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oamenilor muncii din unitățile oco

ale municipiului, anajizlnd cu 
ăspundere patriotică activitatea 
ată In acest an. au dezvăluit noi

Andreescu, șl spunețl-ml, 
ce fruntași in muncă cu
noașteți 7 Despre caro din
tre el v-a" 
deosebita

— Să vă spun ci leva 
nume 7 N-ar fi greu. Sini, 
cel mal multi, Eroi ai Mun
cii Socialiste.

ȘȘ lăcătușul mecanic Ion 
Andreescu, de la „Vulcan”, 
lml apune numele dtorva 
fruntași In mutică, cunos- 
cuți șl Îndrăgiți in toată 
țara, oamori! cărora rezul
tatele In bătălia construc
ției fioclalfclc le-au adus o 
faimă pe deplin meritată. 
Numele k>r — sau ale 
altora, la fel de celebri — 
mi le-ar li spus, ponto, șl 
ucenicul care m-a ladrtt-

Zlua națională, a Republicii Italiene lml oferă plăcutul prilej ca, în 
numele Consiliului, de Stat și al meu personal, să adresez Excelenței 
Voastre calde felicitări, Iar poporului italian prieten cele mal bune urări 
de pace șl progres.

Președintele. Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

referință pentru Întregul 
colectiv. El sini un adevă
rat ferment. al noului, al 
mersului înainte, adevărate 
focare ce iriidlază hărnicie,' 
competență, emulație.

Fruntașii in Întrecerea 
socialistă sini el Înșiși unul 
dintre cele mai puternice 
stimulente morale ale Iz- 
bînzlior coleellyulul in care 
muncesc, întreblndu-1 pe 
Marian Moteascu, președin
tele comitatului sindicatu
lui de la „Vulcan”, despre 
felul cum acționează sti
mulentele morale In cadrul 
întrecerii eoeîalLsle, despre 
felul In care alnt .' folosita 
aceste plrghll ale ridicării 
producției am auzit un 
răspuns revelator ;

Treclnd pa lingă Ada- 
Kaleh șl plutind cu greu 
In fi'.Mul apel, in această 
Iniile a mea călătorie pe 
un vas plutitor, am ajuns 
oă văd acea parte de tară 
numită Încă din. adincă 
vechime Porțile de Fler. 
Un, bărbat Intre două vlr- 
ote; căruia, uriașul război 
mondial II; răpise un pi
cior. șl care purta pe tru
pul Iul schilod uniforma 
vedie a unul subofițer din 
armata Imperială auslro- 
ungarâ, ml-a arătat malul 
abrupt' al fluviului si 
mira spus

— Vezi malul Dunării 
pe unde armatele lui .Tra
ian au făcut dram cio
plind piatra cu dalta 7

— Da, văd. Fără în
doială, a fost desfășurată 
nd o muncă uriașă.

— A fost Ceva mai de
parte vei .vedea , Țabula 
Traian a, mări urle certă 
că acest drum.', construit 
pe lingă marginea Dună
rii și paste marginea 
Dunării, a fost opera sol- 
dațllor și inginerilor din 
serviciul Romei.

Am văzul Tabula Tra- 
iarta șl. mal tlrzlul l-am 
deslușit cuprinsul. Am 
admirat după aceea nu 
numai acest drum al. ar
matelor Romei, cl și fru
musețea sălbatică a mun
ților șl a Întregului ținut

îmi aste deosebit de _ 
slllulu! de Stat al Republicii Socialisto România și 
nl meu personal, ®fi' yfi adresez un salut cordial, 
dumneavoastră, partlcîpanțllor la Adunarea repre
zentanților opiniei publice pentru securitate și co
operare europeană.

Adunarea dumneavoastră se desfășoară în condi
țiile cînd in întreaga lume se afirmă toi mal pu
ternic voința popoarelor de a muriri și crea înlr-un 
climat de liniște șl pace, cînd Ideca. transformării 
Europei Intr-un continent al colaborări!, bunei în
țelegeri și securității întrunește adeziunea celor mal 
largi cercuri ale opiniei publice, lmpunîndu-6e ca 
un deziderat; major, realizabil, al zilelor noastre. 
Popoarele din Europa — pe nl cărei pămînt 
s-au creat minunate valori ale tezaurului de civi
lizație al omenirii, dar care a și cunoscut atltea 
distrugeri; suferințe și vărsări de singe — devin tot 
mal conștiente de necesitatea edificării în această 
parte a lumii a unul sistem, trăirile de securitate, 
care să ofere tuturor, națiunilor europene garanția 
că se vor putea dezvolta la adăpost de orice acte 
de agresiune, de imixtiuni în treburile lor interne, 
că vor putea colabora nesllngherit între ele, în 
condiții de deplină egalitate.

Statornicirea unui asemenea climat este nemij
locit legată de eforturile tuturor popoarelor, euro
pene, a!e întregii opinii publice de pe continent 
pentru așezarea relațiilor dintre state pe buze noi, 
pe.respectarea riguroasă a principiilor independen
ței șl suveranității naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, pe renunțarea La folosirea forței 
sau la amenințarea cu forța în raporturile Inter
statale.

Consecventă politicii sale de pace și colaborare 
cu toate popoarele lumii. România militează activ 
pentru promovarea acestor principii în viața inter-

Se apropie încheierea 
anului școlar 
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națională, hotărită să-și aducă întreaga sa contri
buție La cauza securității pe continent, la pregătirea 
șl ținerea Intr-un timp cit mal scurt a conferinței 
general-europene consacrată acestui scop.

Poporul român se adresează tuturor popoarelor 
europene să acționeze cu hotărire pentru a se trece 
la pregătirea conferinței general-europene, cu parti
ciparea tuturor statelor interesate, care sft deschidă 
calea soluționării problemelor păcii, colaborării șl 
securității în Europa, să asigure' fiecărei națiuni 
posibilitatea să se dezvolte de sine stătător, potri
vit propriei voințe. Toate popoarele europene să 
partldpe, în condiții de deplină egalitate, la înfăp
tuirea pe continentul unde trăiesc ă unor relații 
noi, de prietenie, înțelegere șl colaborare, care să 
permită dezvoltarea lor liberă șl suverană pe calea 
progresului.

în zilele noastre, opinia publică a devenit o uria
șă forță — șl cu cit mai puternic se va auzi glasul 
el, cu cît mal ferm se va manifesta hotărîrea de 
pace și conlucrare pașnică a tuturor popoarelor de 
pe continent; cu atlt mal grabnic își va găsi împli
nire țelul securității europene. Avem convingerea 
că acționlnd în comun — pe deasupra deosebirilor 
de concepții politice, filozofice sau religioase — toți 
oamenii de bună credință, toate curentele, organi
zațiile democratice, diferitele mișcări sociale, toți 
reprezentanții opiniei publice vor putea Influența 
pozitiv cursul evenimentelor pe continentul nostru, 
contribuind la instaurarea păcii și securității în 
Europa.

Dorind succes deplin lucrărilor reuniunii dum
neavoastră, îmi exprim speranța că ea se va înscrie 
ca o contribuție de scamă la aforlurlle consacrate 
pregătirii și ținerii conferinței general-europene. la 
cauza înțelegerii, colaborării șl securității în Eu
ropa, la asigurarea păcii în lume.

CINE NU ȘTIE CĂ RAPID

' cu tronul. lml
l nu-mi plăcea. Era ? TFFWWw.Ali.rwr tel' ■' Irvrwi
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— Cel mal puternic stl- 
miîlent asie chiar Între
cerea socialistă ' Să vă ex
plic : avem B®9 de fruntași 
în‘ Întrecere, oameni ’. care 
au primit Insigna do frun
taș in muncă In anul care 
a trecut. El au ieșit la 
iveală in cursul Întreceri! 
eoclaltete — unii acum, 
alții de doi,, de cinci «au 
chiar de nouă ani ; nouă 
ani consecutiv — avem mai 
miilji — au fost primi! In 
producție, exemplu viu 
pentru toți. Șl dacă avem

Trftlnm Intr-un . sat albele case și vfle al< 
care era destui de depar- Tumu-SeverinuluJ, ci roi
te do Dunăre dacă făceam ții roșcai'E zidit! din că-
drumul de aci plnă la rfimidă șl piatră care le

i, cu pictorul șl s-eau din apă șl care ni
deștul de- aproape da- terau altceva decit r&mfisi 

,că-l slțăbăieam-.cu tfe- . rtele . picioarelor, 
nul. Dar t nu /feldeâuna —**’■■—* -- ~
aveam la indemtnă golo
ganul ■ care-ml trebuia ca 
să cumpăr biletul de tren. 
Uneori mă duceam la Tur
na călare, alteori mă du
ream po Jos, Iar din cinci 
In cînd, destul de rar. lml 
îngăduiam luxul de a în
treprinde aceasta călătorie

Prea 
zcomolos șl locomotiva 
alimentata cu cărbuni «co
tea pe cwul cl 
asemuia cu o pîinte. prea 
mult fum InecăciOB și 
prea multe udatei. Pe 
Jos. drumul Intre satul 
meu sl Dunăre Im! părea 
a fl nesflrslt de lung si 
de obositor. G!ndl‘l-vfi: 
douăzeci șl cinci de kilo
metri căleați de tălpile 
poale alo unui copilan
dra ! Dacă aș fl avut un 
cal ! Uneori aveam In arta 
noastră un cal «au chiar 
doi. Alteori nu aveam 
d«dt niște capre cu bar
bă. -

Clnd ml se făcea dor 
nesflrîit de Dunăre Îm
prumutam un cal de Ia 
vecini sau de In vreo ru
bedenie. Atunci calea in
tre ralul meu șl* ana rea 
mare si mereu tulbure srs 
«scurta la două' ore. împie
dicat cu un capăt do frin- 
ghle, naiul păștea liniștit 
plnă la sat. În zăvoaiele 
bazate. Iarba .grasă. Cu 
ochii larg dft«chlsi. pri
veam Mtrinul fluviu care 
ee izbea ușor de țărmuri 
ti clipocea. Soarele.lumi
na nesflrslrile ni virilul, 
adiind, clătina ușor ramu
rile sălciilor , pletoase. 
Dincolo se înălța malul 
bulgar, pietros, văros. A- 
tlt ne lingă un mal al Du
nării rit și ne llnflă celă
lalt fotsu bărcile lungi sl 
înguste ale pescarilor. Pe 
Dunăre, in sus sl In io^. 
călătoreau, tăind In două 
valurile, 'yasq albe de pa
sageri sau remorchere 
care Urau dună "le șlru-l 
de șlepuri. O ! Cit as. fi 
vrut să mă aflu pe unul 
din pic 1 Ml fl® părea că 
vin de la o ihandne a lu
mii sl se îndreaptă călre 
o altă marcine a lumH. 
Știam că lumea‘ nu are 
maraln’. dar mic ral se 
părea că'Bre. Tn.limoul Ih- 
tliulul război nwtdlol am 
avut prtțelu! să fac o că
lătorie ba noă ta «na. oină 
la Beograd. Plnă etund 
nu călcwem încă ne 
nuntea nid unul vabrw. 
tatr-u dirntaroță. tocmai 
In plin răsărit a! soarelui 
am trecut pe liniă mis
terioasa Insulă Ada-rKa- 
leh șî nm mers mai de
parte către Porțile de 
Fier. M-au emoționat nu

IR® 
aii;
cate; extinderea autoulJlfirii, creșterea 
productivității muncii ri reducerea chel
tuielilor materiale, devansarea termenelor 

■ds punere in funcțiune a noilor obiective, 
ii vrerea peste plan a unor irn.;x>rtn.nle can
tități de produse pentru piața internă șl 
export. în aceiași timp — se arată In con
tinuare In telegramă — i:s cinstea Confe
rinței Naționale a partidului, organizația 
de partid a municipiului București Iți spo
rește angajamentele din acest an: Ia pro- 
duețla-niarf®. — de la ®J3,3 milioane lei

, J^0 13 
milioane Iei la 250 milioane Iei ; 

Ia proctacția destinată exportului — de li 
47.4 milioane Iei la IM milioane Iei valută.

In acest moment do maro nvlnt politic 
șl activitate creatoare, vă asigurăm, Iu
bite tovarășe secretar general; că oamenii 
muncii din Capitală vor munci cu toata 
dăruirea și devotamentul pentru înfăptui
rea sarcinilor șl angajamentelor asumate, 
inllmplnlnd Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român șl aniversarea a 23 
de ani de la proclamarea Republicii cu noi 
șl mari succese, convinși că aceasta .este 
calea ridicării poporului nostru pe trepte 
ouperioare de civilizație, bunăstare șl pro
gres.

tele . picioarelor podului, 
ridicat 'aci, cu aproape 
două mil de '.ani In 
urmă, de către Inginerul 
șl arhitectul Aoolîodor 
din Damasc. Podul aces
ta. cel dinții arcuit poale 
peste Dunăre, părea du
rat pentru veșnicie. A fost 
o construcție rienorocosisă. 
Un împărat roman a dat 
poruncă pentra zidirea 
lui. Alt împărat roman a 
ordonat efărimarea Iul. 
Ridicai ca eă unească 

caro «o două părți ale Imperiului, 
---■ a fost dă rimai ca să ape

re de năvălitori Peninsu
la balcanică.

■ii și utilizării forței de muncă, 
Izaxen Jehnoîogillor de fabricație, s 

. rnffw--.-••

prestigioase obți

Apropierea Conferinței Naționale a Par
tidului Comunist Român — tj'/enixnțpl efe- 
'Impo-tanță’ htofjcâ. in., viața- partidului: «1. 
n ‘patriei noaiîrp — însuflețește rolectivefe 
de muncitori, Ingineri șl Jelmlcleni', pe 
ioțl cetățenii Capitalei, In munca pllnâ de 
abnegație pentru realizarea șl depășirea 
planului de,stat, pentru'perfecționarea ca
litativă a întregii aeîlvi’.âți economice, so
ciala șl edilltar-gospodâreșll. se subliniază 
in telegrama adresata Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicotae Ceaușescu.

