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ACTUALITATEA

CULTURALĂ

tn întîmpinar&a

n nou și puternic impuls colaborării
multilaterale româno-vest-germane,

o contribuție
7

efectivă la statornicirea păcii
și securității în Europa
7

Opinia publică dim tara 
urmărit cu viu interes și 
satisfacție vizita președintelui Consi
liului de Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republica 
Federală Germania, la invitația pre
ședintelui dr. Gustav W. Heinemann 
și a doamnei Heinemann. Timp de 
cinci zile am fost martori — prin in
termediul presei, radioului și televi
ziunii — ai momentelor celor mai 
semnificative ale acestui eveniment 
important, atît pe planul relațiilor bi
laterale, cit și pe planul vieții poli
tice europene și internaționale. Pri
mirea plină de atenție și ospitalitate 
făcută înaltilor oaspeți români, ono
rurile de stat ce le-au fost rezervate, 
convorbirile cu conducătorii statului 
vest-german și cu oficialitățile unor 
landuri, vizitele în unități economice 
din Kbln, Oberhausen, Hanovra, 
Wolfsburg, Hamburg, Bremen, întîl- 
nit'ile cu oamenii muncii și reprezen
tanți ai cercurilor economice — toate 
acestea au fost deosebit de revela
toare pentru bunele relații statorni
cite între cele două țări. Totodată, ele 
au oglindit interesul și simpatia de 
care se bucură în această țară Româ
nia, progresele ei în cele mai diferite 
domenii, personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Vizita a constituit: un moment de 
vîrf în evoluția ascendentă a rela
țiilor, pe multiple planuri, dintre 
cele două țări. în acest sens, în 
cursul vizitei s-a subliniat însemnă
tatea deosebită pe care a avut-o sta
bilirea încă în 1967 a raporturilor di
plomatice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală Ger
mania — ca act care corespundea pe 
deplin unor cerințe majore ale vieții 
internaționale și care — așa cum au 
arătat evoluțiile ulterioare — a jucat 
un rol important în determinarea 
noului curs al vieții politice europe
ne, spre destindere, normalizarea re
lațiilor între toate statele continentu
lui, îmbunătățirea climatului general 
în Europa. Evocînd acest act și dis
cuțiile purtate acum șase ani cu 
actualul cancelar. W. Brandt, tovară-

noastră a 
profundă

șui Nicolae Ceaușescu spunea : „Dacă 
îmi aduc bine aminte, era tot o zi 

' călduroasă ca și astăzi. Am putea 
spune că, de fapt, unii abia începeau 
să se gîndească că este posibil să se 
treacă de la perioada de îngheț Ia o 
perioadă de' colaborare și de căldură. 
Am putea spune, deci, că colabora
rea dintre statele noastre a grăbit 
creșterea temperaturii, a grăbit topir 
rea gheții și a apropiat perioada de 
colaborare care se dezvoltă astăzi în 
Europa".

Acordînd. la rîndul lor. o înaltă 
apreciere stabilirii relațiilor diploma
tice între cele două țări, gazdele au 
tinut să sublinieze că luciditatea ’, 
spiritul constructiv, manifestate a- 
tunci de țara noastră, sînt trăsături 
caracteristice ale întregii politici ex
terne a României — politică pusă 
consecvent în slujba destinderii, în
țelegerii. promovării unor relații noi 
între state. în concordanță cu drep
tul și morala internaționale. în acest 
context, numeroase personalități au 
subliniat meritul personal ce revine, 
în elaborarea și transpunerea în viață 
a acestei politici, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cunoscut și apreciat în 
R.F.G., ca și pe toate meridianele, ca 
un luptător neobosit pentru înfăptui
rea aspirațiilor de pace ale popoare
lor, pentru o colaborare rodnică în
tre popoare.
neavoastră
în ziua sosirii la Bonn 
ședințele Heinemann — politica ex
ternă a țării dumneavoastră 
călăuzită de multă vreme de con
știința politică conform căreia pa
cea și destinderea vor putea fi 
reinstaurate în Europa numai 
noi vom astupa prăpăstiile provo
cate de evenimentele din timpul 
războiului și din perioada postbelică 
și vom construi pe locul acestora un 
viitor nou, al colaborării și încrede
rii reciproce. Este doar o constatare 
a faptelor că România și-a asumat 
de ani de zile un rol de pionierat 
pentru înfăptuirea multor idei a că
ror transpunere în viață într-un ca- 

general european o așteptăm

„Sub conducerea dum- 
clarvăzătoare — spunea 

pre-

este

dacă

azi de Ia Conferința de securitate și 
colaborare în Europa".

în același sens, la Hanovra, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României era omagiat cu cuvintele : 
„România are merite deosebite în 
promovarea destinderii, a unei poli
tici noi în Europa" ; iar la Ober- 
hausen-Sterkrade, în inima Ruhrului, 
gazdele i se adresau cu cuvin
tele : „Dv. constituiți pentru noi 
nu numai simbolul unei politici în
țelepte și curajoase în interesul des
tinderii și al contactelor dintre ță
rile Europei, indiferent de orindui- 
rea lor socială, ci și reprezentantul 
poporului român, față de care ne 
simțim deosebit de apropiați. Admi
răm realizările națiunii române, care 
sînt legate de inițiativa și energia 
dumneavoastră și care au transfor
mai și modernizat hotăritor înfățișa
rea industrială a țării dumneavoas
tră și, prin aceasta, au determinat 
ere.șterea prestigiului ei în lume".

Vizita actuală, ducind mai departe 
dialogul închegat cu prilejul vizite
lor în România ale conducătorilor 
Republicii Federale Germania, pre
ședintele G. Heinemann și cancela
rul. W. Brandt, a .înscris noi realizări 
de cea mai mare însemnătate pentru 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
reciproce, cit și pentru progresul 
destinderii și securității pe continen
tul european și în liime. în acest 
sens, DECLARAȚIA SOLEMNA CO
MUNA, semnată de președintele 
Nicolae Ceaușescu și cancelarul Willy 
Brandt, are o semnificație remarca
bilă prin faptul că proclamă atit 
voința lor comună de a adinei și ex
tinde relațiile dintre cele două țări, 
cit și hotărirea lor de a dezvolta 
relații de prietenie și cooperare cu 
toate statele, de a acționa in scopul 
consolidării păcii și securității în 
lume. Declarația solemnă consacră 
hotărîrea celor două state de a-și 
fundamenta relațiile reciproce, pre
cum și relațiile cu celelalte state, pe
(Continuare în pag. a IV-a)

VIN CICLIȘTII!
Dar de ce... la pas ?
Opinii și sugestii cu privire la ciclismul nostru și la „Turul 

României", care se apropie

Ziua insurecției 
naționale

Bifascîsre armate

marii sărbători
noi succese pentru

• „BIBLIOTECA HISTO- 
R1CA ROMANI AE" • MA
NIFESTĂRI CULTURALE 
JUDEȚENE • FESTIVALUL 
MUZICII DE CAMERA DE 
LA BRASOV • SCENA
• DIN SĂLILE DE CON

CERT o EXPOZIȚII

ÎNDEPLINIREA
CINCINALULUI

ÎNAINTE DE TERMEN

Ieri, în lanurile țării

/N JUDEȚUL CONSTANȚA

S-a terminat recoltarea orzului
© Duminica, o zi buna de lucru ® S-au irigat 4 600 
hectare ® în toate unitățile se plantează legume și tomate 

în cultura a doua

Duminică, pe ogoa- care au terminat prin- 
rele unităților agrico- tre primele recoltatul 

~ orzului, au continuat 
lucrările de balotare 
și eliberare a terenului 
de paie, de arat și în- 
sâmînțat cea de-a doua 
cultură. în această zi, 
în care mecanizatorii 
și cooperatorii și-au a- 
mînat odihna obișnui
tă pentru o perioadă 
mai puțin aglomerată, 
cele mai bune rezulta
te la lucrările agricole 
de vară au fost obți
nute în cooperativele 
agricole Comana, Plo- 
peni, Scărișoreanu și 
altele.

Concomitent, moto- 
pompiștii, mecanizato
rii ș! mînuitorii care 
servesc marele com
plex Carasu au conti
nuat irigatul culturi
lor de porumb, lucer-

ie din județul Con
stanța a fost o zi de 
lucru plină. în coope
rativele agricole Ne
gru Vodă, Darabani, 
Vîlcele și pe tarlalele 
complexului zooteh
nic Osmancea, meca
nizatorii au terminat 
recoltatul orzului pe 
ultimele suprafețe ră
mase în județ — în- 
cheindu-se această lu
crare cu o producție 
bogată la hectar, me
dia pe cele 17 500 hec
tare, cîte au fost cul
tivate cu această cul
tură, fiind mal mare 
cu 700 kg față de pre
vederi.

Tot ieri, în toate 
cele 18 întreprinderi 
agricole de stat și în 
cooperativele agricole

soia șl le- 
toate siste- 
această zi 
udări pe o 
de 4 600 de

nă, sfeclă, 
gume în 
mele. în 
s-au făcut 
suprafață
hectare, din cele 33 000 
hectare cîte sint pre
văzute a fi irigate 
conform graficului de 
udări în perioada din
tre 29 iunie — 5 iulie.

De asemenea, au 
continuat ca într-o zi 
obișnuită de lucru lu
crările de recoltare a 
legumelor și fructelor 
și de plantare a to
matelor din cultura a 
II-a, lucrare la care, 
pe județ, s-au realizat 
pînă acum 450 de hec-

PESTE PLAN, LA HIDRO
CENTRALA DE LA PORȚILE

DE FIER, 150 MILIOANE 
kWh ENERGIE ELECTRICĂ

dicat zilei de 23 August și „Zilei 
constructorilor de mașini" : lansa
rea, cu 20 de zile înainte de ter
men, a unui nou cargou de 4 500 
tdw destinat exportului.

în evidențele Hidrocentralei de la 
Porțile de Fier a fost consemnată 
producerea celui de-al 150-lea mi
lion kilowați-oră energie electrică 
peste sarcinile de plan revenite de 
la începutul anului. O treime din 
cantitatea respectivă este realizată 
suplimentar nivelului prevăzut în 
angajamentul anual al energeticie- 
nilor de aici. Totodată, aparatele de 
măsură consemnează faptul că pu
ternicele hidrogeneratoare funcțio
nează cu parametrii superiori celor 
stabiliți în proiecte, la actualul po
tențial energetic al fluviului obți- 
nîndu-se zilnic în plus o importan
tă cantitate de energie electrică.

UNITĂȚI NOI
PE PLATFORMĂ CHIMICĂ 

DIN CRAIOVA

Un nou produs : 
AUTOBASCULANTA 

„ROMAN" DE 10 TONE
BRAȘOV (Corespondentul „Scîn

teii", Nicolae Mocanu). — La Uzina 
de autocamioane din Brașov a în
ceput montajul unui nou produs: 
autobasculanta ROMAN 12135 
DFA, de 10 tone, destinată secto
rului minier. Noul autovehicul este 
echipat cu un motor Diesel de 135 
CP, cu triplă tracțiune (are trei axe 
motoare), ceea ce-i mărește consi
derabil capacitatea de trecere pe 
terenuri neamenajate. Este primul 
autovehicul de acest tip produs în 
țara noastră pînă la această dată, 
în același timp, este al șaselea tip 
de autocamion echipat cu motor 
Diesel și lansat în fabricația de se
rie la această 
noului produs
încercat și omologat într-un timp 
record, de numai 5 luni. Primele 
autocamioane din cele 
formează lotul destinat 
miniere, vor fi livrate 
încă în cursul săptămînii viitoare.

La Combinatul chimic din Cra
iova a intrat în probe tehnologice 
fabrica de gama-picoliină, prima u- 
nitate de acest profil din țara noas
tră. Concepută de specialiștii de la 
„IPROSIN" din București, instala
ția are la bază un procedeu tehno
logic original elaborat la institutul 
„Chimigaz“-Mediaș. De remarcat 
că mai mult de 75 la sută din uti
lajele care intră în dotare sînt rea
lizate de întreprinderi românești. 
Rezultată din metamorfoza chimică 
a unor subproduse ale combinatului 
craiovean. gama-picolina constituie 
materia primă pentru fabrica de 
acid izonicotinic — sortiment cu 
largi utilizări în industria de me
dicamente.

Pe aceeași platformă, colectivul 
Trustului de construcții industriale 
Craiova a finalizat lucrările la ex
tinderea fabricii de acetilenă din 
gaz. S-au creat astfel condiții pen
tru echilibrarea balanței de materii 
prime a combinatului craiovean, 
pentru renunțarea la obținerea ace- 
tilenei din carbid și diminuarea cu 
circa 100 000 lei pe zi a cheltuielilor 
de producție la nivelul întreprin
derii.

Ga-
suc-

LA „ȚESĂTURA" IAȘI 
INSTALAȚIA DE PRELU 
CRARE A ȚESĂTURILOR 

DE POLIESTERI PRODUCEuzină. Prototipul 
a fost proiectat,

110, cite 
industriei 

de uzină

Colectivul Șantierului naval 
lăți raportează un important 
ces în întrecerea pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen, de-

George 
MIHÂESCU 
corespondentul 
„Scînteii”

urmă, de coo- 
l Schela, 

început recoltarea 
șî mecanizatorii din

LA GALAȚI A FOST 
LANSAT UN NOU CARGOU 

DE 4 500 TDW

tare.

Exemple de hărnicie
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

OLT. Au anunțat încheierea 
secerișului la orz unitățile agri
cole din cadrul consiliilor in- 
tercooperatiste Corabia, Vișina, 
Bueiniș.u./.si, Ște.fan cel Mare, 
îritr-o' singură zi, duminică, nu 
fost recoltate 1 000 hectare cu 
orz și 400 cu rapiță, au fost e- 
liberate 400 de hectare și în- 
sămtnțate cu porumb în cul
tură dublă 300 hectare. Dumi
nică a început și secerișul 
griului.

GALAȚI. Semnalul începerii 
orzului a fost dat, cu 

în

recoltează ultimele suprafețe. 
Concomitent, se însămințează 
culturile duble : din 37 000 ha 
s-r.u semănat, pînă în prezent, 
1156 ha, din care 574 ha cu po
rumb pentru boabe.

IAȘI (Corespondentul „Scînteii", 
Manole Corcaci) : La fabrica „Țe
sătura" din Iași a avut loc stmbă- 
tă o premieră industrială de mare 
importantă : a intrat în produc
ție o primă capacitate de pre
lucrare a țesăturilor din polieșteri. 
Avînd utilaje modeme, de mare 
capacitate, instalația conferă țesă
turilor obținute din firele produse 
din fibra prelucrată de la U.F.S. 
Iași un finisaj superior și o vop
sire impecabilă. Colectivul celor 64 
de finisori, care au preluat noua 
capacitate de producție, a obtinut 
chiar din prima zi bune rezultate, 
atit cantitative, cit șl calitative, su
perioare Indicatorilor proiectați.