Răspunzlnd chemării dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general, de a tace 
în acest cincinal o cotitură radicală In dez
voltarea economiei român ași L organele șl 
organizațiile da partid, comitatele 
sOUle ’............................
nomlce 
înaltă 
desfășura! 
și importante rezerve de producție anga- 
jindu-se sâ acționeze pentru creșterea ne
întrerupta a eficienței muncii lor, sâ pro
ducă mai mult, mal bine, mal leflln șl să 
realizeze planul cincinal înainte de ter
men. In acest scop, vom acționa-ferm șl 
neabătut pentru utilizarea optimă a capa
cităților de producție, Imburtalățlraa orga
nizării producției și a muncii, asigurarea 
unei aprovizionări ritmice, raționale șl de 
perspectivă, Îmbunătățirea reerulărll,

mat către Ion Opreai'" am 
preferat insă ®ă merg ] din 
aproape in aproape, pentru 
a surprinde culoarea afe.:- 
ilvă a intonației cu care 
slnt spuse numele friihîa- 
șl’.or. Șl â:n constațâl; vTi 
pentru flecare dintre ; rel 
întrebați cuvlntiil „frun
taș” evoca un om către 
care el tinda, căruia ar vrea 
să-1 semene, un ora pe care 
șl l-a luat (sau ar vrea să 
șl-i ta) drept nwHleb

I.ri uzinele „Vulcan” din 
Capitală — unitate cu o so
lidă tradiție muncitorească 
— Întrecerea socialista a 
scos la suprafață, de-a lun
gul anilor, oameni ale că
ror calități, ale căror vir
tuți au devenit puncta da

Strungarul Ion Oprea'{in mijloc) și doi dinire ucenicii (ji admiratorii...) sâi. La' un viilor 
concurs, probabil câ vom auzi și do ei Foto: M. Andreescu

------------------------------  -------------------------------- 

care este unul dintre cele țlrtârul nostru fluviu era |
mal fermecătoare dtn cite un drum fără pulbere, un
am văzul. ’drum de apă. Acum el

De la construirea, de a devenit In plus un uriaș 
către Aoolîodor. a podu- izvor de energie. Energia 
lui de peste..Dunățe. șl produsă de hîdroccii’.nla 
plnă de .cu.rlnd, au.-.irecilî.^ de. la-Torțlle de Fier Va 
secole sl .aii trecut 81 tril-. .ditâa.-liMHnă la mii șî ijlil .. 
lenlL în tot acest timp de case de pe ambele 
Dunărea a fost hotar In- țărmuri dunărene șl țva 
tre stalul român șl sta- pună în mișcare sute, ori 
tale dln Halcant Unii oa- p<);lie ngț cțe fabrici ?.l
meni politici de odinioară Uzlns. sporihd astfel cu
pu vrut să facă din Du- mult ---- "
năre im hotar de netre- '!(1 asl 
cut. Popoarele riverane unel !lnnl 
au depus insă eforturi u- cnre f;ll o dorim
fle’o a?ă «redMpIrte e“ mal bună, mal dreapta, fie o apă care desparte, cl {er[dt& Imaginile
rrie. ^"ajuta0^ se^Tm- DunMi 
prietenească,, le sprijină h ?°T"r nitS
&te«£rC“ ” SC "e’re^multo^-au

Vechiul fluviu pe care gimbal.
nici nu ne-am gindll mal 

KMnMW'athrn i nmwMMwwia Înainte au apărut șl nu
numai ia noi, cl pretutln- 
denl în lume. Dacă vrem 

/“I lUSh 65 mergem in ritm cu
cu

In anii tineri l-am Privit 
de atltea ori de oo |Un 
țărm înflorit șl, oe caro 
din ciad in cînd ii privase 
s! acum de cita ori am 
prilejul, a rămas tot atlt 
do viu ca pe vremea clnd 
ostașii Romei aruncau 
peste apele lui arcurile 
nodului lui Apollodor din 
Damasc. El curge ' cpro 
marea cea mare cu acc- 
lași rltm cu care curgea 
pe vremea iul Mircea sl a 
lui Mihal, dar acum ape
le iul nlnt mise, mal mult 
decll orlelnd. în slujba 
vieții. în slujba oamenilor,. 
In slujba popoarelor ri
verane. In slujba civiliza
ției. in serviciul nemilto- 
cit al progresului. Dar ca 
să ajungă aci a trebuit să 
treacă mulțl ani, secole, 
cum am văzut, popoarele 
riverane să-și cucerească 
Independența Și mivcranl- 
laieâ, 'să Întemeieze repu
blici sortai Iste frățești, să 
arunce departe de ele tot 
ceea ce or mai fi putut să: 
le despartă. Hidrocentrala 
do la Porțile de Fler este 
una dintre cele mal 
mari și mai cutezătoare 
din lume șl, după cile 
știu, coa mai puternică 
din Europa. lata un exem
plu de colaborare pașni
că între două state veci
ne și prietene. Fină de 
curind, bătrinul și mereu

Excelenței Sale Domnul GIOVANNI LEONE
Prețediniele Republicii Italiene

ȘpT 
vremea po caro o trăi - 
trebuie să ne obișnuim cu 
schimbările,, mal mult, 
■trebuie negreșit să con
tribuim noi Înșine la a- 
ceste schimbări, ceea | ce 
inulți dintre noi o și fac. 

• Barajul șl hidrocentrala 
(sau hidrocentralele) "do 
ta Porțile, do Fier u-au fă
cut cu multe Jertfe șl, aș 
spune, fflri teamă, do 
greșeală, (ti o vasta risi
pă de eroism. Dar con
strucția socialismului in 
această parte a Europol a 
Ieșit de aci cu marc plș- 
tlg șl tot cu mare chita 
a Ieșit de aci și economia 
socialista.

Clnd eram llrtfir șl mâ 
emoționați valurile Dună
rii, rămășițele jxxiulul. Iul 
ApoUodor din Damasc șl 
Tabula Trnlana, și chiar 
ceva mal tlrziu, am ținut 
mult să citesc o.carte;din 
care să aflu istoria ridi
cării șl Istoria dărirriăril 
podului roman de ta Tur- 
nu-Severin. N-am găsit 
cartea căutata nici pista 
iistazL Și cred că n-am 
găsii-o pentru că ea ! n-a 
fost scrisă. Dar istoria a- 
ceșlei minuni de tehnică 
măiastră a barajului și a 
hidrocentralei do la Por
țile de Fler o fl ficrls-o 
oare ditevâ pentru oame
nii de azi șl pentru oa
menii do mline ? Ml se 
pare că'nu. Timpul insă 
nu esle trecut Cine vrea 
să se documenteze temei
nic șl apoi sâ ce așeze ia 
masa de ■ lucra ?

Ziie’.c trecute, la mijlo- 
,cul barajului de ta Porțile 
de Her. s-au Intllnit șl 
șl-au gtrins prietenește 
mllnllO' doi oameni : 
Nicotae- Ceaușescu s! Io- 
sip Broz Tlto. De (apt, 
arolo. șl-'au da: milhlle. 
cimenl!ndu-si o frăție tra
dițională. două tărl. Iugo
slavia șl România, cu po
poarele lor.
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de laborator
clreum-

i' 

i

tor pentru populația 
servilă do aceste unl-

La tntllnlrllc cu ale- In clinică, medicul, fl- analizelor de Inborn, 
gătoril din 
scrlpțla electorală Su

ANCHETĂ PE URMELE UNOR SCRISORI
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i săptămîni

Concursul
cîștigă 
torilor
în circumscripțiile medicale 

nr. 5 șl B din Gluj s-a desfășurat 
o întrecere, ta startul căreia au 
fost prezcnțl... toți copiii plrta 
la vlrsta de un an. Ținta com
petiției : desemnarea celui mal 
frumos, mal sănătos șl mal bine 
îngrijit dintre cL Nu știm In ce 
măsură au resimțit „concurcnțll” 
participarea in o asemenea 
disputa. Cart este Insă că Juriul 
(medicul șd al spitalului du 
copil, medicii de circumscrip
ție, reprezentantele comisiilor 
de femei), care a cerce
tat fișele medicale ți s-a 
interesat de modul cum slnt în
grijiți copiii In familie, a fost 
pus la grea Încercare, deoarece 
concureul e-a dovedit toarte 
„e'-rlns”. în cete din urată, pe 
primele locuri s-au situat ge
menii Marin șl Mlhol Vlad, Lau- 
rențiu Pop, Batasal Tlinde șj 
Ion Moldovan, ate căror rname 
lucrează în' diferite Întreprin
deri din oraș. Practic Insă, câști
gători stat toți copiii partld- 
panțL

SClNTEIÂ — vineri 2 iunie 1972
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Oro de audiență ta Con
siliul popular județean 
Cluj. Oameni mulțl, venlți 
din dlvaree colțuri ale ju
dețului Ne așezăm printre 
el și...

— Dorim «să Intrăm in 
audiență ta tovarășul prim- 
yicopreședlnte. ' .

— Imposibil I înscrierile 
s-au stelat ta orele 11.

— Așteptăm 1 — Insistam 
noi. Sintem venlți dlnir-o 
comună Îndepărtată.

— Așteptați degeaba 
Altădată Bă vă prezentați 
dls-de-dlmlneață. Altfel nu 
se poate. ?/

Dialogul de mal bus, re
dat aidoma, a avut loc 
între semnatarii acestor 
rindurl ș! Ion Ungureanu. 
șeful biroului de reclama
ți i si sesizări din cadrul 
Consiliului popular al ju
dețului Cluj. De faot. pre” 
zenta noastră ta orele de 
audientă la consiliul popu
lar județean a fost de
terminata de scrisoarea tri
misă redacției de către 
Aurel Bolbo icl, din Turcia, 
care sesiza că nu mal poa
te ajunge ta conducerea 
instituție! respective In ve
derea finalizării unei Je- 
reri pentru care ee mai 
deplorase de dtevă ori la 
Cluj. „Am «adresat Consi
liului popular ; ’ ; 
Cluj — ne-a «scris acesta — 
o cerere pe care am sua- 
țlnut-o In audiență, mai 
întll ta tov. A. Va/tllescu, 
«secretarul comitetului exe
cutiv, apoi po 23 Ianuarie 
a. a la tov. prlm-viccprc- 
ședlnte T. Slmedrea. Cu 
prilejul audienței, tovară
șul prlm-vlcepreședlnlc a 
dispun ca petiția mea să 
fie pusă Sn dtecuțta birou
lui permanent al comite
tului executiv șl g,ă mi ca 
comunice răspunstil plnă la 
20 februarie a. c. Intrurlt 
dispoziția dată n-a fost 
dusă la îndeplinire în ter
menul stabilit, la aproape 
o lună am revenit In au
diență la tovarășul prim- 
vkeprcședlnte pentru a-1 
Informa despre acest lu
cru. Spre surprinderea 
mea șeful biroului de se
sizări ol coruilllulul popu
lar județean a refuzat ca
tegoric să mă Înscrie pa 
lista de audiențe, deși mă 
prezentasem ta ora opt -11- 
mlneata. Astfel am bătut 
dramul In zadar plnă 
Cluj”.'

Cazul Sn sine a fost 
zo’vnt — deși cu mare 
Urzlcre — și nu vom In
tra In detalii. El ridi
că Insă problema accesu
lui ccUteanulul ta cel 
investii! să acorde audien
ța, Asemenea practici din 
partea unor funcționari, de 
a pune stavilă între cetă
țean șl conducerea ur.cl 
instituții, contravin legii șl 
eticii profesionale, dimi
nuează rolul și Importanța 
audienței șl nu pot fl tre
cuta cu vederea. Indiferent 
de Instituția căreia 1 «e 
adresează, cte probtemelc cu 
care ee prezintă In orele do .

tix.

zuri cînd aceste cerințe nu 
slnt - respectata. 1 "

Pe sălile Consiliului 
popular județean Prahova, 
mal mulți cetățeni din di
ferite localități ale județu
lui așteptau să fie primiți 
In audiență de tovarășul 
vicepreședinte .Gheorghe 
Dumitrescu. Fiecare din
tru el dorea să pri
mească din partea re
prezentantului consiliului 
popular unele lămuriri, În
drumări sau «sprijin In re
zolvarea jmor chestiuni de 
ordin peraonal sau obștesc.

gerea scopului său, o con
diție esențială o constituie, 
in primul rind, prezența 
efectivă în timpul progra
mului fixai a celui desem
nat să primească oamenii, 
să le asculte doleanțele și 
«M procedeze Ia soluționa
rea operativă, în spiritul 
legalității fși echității noas
tre, o problemelor ridicate 
de el.-

După cum fie știe, au
dienta nu se încheie o dată 
eu ascultarea persoanei 
care s-a adresat inxtliuțiel 
respective. Cel ce primește

care transportă navetlșUL 
nu respectă traseul șl 
programul stabilite, din 
care cauză salaxiații lnUr- 
zlo la ecrvldu, prejudldln- 
du-se astfel; atlt Interesele 
lor, dt și ale producției. Ce 
s-a Inllinpla't după aceea 7 
Consiliul popular a redac
tat p adresă către condu
cerea I.T.A., cerindu-1 că-I 
comunice, plnă la 25 mar
tie a.-e-, măsurile’ luate 
pentru Îmbunătățirea trans
portului călătorilor pe ruta 
respectivi Șl cu asta pre

e or darea
audiente

9
este o eUgație de serviein,

vorbim șl de faptul ca 
unele sesizări rilmîn, pur 
și simplu,' notate In re
gistre fără a se .Indica 
vreun mod da rezolvare.

Cetățenii «® adresează 
organelor locale cu în
crederea că problemele 
ridicate de el vor fl 
examinate cu solicitudine 
și receptivitate. Aceasia 
Implică ©responsabilitate 
sporită din partea condu
cerii Instituției la care ce
tățeanul apelează. Nesoco- 
tlrea .unor asemenea obli
gații duce La tărăgănarea 
unor cereri îndreptățite, 
purtarea oamenilor pe dru
muri, aglomerarea arllfl- 
.dală a organelor centrale 
cu eereri a căror rezolvare 
cade In competența exclu- 
alva a organelor locale.

Locuitorii calului Dez- 
mlr. comuna Apahida- 
Cluj, au solicitat, Ițcă din 
ortu] 1039, organelor locale 
(întreprinderii do transpor
turi auto, consiliului popular 

'județean etc,) să le aproba 
înființarea unei cure© auto 
pentru trareaportul celor 
circa Gtffl navetiști din lo
calitate plnă la Cluj șl re
tur. .,Pentru aceasta — ne 
relatează Alexandru ' Su
cala, deputat In consiliul 
popular comunal — sătenii, 
prin forțe proprii, au ame
najat drumul, aslgurlnd 
condiții bune do circula
ție”. După ca au epuizat 
toate posibilitățile de a «sa, 
adresa prin scrisori șl 
autilențo la organele lo
cale, colățenil au fost 
nevolțl «jă se deplaseze 
la București, soHcIltod spri
jin forurilor centrale do 
partid și de stat 1

Plnă la urmă, cu ajuto
rul comitetului județean ‘ 
de partid, cererea lor 
fost soluționată. Despre 
eficienta mal poate fi 
ba Insă

Scrisori căfre redacție

așteptare pentru 
o banală analiză

resc, m-a trimis să fac 
_ ____________ ,_  _ , analizele necesare. De 
Cotroccnl, unde slnt aid încep greutățile, tați 7 Nu se dispune, 
deputat, s-au ridicat Luni, 17 aprilie, la ora oare, de date sufiden- 
de flecare data diferi- , fi dimineața, rn-am te care oă motiveze 
te probleme privind a-? prezentat la Jnborato- mărirea capacității la- 
«i'stcnța sanitară. Critl-, rul policlinicii unde boratoarelor 7

am.igtalt jvreo 20 de),, ~ ‘‘ ' '
persoane. Abia clnd 
nm ajuns In fata func- privite cu niște 
țlona.rcl cu programă- lari de mărime 

punzâtoare. Nu se poa
te admite ca salariat!

-■ y

județean

w o favoare fântâ cetățeanului
ficurt.

sprinceană

la

Desen de I. DOGAR MARINESCU

in audiență 
vlcepa^edin

te condiții elementare 
de efectuare Ia timp a

re- 
!n-

o policlinică atlt de Iruîifutului do 
mare din centrul Ca-

Sudură

Ura a acHyltătU de 
crotlre a sănătL... 
populație!. Dar si după 
reorganizările care au 
avut -loc in sectorul

Gbeorghe PÎRVAN 
Alexandru BOGHIU

deal Înțelegere, solicitudine. 
Am Sntllnlt lrwă șl alte ca

Consider, că proble
mele «unitare trebuie 
privite cu niște oche- 

cores-

popular municipal, din Infl. Valeria 
Ministerul; Sănătății, CIOFU

tațle șl după urogra- 
mare pentru băile de

putea face niște ana- 
înlreb factorii de ’lze Jatr-un Ump mal 

răspundere din Dlree-

solicitați, permanent do 
cerințele producției să 
piardă zile Întregi șl

rea sănătăți! din cauză 
că nu so Iau măsurile 
cuvenite pentru a-3l

y ■ i

ta data clnd 1 sa ridică a-

W

calendaristic respectiv.

B. AXIiXANDUU
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De mal multă vreme. V. 
siecanu, directorul bazei de 
proDlxionare a Uzinei de auto
turisme Pitești, sftdind Decre
tul nr. 377, Incuvlnțeaxă livra
rea unor . autoturisme „Dacia” 
direct din' uzină I In zilele de
30 fi 31 mal a.c. yl-au procurat 
mașini în acest mod PatTc Po- 
pescu din Craiova, str. 2f Fe
bruarie nr. 1, Gheorghe Po
pescu din ccelafl orar fi loan 
Manda din Blstrița-Năsăud. Si 
aceasta, in timp ce alțl cumpă
rători, inreriji pe Rrtcle cen
tralul I.D.M^. Pitești, se văd 
în situația de a nu avea ce cum
păra. Apa «tind lucrurile, intri- 
tdm organele de resort să cer
ceteze situația și să aplica mâ
lurile prevăzute de lege.

Accidentul 
nesăbuinței
prletatea autobazei de transpor
turi auto Blsfcija-Năsătid, se În
drepta dinspre Tulgheș spre 
T'irgu-Ntxirnț. în centrul comu
nei Grințcșu, la o curM pericu
loasă, din cauza .vitezei excesive, 
s-a răsturnat în șanț. Rezulta
tul : patru din' cele 18 persoane 
transportate pe platformă, dea
supra unor saci cu mălai (7 I) au 
fost grav accidentate. La scurt 
Ump, unul dintre cel accidentați 
a încetat din viață, iar ceilalți 
trei au fost Internați In spitalul 
din Ceahlău. La primele cerce
tări S-a constatat că — așa după 
cum susține șoferul — autoca
mionul se afla, Intr-adevăr, In 
cursă cu „forme legale". Rămlne 
de văzut însă clac șl-a permis 
să-i dea plecarea cu cel 18 pa
sageri Instalați deasupra încăr
căturii, conLrar normelor 
siguranță a rirojlnțlt!!.

incendiara
Abia tncdreal cu mobilă pro

dusă de cooperativa „Lemn- 
MetaT" din Reghin, un vagon 
aftepta In stația C.F.R. din lo
calitate avizul de plecare. In 
urma unul ultim control Insă, 
șeful stației, Constantin Sfl- 
riiac, a descoperit că unul din 
pereții vagonului necesită o lu
crare de sudură. A cerut con
ducerii cooperalivel si-i tri
mită Sn acest scop un sudor 
calificat. S-a prezentat să exe
cute lucrarea Szckelg Aristide, 
muncitor de întreținere utilaje. 
Șeful stației n-a mai verificat 
dacă el este sau nu sudor de 
meserie sl dacă cunoaște in
strucțiunile necesare pentru exe
cutarea unor astfel de lucrări. 
Ce s-a tntlmplal .. mal departe 
nu e greu de bănuit. La scurt 
timp după ce S. A. s-a apucat
da treabă, citeva sclntel au pă
truns în interiorul vagonului, 

a mLiltiit 
cărei 
circa

Incendiul declantel 
întreaga incdrcăturâ 
valoare sa ridici 
250WO Iei.

O scuză
car© acuza

în ziua de 30 mal a.c., o bună 
parte din unitățile de desfacere 
a produselor lactate din Brașov 
șl-au înllmplnat consumatorii 
fără nici un strop de lapte. Ciu
dat însă că, In Ump ce maga
zinele erau goale, depozitul fa
bricii era arhiplin 1 Evident, o 
gravă anomalie. Inginerul-.șef al 
LC-IJL. Brașov, l-eon Nolberg, 
a ținut să o explice însă prin™ 
lipsa de fa program, in noaptea 
precedents, a patru Imtarcălori- 
dlstribultori ! Să luăm In serios 
o asemenea „scuză” î în acest 
caz, ea nu ar face dedt să pună 
șl mal mult In evidență deficien
țele din activitatea întreprinde
rii respective. Do aceea, credem 
că forurile în drept au toate 
motivele să-l trateze pe cel ce o 
invocă fără nici un fel de mena
jamente. Din respectul datorat 
față de consumatori.

Rubrica redactata de 
Dumitru TtBCOB 
fi coreipondanții „Scîntcii

Cu ce s-a soldat venirea 
lor la consiliul popu
lar ? A trecut o oră... 
o oră șl jumătate, dar tov. 
vicepreședinte™ nu s-a 

■ prezentat. Intr-un Urau 
oamenii .’.’nt anunțați că 
audiența ce va ține, dar de 
către... tov. Slmlon Drago- 
mlr; refill biroului de re- 
ctamațll șl sesizări, care, se 
înțelege, nu avea calitatea 
sl competenta necesare.

— Am fost intr-o ședin
ță do comitet executiv — 
a motivat tov. vicepreședin
te Dumitrescu. Am Infor
mat că am orc de audien
tă. dar...

Inexact. După cum 
aveam eă aflăm de la tova
rășul prim-vlccpreședlnie 
Vosilo Chlvulcscu, n-a a- 

miuhțat pe nimeni, nici îna
inte șl nici in timpul șe
dinței, că trebuie fiâ ®e pre
zinte la audiențe.

— Este, mal curlnd, vor
ba — aprecia tovarășul 
prim-vlceprâședlnte — do o 
Ignorare, din partea unor 
cadre de conducere, a aces
tei Îndatoriri. Și, trebuie 
s-o «spunem, nconorarea ei 
denota lipsă de respect față 
de cetățeni, știrbește nu 
numnl autoritatea celui în 
cauză, el și a InsUtuilei po 
care o reprezintă..

Faptele nu mal au nevoie 
de alto comentarii. Trebuie 
subliniat Insă că acordarea 
audientei , nu este faculta
tivă, jei reprezintă țjDobll- 
Șațle legală o conducerilor 
tuturor organelor" de partid 
și de stat. Iar pentru alia-

l
to probleme privind „ 
a! sten', a sanitară. Cri ti-, 
die și propunerile ale- 
gătorllpr le-am anali
zat în cadrul comisiei 
permanente de resort a 
Consiliului popular al 
sectorului 0 din Bucu
rești, inslstind să se la 
m&suri de lmbunăta- 
Ura a activității de o- 
crotlre a sănătății

rile, am aflat că nu eo 
pot face analizele In 
ziua respectivă, e! In™ 
28 aprilie. Rezuîtaieto
6-au dat după 2 mal. piardă zile întregi șl 
Adică, pcnlni niște să li se agraveze sta- 
banalo analize de sin
ge șl urină, a trebuit

,,______  ®ă aștept peste 2 aăp-
sanltar neraLstă încă o țămini. 
serie de neajwisurl. i 
Aveam să fac cunoș- 
tînță cu ele atunci clnd țla unitarii șl consiliul 
m-am îmbolnăvit , ...............

« r- il-’rof.- ,dr. docent I. ,L________ _____
Stela mi-a prescris un cym poatbll ca la director științific al 

..tratament ambulatoriu .............................. ■ ■■■ * ■ • >
la clinica de fiziotera
pie de la spitalul Brin- 
eovenesc. După consul-

în audiență ore datoria să 
urmărească plnă la capăt 
finalizarea acestei activi
tăți, să ta măsurile nece
sare pentru rezolvarea .ce
lor cuprinse in sesizările 
făcute do cetățeni. în cela 
mai multe locuri acesta 
imperative «drr. respectata.: 
Slnt Insă șl excepții. Iată 
un caz. In luna martie 
a. c., deputatul comunal 
loan Matei, din salul Să- 
Ilșlea Nouă, n-a prezentat 
in audiență la tov. prim-, 
vleețiaigedinld^ al ConriUtev 
Iul popțdar,Județean Glîfț/a* 
8emhiiUnd*‘? cit persoMlul 

po autobuzele I.T. A.,

b'v.-iui s-a considerat re
zolvată. Așa sa exnhcă de 
co conducerea I.T./L n-a-’ 
catadicsii să răspundă 
la timp cetățeanului și con
siliului popular Județean ;b 
dar nici tovarășul prlm- 
vlcepreședlnte' nu s-a mal 
Interesat, dacă propriile 
sole Indicații au fost trans
puse In practică.' Da altfel, 
aresta nu cate singurul caz. 
Verlflrind registrele de au
diente am constatat și alte 
rituațli cînri. nu s-a. urraă- 

Ti-rit ®o}uV ’
’■SJpȘl■’a’ ‘ probȘȘîîelor «omna~

. late de ceiăițenl cu prilejul 
audiențelor. Ca să nu mal

a 
ce

Iritr-urt asemenea
1 caz. dud pentru rezolvarea 

unei chestiuni ce putea sl 
trebuia clarificată? de ? la 
bun Început, de către foru
rile județene competente a 
fost necesară Intervenția 
organelor centrale 7 

l-'rin Intermediul audien
ței, oamenii mundi oa a- 
dreseazft conducerilor de 
Instituții cu diferite pro
bleme de ' Interes general" 
sau personal. Cunoașterea 
nemljlodiâ; a opiniei ma
selor, atragerea lor Ia re
zolvarea tuturor treburilor 
obștești asigură bunul mers

■ al mundi, contribuie Ia 'sti
mularea inițiativei, o orien
tează în peimanpnță spre 
realizarea obiectivelor ur
mărite. De aecca. înlătura
rea oricăror „bariere” din 
calea cetățenilor care soli
cită audtențâ,. ținerea au- 
dlentelor ' Irt orele «stabilite 
șl de către cadrele do con
ducere programate, urmă
rirea temeinică a finaliză
rii cererilor, sesizărilor șl 
propunerilor făcute de oa
meni glut cerințe pentru 
a căror înfăptuire practică 
trebuie «ă militeze condu- 

. cerile lulurw Jiwlltutlilor 
sij organelor noastre ‘ de.

mseamna

înlr-o coastă a hotelului 
,-,Ceahiăula, care doinind somp
tuos șl cvelt oraful Piatra 
Neamț, s-a făcut o braserie, 
untie scrie pe fereastră că poți 
servi micul dejun. Călătorii — 
printre care nu puțini slrdlni 
— se îndreaptă dimineața spre 
braserie, Inarumaji de simpati
cele gazde, da la „Recepția” 
hotelului.