• Fotbal : FINALA „CU
PEI ROMÂNIEI" SI FI
NALA CAMPIONATU
LUI DE JUNIORI AU 
ÎNCHEIAT SEZONUL 
COMPETITIONAL IN
TERN

© SPORTIVI ROMÂNI IN 
COMPETIȚII INTER
NATIONALE - LA A- 
TENA, GOTEBORG, 
BELGRAD, BUCU
REȘTI

• ALTE ȘTIRI DIN ȚARĂ 
SI DE PESTE HOTARE 
- ÎN PAG. A III-A

Ne aflăm în plin sezon sportiv 
de vară și ciclismul, firește, nu 
poate lipsi din calendarul com- 
petițional ; întreceri de mai mică 
sau mai mare anvergură se dis
pută cu regularitate, spre satis
facția cicliștilor înșiși, a tuturor 
iubitorilor sportului. Recent în
cheiata competiție internațională 
„Cupa Voința", desfășurată pe 
meleagurile băcăuane, a remar
cat încă o dată că ciclismul este 
un sport de mare popularitate, 
cursele pe etape reunind, la locul 
de start, pe traseu și cu atit mai 
mult la sosire, mii și mii de ce
tățeni, ca la o adevărată sărbă
toare sportivă. în fapt, cursele 
cicliste pe șosea fac o largă pro
pagandă nu numai sportului cu 
pedale, ci în general sportului, 
sușținînd ideea generoasă de 
mișcare în aer liber. în cele pa
tru zile, cit a durat „Cupa Vo
ința", trecerea caravanei cicliste, 
indiferent prin ce comună sau 
oraș, a făcut o reală plăcere lo
calnicilor. aplauzele lor însem- 
nind. deopotrivă, răsplata efor
turilor concurenților și dorința 
ca asemenea într.eceri sportive 
să fie repetate cit mai ades.

„Cupa Voința" din acest an 
ne-a arătat, insă, și unele stări 
de lucruri mai puțin dorite, pen
tru care — trebuie precizat — 
organizatorii nu sînt cu nimic 
vinovați. Avem în vedere. îna
inte de toate, indiferenta, uneori 
blazarea manifestate de nume
roși alergători, în principal din

rindul celor cu o mai mare ex
periență, de la care, cum este 
normal, se așteaptă totdeauna 
o comportare exemplară. „Așii 
pedalei" — cum le place să-și 
spună — nu au încercat să se 
afirme ca atare. Sporadicele lor 
acțiuni de a dinamiza cursa, 
timpii înregistrați in proba de 
contratimp ni i-au arătat prea 
puțin deciși.

în caravană s-au aflat majo
ritatea componenților loturilor 
reprezentative prezente — fără 
glorie — în acest an la mari 
competiții peste hotare. In mod 
firesc, era momentul să-i ve
dem (pe ei și pe antrenorii lor) 
că încearcă o oarecare reabili
tare. Așteptări zadarnice ;
proape toți binecunoscuții „se
natori de drept" s-au menținut 
în rezervă, forțînd numai cit și 
cind a fost nevoie, dar și a- 
tunci în limita efortului minim. 
Era normal ca, sosind împreu
nă, cu plutonul, cei cu experien
ță mai mare să ocupe un loc 
fruntaș pe linia de sosire, foar
te adesea și pentru că pînă a- 
tunci stătuseră „la grămadă" în 
mijlocul sau spre coada pluto
nului.

„Sintem 
unii dintre 
cursele au

a-

obosiți" — explică 
cicliști. „Intr-adevăr, 
fost și sint grele, foar-

lon DUM1TR1U

(Continuare în pag. a III-a)

recoltării 
două zile 
peratorii' din comuna 
Ieri au 
orzului 
secțiile ce servesc cooperativele 
agricole Piscu, Pechea, Inde
pendența, Tudor Vladimirescu 
și altele. Numeroși oameni au 
participat duminică la lucrările 
de înălțare a digului Fundeni- 
Braniștea.

TIMIȘ. Și în județul Ti
miș s-a înregistrat, duminică, 
în ciuda timpului capricios, o 
participare intensă la executa
rea lucrărilor agricole de sezon 
și în special la strângerea orzu
lui. Bilanțul încheiat la sfîrși- 
tul zilei a consemnat recoltarea 
orzului de pe o suprafață de 
peste 1 800 de hectare. Sînt de 
notat realizările obținute de 
mecanizatorii din secțiile care 
lucrează pe ogoarele cooperati
velor agricole din Orțișoara, Pe- 
ciu-Nou, Jimbolia, Cărpiniș, Be- 
cicherecul Mic.

BRĂILA. Timpul frumos din 
ultimele zile a grăbit coace
rea păioasdor. De aceea, du
minică s-a lucrat din plin la 
seceratul orzului. Pînă seara se 
recoltaseră 934 hectare. în unele 
cooperative agricole, printre care 
Bertești, Dudești și altele, 6e

Se recoltează orzul pe ultimele hectare la întreprinderea agricolă do «tat Zimnicele — Teleorman

In stațiunile noastre balneare și de tratament 
montane se află în prezent peste 40 000 de oameni 
ai muncii. Cum își petrec vacanța, cit de atente 
sînt gazdele cu ei, ce condiții de odihnă și distracții 
le oferă ? Prin intermediul corespondenților jude
țeni ai ziarului nostru, care au vizitat recent mai 
multe stațiuni, vom afla răspunsul.

O primă veste pe care 
o comunicăm cu 
cere : in multe 
din țară gazdele 
primit oaspeții în 
nouă". Datorită investițiilor 
acordate 'de stat, baza ma
terială a stațiunilor de o- 
dihnă și tratament montane 
s-a îmbogățit, pentru acest 
an, cu noi capacități. Sem
nalăm cititorilor citeva din
tre cele mai importante. 
Renumita stațiune Sîngiorz- 
băi și-a îmbogățit zestrea 
cu un complex hotelier de 

odată cu ter- 
capaci- 

(com- 
de 

.“ și 
renumita 
Moldova 

acest an 
tratament 

: oameni

plă- 
locuri 
și-au 
..casă

900 locuri ; 
minarea ultimelor 
tați nou construite 
plexul balnear cu 500 
locuri, hotelui „Perla" 
vila „Florilor"), 
stațiune Slănic 
poate primi in 
la odihnă și 
peste 50 000 de 
ai muncii ; stațiunea Vatra 
Dornei și-a intîmpinat și 
ea oaspeții cu un hotel nou, 
care are o capacitate de 300 
de locuri. în stațiunile So- 
vata, Tușnad și Lacul 
Roșu baza materială veche

mai bune oamenflor mun
cii.

Sînt, fără îndoială, efor
turi apreciabile. Pentru 
reușita vacanțelor noastre 
insă, ele se cer completate, 
zi de zi, cu propriile efor

riști au declarat că sînt 
mulțumiți de condițiile de 
tratament, de interesul 
ți preocuparea personalului 
medical pentru refacerea 
sănătății lor. în altele, ca 
Sovcja (Vrancea), Lacul

Frumoasele noastre
vacanțe ar putea fi

chiar... foarte frumoase
a fost supusă unor operații 
de recompartimentare și 
modernizare care s-au sol
dat, in final, atit cu crește
rea capacităților de cazare, 
cit și a gradului de confort. 
Chiar și numai enumerarea 
acestor noutăți, legate de 
dezvoltarea bazei materia
le, este în măsură să de
monstreze eforturile stărui
toare ce se fac de la un an 
la altul pentru crearea u- 
nor condiții de odihnă tot

turi ale lucrătorilor fiecărei 
stațiuni, ale consiliilor 
populare pe teritoriul că
rora se află acestea. Dar 
în privința manifestării ini
țiativei și spiritului gospo
dăresc local se constată — 
fapt păgubitor pentru tu
riști — diferențe mari de 
la o stațiune la alta. într-o 
serie de stațiuni, cum ar fi 
Strunga (județul Iași), Slă
nic Moldova (Bacău). Sova- 
ta (Mureș), numeroși tu-

Roșu, Vatra Dornei, turiștii 
s-au declarat mulțumiți de 
calitatea mesei, de efortu
rile ce se fac de către gaz
de ca oaspeții să se simtă 
„ca la ei acasă". Sînt apre
cieri care onorează, în ega
lă măsură, atit pe lucrăto
rii care participă direct la 
prestarea serviciilor, cit și 
oficiile județene de turism 
și consiliile populare res
pective.

Am fi fost bucuroși — și,

In primul rînd, turiștii 
dacă in „cartea de impre
sii" a vacanței am fi întil- 
nit numai astfel de apre
cieri. Dar, din păcate, lu
crurile nu stau așa. Spiritul 
gospodăresc al unor edili, 
al unor conduceri de sta
țiuni continuă să rămină 
dator și anul acesta oame
nilor muncii aflați la odih
nă. Ne referim, de pildă, la 
starea drumului ce leagă 
stațiunea Slănic Moldova 
de orașul Tg. Ocna și pe 
care toți cei care vin aici 
la odihnă trebuie să-I par
curgă cu autobuzul. Chiar 
de la intrarea în Tg. Ocna, 
pe str. 1 Mai, și pînă in 
stațiune, cale de circa 
km, mașinile trebuie 
facă un adevărat slalom 
printre gropi. Aceeași situa
ție și in interiorul stațiunii: 
aproape toate străzile sint 
presărate cu gropi, 
unele străzi 
nit de-a i 
practicabile 
Alecsandri, 
duce la noul hotel tu
ristic, a rămas desfundată 
și „uitată" așa de pe vre
mea cînd constructorii a- 
veau șantier !). Cetățenii 
veniți aici la odihnă ne-au 
sesizat și un alt neajuns : 
stațiunea se află acum în- 
tr-o acută criză de... apă 
potabilă. în ziua raidului

18 
să

iar 
deve- 

im- 
Vasile

au
dreptul 
(str.

de pildă, care 
noul

(Continuare în pag. a II-a)
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SCENA
O TEATRUL TV a înscris în re

pertoriul său o piesă de prestigiu a 
dramaturgiei noastre istorice din ul
timele decenii : „Bălcescu" de Camil 
Petrescu. Adaptarea pentru TV și 
regia : Horea Popescu. Costume : 
Georgeta Itigan.

Rolul marelui revoluționar pașop
tist și cărturar Nicolae Bălcescu va 
fi interpretat de Alexandru Repan. 
în distribuție : Alexandru Giugaru. 
Fiorin Scărlătescu, Octavian Cotes- 
cu. Const. Bărbulescu, Chirii Econo- 
mu, Ion Pavlescu, Alex. Demetriad. 
George Motoi, Amza Pelea, Victor 
Moldovan, Alfred Demetriu. Marian 
Hudac, Călin Florian, Dimitrie Du- 
nea. Ilinca Tomoroveanu, Rodica Ta- 
palagă, Olga Delia Mateescu, Sorin 
Gheorghiu, Vistrian Roman, Castel 
Constantin, Mihai Dogaru, Traian 
Stănescu, Cornel Gîrbea, Emil Lip- 
tac. Const. Rășchitor. Ovidiu Moldo
van, Andrei Ionescu și alții.

(Premieră : marți 3 iulie, ora 20,30, 
seria I).

clasic, de lacob Gordin. Regia : 
drjan Lupu. Muzica : Cornel Cezar. 
Scenografia : Diana Ioan Popov. Romaniae

• TEATRUL DE STAT DIN ARAD 
a înscris pe bogatul său afiș al ac
tualei stagiuni cea de-a 10-a 
ră cu : „Fizicienii" de Fr. 
matt. Regia : Mihai Raicu. 
grafia : Paul Salzberger. în 
titulare : Elena Drăgoi, C. 
viei, Gelu Ivașcu și Traian Pîrlog.

premie- 
Diirren-

Sceno- 
rolurile 
Adamo-

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN SFÎNTU-GHEORGHE anunță 
premiera pe țară a piesei lui Illyes 
Gyula, ,,Extravagantul". Regia și 
scenografia : Volghesy Andrei.

• TEATRUL RADIOFONIC vă 
invită să ascultați premiera sa „Ciu
leandra" de Liviu Rebreanu, drama
tizare radiofonică de Valeriu Sîrbu 
(serial). Regia : Cristian Munteanu.

• TEATRUL EVREIESC DE STAT 
prezintă în premieră „Herșele Du- 
brovner" (Dumnezeul, omul si dia
volul), piesă din repertoriul evreiesc

• „O fată imposibilă" de Virgil 
Stoenescu este ultima premieră a 
secției române a TEATRULUI DE 
STAT ORADEA în această stagiune.

Din distribuție fac parte : Dorel 
Unlățeanu. artist emerit. Jean Săn- 
dulescu, Alia Tăutu, Nicolae Toma, 
Marcel Segărceanu. Eugen Țugulea, 
George Pintilescu.
Eugen Harizomenov. Mariana Vasile, 
Mia Popescu. Ana Popa, Ion Martin.

Regia artistică : Szombatî Gille 
Otto ; scenografia : Maria Hațeganu- 
Birea.

Grig bristaru.

• TEATRUL DE NORD DIN 
SATU-MARE — SECȚIA MAGHIA
RA anunță premiera „Melodie var- 
șoviană" de Leonid Zorin. Regia : 
Kovacs Ferenc. Soenografia : Paulo-1 
vics Laszlo.

DIN SĂLILE DE CONCERT
Festivalul muzicii de cameră

de la Brașov
terpretarea tenorului Wynford Evans 
și a lui Cari Shavitz (Anglia) — la 
lăută. Violonistul Daniil Șafran 
(U.R.S.S.) va susține un recital de 
muzică de Bach. Formația clujeană 
Collegium musicum academicum va 
prezenta un concert de muzică ba
rocă. Mai consemnăm din agenda 
festivalului recitalul de lieduri al 
sopranei Emilia Petrescu și evoluția 
cvartetului „Bacewicz" din Varșovia.

Duminică dimineața, la Casa Ar
matei sint programate festivitatea 
de premiere și concertul formațiilor 
laureate ale concursului de interpre
tare pentru cvartete studențești, iar 
seara, la Teatrul dramatic, va avea 
loc concertul corului „Madrigal" con
dus de dirijorul Marin Constantin și 
al Orchestrei de cameră a Filarmo
nicii „G. Dima" din Brașov, dirijată

Ieri seara s-a deschis la Brașov — 
în sala Teatrului dramatic — cel 
de-al IV-lea Festival al muzicii de 
cameră ț la concertul de deschidere 
și-au dat concursul reuniunea came
rală Pro Musica din localitate și 
Cvartetul de coarde al Filarmonicii 
de stat din Cluj.
• In această seară, la Casa Arma

tei, vor evolua Cvartetul contempo
ran din București și Orchestra de ca
meră a Filarmonicii „G. Enescu".

în cadrul festivalului vor mai 
evolua : formația de instrumente 
vechi a Facultății de muzică din Bra
șov, baletul teatrului muzical din lo
calitate. Cvartetul de coarde al con
servatorului bucureștean. Vor fi, de 
asemenea, prezente Opera de stat din 
Timișoara și ansamblul de operă al 
aceleiași instituții. La Castelul Bran 
va putea fi ascultat un program de 
Ctntece engleze din sec, XVII în in- . de. L, Iopescu-Galați.

iojbo-ihn i sqbțorr $ c!

Premiera pe țara la Ope
ra maghiară de stat din 
Cluj. Pe scena Operei maghiare 
de Stat din Cluj s-a jucat în pre
mieră pe țară opera „Attila" de Giu
seppe Verdi, în regia lui Alexandru 
Szinberger, artist emerit. Conducerea 
muzicală aparține dirijorului Vasile 
Mureșan, iar scenografia lui Sz. Wi- 
linges Margit. Soliști : Matyas Jeno, 
Kovacs Attila, Konya D. La jos, Al
bert Anamaria, Szilagyi Ferenc și 
Szadi Geza. Marți, 3 iulie, același co
lectiv al Operei maghiare va pre
zenta într-o distribuție nouă baletul 
„Basmaua" de Kenyessey Jeno.