La ora nouă jumătate, lo
calul — clndca elegant si fer- 
cha}, acum cu un aer de cir
ciumă infernală, de drumul 
mare — e plin de oameni băufi 
care au jl apucat sd mureze 
felele de m«rc in droj
die. Cum ppf „imbutelia unii 
cite un kilogram de țuică In 
propriile intestine dis-de-di- 
mineațâ nu pricep, dar asla-l 
altă poveste. Să cerem- deci mi- 
cul dejun.

— Păi acum ? — se supdrd, 
dar nu rău, fata 
alM.

— Dar clnd ?
— Numai d e la 

jumătate.
— Bun. Și dacă

inte cu cinci minute, clnd era 
fix nouă jumătate ce puteam 
lua ?

— Păi, un rinichi, un uger, 
nlfte țuică...

— Și acuma, dacă am Inflr- 
zlaf, ce-a mal rămas ?

— Sd vă frigem un uger bun, 
un’rinichi bun, avem jl coniac 
cu trei stele.

— Dar tetă mal ujor, mal 
matinal ?

— Ce?
— Să zicem brinză cu smin

tind.

cu bonețica

pue Io nouă

veneam Ina-

/

— Ei te nlfte cașcaval. dar să 
știți că-i cam tare, 
urs'ficat.

— Ouă 1
— Ar fi, dar știți— Ar fi, dar știți slnt cam.;. 

Merg numai la omletă, că a- 
colo nu sc cede așa de lim
pede ce fi cum,

— Atunci un ceai.
— Noi nu servim ceai.
Mă duc la bucătărie să-l caut 

pe responsabil. A,flu cd e „dus”. 
„Stall de vorbă ca dumneaei", 
mă îndreaptă o femeie cu halat 
negru către una cu halat alb. 
„Ia fugi, fa, de-alci ! — se su
pără cea cu halat alb 
— ce-l trimețl pe capu’ meu? 
Tu n-ai gură 7”

— Mă rog — le' liniștesc — 
voiam să întreb : braseria, dacă 
nu vd supărafi, ca înseamnă 
asia, b'raseple ?

— Braserie tnseamnâ erard- 
xlcd un tocai unde se servește 
gustări da dimineață. Dar bere 
nu ținem.

— Eu mai mult ' pentru un 
ceai venisem.

— Ceai noi nu facem, Jllndcd 
Intruclî ni l-a dat la pachet.

— Cum adlcd ?
— Știti, M-a dat nlfte pachl- 

tSle fl dacă vreți morțiș noi 
vă vindem pachipilul șl dum
neavoastră vd duceți sus fci ho
tel, luafl nlfte apă fierbinte de 
la chiuvetă fi pe urmd fl beți.
-Af!
Ba da. Dar acuma m-afl făcut 

fi pe mine curioasă ; de ce nu 
vreți să luațl coalea un rinichi 
bun, ca-toatA lumea, o sccăRcă?... 
...Totuțl, ce-o fi insemnlnd oare 
exact braserie ?

Valentin SILVESTRU

..™.„ cercetâri și proiectări
pitalel să nu fio crea- eleclrofohnice, deputat

5 tn circ 28 Cotroceni,
sectorul 6 București

și fluierăturilor!
Cu un nn și Jumăta

te In urmă am seria 
„Scinteli? despre po
luarea sonoră din zona 
etațlel C.F.R. Titan și 

, uzinelor „23 August”.
S-au publicat cl'teva 
extrase din acea scri
soare, ca ecou la o 
ancheta a ztaruluL, Șl 
trebuie să spun că a 
avut efect pentru că, 
un țlmp. fluierăturile 
locomotivelor cu abur 
și sunetele stridente 
ale claxoanelor loco
motivelor Diesel 8-au 
rărit. Din păcate, «ame
liorarea a fost de scur
tă durată. De aceea, 
după un an și jumă
tate mă văd i__
să revin. 
i.',Btochlln6JJi3țî 
taltele, -aro to • fața'

spre uzinele „23 Au- zultalele: oameni! ma
gnat”, lor in apropie
re, pe aceeași latură, 
trece linia ferată caro 
leagă stația de betoane 
din str. L. Rcbreanu 
da stația C.F.R. Titan. 
La uzină sa face în
cercarea daxoenelor 
do Ia locomotivele 
Diesel nou construite; 
meeănicll locomotive
lor cu abur simt parcă 
o plăcere deosebită ca, 
In vecinătatea blocu
rilor. eă manipuleze 
Gulerele, uneori minu
te In șir. Acestui tra- 

jumu- tament sonor combinat 
nevoit 11 81111 «tipuri xl ®i

noapte vreo 2000 de lo 
si catari alriJlocuriknrdin

turi se simt obosiți, cu 
nervii zdruncinați, co
pil! au devenit iras
cibili.

După cum se știe, 
în Capitală este Inter
zisă "folosirea mijloa
celor do avertizare so
noră. Oare fltația 
C.F.R. Titan arc un 
regim aparte 7 De co 
mu se iau măsuri 
împotriva celor care, 
asaltează auzul, ner
vii noștri, cu concerte 
de fluierături șl cla
xoane 7

Adrian Paul DIMA
„___ ___ ____ __  șfrsȘ'Macarqloiș‘23-

idă zona respectivă.';bloc Z"4 București

Imagîno din cartierul gâlâfean Țiglina. Clădirea conlralâ — hotelul „Turist*, clâdirea.din dreapta — Casa do cullurâ ? Foto: Gh. aVln|fl£

Imagini surprinse la 
gazmul de pe strada
Beldtaum din Capitală, wide în
treprinderea da prezentare a De
partamentului industrie! allman- 
toro din cadrul Ministerului A- 
gricuIturlL Industriei Alimenta
re șl Apelor a pregătit o plăcu
tă surpriză pentru copii, de ziua 
lor : lansarea unui bogat sorti
ment de dulciuri, unele dintre 
ele in premieră, realizata de că
tre Fabrica do produse zaharoa
se din Buarrești, cea moi mare 
unitate de acest fel din tară. 
Aflată !n plin proces de dezvol
tare sl mode mirare, fabrica 
bucureșteană sl-a sporit în ul
timi! ani de peste 4 ori numă
rul sortimentelor. Numnl gocțla 
de ctocolati de exemplu. înzes
trată cu ulUaJe de inaltă tehal- 
citate. are o capacitate anuală 
de peste 1OW) tone.

3

După cum se sile. Legea 
nr. 1/11170 privind organiza
rea șl disciplina muncii în 
unllfițlla i.oclulLste do stat 
reglementează, printre al
tele. sl Instituția suspendă
rii din funcție. în legătură 
cu această problemă, mal 
multi cititori «solicită, prin 
«scrisorile trimise redacției, 
lămuriri referitoare la «d- 
tunULle In care tui poale 
dlsounc măsura suspendă
rii din funcție sl consecin
țele acesteia. Răspundem 
astfel cititorilor noștriastfel cititorilor noștri 
Constantin Proca din <x>- ’ 
muna Fărcășeștl. județul 
GorJ. Vaslle Ionescu din 
Piatra Neamț, Dan Con
stantin din Ploiești si altora 
caro ne-au scria in acest 
eens.

Dispozițiile art 10 din Le- 
• gea 1/1070 prevăd că sus
pendarea din funcție consti
tuie o măsură pe care con
ducerea unității o ta In ur
mătoarele două sltuatil : 
dacă a făcut plingere pena
lă împotriva salariatului' cu 
care se află in raporturi de 
muncă, sau dacă salariatul 
a fost Irlmii In Judecată 
pentru fapte penale. Incom- . 
paliblle eu funcția ce o 
deține. Aceasta, «urc deo- 
eallire do reglementarea 
anterioară, dud anllcârca 
măsurii suspendării din 
funcție era lăsată la latitu
dinea unității sl fie artlca 
în toate cazurile In caro 
Împotriva eatartalulu! se 
deminea o Dl în sere nenală. 
Indiferent de către cine șl 
pentru ce fapte.

Din lege se desprinde 
îdeea că măsura suspendă
rii durează pitta cinci orga
nul de urmărire sau do lu- 
rlsdîctle penală bc pronun
ță asupra cauzei In care este 
Implicat salariatul respec
tiv. în Ipoteza In care oe

timpul cit subzistă măsura ccaată concluzie decurgă 
suspendării. dLn faptul că raportul de

Pe timpul «msacndfiril. a- muncă al celui in cauză n-a 
dlcfi pe perioada dt sala- încetat total, el plstrindu-sl 
Hatul nu prestează muncă, calitatea de angajat In ca- 
nu se plătesc drepturile do drul aceluiași contract de
salariu. El va reîncepă «îă mimcă. Este de aceea
Primească «salariul numai de important ca întotdeauna să 

lie 'lnreslstralA corect în 
insă carnetul de muncă Intreru- 

„ — -a actlvllătll datorită 
isw.p-KidijriI din funcție. 
Pentru acesta, șuspendarea 

■ nu ic va opera in carnet 
dedt In eltualla in care osia 
urmată de desfacerea con
tractului de muncă, făcln- 
du-șo ambele înregistrări la 
capitolul IX. In următoarea 
^ordine succesivă : „suspen
dat din funcție”, cu Indica
rea la coloana a 8-a a nu
mărului oi datei dispoziției 
fierteo a conducerii unității 
prin care s-a dispus sus
pendarea. iar la poziția 1- 
medlat următoare ..desfăcut 
contractul de muncă”, men- 
tionlndu-se sl temeiul legal 
In baza căruia o-a luat mă- 
«sura respectivă.

Pe timpul suspendării din 
funcție, salariatul benefi
ciază de ajutorul material 
cc ec plătește In cadrul asl- 
tairărilo- sociale de stat 
pentru incapacitate tempo
rară de muncă. Dreptul de 
a deține în această pe
rioadă o suprafață locail- 
vă, ca accesoriu a] con
tractului de muncă,, nu 
este cu nimic afectat, atlt 
Umo dt contractul do 
muncă subzistă.

Slnt «dtuatil clnd cel sus
pendat din funcție trebuie 
eă primească concediul b- 

Pe de altă parte, timpul nual de odihnă dună ce 1 
dt salariatul asta suspendat ®o ridică măsura «numen- 
din funcție nu se consideră dării. în acest caz, flalarln- 
veehlme în muncă. Dacă ' 
ulterior Intervine «wnteren 
de sub urmărire penală sau 
încetează procasul penal.

. .... . fără a «se constata o vină
efecte ale contractului de în sarcina sa, sau a fost
muncă. Cel suspendat achitat. atunci perioada
poate să ocupe un alt «ruroendărlj se consideră ve-
posî. In aceeași unitate — ■■■>—- •- ------ - - - -
dacă conducrtrea acnstela 
este de acord — sau In altă 
unitate, dar numai cu con
tract de muncă pe durată 
determinau, limitat la

drept la data pronunțării 
fioluilel do către organul 
competent Aceasta atrage 
după bJjxs obligația u- 
nltățll de a despăgubi 
pa cel In cauză, la a- 
cofiașl dată, cu partea 
do «salariu de care a fost 
lipsit. Totodată, unitatea _ ____  . „„ „„
trebuie să-l reprimească in ceasta măsură. Dacă____
aceeași muncă «sau In alta w timpul suspendării raia- parca 
asemănătoare, iar atunci rialul ocupă o altă funcție

! î

ritul nu exlală această po
sibilitate. are datoria sâ-1 
rarijlne pentru a putea fl 
încadrat la altă unitate, po
trivit calificării sile.

In ce privește consedn- 
tele «suspendării din func
ție. Drecizfim că »a această 
perioadă salariatului în 
cauză I se interzice «A-s! 
exercite atribuțiile func
ției. Dar el nu-șl pierde ea- 
lllatea de angajat. Rezultă, 

.... .... ... ...... deci, că In asemenea situa-
slabllește că acesta este vl- Ui <» suspendă numai unele 
novat de faptele oentru “* *' 
care s-a tăcut aUngerea pe
nală oau pentru care a fost 
trimis (n ludecatfi. unitatea 
urmează să desfacă contrac
tul de muncă. Clnd ee con
stată nevinovăția salariatu
lui suspendat din funcție, 
măsura dispusă «se ridică do

In aceeași unitate «sau In 
alta, despăgubirea — des
pre care am amintit mal 
sus — se va diminua cu sa
lariul primit In această pe
rioadă. asa cum rezultă djn 
prevederile art 17 din lege.

chime In muncă. Precizăm 
cai această ocazie că bene
ficiul vechimii neîntrerupte 
In muncă si In același uni
tate nu ®e pierde datorită 
suspendării din funcție. A-

tul va putea nrim! conce
diul Integral cuvenit ne n- 
cel an numnl cu condiția 
constatării nevinovăției lui. 
Clnd Insă 1 se desface con
tractul do muncă. înainta 
ca el, sil fl beneficiat do 
concediul do odihnă, t «w 
va plăti compensația In 
baril a concediului cuvenit 
pentru lunile lucrate In a- 
nul
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la fabrica „Flamura roșie' t eroina reportajului

VASLUI

SCINTEIA — vineri 2 iunie 1972

,¥f>‘

205 metri liniari avansare lunară

mtr-un abataj frontal Sung de 91 m

TRIMIȘII SPECIALI AI ZIARU
LUI NOSTRU TRANSMIT : în nu
mărul de Ieri al ziarului nostru pre
cizam că la orele 22, adică puțin Îna
intea predării ultimei „ștafete" din 
luna mai, intre schimburi, minerii 
din brigada Iui Victor Măldărescn, 
de la I’loțilna. stabiliseră perfor
manta de 203 ml avansare intr-un 
abataj frontal. în dimineața zilei de

I Iunie, schimbul III, condus de mi
nerul Alexandru Vlada, a încheiat 
accasLă minunată cronică de Între
cere, adăugind Încă 2 ml de înain
tare Ia cifra amintlU. Prin urmare, 
aducem sl noi cuvenita precizare, 
Înscriind cu majuscule CIFRA DE
FINITIVA A EXCEPȚIONALULUI 
RECORD IN MINERIT : 205 ml A- 
VANSARE LUNARA INTR-UN A-

BATAJ FRONTAL LUNG DE 81 m- 
Astrel se încheie [> mina Plosilna, 
din bazinul Molrulul, un moment 
din întrecerea care continuă aici cu 
Intensitate sporită, minerii fiind 
holărițl să tnlimplne cu noi sl în
semnate realizări Conferința Națio
nală a partidului șl cea de-a 25-a 
aniversare a proclamării Republicii.

6

II K~~A?r:
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© VIORICA yiNOGRAVSKI, DE LA FA
BRICA „FLAMURA ROȘIE" DIN BUCUREȘTI, 
!A REALIZAT 116 METRI MĂTASE ÎNTR-UN ’ 
SCHIMB DE. LUCRU
© ALTE ȚESĂTOARE ÎI URMEAZĂ 

EXEMPLU U
„Te.’filoaren Maria Sarafim. de Ia 

fabrica „Mătasea roșie” din Clsnfldle, 
a Întrecut rezultatele fruntașelor da 
la „Flamura rație” șl „Tesătoriile 
reunite* din Capitalii” —anunțamin 
ziarul „Scintela" de miercuri. 31 mai. 
Lucrind concomitent la 4 mașini, ca 
a obținut 88 m mătase In 8 ore, de- 
pășlnd-o pe Viorica Vlnogravskl de 
ta „Flamura roșie”, care realizase CT 
rn mătase Intr-un schimb de lucru.

Răspunsul muncitoarei din Bucu
rești nu a lntlrziat : chiar In ziua de 
31 mal a.c., (esăioarea. Viorica Vlno- 
gravskl a trecut să lucreze la 6 răz
boaie, Reallzind un Indice de utili
zare de 6 873 MUI/război/oră, ea a ob
ținui Intr-un schimb de lucru canti
tatea de 11S m țesături de mătase.

— O felicit din inimă pe Maria Se
rafim de ta „Mătasea roșie” din Cis- 
nădJe — ne-n spus Viorica Vtaograv- 
gki. Cantitatea de mătase produsă de 
ea In 8 ore dovedește că este o bună 
muncitoare, eu o calificare Înaltă. 
Nici un record nu este insă de ne-

depășlt. Ceea ce am și demonstrat. 
Acum aștept răspunsul — in faple — 
al tovarășei mele din Clsnfldle. dar 
precizez că, la rindul meu. mă stră
duiesc să depășesc chiar șl cel 110 m 
mătase obținuți Intr-un schimb.

Foarte aproape de recordul Viori căi 
Vinogravskl, este și realizarea țesă
toarei Mioara Butllicfi, toi de ta yfla- 
murn roșie”. Aceasta, lucrind la ci:ici 
războaie in același timp, a produs 90 
m mătase. Din urmă, In această fru
moasă competiție, vin însă puternic 
țesătoarele Ivanca Ungureanu. Maria 
Crlstea. Gherghina Vâslit'. Florica. 
Gheorghe, Marla MUea — toate din 
brigada in care • lucrează și Viorica 
Vtaograyskl, ca șl multa alte munci
toare de la „Flamura roșie”.

Calificarea superioară, tndamlnarea 
deosebită, seriozitatea ta muncă 
stat, caracteristice tuturor acestor 
harnice lucrătoare de la întreprinde
rea bucuroșleană. Dar, alături de ase
menea atribute personale, de cea mal 
mare importanță pttv.ru obținerea

T 'tv

unei cantități tot mal mari de mă
tase Intr-o oră, talr-uh schimb da lu
cru, stat condițiile tehnlco-organlza- 
torioo create la fiecare loc de muncă.

— Vreau să arăt că rezultatele 
noasfa-e bune sc datorase In egală mă- 
w.tră șl ajutorului primit din partea 
Rectorului de preparațte, care ne-a 
asigurat șl ne asigură urzeli și bătă
tură de taină calitate, cil și sprijinu
lui dat de ajutorii de maiștri, care 
au reglat șl au întreținut ta mod co
respunzător mașinile — ne relata 
ăl. Butllică. Cel puțin de dtevi 

acoaco nu s-a inregtalrat nici o 
■îijxsre ta funcționarea războale- 

■tanteu reparații sau alta ta-
zEe Inc 
jnlreruj 
lor — pentru reparații 
tarvcâțil neprogrsjjivate.

Puternica emulație care a-a creat 
intre : țesătoarele de ta „Ramura ro
șie” din Capitală șl cele de la „Mă
tasea roșie” din Ctsnădle a permis, 
totodată, ca In fabrica bucureșteană 
angajamentul inițial luat pe anul în 
curs să sporească de Ia 20 000 m țesă
turi de mătase la 200 000 m mătase ce 
se vor obține suplimentar peste plan. 
Cu alto cuvinte, la aceasta unltate4u 
Industriei ușoare, angajamentul s-a 
înzecit. In același timp, colectivul de 
li „Flamura roșie” șl-a propus să în
deplinească prevederile actualului 
cincinal cu șase luni mal devreme.

Viorica Vlnogravsk! a fost Întrecu
tă In prbducțle de Maria Serafim din 
Clsnăule. dar muncitoarea din Capi
tală a ■ găsE resurse șl a revenit In 
fruntea Întrecerii. Deocamdată, a- 
ceasla este situația „la zi”. Competi
ția țesătoarelor continuă !

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușesou

GALAȚI
O 361 milioane lei la pro- 
ducția-marfă ® La export: 
produse în valoare de 18 mi

lioane lei valută ® Economii în valoare de 40 mill*
oane lei șl beneficii suplimentare de 108 milioane

Pe ansamblul industriei județului Galați, la prcducțla-mnrfă fabri
cată so va realiza suplimentar 301 milioane lei. cu 109 milioane mai 
mult față de angajamentul lnlțtaL Se vor produce aaifel. peste preve
derile planului pe 1972. 50 ODO tone fontă, 60 000 tone oțel .brut, din 
care oțel aliat 1 400 tona ; laminate finite pline 22 OM tone ; energie 
electrică 40 milioane tarh ; țesături de bumbac 80 C00 mp ; ulei comes
tibil 120 tone ș-a. Totodată, unitățile din economia județului vor liv*ra in 
plus lâ export produsa in valoare de 18 milioane;lei volută, fată de 3.3 
milioane Ici valută, cit e-a prevăzut la începutul anului. De aseme
nea, angajamentul do depășire n productivității muncii a fost ridicat 
da la 3 707 lei pa salariat, ta 4 700 tel. cel al economiilor la cheltuie
lile de producție de. ta 28,4 mtUonhc lei, Ia 40 milioane lei. lor al be
neficiilor suplimentare de ta 09 milioane lei. 1a 108 mlllodne lei.

înscrltndu-ne ca deviză de muncă folosirea cit mal eficientă a ma
teriilor priino. materialelor, energiei electrice și combustibilului, prin 
reducerea consumurilor se vor realiza tn acest an următoarele econo
mii : 0 400 tone metal, 4 400 tone cocs, 3 993 tone combustibil conven
țional. 425 mc material lemnoa, 813 tone ciment și 3 333 mil kwh ener
gie electrică. Zece Importante obiective de investiții vor fi terminata 
eu 30 plnă la WO zile înainte de termen. Tn același timp: productivita
tea muncii In activitatea de construcțll-montaj va crește față de an
gajamentul inițial cu 1 MO lei pe un salariat, ceea ce va permite rcail- 
carea unul volum suplimentar de lucrări de 30 milioane lei.

© 26,4 milioane lei produc- 
ție-marfă ® Economii de 2,8 
milioane lei și beneficii pes

te plan de 7,4 milioane lei ® Se vor livra suplimen
tar : 54 000 tone calcar siderurgic, 3 700 tone stuf, 
200 tone conserve de pește, 150 tone concentrat de 
barită, 50 tone zinc concentrat.

Comuniștii, oamenii muncii, din judelui Tulcea. se rțnme ta telegrama 
adresată Comitetului Central al Partidului Comunist liomăn, tovarășului 
Nlcolao Ceausescu,- holărițl să Intlmptao Conferința Națională a oarii- 
ciulut eu rezultate dt mai însemnate In producție, au stabilit? să-și su- 
p'țmenteze angajamentele Inițiale asumate In Întrecerea socialistă pe 
anul 1972 astfel : la producțta-marffi Industrială de In 18.8 la 28.4 mi
lioane lei ; la livrările de mărfuri către fondul pieței de la 1.0 la 4.4 
milioane lei ; «ă obțină economii prin reducerea cheltuielilor materiale 
de la 1,2 la 2,8 milloano lei si beneficii pesta olan de la 4.8 la 7.4 
milioane Iei.

Dta aceste angajamente suplimentate, colectivele de oameni al mun
cii dîn întreprinderile tulcene s-au angajat să realizeze otnfi la Confe
rința Națională a partidului : 9,5 milioane lei la productla-marfă Indus
triala. livrări de mărfuri la fondul pieței In raloare de 1.8 mfHoane 
lei : 690 008 lei economii prin reducerea cheltuielilor de oroducile si be
neficii ceste Plan ta valoare de 1.8 milioane .ei.

îndeplinind »ceste angaja mente. Întreprinderile din ludetul nostru 
vor Uvra economiei naționale peste sarcinile de olan tn nceat an 54 OOO 
tone calcar siderurgic. 3 700 tone stuf, 200 tone, conserve de peste. 150 
tone concentrat de barită, 30 tone zinc concentrat și vor economisi 
443 000 kV,Ti energic electrică și 209 tone combustibil conventional.

o 0 producție-marfă indus 
trială în valoare de 380 mi
lioane lei © Se vor econo

misi : 700 tone metal, 2 000 mc material lemnos, 
3 200 tone combustibil convențional, 1 500 mii 
kWh energie electrică © Suplimentar — o produc
ție agricolă în valoare de 9 milioane Iei.

AnaJ'rind tPO&îbUlt&Uîe de care dispun ta spiritul răspimderll comu
niste. fiecare unitate din județul Sibiu și-a suplimentai angola mentele 
stabilite La Începutul acestui on. Astfel, la nivelul Industriei JudcUdul 
se va realiza pțste pion b producție-marfă industrială lri valoare de 380 
milioane lei, cil 130 milioane Iei mnl mult declt angajamentul inițial, 
dta care ptaă ta Conferința Naționala a partidului. 180 milioane leL

Colectivele de muncitori. Ingineri și tehnicieni .din Întreprinderile 
județului prevăd gospodărirea maj chibzuită a materiilor prime.șl ma
terialelor. combustibililor șl energiei șl obținerea pe această cale a 
unor importante economii : 7OT tone metal. 2 000 mc material lemnos. 
3 200 tone combustibil convențional, 1 S00 mii kWii șl altele. Aceste spo
ruri se vor realiza in principal pe seama creșterii productivității mundL 
indicator la care angajamentele se majorează la 2 000 lei pe salariat.

La rindul lor. oamenii muncii de Pe ogoare exprimă in angajamen
tul lor hotărirea de a realiza suplimentar o producție agricolă in va
loare de 0 milioane loi. în cadrul căreia se vor obține peste plan 3 W0 
tone sfeclă de zahăr. 3 MO tone cartofi. 1 0OT hl lapte de oale.

. TULCEA

CARAȘ- ■ 
SEVERIN

® . Peste prevederi :bL300 
tone cărbune brut, 1 300 tone 
cocs metalurgic, 6 000 tone 
fontă brută de primă fuziu

ne, 4000 tone oțel brut, 10 000 mp furnire estetice 
© Producția destinată exportului va spori cu 66 ia 
sută față de angajamentul Inițial

Entuziasmul și devotamentul oamenilor muncii din judelui Cnras- 
Sevcrta-11 exprimăm prin majorarea substanțială a angajamentelor tai-.. 
Rale cu 73 milioane lei: la producția-marfă, 50 milioane tal ta producția 
gîohalâ industrială — concretizate In 1 300 tone cărbune brut, 1 3OT tone 
cocs metalurgic. 6 GOT tone fontă brută de primă fuziune. 4 GD0 tone otel 
brut, 10 (MO mp furnire estetice si ni te nroduse. Aceste sporuri pre
vedem a se realiza in principal ne seama creșterii oroducUvllAtil 
muncii care va .mori cu 13 ta gută față de angajamentul Inițial ta con
dițiile preocupării permanente pentru creșterea eficienței economico 
reflectate ta sporirea beneficiilor cu 3.5 milioane lei fată de angajamen
tul Inițial, creșterea gradului de înzestrare tehnică n unităților prin 
autoutllnre cu utilaje in valoare de 5.4 milioane lei. fată de 3 milioane 
lei inițial. Producția declinată exportului va (spori cu G6 la aulă față 
de angajamentul Inițial.