EXPOZIȚII
• BISTRIȚA. La Casa orășe

nească de cultură din orașul Bistri
ța a avut loc vernisajul expoziției 
pictoriței VIRGINIA BAZ BAROIU. 
Expoziția cuprinde acuarele, naturi 
ștatice și peisaje.

• PIATRA NEAMȚ. La Piatra 
Neamț a fost inaugurată o interesan
tă expoziție privind realizările teh
nice productive ale elevilor din șco
lile generale, profesionale și licee, 
care activează în cele 448 ateliere- 
școală existente în județul Neamț,

• IAȘI. în sala Victoria din 
Iași, s-a deschis SALONUL JUDE
ȚEAN DE GRAFICĂ 1973. La expo
ziție participă peste 80 artiști, cu un 
mare număr de lucrări reprezentînd 
compoziții, portrete, peisaje indus
triale și naturi statice.

o BUZĂU. Sălile Palatului 
nicipal din Buzău au găzduit 
nisajul expoziției personale de 
tură și grafică a pictorului 
GH. STAICU-COLONEȘTI.

niu- 
ver- 
pic- 

buzoian

Combinatul 
petrochimic Borzești 

vinde produse

Acum 10 ani, la 1 iulie 1963, 
apărea primul volum din colecția 
„Biblioteca Historica Romaniae", 
editată sub auspiciile secției de 
științe istorice a Academiei. Sco
pul pe care și-l propunea colecția 
era acela de a răspunde interesu
lui crescînd manifestat peste ho
tare pentru istoria și cultura ro
mânească. O retrospectivă eviden
țiază rodnica activitate ce s-a des
fășurat pe acest tărîm. în cadrul 
colecției, inițiată și îndrumată de 
regretatul acad. Constantin Daico- 
viciu și prof. univ. Miron Constan- 
tinescu, au văzut lumina tiparului, 
în limbile română, franceză, ger
mană, engleză și rusă 68 de vo
lume, în două mari serii : „Studii" 
și „Monografii", elaborate deopo
trivă de specialiști de prestigiu și 
cercetători tineri.

Lucrările apărute ilustrează con
secvența interpretării științifice, 
în lumina concepției materialis
mului dialectic și istoric, a proce
selor și evenimentelor istorice. Ele 
înfățișează, într-o formă științifică 
riguroasă, ultimele rezultate ale 
cercetărilor obținute de istoriogra
fia marxistă românească, în anii 
puterii populare, pentru lămurirea 
principalelor probleme ale istoriei 
României. Au fost abordate, în 
special, teme care prezintă un in
teres deosebit, legate de subiecte 
puse în discuție la congresele in
ternaționale de istorie sau 
aduc precizări valoroase 
unor etape și momente 
din dezvoltarea istorică 
niei (formarea poporului 
a limbii române, situația 
țăranilor aserviți, problema agrară 
în diferite etape, Unirea Princi
patelor, desăvîrșirea formării sta
tului național român prin unirea 
Transilvaniei cu România etc.).

O deosebită atenție s-a acordat 
istoriei contemporane ; amintim în 
acest sens lucrările privind lupta 
pentru formarea Frontului Popular 
Antifascist in România, solidarita
tea mișcării muncitorești și demo-

PROGRAMUL I

care 
asupra 

esențiale 
a Româ- 
român și 
socială a

cratice din România cu Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie, 
contribuția României la victoria 
asupra fascismului în cel de-al 
doilea război mondial, instaurarea 
și consolidarea regimului demo
crat-popular etc.

în cadrul colecției s-au publicat 
și unele lucrări de sinteză, deose
bit de utile pentru cercetători : 
„Introducere în istoriografia ro
mână pînă în 1918", „Scurtă istorie 
a Transilvaniei", „Arheologia ro
mână în sec. XX", „Istoria arhi
tecturii în România". Ținînd sea
ma de interesul manifestat 
istorici față de problemele de me
todologie și filozofia istoriei, 
lecția a inclus în tematica sa 
lucrări pe asemenea probleme.

Desigur, colecția va răspunde 
mai bine menirii ei printr-o con
tinuă diversificare a tematicii, prin 
publicarea mai multor lucrări de 
istorie economică și culturală, de 
istorie a mișcărilor democratice, 
de metodologie și filozofie istorică, 
prin reflectarea și a altor eveni
mente importante din istoria po
porului român și a naționalităților 
conlocuitoare, așa cum prevede, de 
altfel, planul ei de perspectivă. 
Vor fi, desigur, primite cu deosebit 
interes și unele sinteze de pro
porții mai mari („Istoria Româ
niei"), alături de studiile despre 
Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, 
Constantin Brâncoveanu — mărețe 
figuri din trecutul nostru, care au 
înscris pagini de 
patriei, depășind, 
ția lor, granițele

în felul acesta, 
ce o tot mai importantă contribu
ție la cunoașterea bogatelor tradi
ții ale luptei poporului român pen
tru eliberare socială și națională, 
pentru libertate și progres, la mai 
buna înțelegere a locului și rolu
lui poporului român în istoria și 
cultura europeană și mondială.

de
co

și

glorie în istoria 
prin semnifica- 

țării noastre.
colecția va adu-

Ada GREGORIAN
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în peste 40 de țări 
ale lumii

BACĂU (Corespondentul „Scîn
teii" Ghcorghe ~ 
dusele realizate 
tul petrochimic 
exportate în 
țări ale lumii, 
tetic, polistirenul, acetona și 
alte 17 produse în aproape 50 de 
sortimente, purtînd emblema 
„Borzești", au devenit cunoscute 
în Anglia, Uniunea Sovietică, 
R. P. Chineză, Franța, Italia, 
Spania, R. S. Cehoslovacă, R. F. 
Germania și în alte țări dez
voltate din punct de vedere in
dustrial. Zilnic, de pe rampele 
celor trei uzine de pe Valea 
Trotușului iau drumul către 
beneficiarii externi trenuri în
tregi încărcate cu diferite pro
duse. Livrările sînt în avans la 
majoritatea produselor. Șeful 
serviciului export al s combina
tului, tovarășul Ștefan Bulucea, 
ne informa că de la începutul 
anului și pînă acum au fost ex
pediate, peste plan, 2 400 tone 
cauciuc sintetic, 1 560 tone poli- 
clorură de vinii, 580 tone ace
tonă, 250 tone polistiren, însem
nate cantități de clorură de 
aluminiu, tricloretilenă și alte 
produse. După calculele estima- • 
tive, planul la export pe primul 
semestru al anului va fi depă
șit cu circa un milion lei valu
tă De menționat că toate pro
dusele livrate au fost de bună 
calitate. ‘

Baltă). — Pro- 
de Combina- 
Borzești sint 

peste 40 
Cauciucul sin- 

acetona

mă imputată directo
rului întreprinderii și 
altor salariați. Pen
tru un număr de 15 
transporturi, care s-au 
efectuat cu sportivi și 
excursioniști, fabrica 
a obținut avizul Con
siliului popular al o- 
rașului Topoloveni, în 
sensul că constituie 
prestații în contul 
contribuției în mun
că".

în ce privește legali
tatea acestor avize, so
cotim necesar să se 
pronunțe forurile de 
resort, deoarece con
tribuția în muncă cu 
mijloace de transport 
— potrivit legii nr. 
20/1971 — se efectuea
ză în scopul realizării 
unor lucrări de interes 
obștesc în localitate și 
nu pentru plimbarea 
„turiștilor".

Cu ocazia controlului 
s-a constatat că, din 
neglijență, au fost de
gradate complet 13 016 
kg mazăre boabe și 
46 093 kg vinete, in va
loare de 106 000 lei, 
„pentru care s-a emis 
decizie de imputare 
directorului întreprin
derii și încă unui nu
măr de 19 angajați", 
în răspuns se arată că 
„a fost sancționat con
tabilul șef cu diminua
rea salariului pe 3 luni 
pentru nerecuperarea 
contravalorii transpor
turilor auto în intere
se personale și pentru 
deficiențe în ținerea 
evidenței contabile și 
operative". De aseme-, 
nea, s-au luat măsuri 
în timpul controlului 
pentru prevenirea unor 
noi abateri de natura 
celor constatate.

Este firesc ca cei 
ce risipesc din avuția 
societății să fie obli
gați să plătească din 
buzunarul lor daunele 
provocate. Dar, în ca
zul de față, problema 
a fost doar parțial re
zolvată. Faptele comise 
sînt incompatibile cu 
calitatea de conducător 
al unei întreprinderi, a 
cărei obligație funda
mentală este de a apă- 
îa și veghea la respec
tarea integrității pro
prietății socialiste. Din 
aceste motive, consi
derăm necesară o re
evaluare a răspunde
rilor.

EȘAFODAJUL 
PERSECUȚIEI 

A FOST 
DEMOLAT

Comunistul Sîrbu 
Dragomir, vechi acti
vist de partid, absol
vent al Școlii superi
oare de partid „Ștefan 
Gheorghiu", a fost 
încadrat în 1967 ca eco
nomist principal la 
baza Berceni din ca
drul Centralei pentru 
colectare a metalelor. 
Educat de partid în 
spiritul intransigenței 
față de lipsuri, abuzuri 
și ilegalități, el a luat 
întotdeauna atitudine 
fermă, deschisă împo
triva unor asemenea 
acte săvîrșite de sala- 
riați cu munci de răs
pundere din unitate ; 
a sesizat și criticat 
conducerea centralei 
pentru că nu a luat 
măsuri de înlăturare și 
prevenire a ilegalități
lor și sustragerilor. în 
loc să se cerceteze cu 
atenție sesizările lui 
întemeiate, argumenta
te, conducerea bazei 
l-a scos în mod abu
ziv, în aprilie anul tre
cut, din munca de eco
nomist principal, pe 
motiv că, chipurile, 
n-ar avea studii cores
punzătoare, încadrîn- 
du-1 ca lăcătuș și re- 
dueîndu-i salariul cu 
mai bine de 1 000 lei. 
De atunci și pînă in a- 
prilie a.c. — cînd a ve
nit la redacție și ne-a 
relatat cele de mai sus 
— el s-a zbătut să-și 
cîștige dreptatea, să 
scoată adevărul la lu
mină. dar în .zadar. A 
fost necesară interven
ția Comitetului muni
cipal București al 
P.C.R., căruia redacția 
i-a adus la cunoștință 
această situație.

în răspunsul trimis 
redacției de Comitetul 
municipal București al 
P.C.Ri. se precizează, 
printre altele : „Pe 
baza reglementărilor 
anterioare aplicării le
gii nr. 12.T971, care nu 
au fost abrogate, Sirbu 
Dragomir a fost înca
drat legal în funcția 
de economist. Din dis
cuțiile purtate cu mai 
rnulți tovarăși din co- 

„pnitețui, ,dȘ, țihrtid, co- 
mitetul sindical și alte 
cadre ■ :cu funcții de 
răspundere din între
prindere a reieșit că 
el s-a achitat in mod 
corespunzător de sarci
nile de serviciu. Ca 
membru al comitetului 
de partid din unitate 
a luat întotdeauna po
ziție combativă față de 
abuzurile și ilegalitățile 
comise de Făiniș Petre, 
directorul bazei, in 
prezent reținut în ve
derea cercetărilor pen
tru furturile de multe 
milioane lei comise la 
I.C.M." (sbl. ns.). Re
feritor ' la tărăgănarea 
rezolvării cazului, în 
răspuns se arată : „De 
schimbarea ilegală a 
lui Sirbu Dragomir din 
funcția efe o deținea și 
neclarificarea timp în
delungat a situației se 
face vinovat și Nae 
Tudor, directorul Cen
tralei pentru colecta
rea metalelor, care nu 
a ținut seama de reco
mandarea organelor de 
stat competente, in 
sensul de a se reveni 
la măsura scoaterii lui 
din funcția de econo
mist principal". Sîntem 
apoi informați că S.D. 
„a fost reîncadrat ca 
șef al serviciului in
trare și urmărire a 
producției, cu aceeași 
salarizare pe care a 
avut-o în aprilie 
1972...“. în finalul răs
punsului se arată că 
s-a propus conducerii 
Ministerului Industriei 
Metalurgice să sancțio
neze pe cei din condu
cerea centralei și a ba
zei Berceni, care se

fac direct vinovați, și 
să-i oblige să suporte 
din veniturile lor dife
rența de salariu ce i se 
cuvine pe perioada cit 
a lucrat ca lăcătuș. 
Totodată, Nae Tudor, 
directorul Centralei 
pentru colectarea me
talelor, va fi pus în 
discuția adunării ge
nerale a organizației 
de partid din care 
face parte.

Redacția așteaptă 
din partea conducerii 
Ministerului Industriei 
Metalurgice și organi
zației de partid din ca
drul centralei respec
tive o scrisoare pe 
baza căreia va putea 
informa opinia publi
că asupra măsuri
lor luate pentru înlă
turarea și prevenirea 
abuzurilor și ilegalită
ților, pentru instaura
rea unui climat de 
muncă sănătos, în spi
ritul normelor eticii și 
echității socialiste.

POATE FI DIREC
TOR UN PROMO

TOR AL... 
RISIPEI ?

O scrisoare sosită de 
la Topoloveni sesiza 
redacția că directorul 
fabricii de conserve 
din localitate, Petre A- 
leca, în loc să militeze 
pentru apărarea și 
dezvoltarea avutului 
obștesc, promovează 
risipa. în scrisoare se 
dădeau exemple con
crete privind folosirea 
mijloacelor de trans
port ale întreprinderii 
în interese personale, 
degradarea, din lipsă 
de grijă, a unor mate
rii prime ș.a. Răspun
sul Ministerului Agri
culturii, Industriei Ali
mentare și Apelor ne 
informează că scrisoa
rea a fost cercetată de 
Direcția generală de 
organizare, control și 
personal din minister 
și un organ de control 
din Centrala pentru 
legume-fructe care au 
constatat temeinicia 
celor sesizate. Astfel, 
transporturile efectua
te cu autovehiculele 
întreprinderii în inte
rese personale totali
zează 30 887 lei, , „su-

CONCIS,

de

r

La Fabrica de conserve 
Rîureni nu sa înregis

trat de cinci ani

Nici un refuz 
sau reclamație
RM. VÎLCEA (Coresponden

tul „Scînteii", Ion Stanciu). — 
Produsele realizate la Fabrica 
de conserve Rîureni, jud. Vîl- 
cea, sînt prezente nu numai în 
magazinele alimentare din 
ci și în peste 20 de țări 
Europa, Asia, America și 
tralia. Anual pleacă spre 
verși beneficiari interni 
la export peste 15 000 tone 
duse in circa 120 de sortimente.

— în ultimii cinci ani — ne 
spune tovarășul inginer Con
stantin Țambrea, directorul fa
bricii — nu am înregistrat nici 
un refuz sau reclamație din 
partea beneficiarilor. Dimpotri
vă, partenerii străini au solici
tat și solicită deseori să le li
vrăm peste cantitățile contrac
tate.

în aceste zile, colectivul fa
bricii se află în plină campa
nie de preluare. și prelucrare a _ j u-
nitații intră peste 150 tone căp
șuni care ..sînt, prelucrate în 
gemuri, compoturi și dulcețuri. 
Dintre acestea, au fost deja 
pregătite primele loturi — to- 
talizind 400 tone căpșuni gem, 
90 tone căpșuni în stare proas
pătă — pentru a fi expediate 
pe adresa beneficiarilor 
țară și de peste hotare.

țară, 
din 

Aus- 
di- 

sau 
pro-

soclul IV — „Micul
22,30 24 de ore.
22,40 Luminile rampei. 

Moldoveanu și Emil 
man, deținători ai 
premii ale Concursului 
ternatiorial Butterfly"
— ediția 1973 — Japonia.

23,00 Automobilism : Marele Pre
miu al Franței, în cadrul 
Campionatului mondial al 
piloților de formula I.

23,25 Box : Joe Frazier — Joe 
Bugner (categoria grea). 

;Trahsmișîuiie directS>>de 
Londra.

PROGRAMUL II

Prietenii lui Așchiufă.
Film serial : „Pe urmele 
Caplja". Producție a televi
ziunii iugoslave. Reluarea 
ultimului episod.
„Mugurel de cîntec româ
nesc".
Film documentar. Cuprul.
Dans și muzică de pretutin
deni. Spectacol prezentat de 
ansamblul folcloric din Bali 
(Indonezia).

Eugenia 
Gher- 

marilor 
in-

17,30 Curs de limba franceză. Lec
ția a 61-a.

13,00 Telex.
18,03 La ordinea zilei. Azi județul 

Gorj.
18,20 Căminul.
19,00 Scena — emisiune de jactua- 

-mate1 și critică 
1001 de seri. «btț drtnri 
Telejurnal. Cincinalul Înain
te de termen. 1973 — 
tărîtor.
Cîntecul săptăminii : 
student și brigadier" 
mistocle Popa. Text 
Blok. Interpretează 
Enache.
Anchetă TV : „Perseverența 
alergătorului de cursă lungă". 
Revista literar-artistică TV. 
Relația creator de cultură — 
consumator de cultură.

„Sînt 
de Te- 
Mircea 
George

an ho-

i: •

Concursul muzical 
prian Porumbescu". Consi_ 
Iiul județean Suceava al Organizației 
pionierilor, Inspectoratul școlar jude
țean și Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă-Suceava or
ganizează în perioada 1—6 iulie 1973, 
îa Suceava, cea de-a Il-a ediție a 
Concursului de interpretare instru
mentală „Ciprian Porumbescu". Con
cursul este destinat pionierilor 
școlarilor pînă la 15 ani. inclusiv.

LA OBIECT

ROMANIA-FILM“ prezintă pe
LOUIS DE FUNES intr-o nouă aventură cu jandarmii din Saint Tropez

JANDARMUL LA PLIMBARE44

Producție a studiourilor franceze. Regia
Lefebvre, Christian Marin, Guy Grosso, Michel Modo, Claude Gensac

Jean Girault. Cu : Michel Galabru, Jean

MANIFESTĂRI CULTURALE JUDEȚENEJ (Urmare din pag. I)
• CLUJ (Corespondentul „Scîn

teii". Al. Mureșan). — Simbătă a a- 
vut loc festivitatea dezvelirii unui 
grup statuar reprezentînd Școala Ar
deleană (Samuil Micu, Gheorghe 
Sincai și Petru Maior). Lucrarea,o- 
neră a regretatului sculptor cluiean 
Romul Ladea. constituie un emoțio
nant omagiu adus celor trei isto
rici și filologi pasionați, care și-au 
închinat viata luptei de emancipare 
națională și socială a românilor din 
Transilvania, de propagare a ideilor 
de unitate națională a poporului ro
mân. Monumentul este așezat in 
fata Universității clujene.

• PIATRA NEAMȚ (Corespon
dentul „Scînteii". Ion Manea). — 
în organizarea Comitetului județean 
Neamț de cultură și educație socia
listă. a conservatorului de. muzică 
..George Enescu" și Filarmonicii de 
stat „Moldova" din Iași, la Piatra 
Neamț a Început o inedită acțiune 
cultural-educativă de masă, intitula
tă sugestiv „Vacanțele muzicale". Ea 
programează concerte simfonice de 
muzică de cameră, corală, recitaluri 
de pian, vioară, violoncel, de muzi
că si poezie. Acestea vor avea loc 
în sălile de concerte, dar si în ma
rile intreprinderi industriale județe
ne : platforma chimică Săvinesti. în
treprinderea mecanică Roman, fabri
ca „8 Martie" din Piatra Neamț, la 
sediile unor instituții de cultură. în

cluburi și biblioteci, in muzee si în 
cămine culturale din localitățile ru
rale. Tot cu acest, prilej se vor or
ganiza. și acțiuni de culegere a fol
clorului muzical, de perfecționare a 
activității dirijorilor amatori. pre
cum și simpozionul „Probleme ale 
educației muzicale a tineretului".

• ARAD (Corespondentul „Scin- 
teii". Constantin Simion). — Conti- 
nuîndu-se o veche si frumoasă tra
diție. în satul Avram Iancu. pe va
lea Izbucului. în nitorescul loc nu
mit Tăcăscle. s-a desfășurat ieri o 
amplă manifestare folclorică, cunos
cută în nartea locului sub denumi
rea de „Nedeea de la Tăcășele". A- 
ceastă manifestare deosebită la care 
au fost prezenti peste 6 000 de cetă
țeni din județ — precedată de un 
frumos obicei popular intitulat „Ie
șirea în țarină" — a cuprins în pro
gramul său o suită de spectacole 
folclorice. întreceri sportive si un 
bogat tîra de artă populară.

• DROBETA TURNU-SEVERIN 
(Corespondentul „Scînteii", Virgil 
Tătaru). — Cele patru sate de va
cantă. organizate la Dubova Si in a- 
ptopierea viaductului Bahna. îp pi
toreasca zonă a Porților de Fier, ca 
și cele de la Ostrovul Corbului și 
Dlrvari. au primit primele serii de 
elevi Si pionieri. De asemenea si in

cele două tabere de la Orșova și 
Baia de Aramă au sosit din diferi
te județe ale țării peste 400 elevi și 
pionieri care vor petrece o frumoa
să vacantă pe meleagurile mehedin- 
tene. în perioada imediat următoare, 
în iudet se va organiza, pentru pri
ma dată, o tabără de odihnă și re- 
creere cu îndeletniciri practice pen
tru învățarea altoitului. Este, de 
fapt, începutul unei inițiative, lan
sată de curînd de către organizația 
■județeană a pionierilor, intitulată 
„Județul Mehedinți — județul tran
dafirilor". în care vor fi atrași, pen
tru a învăța altoitul, un număr tot 
mai mare de elevi si pionieri din 
județ.

• CLUJ (Corespondentul „Scîn
teii". Alex. Mureșan). — în cadrul 
ciclului de manifestări culturale or
ganizat de Comiteful de cultură și 
educație socialistă al municipiului 
Cluj. împreună cu universitatea 
populară, sub genericul „Seri clu
jene". a avut loc. la Muzeul de 
artă, evocarea personalității scriito
rului Ion Agirbiceanu. A vorbit prof, 
univ. dr. Ioan Vlad, redactor sef-ad- 
iunct al revistei „Tribuna". Apoi. 
narticiDantii la manifestare au as
cultat mărturisiri ale scriitorului, 
păstrate in „fonotecă de aur" a stu
dioului de radio Cluj. Cvartetul Fi
larmonicii de stat a susținut, în con
tinuare, un concert.

nostru, unul din cele mai 
mari complexe balneare ale 
sindicatelor — cel nou — 
nu avea apă de o săptămi- 
nă. Oamenii erau nevoiți 
să coboare pentru a-și 
procura o cană cu apă. Mai 
mult, in ultimele zile, au 
fost cazuri de întrerupere și 
a tratamentelor din cauza 
insuficientei alimentări cu 
apă. Aflăm că in viitor 
problema va fi rezolvată, 
ceea ce e bine și cit se 
poate de firesc. Dar pînă 
atunci de ce organele lo
cale nu intervin cu unele 
soluții provizorii — așa 
cum au promis Ia înce
putul sezonului — pentru 
a asigura măcar strictul 
necesar de apă ?

în sfirșit, dacă această 
problemă este mai dificilă, 
sint situații cind spiritul 
gospodăresc rămine dator 
oaspeților chiar in fața ce
lor mai previzibile... sblu- 
ții. A doua jumătate a lunii 
iunie a fost, după cum toa
tă lumea a observat, plo
ioasă și friguroasă. Ei, bine, 
in citeva stațiuni (Lacul 
Roșu, Borscc, Vatra Dor- 
nci) oamenii au dirdîit de 
frig, ca în plină iarnă, 
fiindcă gazdele — dacă mai 
pot fi numite așa — nu au

făcut focul sau nu le-a tre
cut prin gînd să dubleze 
numărul de plăpumi ori 
pături. Cineva ar putea să 
considere tardivă această 
critică întrucît vremea s-a 
îndreptat. Nu, nu este tar
divă. în stațiunile monta
ne, situate in zone de mare

Uniunea județeană a 
C.A.P. Olt : „Pagubele 
aduse C.A.P. Giuvă- 
răști se ridică la 143 0C0 
lei, sumă ce a fost im
putată in sarcina a 
șapte persoane din 
conducerea cooperati
vei agricole ; președin
tele și contabilul șef 
au fost scoși din mun
că. Membrilor coope
ratori, care nu au mun
cit în C.A.P., li s-a 
imputat contravaloarea 
producției de pe lotu
rile date în folosință 
personală".

Consiliul municipal 
al sindicatelor Turnu- 
Măgurele : „Muncitorii 
de la termocentrala a- 
sociației de locatari nr. 
3, pendinte de I.G.C.L. 
Turnu-Măgurele, au 
dreptul, potrivit preve
derilor art. 114 și 115 
din Codul Muncii, la 
un spor de 15 la sută 
pentru munca prestată 
noaptea. Cei în cauză 
urmează să primească 
drepturile cuvenite".

întreprinderea de 
transporturi auto Cluj 
— Autobaza Baia 
Mare : „Ca urmare a 
sesizării adresate 
„Scînteii" de către Piel- 
muș Nicolae s-a repus 
în circulație autobuzul 
de pe traseul Cavnic- 
Sugatag-Sighet. Aceas
tă cursă va circula pî
nă la 1 noiembrie în

permanență, iar in pe
rioada de iarnă numai 
în funcție de accesibi
litatea drumului".

Inspectoratul școlar 
al județului Ilfov : 
„Abaterile de la disci
plină și lipsurile con
statate în activitatea 
lui Nicolae Șandru, di
rectorul școlii de 10 ani 
din comuna Bolintinul 
din Vale, au fost ana
lizate cu întregul co
lectiv didactic și s-au 
stabilit măsuri concre
te în vederea elimină
rii lipsurilor. El a fost 
pus în discuția organi
zației de partid și 
sancționat".

Inspectoratul jude
țean Maramureș al Mi
nisterului de Interne : 
„S-a constatat că la a- 
telierul de cauciucărie 
al Asociației intercoo- 
peratiste Baia Mare 
sint trecute pe statul 
de plată persoane care 
nu au lucrat. Astfel, in 
perioada ianuarie-mar- 
tie a.c., pe state figu
rează că au lucrat un 
număr de 4 persoane 
din familia șefului de 
secție, Magda Constan
tin, ce au ridicat lunar, 
fiecare, în medie un 
salariu de 3 000—5 000 
lei. Urmează să se facă 
o verificare a întregii 
gestiuni a șefului sec
ției. după care se vor 
lua măsurile legale".

Neculai ROȘCA

te în județele respective ? 
Chiar dacă ar fi vorba de 
existența unor cantități sub 
nivelul cerințelor, se cere o 
mai atentă repartizare a lor 
pe localități, astfel incit 
stațiunile de odihnă să nu 
fie din „principiu" ocolite.

Și încă o problemă :

Fabrica „Libertatea 
din Sibiu produce

î î î

VV
l

SIBIU .(Corespondentul „Scîn
teii", Nicolae Brujan). — Con
comitent cu eforturile ce se fac 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea capacităților de producție 
pentru îmbunătățirea continuă a 
calității produselor, colectivul 
fabricii de stofe „Libertatea" 
din Sibiu este preocupat de lăr
girea gamei sortimentale, fapt 
ce influențează favorabil reali
zarea și depășirea sarcinilor de 
livrări atît pe piața internă, cit 
și la export. în ultimul timp, 
colecția de modele a fabricii a 
fost îmbogățită cu 14 articole 
noi, realizate în 120 de desene, 
și culori; Jumătate din numărul 
articolelor produse în prezent 
de prestigioasa întreprindere si- 
biană sint împrospătate. Atît 
□rin finețe, cit și prin desen, 
noile stofe pentru costume băr
bătești, realizate din lină, 
proporție de sută la sută, 
din poliesteri cu lînă, s-au 
cut repede cunoscute și solicita
te de organizațiile ( comerciale 
din țară și de numeroase firme 
de peste hotare.

I

în 
sau 
fă-

tățile de a vizita locurile 
pitorești din împrejurimi.

în alte părți, materialul 
propagandistic este ținut... 
„sub cheie". De la recepțio- 
nera Elisabeta Lucescu 
(motelul „Ilișești" — Sucea
va) aflăm că „la numai ci
teva zile de la deschiderea

FRUMOASELE NOASTRE VACANTE
J

altitudine, temperatura os
cilează brusc de la o zi la 
alta, și o astfel de preve
dere nu trebuie să absente
ze niciodată din sfera preo
cupărilor zilnice.

Să mai stăruim puțin și 
asupra unui alt aspect al 
spiritului gospodăresc. Vede 
toată lumea, știe toată lu
mea că sintem în „sezonul 
de virf“ al fructelor. Aflăm 
din relatările turiștilor că 
in unele stațiuni ca Sovata, 
Strunga și Lacul Roșu, 
fructele de sezon (căpșuni
le, cireșele, vișinile etc.) nu 
și-au făcut apariția decit în 
mod cu totul accidental. 
Nu există astfel de fruc

informarea turistică. Deși 
stațiunea Soveja, de pildă, 
se află într-o zonă dintre 
cele mai atractive pentru 
drumeție (Munții Vrancei), 
pentru popularizarea tra
seelor turistice accesibile 
călătoriei cu pasul nu s-a 
tipărit nici măcar un pli
ant ; ba, mai mult, apari
ția unui ghid turistic al 
Vrahcei. prevăzută încă de 
acum cîțiva ani, rămine in 
continuare o promisiune. O 
situație aproape identică 
și la Slănic-Moidova — 
unde nu există nici mă
car un pliant sau un ghid 
despre caracteristicile sta
țiunii, istoricul ei, posibili

sezonului toate ghidurile, 
pliantele și alte materiale 
de informare turistică au 
fost retrase de pe trasee, 
pentru a li se stabili un 
preț de vînzare și nu a’u 
fost aduse înapoi nici pînă 
acum". E inexplicabil, după 
cum inexplicabil e și fap
tul că in plină vară, la 
Tușnad și Sovata găsim, de 
pildă, in vînzare ilustrate 
de la Sinaia și Predeal, cu 
peisaje de iarnă (! !). Lip
sa unor ilustrate adecvate 
se resimte și la minăstirile 
din nordul Moldovei. Dar 
nu numai informarea turis
tică, ci și informarea în 
general lasă de dorit în

unele locuri. în stațiunea 
Lacul Roșu și la punctele 
turistice de la minăstirile 
Neamțului, Moldovița, Putna 
și Sucevița, difuzarea pre
sei a devenit — din vina 
celor care nu se ocupă, 
deși răspund, de difuzarea 
ziarelor și revistelor — o 
adevărată „problemă".