, Biroul comitetului județean de partid — ®e arată ta încheierea tele
gramei — asigură Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
pe dumneavoastră,' mult, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că toți 
cetățenii 'acestui -Județ, 'sțtb conducerea organizației de partid 'slnt ho
tărî ți «ă facț totul pentru ca angajamentele asumate să fie traduse in

© 0 producție marfă supli
mentară de cel puțin 300 mi
lioane lei © Cheltuielile ma

teriale de producție vor fi reduse cu 15 milioane lei 
șl se vor obține beneficii suplimentare de 44 mili
oane lei © Se vor pune în funcțiune cu 30 zile înain
te de termen importante capacități de producție

Pe baza rezultatelor bune obținute ta primele cinci luni ale anu
lui, a BtudlUo- șl analizelor efectuate de organizațiile de part’d șl 
consillUe oamenilor muncii din întreprinderi, industria județului va 
realiza ta acest an o producție marfă suplimentară de eel puțin 399 
milioane ie!, cu 100 milioane lei mal mult declt prevedea angaja
mentul Inițial Concomitent cheltuielile de producție, vor fi reduse 
cu 13 milioane tel șl «.vor obține beneficii suplimentare do 44 mili
oane lei

Colectivele do muncitori, ingineri și tehniefen! dta unitățile in
dustriale de stat șl ale cooperației meșteșugărești vor livra economiei 
naționale, peste sarcinile planificate. 15M tone tablă subțire. 130 993 
kW motoare electrice, 2 milioane bucăți cărămizi și. blocuri ceramice, 
152 5®) mp țesături. iOOlKffl bucăți tricotaje. 30 GOT perechi de încăl
țăminte, precum și alte produse.

Intensăiclnd activitatea constructorilor. proSddânțUqr ®l baneficia- 
ritor, se vor pune In funcțiune cu 30 do rile Înainte de termen noii® 
rapacități de producție de la întreprinderile J2ectro-T!mlș. Fabrica' do 
prefabricate de baton Timișoara, va fi devansată execuția noilor obiec
tive de ta uataa „Hccteotnotor”. Uzinele mecanice Timișoara. Uzinele 
textile Timișoara, „Heclrobanat”. „Tehnotnelal”, precum și a unor lu- 
crări «JîlRar-gospodăreșU.

© De la 76 milioane lei, la
150 milioane lei producție 
marfă © Reducerea consu

murilor specifice : 700 tone metal, 500 mc lemn, 
1 800 tone combustibil, 6 000 MW energie electrică 
© La beneficii, o depășire de 34 milioane lei

Oamenii mu rudi din județul Constanța, făcind front,comun cu tara, 
șl-au intensificat eforturile, dcpunlnd întreaga lor energie, toată pri
ceperea,®! entuziasmul pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le 
revin dta actualul rindnaL

In cadrul dezbaterilor largi care au avut loc ta întreprinderi, uni
tăți economico și Institute de cercetare, a fost reafirmată holărirea 
fermă do n suplimenta angajamentele In'Uaie la. produci ta marfă in
dustrială — de la 7d milioane ta 150 milioane îel : la livrări de mărfuri 
la export — de la 1.5. la 5 milioane lei volută ; la, productivitatea 
.muncii — de ta 6®0 la GOT tel/salax-tat ta industria republicană: la 11- 
'vrfH către fondul plete! — .de la 4.3 ta,8 milioane lei : ta rodu&rci 
consumurilor specifice de metal — dc ta 339 la 700 tone ; ta lemn — 
da la 3OT la 500 mc : ta combustibil — de la BOO ta 1 8®0 tone ta ener
gie electrică — de la 3 700 la 8 GOT MW, tar la beneficii să ea tnre- 
Blstrezo o depășire de M milioane lei ta arrul 1972.

Vor spori. Ide asemenea, eforturile pentru realizarea si depășirea 
angajamentelor asumate In domeniul agriculturii, pentru sporirea neîn
treruptă a cficlcnlcl aceaSul sector.

® Peste plan, o producție* 
marfă de 90 milioane lei 
© Livrările suplimentare în~ 

sumează : 1 600 tone fontă, mobilă în valoare de 
9 milioane lei, confecții-textile în valoare de 8,9 
milioane lei ș.a.

Șl colectivele de oameni a! muncii români șl maghiari din unitățile 
economice ale județului Harghita, anallzlnd posibilitățile și rezervele 
existente in li c m re secție, la fiecare loc de muncă, au hotă rit să su
plimenteze angajamentele luate In Întrecerea gorialitrtă.

în intlmplnarea Conferinței Naționale n partidului sl a oalei de-a 
23-a aniversări a proriamftrl! Republicii ne angajăm să realizăm pesta 
plan o producție-marfă de OT milioane Iei. cu 38 milioane Iei mai mult 
declt ne-am propus inițial, tnr la producțla-marfă si prestări de servicii 

’ ta cooperația meșteșugărească 13 milioane Iei.
Unitățile economice din acest Județ vor livra suplimentar 1 G99 tona 

fontă. Importante cantități de cupru in concentrate, mobilă In valoare 
de 0 milioane lei, confecțll-textlle în valoare de 8.0 milioane leL 
» GOT mc cherestea de rășlnoase si altele. De asemenea. vor fi livrate 
peste plan 1a fondul pieței mărfuri In valoare de 2fl milioana lei. Iar la 
export produse ta valoare de 2.3 milioane led valută.

Preocupindu-ne de creșterea continuă n eficientei activității econo
mics?. vom depăși planul anual de beneficii cu 10 milioane lei. tar ta do
meniul Investițiilor. la un 
da execuție cu 15—60 zile.

BISTRIȚA- 
NĂSAUD

© Planul anual de inves
tiții realizat în 11 luni © 
Lucrări suplimentare deîm-

.7, bunătățiri funciare — desecărl po 500 ha
Oamenii muncii români, maghiari șl germani din județul Bistrița- 

Năsăutl, in frunte cu comuniștii, stnt ferm holărițl să InSm- 
p!ne Conferința Națională a partidului și cea de-a XXV-i aniversar# 
a Republicii cu însemnate succese.

Colectivele din unitățile economice, ta urma Identificării de noi re
zerve. sl-au sporit plnfl acum angajamentele luate tn întrecerea «ocia- 
llstă din acest an de la 0 milioane ta 18 milioane lei ta produdia-marfă 
Industrială, s-au angajat să dubleze valoarea prestărilor de cereicll că
tre populație, urmind'să livreze către fondul Dietei mărfuri ta valoare 
de aproape 6 mlitoane iei. Aceste depășiri se vor concretiza in obți
nerea peste prevederile planului a 2 GOT tone minereu corapîex. IOT tone 
came. 50 tone brinzeturi. 1500 mc cherestea. 230 tone, hirtte si alta 
produse.

în sectorul Investiții construcții planul anual va fi realizat cu o lună 
mal devreme.

Respectlnd tradiția <je dnMIre a unor evenimente din viata po
porului nostru. lucrătorii ogoarelor ee angajează să execute la timp sl 
In bune condiții toate lucrările agricole ta vederea depășirii producții-1 

. lor planifica le cu 5OT tone griu. 1 5OT tone porumb. 1 OT0 tone cartofi, 
2 500 tone sfedă de zahăr. ®J0 tone fructe, 12 GOT hl labte sl alte pro- ■ 
du&e. De asemenea, se vor efectua peste plan lucrări de îmbunătățiri, 
funrinre — desecări pe o muxafată de 300 ha. iar producția din afctt- 
păsltă cu 3 milioana lei.

V.7. W -w o.cwiu.A.ju jaj- jut vil Urt» (Ml Ulii fLViâ-

vitâtue Industriale ale ccwaraUveZor asrfeoie de producție va fi ido- 4-T9 ’ Jl’ FnilRfUlTia Iaî '

© 142 milioane lei produc
ție-marfă Industrială peste 

/' plan ® Planul de export va 
fl depășit cu 4,8 milioane lei valută © 4100 tone 
grîu, 2 800 tone porumb șl alte produse agricole 

j : . .
Oamenii muncii din județul Vadul, ta frunte cu comuniștii, slnt 

hotăriți să InUmptae Conferința Națională a partidului și cea de-« 
XXV-a wilveraare a proclamării Republicii cu succese deosebite in 
Înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-Iea al partidului 
nostru — se «pune In telegrama adresată Comitetului Centrat al Parti
dului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Suplimentlndu-și angajamentele inițiale, colectivele de muncă dia 
Industria județului Vaslui vor realiza peste plan, anul acesta, o pro- 
ducțle-marfâ Industrială ta valoare de 142 milioane lei față de 73‘mi
lioane cil era angajamentul : dta această depășire, 35 la sută kc va 
realiza plnă Ia Conferința Națională a partidului. Acest spor de p; 
ție se va < ’ ' ............ .1.,'....___
40 milioane lei. 102 tone ulei comestibil, mobilă In valoare de 2 mUl-

iă la Conferința Națională a partidului. Acest spor de produc- 
concretlza ta 12 mii bucăți rulmenți, confecții in valoare de

oane lei,șl alte produse. Planul la export se va depăși cu 4.8 milioana 
lei valută, față de angajamentul inițial de 1.9 milioane lei valută.

Examlnlnd rezervele din fiecare Întreprindere, au fost descoperita 
noi posibilități pentru economisirea materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei și reducerea cheltuielilor de producție. Pro
ductivitatea muncii va spori cu 2,1 la sută față de prevederile planului 
șl se vor obține beneficii suplimentare de 10 milioane Id, din care 
S milioane «e vor realiza ptaă la Conferința Națională.

Tn aceeași atmosferă de muncă însuflețită — se arată In conti
nuare in telegramă — lucrătorii ogoarelor ®-au angajat eă obțină peste 
pian 4 IOT tone griu, 2 800 tone porumb. 1200 tone floarea-soareluL 10 
mil tone sfeclă de zahăr șl alte produse. Județul Vaslui va livra supli
mentar la fondul de stat 2 500 tone griu. 1500 tone porumb, 120'0 ton» 
floarea-eoarelul, 10 mii tona nfeclă de zahăr și altele.

® 0 producție globală d@ 
51,8 milioane lei și o pro 
ducție-marfă de 50,4 mi 

lioane lei • Mari capacități de producție date în ex' 
ploatare mai devreme

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vilcea, și-aii reana- 
Jlr.it posibilitățile de valorificare superioară a resurselor șl rezervelor 
.interne pe caro le au In fiecare întreprindere, Ia fiecare Ioc de muncă 
și, pe ace ei stă bază, au stabilit noi obiective sporite alo angajamentelor 
în întrecerea socialistă pe anul 1972. Dirtd expresie voinței unanime n 
tuturor colectivelor de muncă dta întreprinderile industriale fi de pe 
șantierele de construcții, el și-au propus să realizeze, pesto prevederile 
anuala'de plan, o producție globală industrială in valoare de 51,8 mi
lioane lei șl o producțle-marfă de 59.4 mUida.no lei. cu .3),4 mUtoane lei 
și respectiv 18 milioane lei mal rrjuit declt se prevăzuse prin angaja
mentul Inițiali Acesta sporuri valorice de producție vor fi exprimate In 
obținerea suplimentară a 25 mflioane mc gaze de sondă, 2ttO tone țiței, 

mc che-egtea total, 20 (Mț) mp p.aj., 120 mil mp furnire, 5OT tone 
utilaj pentru industria chimică; 20 mii perechi Încălțăminte ele. Din to
talul producției suplimentare, 16,7 la sută va ti destinată forâlulul pie
ței, iar: 12.3 la sută sc va Uvra la export.

Pătrunși de același sentiment patriotic, constructorii din Județul Vil
cea au hotărî*, să răspundă*chemării conducerii partidului — îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen — prin punerea In funcțiune a primei 
capacități de la Uzina de utilaj chimic cu 12 luni mai devreme, a prl- 
rnulul hidroagregal de 170 MW. de ta hidrocentrala de pe Lotru cu 24 

Înainte de termenul planificai, tar Uzina de sodă nr. 3 cu Că zile.

Dan MATEESCU'

pttv.ru
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Se apropie încheierea anului școlar

Anul școlar a Intrat în ultima Iul 
etaaă de desfășurare. Dialogul didac
tic a devenit mai activ, profesorii șl 
elevii fi Irul preocupați do n formula 
concluziile unei activități laborioase. 
Caracteristice acestei etape sLnt lec
țiile de recapitulare. în cadrul lor, _____ _________  _ ____ _
cunoștințele dobindlte de elevi so precipitat și superficial, pagină cu
eșenllaUzează sl se Integrează în o- pagină din manual. Acest lucru nu
rizontul propriu de cultură generală. este nici posibil și, mal ales, departe
Prin aceasta ele |și definesc canari- do a fi necesar.
țâll formative și educative funda- _ în recapitularoorganfzăm.!nstruc-

' ' 1 ' . 1 \1 .'....Jumentnle. Îmbo
gățite de contribuția personMă n ele
vilor, ca rezultat n! muncii lor In
dependente, a eforturilor proprii de 
glndire. integrarea acestor Idei ta 
sistemul pe cnre-l'definrec dau cu
noașterii acuratețea îl precizia struc
turilor crlstalograflce,' in care ele
mentele componente ®o determină, ta 
mod necesar, cu reciprocitate.

Dialogul didactic practicat ta lec
țiile do recapitulare trebuie să fie 
Intensiv, forma de comunicare dintre 
profesor și elev să fie concentrată. 
Iată do ce slnt do preferat, pentru 
capacitatea lor de sinteză sl do su
gestie, reprezentări grafice șl sche
me sintetice. Prin acestea, cunoștin
țele slnt înțelese, ceea ce înseamnă 
calitativ altceva dccit de n le reține. 