...N-am putut cuprinde în 
raidul de față, fără îndoia
lă, nici pe departe toate 
problemele legate de asigu
rarea unor condiții opti
me de vacanță în stațiuni. 
Observațiile și sugestiile 
noastre se vor, în primul 
rînd, un semnal tras la 
timp (sîntem în plin sezon 
al vacanțelor) pentru orga
nizatorii turismului, care 
au obligația și datoria de a 
face în continuare totul 
pentru ca în toate stațiuni
le odihna oamenilor mun
cii să se desfășoare in 
cele mal bune condiții, po
trivit nu numai cerințelor, 
ci și realelor posibilități 
existente.

C. PRIESCU Gh. 
BALTA, L. DEAKY, 
I. MANEA, I. NIS- 
TOR corespondenți 
ai „Scînteii"
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FOTBAL Ieri, în Capitală

A 35-a finală 
a „Cupei României"

DIVIZIA B
CU APARATUL DE FOTOGRAFIAT

Brigadierii de pe Someș 
raportează

Finalul sezonului fotbalistic — 
aseară, pe marele stadion bucu- 
restean — a avut, cum bine se știe, 
ceva cu totul inedit prin prezenta in 
meciul decisiv pentru „Cupa Româ
niei" a două formații din eșaloa
nele inferioare ale fotbalului nos
tru, Chimia Rimnicu Vîlcea și 
Constructorul Galați. Chiar dacă o 
asemenea finală de cupă nu a avut 
cine știe ce veleități strict tehnice, 
interesul de public a rămas destui 
de mare, pentru că cine nu a vrut, 
spre pildă, să urmărească (din tri
bunele stadionului sau măcar pe 
micul ecran) această finală absolut 
inedită. Oricare dintre finaliste ar 
fi reușit șă ciștige prețiosul trofeu 
(pînă la închiderea ediției, partida 
nu se încheiase ; sîntem siguri însă 
că marea majoritate a 'cititorilor 
cunosc numele ei), ambele și-au 
îmbogățit și înnobilat palmaresul 
chiar și numai prin ceea ce au reu
șit în prealabil. Un amănunt, nu 
lipsit de semnificație : de 40 de ani, 
de cînd ființează populara compe

tiție fotbalistică, nici Galațiul, nici 
Rimnicu-Vilcea n-au fost reprezen
tate în finala „Cupei României".

Să rememorăm : Chimia Rîmnicu- 
' Vilcea (divizionară B) a învins con

secutiv trei divizionare A : Steagul 
■ roșu, C.F.R. Cluj, F. C. Argeș, cam

pioana de anul trecut. Iar în semi
finală, deși condusă cu 2—0 la pau
ză, a egalat și și-a asigurat califi
carea prin valorificarea mai exactă 
a loviturilor de la 11 m (7—6 cu 
Metalul București). Constructorul 
Galați (divizionară C ; din campio
natul viitor va activa în B) are me
ritul — nu la îndemîna oricui — 
de a se fi dovedit de neîntrecut de 
către formații de primă mină : a 
eliminat, mai întîi, pe Jiul (anul 
trecut finalistă a „Cupei Româ
niei"), apoi pe campioana țării (Di
namo), pe S.C. Bacău (fruntașă a 
campionatului recent încheiat) și, 
miercurea trecută, la Ploiești, pe 
Steaua, în a cărei vitrină cu trofee 
„Cupa României" a stat de 11 ori 
pină acum.

ULTIMA ETAPĂ

• DIN SERIA A II-A A PROMOVAT 
POLITEHNICA TIMIȘOARA • PRO
MOVATA SERIEI I (POLITEHNICA 
IAȘI SAU METALUL BUCUREȘTI) 
O VOM CUNOAȘTE LA 4 IULIE

SERIA I. F. C. Galați—Ceahlăul 
Piatra Neamț 2—1 ; Progresul Bucu
rești—Dunărea Giurgiu 2—1 ; Știin
ța Bacău—Delta Tulcea 3—2 ; Meta
lul Plopeni—C. S. Tirgoviște 1—0 ; 
C. F. R. Pașcani—C. S. U. Galați 
4—0 ; Progresul Brăila—Gloria Bu
zău 3—1 ; Meciurile Chimia Rlmni- 
cu Vîlcea—Politehnica Iași și Șan
tierele Navale Oltenița—Metalul 
București au fost aminate pentru 4 
iulie.

SERIA A II-A C.F.R. Arad—Me- 
trom Brașov 2—0 ; Electroputere 
Craiova—C. F. R. Timișoara 2—1 ;< 
Corvinul Hunedoara—Gloria Bistrița 
3—0 ; Politehnica Timișoara—Meta
lurgistul Cugir 4—1 ; Minerul Baia 
Mare—Minerul Anina 3—0 ; Olimpia 
Oradea—Metalul Drobeta Turnu-Se- 
verin 3—0 ; C. S. M. Sibiu—Olimpia 
Satu-Mare 3—0 ; Nitramonia Făgă
raș—F. C. Bihor 1—1.

SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII INTERNATIONALE

ATENA

Echipa masculină 
de atletism în „Cupa 

Europei"
La Atena au început întrecerile 

grupei I eliminatorii pentru „Cupa 
Europei" la atletism, cu participarea 
echipelor masculine ale României, 
Bulgariei și Greciei. După prima zi, 
conducea echipa României (cu 22 de 
puncte), urmată de Bulgaria (19.5 
puncte), Grecia (14,5 puncte). De re
marcat că timpul realizat de tînărul 
nostru atlet Gh. Ghipu în proba de 
1 500 m (3’39”) reprezintă un nou re
cord european de juniori.

•Iată câștigătorii probelor: 110 m 
garduri — Perțea (România) 
13”9/10 ; 100 m plat — Doicev (Bul
garia) 10”6/10 ; 400 m plat — Stan
(România) 46”7/10 ; 1 500 m — Ghipu 
(România) 3’39” ; săritura în înăl
țime — Dozsa (România) 2,17 m ; 
aruncarea ciocanului — Manolov 
(Bulgaria) 70.08 m ; săritura în lun
gime — Kathiniotis (Grecia) 7,62 m ; 
10 000 m — Iordanov (Bulgaria) 
30’18”4/10 ; ștafeta 4X100 m — 1. 
Bulgaria 40”3/10 ; 2. România 40”6/10.

R.D. Germane. înaintea ultimelor 
jocuri, pe primul loc in clasament 
se află handbaliștii iugoslavi (cu 7 
puncte) urmați de cei din România 
(6 puncte), U.R.S.S. (5 puncte). Un
garia (4 puncte). R. D. Germană și 
Suedia (cu cite 1 punct). In ultimul 
meci, echipa României va întîlni e- 
chipa Iugoslaviei

BUCUREȘTI

Turneul de pe velodromul 
„Dinamo"

BELGRAD

iiandbaliștii Ia „Trofeul 
Iugoslavia"

Competiția internațională de hand
bal pentru „Trofeul Iugoslaviei" a 
continuat în orașul Bitolia cu desfă
șurarea meciurilor din penultima zi. 
Echipa României a învins cu 28—16 
(14—8) echipa Suediei, iar Ungaria a 
dispus cu 19—13 (8—1) de selecționata

Pe velodromul „Dinamo" s-a înche
iat ieri la amiază competiția interna
țională de ciclism pe pistă dotată cu 
„Cupa Sportul". Ultimele probe — 
la care au fost prezenți cicliști din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria și 
România — au oferit dispute dîrze 

«spectaculoase. La viteză (14 concu
renți) cel mai bun s-a dovedit tină- 
rul Anton Neagoe, elev al antreno
rului M. Mihăilescu (în finala cu 
Fl. Negoescu. a înregistrat 12,4 sec.). 
Cel mai valoros timp la această pro
bă a fost 11,8 (A. Neagoe în semi
finală cu Aurelian Vulcu). La cursa 

■•îteil&tîiăț.'după seriile1’’contratimp, fi- 
nalapentru locurile. 1—2 și-iau dispu
tat-o echipele Bulgariei’și’ Ungariei. A 
cîștigat prima echipă (D. Anghelov, 
V. Budakov, S. Bobekov, B. Mlade- 
nov) cu 1’49”5. Cursa cu adițiune de 
puncte a revenit, după o foarte pa
sionantă luptă, lui George Nego
escu (46 puncte, două ture avans). 
Tot două ture avans au reușit să 
aibă bulgarul I. Stanojev (25 p.) și 
Marin Ioniță (24 p.) care au ocupat 

' locurile imediat următoare.

DIN LUMEA LARGĂ

„Regata Snagov" 
la canotaj academic ’

Duminică a luat sfîrșit „Regata 
Snagov" la canotaj academic. Spor
tivii români au dominat întrecerile, 
obtinînd victorii scon/tate. Iată re
zultatele înregistrate : feminin : 4
plus 1 — R.D. Germană ; 2 fără cîr- 
maci — România ; simplu — Mitana 
Botez ; 4 plus 1 visle — România ; 
schif 2 visle — România ; 8 plus 1 — 
România ; masculin : 4 plus 1 rame — 
România ; schif 2 fără cîrmaci — 
România ; simplu — Toma Constan
tin ; 2 plus 1 — România ; 4 fără cîr
maci — România ; 2 visle — Româ
nia.

gOteborg

Scrimerii la campionatele 
mondiale

Sala sporturilor „Scandinavium" 
din orașul suedez Goteborg va găz
dui, începînd de azi pînă la 13 iu
lie, campionatele mondiale de scri
mă, veritabilă revanșă a concursu
lui olimpic desfășurat anul trecut la 
Miincheri. Cu excepția campioanei 
olimpice de floretă, Atonella Ragno 
(retrasă din activitatea competițio- 
nală), a fostei campioane mondiale 
Galina Gorohova și a spadasinului 
francez Jacques Ladegaillerie, toți 
finaliștii Jocurilor olimpice și ai 
campionatelor mondiale de la Viena 
vor fi prezenți la maratonul scrimei 
de la Goteborg. Comentînd șansele 
partici.panților, corespondenții de 
presă citează între favoriți și cîțiva 
dintre reprezentanții României : Mi
hai Țiu (floretă), Dan Irimiciuc 
(sabie), Anton Pongratz (spadă), 
Ana Ene Pascu și Ecaterina Iencic 
(floretă feminin).

Pe stadioanele și terenurile 
de sport bucureștene

Un calendar sportiv destul de bogat, ieri în Capitală. La întrecerile 
de performanță, unele cu caracter internațional, s-au adăugat • și nu
meroase competiții de masă. între acestea : finalele „Săptămînii spor
turilor olimpice", crosuri în diferite cartiere, întreceri de canotaj aca
demic și caiac-canoe etc. Fotoreporterul nostru Sandu Cristian a sur
prins cîteva imagini ale duminicii sportive bucureștene. Pe velodro
mul Dinamo (fotografia de sus), spectatorii — din păcate, nu prea 
numeroși — au asistat la ultimele întreceri ale concursului interna
țional organizat de ziarul „Sportul". La stadionul Tineretului (foto
grafia din mijloc), nu pe toate terenurile a fost activitate. în lipsa 
unor dispute mai acătării, spectatorii încearcă să nu se plictisească, 
fie făcînd plajă în tribune, fie jucîndu-se cu mingea pe marginea 
terenului. Pe lacul Pantelimon (fotografia de jos) ieri dimineață s-a 
inaugurat o nouă pistă de sporturi nautice. Demonstrațiile cu ambar
cațiunile „Optimist", precum și întrecerile de caiac-canoe au fost 

urmărite cu mult interes

CLUJ (Coresponden
tul „Scînteii", Alexan
dru Mureșan). Dumi
nică, pe șantierul sis
temului hidroenergetic 
de pe Someș. în pre
zența reprezentanților 
organelor locale de 
partid și de stat, ai 
C.C. al U.T.C., s-a des
fășurat adunarea de 
analiză a muncii bri
gadierilor de pe șan
tierul național al ti
neretului. După rapor
tul detașamentelor și 
ridicarea drapelului, 
Mircea Sa.su. coman
dantul detașamentului 
grupului de șantiere, 
ceilalți comandanți de 
detașamente de pe 
șantiere, numeroși bri

gadieri au scos in evi
dență succesele obți
nute în realizarea a- 
cestui mare obiectiv al 
țării. Avansul cîștigat 
la terminarea cu cîteva 
luni mai devreme a 
unor, lucrări de o deo
sebita importanță — 
tronsonul de la aduc- 
țiunea principală Va
lea Leșului, castelul de 
echilibru, galeria for
țată și cea de fugă 
etc. — dă relief muncii 
pline de abnegație și 
însuflețire a brigadie
rilor.

Brigadierii au fost 
apoi felicitați de că
tre tovarășii Soos Ma
nea Carol, secretar al 
Comitetului județean

Cluj al P.C.R., de 
Constantin Bostină 
președintele Consiliu
lui Uniunii Asociației 
Studenților Comuniști 
din România, de alți 
reprezentanți ai orga
nelor locale. Briga
dierii de pe acest 
șantier s-au angajat să 
nu precupețească nici 
un efort pentru ca, 
alături de colectivele 
de pe șantiere, să-și a- 
ducă o contribuție spo
rită la devansarea lu
crărilor, angajindu-se 
să obțină numai în a- 
ces’t an un spor de 
producție de cel puțin 
18 milioane lei.

LA SLATINA

Săptămina cooperației de 
consum din R. P. Ungară
SLATINA (Corespondentul „Scin

teii". Eniilian Rouă). — în cadrul 
acordului de lungă durată în
cheiat între Uniunea Centrală 
a Cooperativelor de Consum din 
Republica Socialistă România 
(CENTROCOOP) și Consiliul Na
țional al Cooperativelor de Consum 
Ungare (SZOVOSZ), la 1 iulie 
au Început manifestările prile
juite de Săptămina cooperației 
de consum ungare — aflată la 
cea de-a doua ediție. Cu acest 
prilej, la supermagazinul „Oltul" 
din Slatina, în două încăperi ame
najate special, s-a deschis o expo
ziție care ilustrează, prin mărfu
rile prezentate, grafice și panouri, 
dezvoltarea și diversitatea produ
selor ce se desfac prin coo
perația de consum din R. P. Un
gară. La festivitatea de des
chidere au fost prezenți tov. 
Nicolae Lungu și Constantin 
Gheorghe, secretari ai comitetului 
județean de partid. Ion Rădulescu. 
vicepreședinte al CENTROCOOP, 
Dumitru Făiniș, director general al 
EXIMCOOP, Bartolak Mihaly, vi

cepreședinte al SZOVOSZ, Galam- 
bos Istvan, director general al 
HUNGAROCOOP (întreprinderea 
de comerț exterior a SZOVOSZ), 
alți reprezentanți ai celor două or
ganizații cooperatiste, ai Ministe
rului Comerțului Exterior din cele 
două țări, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
în perioada I—7 iulie, la su
permagazinul „Oltul" din lo
calitate vor fi puse în vînzare bu
nuri de consum din R.P. Ungară.

Tot la 1 iulie,, la braseria Pădu
rea Sarului, din apropierea orașu
lui Slatina, s-a deschis și Săptă- 
mîna artei culinare maghiare, 
unde se servesc mîncăruri cu spe
cific unguresc. Manifestările, care 
constituie și un fructuos schimb de 
experiență, vor continua. în peri
oada 24—31 iulie, în orașul Debre
cen, din R.P. Ungară, va avea loc 
o acțiune asemănătoare, prilejuită 
de Săptămina cooperației de con
sum din Republica Socialistă 
România.

La Combinatul chimic 
din orașul Victoria

O MOTOCICLISM. — Peste 100 000 
de spectatori au urmărit la Assen 
„Marele premiu al Olandei" Ia moto- 
ciclism, competiție contînd pentru 
campionatul mondial. Trei dintre fa- 
voriții curselor — olandezul Jan de 
Vries (clasa 50 cmc), suedezul Kent 
Andersson și spaniolul Angel Nieto 
(ambii la clasa 125 cmc) —au fost 
victimele unor accidente, abandonînd. 
De a'-.emenea, a abandonat cursa din 
caj--’Y unei defecțiuni tehnice și cu
noscutul campion italian Giacomo 
Agostini, (clasa 500 cmc).

în cea mai disputată cursă a zilei 
— la clasa 500 cmc — victoria a re
venit englezului Phil Read („M. V. 
Agusta"), care a parcurs 123,270 km 
în 50’34”3/10 (medie orară 146,257 km). 
Cel mai rapid tur de circuit a fost 
realizat de Giacomo Agostini, cu o 
medie orară de 151.233 km. Proba re
zervată motocicletelor cu ataș a fost 
ciștigâtă de vest-germanii. Klaus En
ders și Ralf Engelhardt („B.M.W.") 
cu o medie orară de 135,050 km.

nemarca), Țanev (Bulgaria), Ardouen 
(Franța), Moskalev (U.R.S.S.), Peder
sen (Danemarca).

o ȘAH. — Al doilea turneu Inter
zonal pentru campionatul mondial de 
șah se va desfășura, cu începere de 
la 21 iulie, în orașul brazilian Petro- 
polis (în apropiere de Rio de Janeiro) 
și nu în capitala țării, Brasilia, cum 
fusese stabilit inițial. La turneu vor 
lua parte 18 concurenți, printre care 
marii maeștri sovietici Efim Gheller, 
Paul Keres, Lev Polugaevski, VJadi- 
mir Savon, Leonid Stein și Vasili 
Smîslov, românul Florin Gheorghiu, 
maghiarul Lajos Portisch, iugoslavul 
Bora Ivkov, brazilianul Costa Mec- 
king, americanul Samuel Reshevski, 
argentineanul Oscar Panno.

(Urmare din pag. I)

o ATLETISM. — Cu prilejul me
ciului de atletism, care se desfășoară 
la Leipzig, între echipele feminine ale 
R.D. Germane și Angliei, Renate 
Steelier (R.D.G.), dublă campioană 
olimpică, și-a egalat propriul record 
mondial la 100 m plat cu timpul de 
10”9/10. ® Maratonul de Ia Dembno 
Liubuske (în apropiere de orașul po
lonez Szczecin) a fost cîștigat de 
D. Truppel (R.D. Germană),' crono
metrat pe clasica distanță de 42,195 
km cu timpul de 2 h 16’07”4/10. L-au 
urmat compatriotul său Popow (2 h 
18’34”) și polonezul Stawaj (2 h 
22’04”). La startul cursei au fost pre
zenți 109 atleți din Cehoslovacia, Fin
landa, R. D. Germană, Olanda, Tur
cia, Ungaria și Polonia.

» FOTBAL. — Comentînd meciul 
Brazilia-Scoția, disputat sîmbătă sea
ra la Glasgow, corespondentul agen
ției France Presse relatează, între al
tele : „După o primă repriză de fotbal 
excelent, care a entuziasmat publicul, 
jocul a fost mai puțin interesant în 
partea a doua, cind gazdele n-au 
reușit să egaleze, deși ocaziile nu au 
lipsit. Astfel, cu golul înscris do 
Johnstone în propria poartă, in mi
nutul 33, campionii mondiali cîștigă, 
oarecum norocos, penultimul meci al 
turneului. Din punct de vedere teh
nic, subliniază comentatorul francez, 
brazilienii au fost superiori, însă este 
adevărat că nu și-au putut etala în
tregul lor talent din pricina „presin
gului" advers și a unui vînt puternic 
ce a împiedicat un perfect control al 
balonului.

o CICLISM. — Prima etapă a tu
rului ciclist al Iugoslaviei, disputată 
in circuit pe străzile orașului Belgrad, 
a revenit sovieticului Valeri Cia'plî- 
ghin. cronometrat pe distanța de 42 
km cu timpul de 1 h 01’46”. Pe locu
rile următoare, Ia interval de secun
de, au sosit în ordine : Jensen (Da-

te obositoare" — subscriu 
antrenorii, dind vina pe fap
tul că, in acest an, calendarul 
competițional și planurile 
de pregătire au fost stabi
lite și dirijate greșit de con
ducerea federației. Nu ne
găm, desigur, greșelile fo
rului de specialitate, dar 
nici nu putem fi de acord 
cu părerea acelora care, fi- 
indu-le mai la îndemînă, 
văd numai greșelile altora. 
Căci doar este știut, la 
discutarea și stabilirea pro
gramului anual de acțiuni 
au fost invitați să-și spună 
părerea și antrenorii, și alți 
specialiști din afara acti
vului salariat al F.R.C. In
discutabil. poziția lor iniția
lă (de a refuza orice parti
cipare...). ca și cea actuală 
(de a explica totul prin 
greșelile federației) sînt ab
solut de neînțeles ; lipsa de 
decizie, de ambiție spor
tivă, abandonarea luptei 
nu sînt, în nici un 
caz, rezultanta greșelilor 
altora... Cu atît mai mult, 
cu cît de ani și ani comba
tivitatea este un fel de 
„floare rară" in cursele 
noastre cicliste. Este în a- 
fară de orice îndoială că a- 
ceastă calitate fundamenta
lă nu este dezvoltată per
manent la antrenamente, 
iar în competiții — foarte 
adesea — este subordonată 
unor tactici precare, de 
drămuire exagerată a for
țelor. Ne-a fost dat. în nu
meroase ocazii, să auzim 
sau să aflăm că antrenorii 
înșiși temperează zelul ce
lor mai „bătăioși" sau, pur
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Coilectivul Combinatului chi
mic di.n orașul Victoria oferă în 
acest an la export o gamă 
mult mai largă de produse de
cît pină acum și în cantități 
sporite. în acest scop au fost 
luate măsuri pentru dezvoltarea 
unor capacități de producție 
menite să asigure un surplus de 
produse destinate piețelor exter
ne. A fost sporită capacitatea, 
in numai cîteva luni, a unor 
instalații, cum ar fi cele de 
sulfit de sodiu, formol, cleiuri 
sintetice. De subliniat că o bună 
parte din lucrările de dezvoltare 
a acestor capacități s-au exe
cutat cu forțele proprii ale 
combinatului, prin autoutilare, 
folosindu-se credite de mică 
mecanizare. Toate acestea au 
permis ca numărul produselor 
la export în acest an să spo
rească cu alte cinci sortimente. 
Acestora li se vor adăuga, în 
cea de-a doua jumătate a anu
lui, noi sortimente, printre care 
azotat de amoniu tehnic, form- 
aldehidă, nitroceluloze alcooli
zate, schimbători de ioni ș.a. 
Dind o atenție deosebită livră
rii la timp și chiar în devans 
a produselor contractate, colecti
vul Combinatului chimic.Victoria 
și-a îndeplinit planul la export 
pe primul semestru cu 20 de 
zile mai devșeme. Acest fapt 
permite ca pînă la finele lunii 
iunie să se livreze suplimentar 
unor beneficiari externi produse 
în valoare de cel puțin 800 000 
lei valută.
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ALBA IULIA (Coresponden
tul „Scinteii" Ștefan Dinică).

Cooperația meșteșugărească 
din județul Alba a obținut în 
acest an realizări însemnate pe 
linia diversificării serviciilor 
prestate pentru populație și a 
sporirii producției de bunuri de 
larg consum. în municipiul 
Alba Iulia a fost dat în folo
sință un modern complex meș
teșugăresc, care cuprinde ate
liere de proiectare in construc
ții, reparații obiecte de uz cas
nic, radio TV, atelier foto, fri
zerie, coafură. A intrat, de ase
menea, în producție un atelier 
de țesut covoare. „O atenție 
deosebită acordăm servirii popu
lației din noile cartiere — ne-a 
spus tovarășul Mănăilă Radu, 
președintele U.J.C.M. Alba. 
Astfel, alături de unitățile noi, 
deschise anul trecut, în micro- 
raionul 
se află 
ție noi 
ateliere 
Tot in
deschide și o unitate „Nufărul". 
Pentru a asigura o mai bună 
aprovizionare a populației cu 
mărfuri de larg consum, pro
duse de cooperația meșteșugă
rească, la Alba Iulia se află în 
curs de amenajare un complex 
de magazine de desfacere spe
cializate pentru mobilă, covoa
re, articole pentru copii, artă 
populară, marochinărie-încălță- 
minte, confecții și tricotaje".

Cetate din Alba Iulia 
în prezent în construc- 
spații pentru diverse 
prestatoare de servicii, 

centrul de județ, se va

i

și simplu, îi opresc din ac
țiune, recomandindu-le să 
revină în pluton (!!)

Nu peste mult timp, sezo
nul ciclist va fi marcat de 
competiția sa de virf — 
„Turul României". Marea 
întrecere — de veche și 
prestigioasă tradiție (în 
1974 va avea loc ediția ju
biliară, a XX-a !) — ca
pătă, în acest an, un carac
ter ceva mai special. în do
rința de a spori interesul a-

în așa fel încît să testeze 
in totalitate calitățile nece
sare unui bun rutier. în a- 
semenea condiții — și ști
ind, totodată, că la „Turul 
României" vor lua parte și 
alergători fruntași din cîte- 
va țări europene — pregăti
rile prealabile presupun o 
atenție sporită. Or. antre
norii și cicliștii noștri tre
buie să fie perfect convinși 
că este nevoie să încheie 
actualul sezon în cu totul

nesc apatia, nepăsarea sau 
se pedalează în ritm ciclo
turistic. Cit mai multe 
sprinturi intermediare (cu 
un clasament general apar
te) ; punctaj special sau bo
nificații în timp pentru e- 
vadările solitare sau în grup 
restrîns (în funcție de du
rata evadării, de avansul 
realizat pe parcurs sau la 
sosire) ; bonificație pentru 
primii cinci in etapa de con
tratimp ; penalizări pentru

VIN CICLIȘTII!
Dar de ce,., la pas ?

lergătorilor și al publicului 
spectator, organizatorii au 
ales un traseu în mare par
te inedit. Din cîte am fost 
informați, rezultă că pentru 
dinamizarea cursei, pentru 
stimularea inițiativelor, 
pentru ca examenul să fie 
cît mai complet, in regula
mentul competiției sînt pre
văzute pilnctaje și clasa
mente speciale (pentru 
sprinteri, pentru cățărători 
etc). Pe parcursul celor a- 
proape 1 500 de km, zonele 
de plat cu zonele de munte 
alternează, existînd apro
ximativ în proporție egală.

alt mod decît... l-au deschis.
Pentru a se oferi cicliș

tilor noștri fruntași posibi
litatea reabilitării — dar și 
pentru stimularea combati
vității generale a cursei — 
sînt necesare însă și unele 
prevederi de regulament : 
bonificații pentru cei mai 
activi, penalizări pentru cei 
codași. în acest sens consi
derăm util să se apeleze la 
o serie de modalități supli
mentare de dinamizare a 
întrecerii practicate în 
mari competiții cicliste in
ternaționale. de regulă ori 
de cîte ori în pluton dom-

lipsă de combativitate 
(pentru cei care se mențin 
mult timp și in mod repetat 
in coada plutonului) — a- 
cestea ăr fi doar citeva 
dintre sugestiile ce ni le 
permitem în urma consul
tării unor specialiști și a 
cîtorva regulamente de 
competiții de anvergură.

Caracterul internațional 
al „Turului României" face, 
desigur, necesar ca cicliștii 
și tehnicienii noștri să în
cerce totul pentru a repre
zenta în mod corespunzător 
sportul românesc. Toată 
grija pentru . a pregăti și

înscrie în competiție numai 
alergători valoroși, dornici 
și cu posibilități de afir
mare. în intervalul de timp 
rămas pînă Ia start este 
bine ca forul de speciali
tate să nu piardă din vede
re controlul și îndrumarea, 
prin toate mijloacele, a sec
țiilor, a muncii antrenori
lor cu cicliști vizați pentru 
marea competiție. După pă
rerea noastră este posibil 
să se formeze două echipe 
reprezentative, la alcătuirea 
cărora ar fi de preferat să 
se pornească de Ia criterii 
de selecție mai puțin cla
sice, dar — să sperăm — 
stimulatorii. Dîrzenia, com
bativitatea, spiritul de sa
crificii}, dragostea reală de 
a apăra demn culorile spor
tive pot fi, la nevoie, prefe
rate așa-zisei capacități teh- 
nico-tactice și experienței 
competiționale ale unora 
sau altora dintre „senatorii 
de drept", care se află, de 
fapt, la apusul carierei și 
nu mai înțeleg sau nu mai 
pot să-și asume răspunde
rea unei comportări presti
gioase. în ciclismul nostru, 
anul acesta este un moment 
de „schimb de ștafete" ; 
cicliștilor tineri li s-ar cu
veni, credem, un credit mai 
mare. Cunoscindu-le cali
tățile și dorința de afir
mare, antrenorii și forul fe
deral le pot oferi ocazia 
lansării. O echipă reprezen
tativă de tineret, pregătită 
și condusă de un antrenor 
tinăr, și-ar putea face de
butul în septembrie la 
„Turul României".

(
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La întreprinderea „Republica” din Reghin

Piese pentru
TG. MUREȘ (Corespondentul 

„Scinteii", Lorand Deaki). în
treprinderea de industrie locală 
pentru prelucrarea metalului 
„Republica" din Reghin, profi
lată pentru mecanica fină, pro
duce o gamă largă de piese de 
mjei dimensiuni necesare uzi
nelor constructoare de autoca- 
mioaney autobuze, autoturisme 
de teren, tractoare și altele, 
„Pentru a putea ține pasul cu 
cerințele sporite ale industriei 
noastre — ne spune tovarășul 
loan Antal, directorul întreprin
derii — am luat măsuri pentru 
dezvoltarea capacității turnăto
riei de precizie. Prin punerea în 
funcțiune a unui cuptor de topit 
oțel și a unui cubilou de mare 
randament, a sporit capacitatea 
turnătoriei cu 200 tone piese pe 
an. Realizarea acestor obiecti
ve, organizarea bună o produc
ției, precum și perfecționarea

La întreprinderea „Electromureș" 
din Tîrgu-Mureș a ieșit de pe ban
da de montaj a 50 000-a mașină de 
calculat. în urma unui amplu pro
ces de dezvoltare și modernizare a 
întreprinderii, capacitatea actuală a

autovehicule
formelor 
cadrelor, 
te sporiri 
jumătate 
de aceeași 
1972. Planul semestrial la pro
ducția globală și marfă a fost 
realizat cu 4 zile înainte de ter
men, iar Indicatorul productivi
tății muncii a fost depășit cu 
peste doi la sută. Colectivul în
treprinderii, onorindu-și anga
jamentele asumate în întrecerea 
socialistă, a livrat pentru fon
dul pieței, peste prevederi, 
mărfuri în valoare de 602 000 lei. 
Unele produse ale fabricii, cum 
sint construcțiile metalice 
piesele turnate din fontă, 
fost contractate și livrate 
acest an și peste hotare. în 
meroase țări, printre care Bel
gia, R.D. Germană, R.F. Ger
mania, Olanda, Irak, Iran și 
altele.

de ridicare a calificării 
au condus la importan- 
de producție în prima 
a anului curent, față 

perioadă a anului

și 
au 
in 

nu

secției pentru fabricarea mașinilor 
de calculat electromecanice este d^ 
peste 5 ori mai mare decît capaci
tatea inițială. Aproape jumătate 
din producția fabricii a fost desti
nată exportului.