Profesorii care forțează. în reca
pitulare. memoria In 'detrimentul în
țelegerii. nu pot declt să rateze o 
etapă a procesului de Ihvflțămlnt de 
mare Importanță șl de tot alita pu
tere de a-1 mobiliza pe elevi !n Învă
țare.

Planul lecției de acest tip poate fl 
elaborat do către profesor și dat 
elevilor pentru a-1 asimila In colabo
rarea proferor-elev ®au numai de 
către elevL Dar, Indiferent de ma
niera in care a fost elaborat, confi
gurat pe datele menționate, el se 
cere distribuit elevilor pentru ea a- 
cețtla să poată medita asupra Iul. să 
se poală pregăti pentru discuție. Cu 
atlt mal mult cu cit acest plan de 
lecție, mal mult ca oricare altul, 
este de fapt proiectul unul dialog la

de elevi șl de cadrele didactice, cu
noaște prin aceste lecții finalizarea 
necesară aslgurindu-se fixarea cu
noștințelor. viziunea cuprinzătoare a- 
Guora întregii materii, altuaren exac
tă a cunoștințelor printre bogatele in
formații transmise do scoală. Aseme
nea lecții, care au loc la toate o- 
blectele Importante, trebuie să dobln- 
dcaseă, un deosebit rol educativ, ne 
lingă cel Inytrnetlv, proprlu-zis. 
Lecțiile de, literatură, de istorie, do 
științe sociale, de geografie not con- 
«i'.iiul tot atltea prilejuri de cultivare 
la elevi a unor sentimente de înflă
cărat palrtoitam. de dragoste profun
dă pentru patria socialistă Tată de 
ce considerăm ooortană consemnarea 
diorva considerații cu caracter me
todic, aplicabile, neîndoielnic, în 
funcție de particularitățile fiecărei 
unități școlare, de structura cla- 
Kdor.

Lecția de recapitulare finală este 
de fapt o lecție de sinteză A reca
pitula nu Înseamnă a reface cu fide
litate Ittaerarli parcurse cu toate a- 
mănuntele abordate plnă acum, el a 
marca momentele definitorii, mai a- 
les pe acelea care accentuează dife
rențele specifice, care Imprimă cu
noștințelor personalitate si profunzi
me. înseamnă ta același timp, a pre
zenta șl elementele noi. date sl fap
te pe caro realitatea vieții contem
porane. dezvoltarea social-eeonomlcă 
a țării noastre, revoluția 
științifică in ansamblul cl 
dus In actualitate șl care

tehnlco- 
le-au u- 

f au o le
gătură directă cu lecțiile parcurse 
de elevi te timpul anului.

Faptul că nu peste multă vreme se 
va desfășura Conferința Națională a 
partidului, care-și propune să dez
bată tocmai măsurile luate 
perfecționarea vieții noastre 
mice 61 socialo, faptul efi ta 
zile In presa cotidiană apar 
roase articole ilivitrind entuzlassnul 
sl răspunderea cu care colectivele de 
oameni al muncii șl-au promis să 
IntJmplno acest eveniment politic, ca 
Sl aniversarea a 23 de ani de la pro
clamarea Republicii, constituie pen
tru cadrele didactice tot atltea in
dispensabile elemente de referință, 
„materialo didactice" pe buza căro
ra Me pot eă-șl îmbogățească ex
punerile. să tocă din acestea lecții 
vil, do neuitat. In acest context, țp- 
caplluIștEea, echivalează pî rcail^gep 
unei sfatezo globale.Scu« Închegarea 
5ntr-o viziune unitară a faptelor și 
sMxnenelor distribuite fragmentar pe 
parcursul lecțiilor din timpul anului. 
Urmărirea lecțiilor recapitula live o- 
feră elevilor o imagine de anaamblu 
a discipline! studiate, le stimulează sl 
le consolidează capacitatea de pros
pectare independentă a unul terito
riu al cunoașteri! spre care-l poartă 
pa elevi curiozitatea științifică

Organizarea lecțiilor de recapitu
lare constituie o eardnă pretențioa
să, care pune la Încercare atlt pe 
profesor dl și pe elev. De fapt, ea 
reprezintă o activitate de colaborare 
Intre aceștia, cu roluri preda distri
buite, cu accent pe participarea acti
vă a elevilor. Recapitularea presu
pune. intre altele, inventarierea pro- 
blemelor-chelo alo materiei parcurse, 
nominalizarea corelațiilor no verti
cală și orizontală, exprimarea dară 
a cauzalității și legilor care o deter
mină. precizarea de noi perspective 
aplicative, prin caro cunoștințele Lși 
relevă eficiența, contribuția la dez
voltarea practicii.

Este greșită modalitatea da a reca
pitula numai anumite lecții, din cele 
desfășurate In timpul anului, de obi
cei acelea care se consideră că nu 
au fost „Învățate" bina do către elevL 
O lecție reprezintă un fragment dln- 
tr-un întreg. Privită Izolat de con
textul din care am dcsprlns-o. ea nu 
mal are declt o cemnifteatle parțială 
și o contribuție redusă la realizarea 
globală a cunoașteriL Fără Îndoială

Tn ire 1 șl 3 iunie au loc, In aula 
Academiei din București, lucrările 
celei de-a Il-a cesiuni anuale do 
comunicări tehnlco-ștllnllflce 
stllutulul do cercetări si d: 
do echipamenla tonnocnergeUco — 
LC.PJE.T.

La ședința Inaugurală, desfășurată 
sub directoratul onorific al acad. 
Hemuri Răduleț, vicepreședinte aJ 
Academici, au luat parte membri,al 
conducerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Ministeru
lui Energiei Electrice, Centrale! In
dustriale de utilaj energetic, cadre 
didactice universitare din București, 
Timișoara. Brașov, Cluj șl Craiova, 
specialiști din institute do cercetări 
și proiectări In domeniul construc
țiilor do mașini, reprezentanți ol 
unor unități economice din țară, 
care produc echipament energetic, 
ingineri, cercetători si proiectant! al 
LC.P.E.T.

Cu această ocazie, lng. Teofil I’o- 
povlcl, directorul Institutului, a pre
zentat o comunicare privind activita
tea Institutului de cercetări șl pro
iectări do echipamente termonner- 
gctlcc pe anul 1671.

în continuare, lucrările sesiunii 
s-au desfășurat In secții de speciali
tate.

Timp de trei silo vor fi susținute 
peste 1(M de comunicări. relevtnd 
activitatea do cercetare și concepere 
a unor noi tehnologii, utilaje șl 
instalații termoenergellce.

lAgorpres)
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In recapitulare nu se reconstituie care interlocutorii trebuie efl ec pre
zinte cu puncte de vedere ferme și 
riguros elaborate.

Valoarea formativă n recapitulări! 
este deosebită, O -asemenea lecție 11 
obligă pe elevi afl 'glndeascfi, să sa 
exprima clar șl succint; ea relevă 
frumusețea metodologică a cunoaște
rii șl a căilor de a o aborda.

Pentru profesor, aceașta acțiune 
ere șl o valoare metrologică ; prin 
ea Ișl verifică nu numai elevii, dar 
și eficienta propriilor eforturi de 
muncă depuse timp de un an, iși ve
rifică Justețea metodelor și proce
deelor de activitate didactică.

Prin recapitulare nu epuizăm un 
domeniu nl cunoașterii, ci numai o 
etapă, didactic delimitată, n acesteia. 
De aceea, pe lingă faptul că ea re
prezintă-o SINTEZA, constituie și o 
CONCLUZIE la flnelo ține! etapa a 
cunoașterii, parcursă de elevi lnlr-un 
nn școlar șl, totodată, un punct de 
pornire spre cele următoare. Dărui
rea manifestată de imenaa majori
tate a cadrelor didactice, pasiunea 
cu care ele s-au străduit să sădească 
«moștlnțc temeinice In rlndurile ele
vilor vor potenta tn mod superior 
aceasta ultimă etapă a anului de !n- 
vățămlnt Astfel, nobilul efori da 
formare a unor tineri bina pregătiți 
profesional, cu o concepție Înaintată 
despre muncă șl viață, conșliențl de 
răspunderile sociale ce Ie revin își 
va afla o nouă Împlinire. Pe aceas
tă cale, cadrele didactice vor oferi 
un răspuns concret chemărilor adre
sate cu atltea prilejuri de către con
ducerea, de partid în vederea moder
nizării procesului de Invătămlnt, vor 
aduce o contribuție hotăritoare ,în 
procesul formării constructorilor de 
mllne nl sodâllsmulul. al unei țări 
libero șl , bogate, așa cum o dorim 
cu toții. ' '

Lector nnlv. Marleta SAVA, 
director general In Ministerul 
Educației și învâjfimîntului

lecții, ci IDEI presărate 1a conținutul 
tuturor lecțiilor parcurse. De aceea, 
revedem întreaga materie, nu părți 
din ea. Trebuie însă să se tatalea- 
gâ clar ce înseamnă „întreaga mate
rie". Nu este vorba do a străbate.

Cu ocazia Zile! internaționale a co
pilului — 1 iunlo — în Capitală a 
fost organizată o expoziție do artă 
plastică, sub auspiciile Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
Ministerului Educației șl învâță- 
mintulul și Consiliului Culturii sl 
Educației ___

Expoziția, pe care plantarii șl 
larii o dedică Conferinței Nații 
n Partidului Comunist Român, 
presle a dragostei șl recunoștinței lor 
față de partidul și stalul nostru, față 
de conducerea sa, care asigură con
diții minunate pentru afirmarea ap
titudinilor, talentelor șl formării mul-- 
Ulaternle a personalității copiilor, in 
Bp'ritul idealurilor comunismului, ta- 
mănunchează peste UCO do lucrări ale 
tinerilor creatori de frumos, realizate 
ta cadrul cercurilor, la casele și Pa
latul pionierilor. Lucrările expuse 
Impresionează prin diversitatea su- 

■ blecteloc, rare, redate cu deosebita 
gingășia șl sensibilitate șl cu un 
profund spirit de observație, reflec
tă experiențele lor proprii, exprimă 
aspirațiile și preocupările lor de fle
care zl.

La vernisaj, cere a avut loc ji . 
Ateneul român, nu participat Mircea 
Mallța. ministrul educației șl ta- • 
văț&mlntulul. Ion Dodu Bălan, vlcc- 
KMinte al Consiliului Culturii șl 

ațlel Socialiste, Maria Groza, vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al Femeilor, artiști plastici, critici 
de artă, un mare număr de pionieri 
și școlari

ta întreaga țară se desfășoară, in- 
ceplnd de joi, 1 Iunie, pinii !a 20 iu
nie, „Zilele cărții pentru copii", ma
nifestare organizata de Consiliul Na
țional al Organizație! Pionierilor vi 
editura „Ion Creangă".

Cu acest prilej, in librării, școli, 
caso alo pionierilor, biblioteci vor fi 
organizate expoziții, simpozioane și 
șezători literare, Intllnlri cu scriitori 
șl redactori de cărți pentru copii, 
concursuri literare de poezie șl pro
ză patriotică ele.

Intrată te tradiția vieții noastre 
culturale, manifestarea, o cărei ac
tuală ediție se desfășoară sub sem
nul „Anului Internațional al cărțila. 
Ilustrează grija deosebită ce se ma
nifestă. In țara noastră față do edl-'

Cu această ocazie, Vîrglllu Rndu- 
Uon, președintele Consiliului Nsțlo- 
nal ol Organizației Pionierilor, ad
junct al ministrului educației ©1 ta- 
vâtamlntulul. și criticul de artă 
Mircea Deac au. rostit ecurte cuvln- 
tarl.

♦
Cu ocazia Zilei Lntcmaționale a co

pilului — 1 Iunie — Comitetul național 
român pentru U.N.LC.EF. a difuzat 
un mare număr do cocarde cu em
blema U.JU.OKF, sumele realizate 
urmlnd eă fie trimise fondului Na
țiunilor Unita pentru copil -

★

De ziua lor, copiilor din orașul 
Botoșani 11 s-a oferit o surpriză plă
cută : Inaugurarea „Teatrulul-crne- 
matograf pentru cdpl!" — forală ori
gina! fi dc petrecere ta mod plăcut șl 
util a timpului liber, do educare a 
micilor spectatori și de dezvoltare in 
rindurile acestora a dragostei pentru 
artă.

Noul teatru-chwmatograf, organizat 
de colectivul artistic al Teatrului de 
păpuși , „Vasllacho* din localitate, va 
funcționa 3 zile pe săptămlnă cu 
programe alcătuite din filme specifi
ce vlrstal șl fragmente de spectacol 
cu păpuși. Programul de activități 
urmează să fie întregit ta viitor cu 
viztonârl de filme do știință popu
larizată, neri Lde basm, mlcrospecta- 
coje șl recitaluri realizat® de școlari.

(Agcrpres)

pentru copii"
târoa, popularizarea șl rfisplndfrea 
cărții destinate copiilor.

în Capitală, „Zilele cărții pentru 
copil" au debutat cu o festivitate 
ca.rc a avut loc. joi la amtază, la li
brăria „Mlha.ll Emtaescu" șl la care 
au luat parte Vîrgillu Radullan, pre
ședintele Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, adjunct nl mi
nistrului educației șl Invățămlntuhil; 
reprezentanți a! Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, al Uniunii 
scriitorilor, editori, autori de cărți 
pentru copii șl tineret, Mțl oameni de 
cultură, pionieri șl elevi din școlile 
bucureștone.