\
\
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viața internațională
ÎN AJUNUL DESCHiDERII CONFERINȚEI

PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE ÎN EUROPA

„Așteptăm hotăriri concrete în interesul
păcii, securității și colaborării internaționale începutul unor

bazate pe egalitate11 negocieri unice
declara secretarul pentru afaceri externe al R.S.F. Iugoslavia în istoria Europei

BELGRAD 1 (Agerpres). — Secre
tarul de stat pentru afacerile ex
terne al R. S. F. Iugoslavia, Miloș 
Minici, a declarat, în Skupștina Fe
derală, că apropiata conferință de. la 
Helsinki privind securitatea și coo
perarea va trebui să recunoască și 
să întărească principiul invidabili-

tății granițelor existente după cel 
de-al doilea război mondial în 
Europa. „Noi așteptăm de la Con
ferința general-europeană hotăriri 
concrete în interesul păcii, secu
rității și colaborării internaționale 
bazate pe egalitate" — a declarat 
Miloș Minici.

Din presa unor țări so
cialiste europene

preajma deschiderii, în capi- 
finlandeză. a conferinței pri- 
securitatea și cooperarea în

Ideea coexistenței europene să fie ferm
fondată pe principiile dreptului internațional11

— declara ministrul de externe al Italiei
ROMA 1 (Agerpres). — Cu două 

zile înaintea deschiderii la Helsinki a 
lucrărilor Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și cooperare, 
ministrul afacerilor externe al Italiei, 
Giuseppe Medici, a declarat că gu
vernul italian „apreciază că scopul 
conferinței este de a identifica obiec
tivele către care trebuie să se tindă 
pentru realizarea cooperării în Eu
ropa". „Trebuie ca aceste obiective să 
corespundă necesităților continentului 
nostru și trebuie ca ele să fie cău
tate atît în sectorul securității, cît și 
în sectoarele economic, social, juridic, 
cultural și al drepturilor omului".

Conferința va trebui, a precizat șeful 
diplomației italiene, să exploreze po
sibilitățile prin care să se ajungă la 
adoptarea unor măsuri precise și ins
trumente specifice, care pot angaja 
toate statele participante să promo
veze schimburile economice, științifi
ce, tehnice și culturale, pentru rezol
varea pe cale pașnică a controverse
lor. care ar putea să apară. „Guver
nul italian, a spus totodată Giuseppe 
Medici, susține, în același timp, nece
sitatea ca ideea coexistenței europene 
să fie ferm fondată pe principiile 
dreptului internațional, principii care 
fac parte din conștiința comună a 
popoarelor".

JJ Corolar al unui îndelungat proces politic
u

— subliniază ziarul suedez „Aftonbladet"

STOCKHOLM 1 ' (Agerpres). 
Referindu-se la 
piatel reuniuni 
ziarul suedez 
preciază, într-un articol redacțional, 
că ea reprezintă „corolarul unui înde
lungat proces politic" desfășurat pe 
continentul european. In ultima pe
rioadă, apreciază ziarul, în Europa 
au avut loc considerabile schimbări

semnificațiile apro- 
de la Helsinki, 

„Aftonbladet" a-

pozitive, care au contribuit la înlătu
rarea obstacolelor în calea convocării 
Conferinței paneuropene. După ce 
enumeră cîteva din principalele mo
mente ale evoluțiilor din viața poli
tică a continentului, ziarul subliniază 
că viitoarea conferință „este chemată 
să elaboreze bazele-'colaborării, dintre 
țările Europei, pe temeiul principiilor 
deplinei încrederi".

ITALIA

ROMA 1 (Agerpres). — La Roma, 
a luat sfîrșit o etapă importantă a 
consultărilor întreprinse de premierul 
desemnat, Mariano Rumor, în vede
rea formării noului cabinet italian. 
In urma convorbirilor purtate de pre
mier, în cursul zilei de sîmbătă, cu 
reprezentanții celor patru partide — 
democrat-creștin, socialist, socialist- 
democratic și republican — s-a ajuns 
la un acord privind programul politic 
și economic al viitoarei coaliții guver
namentale de centru-stînga. Printre

problemele abordate, care au nece
sitat cele mai îndelungate discuții, 
un loc important l-au ocupat cele e- 
conomice și îndeosebi măsurile de 
combatere a inflației și de consoli
dare a monedei italiene.

Programul adoptat urmează să 
discutat și aprobat de organele 
conducere ale celor patru partide.

Următoarea rundă de consultări, se 
va axa, în esență, pe stabilirea com
ponenței noului guvern.

fie 
de

în 
tala 
vind 
Europa, presa din unele țări socia
liste europene acordă o atenție 
deosebită acestui eveniment, subli
niind contribuția adusă de statele 
socialiste la pregătirea si convoca
rea reuniunii paneuropene, rolul 
însemnat pe care este ea chemată 
să-l joace în promovarea destin
derii și cooperării, în statornicirea 
unor relații noi între națiunile con
tinentului, în întărirea 
securității generale.

„Apropiata deschidere 
rinței general-europene 
o mare victorie a cauzei păcii 
cooperării pe continent — scrie 
șăptămînalul „Anteni", care apare 
în capitala R.P. Bulgaria. O con
tribuție activă la realizarea acestui 
obiectiv au adus-o țările socialiste, 
care au fost inițiatoarele convocării 
întîlnirii istorice dintre statele eu
ropene".

La rândul său, ziarul cehoslovac 
„Rude Pravo" apreciază că „desfă
șurarea cu 6ucces și rezultatele po
zitive ale conferinței, vor putea 
crea_ o atmosferă politică complet 
nouă, nu numai în Europa, ci și în 
întreaga lume".

„Convocarea acestei reuniuni are 
semnificația unui succes al politicii 
țărilor socialiste și al acțiunilor e- 
nergice ale tuturor forțelor iubi
toare de pace din Europa" — scrie 
ziarul „Neues Deutschland", iar re
vista „Horizont", care apare, de 
asemenea, în R.D.G., scrie : „Con
ferința paneuropeană în problemele 
securității și cooperării constituie 
o consecință logică a procesului de 
destindere a încordării în Europa. 
Ea va putea să se călăuzească 
după elementele pozitive care au 
aparut deja în relațiile dintre sta
tele continentului 
consfințind aceste 
ve, în documente 
fluențeze favorabil 
tății și cooperării 
european".

„în momentul în ___ _ ____
Finlandei se vor întîlni miniștrii a- 

. facerilor externe ăi țărilor europe
ne, ăi S.U.A. și Cănadei, aceasta 
va marea începutul unor negocieri 
unice, prin natura lor. în istoria re
lațiilor internaționale — scrie zia
rul „Politika" din R.S.F. Iugoslavia. 
Statele suverane interesate, dintre 
care unele sînt țări neangajate, vor 
dezbate împreună. în condiții de 
deplină egalitate, problemele securi
tății și cooperării europene. Pen
tru prima dată în perioada postbe
lică, Europa se va întruni ca un 
întreg și pentru prima dată va în
cerca, pe calea consensului, să-și 
asume rolul de constructor al păcii 
proprii și al păcii generale".

Convocarea conferinței paneuro
pene — arată „Trybuna Ludu" — 
confirmă justețea poziției țărilor 
socialiste, care consideră că între 
statele cu sisteme sociale diferite 
este posibilă nu numai o cooperare 
reciproc avantajoasă, ci și o acțiune 
comună în interesul păcii și secu
rității. Acest lucru a fost confirmat 
de consultările pregătitoare de la 
Helsinki.

păcii și
a Confe- 
reprezintă 

și

în ultimii ani, 
elemente poziti- 
menite să in- 

întărirea securi- 
pe oontinentul
care în capitala

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

principiile nai : egalitatea în drepturi, 
respectul independenței, al suverani
tății naționale, dreptul inalienabil al 
tuturor statelor de a dispune de ele 
insele, neamestecul în treburile in
terne, avantajul reciproc, inviolabili
tatea frontierelor, dreptul și datoria 
statelor de a conlucra pentru favori
zarea progresului popoarelor — adică 
acele principii esențiale care consti
tuie cheia de boltă a unor relații în 
stare să asigure dezvoltarea liberă a 
fiecărei națiuni și, totodată, o co
laborare rodnică, în interesul părți
lor și al progresului general. In a- 
cest cadru își găsește o consacrare 
deplină principiul abolirii politicii 
de forță și de amenințare cu forța, 
subliniindu-se obligația statelor de 
a se abține de la recurgerea Ia ame
nințarea cu forța, șau la folosirea 
forței împotriva independenței poli
tice a oricărui stat, sau pentru a 
viola frontierele existente ale altui 
stat sau ca mijloc de reglementare 
a diferendelor internaționale, inclu
siv diferendele teritoriale și proble
mele referitoare la frontierele state
lor. Se poate spune că, prin aceasta, 
Declarația solemnă răspunde preocu
părilor popoarelor europene de a 
vedea create garanții trainice de 
securitate în Europa, ea adăugin- 
du-se acelor documente și instru
mente internaționale. încheiate în ul
timii ani, care stipulează angajamente 
concrete privind nerecurgerea la 
forță în relațiile' bilaterale, ca și în 
relațiile dintre toate statele europene.

Este, fără îndoială, o împrejurare 
fericită că declarația a fost semnată 
la numai cîteva zile înainte de des
chiderea Conferinței general-europe- 

consacre solemn, 
document cores-

re-

vorbirilor oficiale prilejuite de vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în R.F. 
Germania, problemele securității eu
ropene au ocupat un loc de prim 
plan. Așa cum se arată în Comuni
catul comun, cele două părți și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
desfășurarea și rezultatele consultă
rilor pregătitoare de la Helsinki și 
dorința ca această conferință să 
contribuie efectiv la consolidarea 
păcii și securității în Europa. Atît 
România, cît și R.F.G. consideră că

în întreprinderi, a creat premise 
pentru amplificarea și diversificarea 
schimburilor comerciale, pentru dez
voltarea cooperării economice, pe un 
plan mai înalt, pe o bază mai stabilă, 
de perspectivă. S-a .convenit, astfel, 
să se acorde o atenție și mai mare 
cooperării economice și tehnice, pre
cum și în noi domenii. înțelegerile 
realizate în urma convorbirilor sînt 
consemnate în Acordul pe termen 
lung privind colaborarea economică.

Ora radu și puternic impuls
colaborării multilaterale
romano - vest-germane

ne, menită să 
in cadrul unui 
punzător, noile principii de 
lății internaționale ; în acest sens, 
se poate aprecia că declarația 
semnată la Bonn — adăugîn- 
du-se celor similare semnate de 
România cu Olanda. Belgia. Luxem
burg, Italia — aduce o contribuție 
remarcabilă la afirmarea principiilor 
ce urmează a fi consfințite de confe
rință, la evidențierea căilor și moda
lităților de înfăptuire a securității 
pe continent, la consolidarea păcii 
generale.

Cum era și firesc, în cursul con-

acestei conferințe îi revine misiunea 
de a crea condiții ca 
să fie ferite de orice 
presiune, imixtiune sau 
voinței 
poarele 
potrivit 
prii, și 

între
plin progres, 
stat cu un important potential eco
nomic și tehnologie, s-au stabilit 
intense legături economice, pe bază 
de egalitate și avantaj reciproc, 
care-și găsesc expresie în faptul că 
R.F. ~ ‘ ................................
în ---------- --------- ... ------
nici și primul Ioc în comerțul cu ță
rile
convorbirile purtate cu factori de 
răspundere, prin contactele directe 
cu cercurile economice, prin vizitele

toate statele 
agresiune, 

impunere a 
i toate po- 

soarta lor, 
pro-

altui stat și ca 
să dispună de 
voinței și intereselor 

să se dezvolte liber.
România, țară socialistă în 

și R. F. Germania,

Germania deține locul al doilea 
comerțul exterior al Româ-
occidentale. Actuala vizită, prin

industrială și tehnică, document a că
rui importanță este subliniată de fap
tul că poartă semnăturile președinte
lui Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a cancelarului R. F. Germania, 
Willy Brandt.

Pornind de la rolul crescînd al 
științei și culturii ca factor de apro
piere și pace, cele două țări 
și-au reafirmat voința de a adinei 
colaborarea in aceste domenii. De 
asemenea.
rîrea de a asigura participarea mai 
activă a specialiștilor din cele două 
țâri ta realizarea activității de coope
rare. de a favoriza, totodată, schim
burile culturale. artistice, turistice 
eto —în scopul mai bunei cunoașteri 
reciproce, al înțelegerii între popoare. 
In legătură cu toate aceste probleme.

și-au manifestat hotă-

O declarație a secretarului general al P.C. din Chile

transformărilor revoluționare

Dispunem de suficiente forțe
pentru a urma calea

Mii de oameni demonstrează la Santiago de Chile în sprijinul politicii Guver
nului Unității Populare

Prezențe românești peste hotare

Expoziția „România salută

I < wi

SANTIAGO DE CHILE 1 (Cores
pondență de la E. Pop). Referindu-se 
la tentativa de lovitură de stat, ză
dărnicită de fermitatea clasei munci
toare chiliene, a tineretului patriot, a 
întregului popor, Luis Corvalan, se
cretarul general al Partidului Comu
nist din Chile, a declarat că aceasta 
demonstrează, o dată în plus, că au 
avut dreptate guvernul, președintele 
Salvador Allende, partidele Unității 
Populare și Centrala Unică a Oame
nilor Muncii din Chile (C.U.T.) de- 
nunțînd existența unei oonspirații în, 
marș și pericolul războiului civil, 
ceea ce a fost negat de reacțiune și, 
din nefericire, și de unii democrați- 
creștini. Faptele au arătat însă 
acest pericol este real. Dar < 
dispune de suficiente forțe — a spus 
Corvalan — pentru a urma 
transformărilor revoluționare a 
cietății, fără a fi nevoie de vărsare 
de sînge. Este tocmai ceea 
monstrat ziua de vineri.

Secretarul general al P.C. 
a subliniat că guvernul și

i că 
Chile

calea 
so-

ce a de-

din Chile 
președin-

tele republicii sînt hotărîțî să aplice 
o politică de forță, pentru a pune 
capăt manevrelor sedițioase ale opo
ziției.

★
Ministrul de externe chilian, Orlan

do Letelier, a făcut o declarație pe 
marginea informațiilor de presă 
transmise în străinătate, în care se 
arată că tentativa de lovitură de 
stat din Chile a putut crea o anu
mită surpriză în exterior, deoarece 
este cunoscută linia constituționalistă 
și democratică a forțelor armate chi
liene. Dar, așa cum a subliniat pre
ședintele Allende,, această tentativă 
nu a atins prestigiul forțelor armate, 
ci, dimpotrivă, a prilejuit reafirma
rea, în sensul cel mai amplu, într-un 
moment dificil, a lealității lor față 
de regimul constitutional și 
președintele țării. Procesul 
chilian continuă să meargă 
cu vitalitatea sa internă și 
nea pluralistă și de respect 
care caracterizează politica sa 
temă.

față de 
politic 

înainte, 
atitudi- 
mutual, 

ex-

4

agențiile de presă

Delegația militară ro
mâna condusa de general-colonel 
Ion Gheorghe, prim adjunct ăl mi
nistrului apărării 
Marelui Stat Major, 
o vizită oficială 
R.P.D. Coreeană, a 
cu generalul O. Jin 
lui Stat Major al armatei populare 
coreene — relatează agenția A.C.T.C. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire cordială in probleme de interes 
comun.

de Stat și pe primul ministru polonez 
să efectueze o vizită în Irak. Invita
ția a fost acceptată de conducătorii 
R.P. Polone.

naționale, șeful 
care întreprinde 
de prietenie în 
avut o întîlnire 
U., șef al Mare-

Comunicat comun polo
no—irakian. La încheierea vizi
tei in R.P. Polonă a președintelui 
Republicii lark, Ahmed Hassan al 
Bakr, la Varșovia a fost dat publi
cității un comunicat comun. Se re
levă că, în cadrul convorbirilor din
tre președintele irakian și condu
cătorii polonezi, au fost examinate 
probleme ale relațiilor bilaterale, 
precum și unele aspecte actuale ale 
situației internaționale. Oaspetele a 
invitat pe primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., pe președintele Consiliului

Guvernul indian *
la 30 iunie, să ratifice Tratatul pri
vind interzicerea amplasării de arme 
nucleare și a altor arme de nimicire 
în masă pe fundul mărilor și oceane
lor și în subsolul acestora.

Comitetul conferinței Na
țiunilor Unite asupra mări
lor, ale cărei lucrări se desfășoară 
la Geneva, va analiza conflictul exis
tent între marile puteri maritime și 
națiunile ale căror limite teritoriale 
de pescuit au făcut obiectul a nu
meroase incidente. Conferința, la 
care vor participa cei 91 de membri 
ai comitetului, va examina o serie de 
norme cu privire la folosirea apelor 
mărilor înaintea celei de-a IlI-a 
Conferințe specializate a Națiunilor 
Unite, care va avea loc la Santiago 
de Chile, în aprilie anul viitor.

Hamburgul" și-a
BONN 1 (Agerpres). — Dumi

nică, și-a închis porțile expozi
ția națională „România salută 
Hamburgul". Timp de zece zile, 
această manifestare românească 
a fost obiectul atenției opiniei 
publice vest-germane, fapt ilus
trat, între altele, și de cei circa 
50 000 de vizitatori și oam eni de 
afaceri din Hamburg și din nu
meroase alte orașe ale R.F. 
Germania, care au luat cunoș
tință, cu un deosebit interes, de 
realizările importante pe care 
țara noastră le-a obținut in do
meniul economic și social. Ex
poziția a prilejuit, totodată, 
perfectarea unui important vo
lum de afaceri, atit pe linie de 
export-import, cit și pe aceea 
de cooperare economică.

închis porțile
La mai buna cunoaștere a ță

rii noastre și la adincirea co
laborării reciproce, o însemnată 
contribuție au adus-o, de ase
menea, manifestările organizate, 
in paralel cu expoziția, șt, în
deosebi, vinzările de 
românești, in cele peste 
magazine din Hamburg, galele 
de filme documentare și turisti
ce, conferințele tehnice și eco
nomice, parazite de modă, con
certele orchestrei românești.

Aceste manifestări au fost 
reflectate pe larg de presa, ra
dioul și televiziunea din Ham
burg, care au elogiat decada or
ganizată de România in acest 
mare oraș-port din nordul R.F. 
Germania.

mărfuri
1 000 de

La Muzeul național din Copenhaga
Vineri, la Muzeul național din 

Copenhaga a avut loc vernisajul 
expoziției „Dumitra — un sat 
românesc". Această expoziție, 
pregătită și prezentată anterior, 
timp de trei luni, de către Mu
zeul de istoria culturii din ora
șul Randers, înfățișează adinci- 
le transformări economice și so-

dale petrecute in viața satului 
românesc în anii construcției 
socialismului.

La deschidere 
reprezentanți ai 
centrale daneze,
tură și artă, ziariști și un nu
meros public.

au luat pafie 
unor instituții 

oameni de cut

URUGUAY

Președintele tării a anuntat desființarea Centralei Unice
• • « »

a Sindicatelor Oamenilor Muncii
MONTEVIDEO 1 (Agerpres). — 

Președintele Uruguayului, Juan Ma
ria Bordaberry, a anunțat, sîmbătă 
seara, desființarea Centralei Unice a 
Sindicatelor Oamenilor Muncii 
(C.U.T.), pe care a declarat-o ilegală, 
relatează agențiile Reuter și France 
Presse. Totodată, un comunicat ofi
cial dat publicității Ia Montevideo 
preciza că armata a primit ordinul

transmit:

Președintele Columbiei, 
Misael Pastrana, a trimis președin
telui Georges Pompidou un mesaj 
în care se cere suspendarea progra
mului de experiențe nucleare al 
Franței în zona Oceanului Pacific, 
relatează agenția Associated Press. 
In mesaj se arată, de asemenea, că 
experiențele nucleare constituie un 
pericol serios atît pentru popoarele 
din această regiune, cît și pentru cele 
de pe alte continente ale lumii.

Un cutremur de pămînt, 
cu o intensitate de gradul 6,9 pe 
scara Richter, a fost înregistrat, sîm
bătă, în Iran. Epicentrul mișcării 
seismice a fost localizat într-o zonă 
din deșert, situată la aproximativ 
200 km sud-vest de capitală. Șocul 
a fost foarte puternic, deteriorînd a- 
paratele de înregistrare ale institu
tului de geografie al Universității din 
Teheran. Pentru început, nu s-au 
semnalat nici un fel de victime ome
nești sau pagube materiale impor
tante.

pe muncitori să reia lu- 
ral'inăria „Ancap“, cit și

de a obliga 
crul atît la 
în alte intreprinderi ocupate de mun
citorii aflați în grevă.

Agențiile de presă anunță, de ase
menea, că peste o sută de militanți 
sindicali au fost arestați.

In urma hotărârii luate de președin
tele Bordaberry, de a desființa par
lamentul și de a interzice Centrala 
Unică a Sindicatelor Oamenilor Mun
cii, partidele opoziției de stingă, gru
pate în Frontul Unit al Forțelor Popu
lare — „Frente Amplio" — au dat 
publicității o declarație comună afir
mând că „în fața fermității exemplare 
cu care muncitorii luptă pentru re
vendicările lor, proclamă sprijinul și 
întreaga solidaritate cu această j luptă 
populară în apărarea intereselor 
țării".

Incidente la frontiera
dintre Tanzania și Burundi

DAR ES SALAAM 1 (Agerpres). — 
Simbătă, Ministerul Informațiilor al 
Tanzaniei a dat publicității o decla
rație in care acuză Burundi de: ata
carea teritoriului tanzanian și ucide
rea mai multor persoane, relatează 
agenția Reuter. Atacul s-a produs în
tr-o regiune situată la frontiera 
tre cele două țări.

★
BUJUMBURA 1 (Agerpres) ,| 

Postul de radio Burundi, reluat de 
agențiile France Presse și Reuter, a 
anunțat, sîmbătă, că grupuri de rebeli 
au atacat două regiuni burundeze in 
apropiere de frontiera cu Tanzania. 
Potrivit unui comunicat oficial, difu
zat de același post de radio, forțele 
de securitate, sprijinite de populație, 
au respins atacurile rebelilor.

din-

în cursul vizitei au fost semnate o 
serie de acorduri și s-au pus bazele 
încheierii unor noi înțelegeri, 
vor fertiliza 
multilaterală 
După cum 
W. Brandt.
marele număr de acorduri semnate 
vor prinde viată în viitorul apropiat 
și vor intra în practica muncii coti
diene. spre binele ambelor noastre 
țări, spre binele oamenilor din aCeste 
țări, spre binele Europei".

într-adevăr, relațiile statornicite în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Federală Germania cores
pund intereselor ambelor popoare, 
tuturor națiunilor europene, cerințe
lor păcii și proceselor pozitive care 
au loc pe continentul european și. în 
genere, pe arena internațională, cau
zei generale a cooperării și securității. 
Aceasta rezultă și din faptul că. în 
cursul schimburilor de păreri, cele 
două părți și-au exprimat satisfacția 
pentru încheierea acordurilor de re
stabilire a păcii în Indochina, s-au 
pronunțat pentru soluționarea tuturor 
problemelor litigioase pe calea trata
tivelor. au subliniat necesitatea de a 
se conjuga eforturile tuturor statelor 
pentru progresul tehnic și social al 
tuturor țărilor, și îndeosebi al țărilor 
în curs de dezvoltare.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
rezultatele obținute, vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Republica 
Federală Germania marchează un 
moment de excepțională însemnătate 
în evoluția relațiilor dintre cele două 
țări, aduce o importantă contribuție 
la statornicirea unui climat de pace 
și colaborare în Europa. între po
poarele lumii. Ea se înscrie in 
contextul i întregii politici externe 
pe care o promovează consec
vent România — de prietenie și 
alianță cu toate tarile socialiste, de 
extindere a legăturilor cu celelalte 
state, indiferent de regimul social- 
politic. de participare activă la efor
tul pentru făurirea, unei lumi noi, a 
egalității între state, a respectului 
reciproc, a păcii și colaborării.

Iată temeiuri pentru care rezulta
tele deosebit de fructuoase ale acestei 
vizite au fost primite cu deplină apro
bare și vie satisfacție de poporul ro
mân, ceea ce și-a găsit expresie și în 
călduroasa primire făcută tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la întoarcerea sa 
in patrie.

care 
colaborare 

țări, 
cancelarul

terenul de 
dintre cele două 

a subliniat
„Declarația comună și

La Pekin a sosit ° delesatie 
parlamentară din Iran, condusă de 
Jaafar Sharif-Emami, președintele 
Senatului, care va face o vizită de 
prietenie în R. P. Chineză, la invita
ția Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari pe 
întreaga Chină — anunță agenția 
China Nouă.

Delegația Frontului Pa
triotic Laoțian, 
Nouhak Phoumsavan, 
Comitetului Permanent
F.P.L. și-a încheiat vizita în R. 
Mongolă, vizită efectuată la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

condusă
membru 
al C.C.

de
ai 
al 
P.

Alegeri generale parla
mentare în Mexic. Duminică 
s-au desfășurat în Mexic alegeri ge
nerale parlamentare, primele după 
intrarea în vigoare. în luna ianuarie, 
a noii legi electorale. Pe listele elec
torale au fost înscriși 25 milioane 
de alegători, chemați să desemneze 
un număr de 194 de deputați, pre
cum și 7 noi guvernatori de state.

0 conferință internatio- 
nală Pe tema „Africa împotriva 
rasismului și colonialismului, pentru 
independență națională și dezvolta
re", organizată de Consiliul Mondial 
al Păcii, s-a deschis Ia Tananarive. 
Conferința reunește delegați din pes
te 40 de țări.

Convorbirile egipteano- 
lîbîene. Președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar Sadat, și pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției din Libia, Moamer 
Geddafi, care întreprinde o vizită 
oficială la Cairo, s-au întilnit. dumi
nică. cu lideri ai Uniunii Socialiste 
Arabe. Convorbirile au fost consa
crate examinării unor probleme refe
ritoare la realizarea proiectelor pri
vind uniunea celor două țări.

Ministrul francsz al afa
cerilor externe, Michel Jobert’ 
și-a încheiat vizita oficială în Sta
tele Unite. în timpul vizitei, au fost 
examinate o serie de aspecte ale si
tuației internaționale actuale. în spe
cial problema perspectivelor relații
lor S.U.A.-Piața comună.

• DEPRETUTINDENI*

ASTRONÂUTII 
DE PE „SKYLÂB" 

Șl EXERCIȚIILE FIZICE
In cadrul unei conferințe de 

presă, ținute la centrul spațial 
de la Houston, comandantul ce
lui de-al doilea echipaj care va 
evolua la bordul laboratorului 
spațial („Skylab"), Alan Bean, 
a pledat pentru o suplimentare 
a exercițiilor fizice cotidiene din 
timpul zborului, pentru a com
bate efectele negative ale unei 
șederi îndelungate în spațiul 
cosmic. Astronautul american — 
care împreună cu ceilalți mem
bri ai echipajului, Owen Gar- 
riott și Jack Lousma vor fi lan
sați la 28 iulie — a făcut a- 
ceastă cerere deoarece membrii 
primului echipaj au prezentat 
simptome de adaptare dificilă, 
ca amețeli, grețuri, vărsături. El 
a propus, în mod concret,
programul zilnic de exerciții la 
bicicleta ergometrică să fie de 
45 minute și nu de o jumăta
te de oră, cum a fost 
mului echipaj. Pe de 
Alan Bean a propus 
a programului impus, 
fie incluse o serie de cercetări 
cu caracter științific.

/
CONSTRUCȚII CICLO

PICE PE MASIVUL 
GRAN SASSO

ca

Un zid ciclopic, alcătuit din 
blocuri enorme de piatră, a fost 
descoperit în Italia, pe masivul 
Gran Sasso, înalt de aproape 
3 000 de metri, din lanțul Mun
ților Abruzzi. Zidul, în care une
le blocuri au latura de circa un 
metru și jumătate, este orientat 
spre est, in direcția Mării 
Adriatice. Alte construcții con
siderate de descoperitori ca me- 
ritînd calificativul de „ciclopi
ce" au fost date la iveală pe 
versantul vestic al muntelui. 
Potrivit opiniei unor arheologi, 
enigmaticele și dificilele cons
trucții au fost ridicate de ve
chile populații ale acestei zone 
a peninsulei Italice, pentru a 
servi ca loc de refugiu în vre
mea cind se retrăgeau din cim- 
pie, de teama unor năvălitori.

i

cel al pri- 
altă parte, 
o variație 
în care să

JAZ SUB PLOAIE

LOCURI SPECIALE 
PENTRU FUMĂTORI

Compania
Airways" (B.E.A.) a 
delimiteze in avibanele 
locuri speciale pentru 
Un purtător de cuvînt 
a anunțat că, inițial, 
lor le vor fi afectate, 
sivitate, circa . o cincime 
locurile aeronavelor, dar. în ca
zul în care va fi necesar, spa
țiul va putea fi extins. Sonda
jele succesive întreprinse de 
compania engleză au indicat 
faptul că 53 la sută din pasa
geri nu fumează, iar o. treime 
au declarat că sînt deranjați de 
cei care fumează în timpul zbo
rului.

„British European 
decis să 

sale 
fumători, 
al B.E.A. 
fumători- 
în exclu- 

din

Timp de 10 zile. New Yorkul 
va trăi in ritmul jazului, da
torită celui mai mare festival al 
acestui gen Îndrăgit de foarte 
mulți melomani, care se desfă
șoară aici : „Newport Jazz Fes
tival". Primele acorduri ale me
lodiilor festivalului au răsunat 
in aer liber, sub o ploaie deasă. 
Pe toată durata festivalului, 
peste 1 000 de muzicieni vor 
oferi 70 de concerte în aer liber, 
in diferite săli de spectacole sau 
pe vapoare, care fac turul Man- 
hattanului. Spre deosebire 
anii precedenți, organizatorii 
acceptat ca la această ediție 
fie prezente toate genurile
jaz. Anul acesta, organizatorii 
au hotărât tinerea festivalului la 
New York, deoarece consiliul 
municipal al orășelului New
port. locul tradițional de desfă
șurare. în ultimii ani. a interzis 
manifestarea.

de 
au 
să 
de
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