Festivități sta Ilare nu avut loc șl 
ta orașele reședință de județ, precum 
șl ta alte lorailtăți din țară.

datorită coloritului el 
folcloric, a avut mult 
farmec șl adevărată 
vrajă prin presărarea 
spectacolului cu melo
dii populare, cintece șl 
dansuri, în care regla, 

scene

„ROMÂNIÂ-FILM“ prezlnîâ

Evoluțln Bucceslvă n 
Teatrului ■ Național 
„Ion Luca Caraglale" 
din București in aceste 
zile pe primele ecene 
ale celor două mari 
centre Iugoslave. Za
greb șl Belgrad, este interpretarea, ____
apreciată in lumea cui- grafi», costumele;, co- 
tural-artlsUcă din tara regrafia șl nranjamen- 
prlelenă. In prtncloa- tele muzicale au con- 

stltult un tot armo
nios". „Regizorul IIo- naj 
rea Popescu — conti
nuă ..Viesnlk" — a de
monstrat că posedă un 
Izvor inepuizabil de 
inventivitate șl fante
zie tn construirea 
spectacolului; găsind 
un caleidoscop de so- 

cotldlene Iuții spirituale și o
- ..Borba". mulțime de gaguri

»K,vsii;n „Polllika". pentru întreacă pune-
4„VecarnI List" - for- ‘ .

mulează In cuvinte vi
brante astfel de apre
cieri.

Un titlu din „Vios- 
alk". principalul zior 
care anare In capitala 
R. S. Croația, ore va
loare de numitor co
mun ni sufragiilor În
trunite de toate cele 
trei spectacole ale for
mației artistice româ
nești la Zagreb, ca șl 
de cele două prezențo ~_t ____ ____ ____ ...
ale el no scenele bel- poate toiuL Spectato- 
grtdene : „Sărbătoare 
și desfătare pentru 
ochi, urechi șl Inimă". 
Creația artistică oferi
tă publicului din Za
greb șl Belgrad, prin 
Interpretarea cunoscu
tei- piese a ,lui Vaslle 
Alecsandrl „COANA 
CIIIRTTA", prilejuieș
te dosare onera pro- 
prlu-ztsă și interpre
tarea ci asemenea re
marci semnificative : 
„Teatrul Național din

GINTA '...■L, 
JJECKEV, "Iar 
Belgrad, după specta
colul de miercuri cu 
„Coana Chlrita". inter
pretat pe prima scenă 
din capitala Iugo
slaviei — cea a Tea
trului -Național — joi 
a fost jucată, la

lele cotidiene de aici, 
ci un eveniment artis
tic de mare prestigiu, 
o strălucită mărturie 
a scolii teatrale ro
manești. Personalități 
marcante Me vieții ar
tistice, ca țjl cronicile 
dramatice semnate de 
reputate condeie In 
Importante 
iugoslave ■ 
„Vleshlk",

scenice plesele 
„Cine se teme de Vir
ginia Woolf șl „Bec
ket". Publicul va me
mora vizita artiștilor 
români | ca unul din 
excepționalele eveni
mente teatrale. EI au 
demonstrat măiestrie 
suverană atlt in inter
pretarea remarcabilei 
opere a repertoriului 

ițional, cit șl a celor
lalte două piese de au
tori străini*-.

Privitor ia piesa Iul 
AJbee, „Cine se teme 
de Virginia Woolf, 
ziarul relevă că artiștii 
romf.nl „au transpus 
te scenă, te mod inteli
gent șl eu autentică 
trăire, complexitatea 
psihologică a persona
jelor. Ei au reușit 
prezinte pe eroii

re te scenă. O admira
ție deosebită merită _ .
calitatea do ansamblu Albee te unitatea 
a Jocului interpretllor. 
Din aproximativ M de 
persoane. Indiferent 
dacă erau protagonist! 
sau personaje Secunda
re, ori numai episodice, 
aproape că nu a exis
tat nici unul care să 
nu se 11 manifestat ea 
o personalitate actori
cească completă, cu 
un artist care sile și

natură, pentru farmecul 
urban al străzii sau acela 
el vestigiilor arheologice 

linivors Mr-j

te
... „ . , __

dtevn severe âutoporiretei 
fie că pictează chipul uno- 
eonletnporanl, de c'!:_! . v„.
aleși dintre cel inul apro- lungul anilor, șl-a ’adlnclt
plăți, porirețul tl oferă po- semnificațiile șl șl-a lărgit

tridimensională: 
cum sini de fapt, cum 
ar dori să fie și cum 
sfnt luterpreiațl pe 
seenă. O creație com
pletă, cizelată piuă Ia 
unăntint prlnlr-nn Joc 
degajat, subtil șl plin 
do sensibilitate a rea
lizat Radu Bellgsn in 
rolul tai George, ta 
timp ce Moria — Mar
cela Rusu — a expri
mat profunde trăiri 
Interioare prin forje 
eruptive".

în prezentările pe 
oare cunoscutele ziare 
„Barba" șl „Polltifca" 
din Belgrad le-au fă
cut, la rinduj lor, Na
ționalului din Bucu
rești se subliniază va
loarea ridicata a crea- 

. Uci sale artistice. „Po- 
Iltlfcâ" relevă, do exem
plu, că Teatrul Națio
nal dta București a 
susținut cu succes 
spectacole pe scena u- 
nor mari teatre de pe 
continentul european, 
ca colo din Franța, Ita
lia, Uniunea Sovietică 
etc. Același cotidian 
subliniază că printre 
col mal valoroși artiști 
ai Teatrului National 

cunoscutul teatru A- este Radu Bellgan, <r.i- 
telier 212, piesa; „Cine' noscut publicului bel- 
se teme de Virginia arădean cu prilejul 

. „ ___  Woolf®. tesțlvalufllor Intema-
chlar ta prima searâ a Contactul publicului țlonale de teatru din 
turneului «tau , plașa Iugoslav cu nces‘‘<s..,rapitala Iugoslaviei,

fțV'-i" O" ■ ' r- „ ,
în incbcicrea cores

pondenței noastre, vom 
cita din nou ziarul 
„Vlesnlk" : „Vizita
Teatralul Național

„Ion Luca Caraglale" 
(lin București a avut 
darul să ne releve un 
tealra cu o pregnantă 
modalitate artistică 
proprie șl un sili inte
resant, teatru în care 
se stimează disciplina 
scenică șl care dispune 
de actori, regizori, sce
nografi șl eoslumo- 
grali de mare talent"

..«cauiu iXkiiiunkij iun 
București, prin strălu
cita piesă a reperto
riului său național, și-a 
continuat mesajul pe 
carc-1 poartă șl a re
afirmat prcstlnlul de 
care se bucură, cu 
cită, dragoste șl cri IU 
cultivi propriile tradi
ții și cu cită dăruire 
șl artă le Înfățișează 
pe scenă".

Subliniind că teatrul 
românesc a prezentat

ralul II vn rămtee timp 
Îndelungat te memorie 
galeria de portrete ex
celent realizate, de 
personaje conslrnlto 
fie cu un umor acid, 
fie cu sensibilitate. 
Insă tot timpul de un 
comic «pur singe»".

în turneul său. Tea
trul Național a mii 
prezentat la Zagreb, 
duminică si luni. încă 
două piese : „CINE 
SE TEME DE VTR- 

WOOUF- șl 
la

turneului său piesa Iugoslav cu ncesta, capitals 
„Coana«^(Chirița'm!- ia , spfldncrdțs„ dlrf rdpcr-i ".BITER 
Scriitorului 'clasic Vă-' loriul ’.Naționalului" 
sile Alecsandrl. înte
meietorul teatrului 
național român. cro
nicarul ziarului ..Vles- 
nlk*. Iagodn Muri!no
vici. apreciază că ..In
terpretarea, punerea 
te scenă au constituit 
oi realizare artistică 
plină de dinamism, re
dată cu temperament 
șl însuflețire, eu o 
interpretare al cărei 
ritm nu sl-a pierdut 
nici o clipă suflul si 
antrenul, aliinnînd 
pini Ia virtuozitate 
Intr-o armonioasă uni
tate a tuturor compo
nentelor realizării sce
nice. Această creație,

bucureșl'ctin a oferit 
posibilitatea de a o- 
valufi 
creație 
tlșlltor 
ceastă 
sintetic formulată ta 
ziarul „Viesnlk". in
tr-o a doua cronică, de 
data aceasta retros
pectivă pentru toate 
cele trei spectacole 
susținute : '' „Arilșlil 
bucureștenl —constată 
cotidianul dtat — an 
enluzlMinat publicul 
atlt prin spectacolul 
din repertoriul său na
țional, „Coana Chiri- Belgrad, 1 iunie 1072 
ja“. cit șl prin extra
ordinarele realizări George IONESCU

resursele de 
scenică ale ar- 
romtinl. Iar a- 
cvalunre este

ptațl, portretul II oferă po
sibilitatea unor profunde 
rara eteri zări ;_____
Forța sa de pătrundere In 
lumea spirituală a chinu
rilor Investigate 11 îndrep
tățea pe Eugen Jebaleanu 
să-l consldare drept „unul 
dintre'cel mal.de D-ct por- 
trotlștl ai noștri". , 

■ Prieten de-o viață eu 
nviri Bgurl progresiste ale 

dliiva vremii, precum Heinrich w
Mnnn. Stefan Zweig ?. a., metritis or! al pictorului 
înLreținlnd legături durabl- Nicolac Barcan ttatitulat 

---- *»>. .Colegul") care sint; deopot

Inaugurata la Brașov, tn familiare, din orașul de la
orașul său natal, expozl- poalele Tîmp-el, de care a

" ’ rărnaș permanent legat Do 
altfel, chior și In unele d'n 
rafinatele salo naturi stati
ce. apare, privită prin fe
reastra In fața căreia îșl 
etalează obiectele, vechea 
șl pitoreasca Piață a sfatu
lui., prezentă și in 
peisaje. Motivele au o nre- 
zenta viguroasă, imnunătoa- . ........ --■ >
rc. un „dramatism plel-jJ >« cu intelectuali, români „cxnegut") care sini, aeopo-'
ral" caro le conferă rcallta- 'l,0 prestigiu ca Tîberlu trivă, investigații In lumea
te spirituală. Pictorul a BretUceanu, Lucian BlMa, personalităților artistice;
zăbovit bucuros în fata lor. Octavian Goga. _ N. To- Peisajul, a cărei atmosferă
—---------- „u™ s ai n TAodorea-" este surprinsa șl comuni-Ș

Dorire- cală cu căldură șl convln- 
—— gere, ca in acea priveliște 

fermecătoare de In Pod na
no. fsi extinde geografia 
șl dimensiunile iui so- 
dMo prin actualitatea 
„motivului", eum nc-o cer
tifică „Haflnăria Onești”, 
„Șantier naval Tulcea" 
ția. Atrasă cu consecvență 
de spectacolul vieții prin 
ceea co acesta comunică 
pe planul semnificației so
ciale. artista pictează Ima" 
gini din viața pionierilor, 
a țăranilor coopera UșU, a 
uzinei și fabricii. Paralel, 
râspunzlnd poate s! amin
tirii mediului în caro s-a 
format, abordează,' cu in
tenția 51 reușita monumen
talizării, portretul cu sem
nificație Istorică: „Borta".

Re tros pect 1 va, meri tort u 

lumină multiplele aspecte 
ale unei biografii artistice 
care Impune respect. Slnt 

atitudinea etică a omului st numeroase lucrările care 
sentimentul naturii, aspec- Invita la meditație sl 11 so
lde frumoase șl senine ale lidtâ privitorului perma-

' nento refcriri' comparatlve
Intre momentele aceluiași 
univers do viață șl creație. 
Aș mal ella. dintre multe
le reușita, tabloul „Că
lărețul alb" fl071). ta ca
re se conturează un tim- 
bol al devenirii, mesager 
al .DădL A fost pictat anul 
trecut șl reprezintă cel 
mal recent stadiu nl evo
luției acestei picturi.

Reatituindu-nc biografia 
unei vieți Închinata arteL 
retrospectiva de In Ateneu 
contribuie substanțial la 
iltuaren artistei In conste
lația do personalități ale 
generației sale care au mi
litat neostenit pentru dez
volt area tradițiilor realiste 
ale picturii românești.

ția piciorului Hans Eder 
(18^—1055), deschisă in să
lile Ateneului român (da 
unde urmează a pleca 
la Sibiu), no oferă pri- 
Ieful unei’ temeinice cu
noașteri a creației uno
ra dintre cel mar Intere- 
eantl artiști din Transilva
nia, Venită la puțină vreme 
dună ampla retrospectivă a 
altul artist brașovean. Mat
tis Teutsch. din toamna fi
nului trecut, expoziția ilus
trează incă o dată." lntre- 
Dălrunderile firești dintre 
arta românească si cea a 
naționalităților conlocuitoa
re. Cu dreptate scria. Încă 
prin 19-10. Octav Sulullu că 
„nume cum sini Ilans Eder 
cau Fritz Klmm nu aparțin 
numai culturii săsești, ci se 
Înscriu in patrimoniul ar
tistic al Întregii Târî Ro
mânești".

Hans Eder este unul din
tre artiștii a câtor viață se 
Împletește elrins cu opera, 
in care se oglindesc pere
grinările. prieteniile, mo
mentele de tacrincenare 
sufletească în acest sens 
ee poate chiar spune că. In
tr-o largă măsură, creați» 
sa este autobiografică. Vio
lentată de hidoșenia războ
iului ,ta care este implicai'. 
In 10W, de cortegiul afltor

Înregistrează cu un senil- _________ __ _____ ___
ment de revoltă pentru a te patru decenii da activi-î 
protesta apoi cu o nobilă 5 *nte. retrospecUvn' Rhes 
Indignare Împotriva rtezas- Silvia Radu . (deschisă Ini- 
trelor el Inutilelor 'dlstru- - ■ - -- -.....
gcrl do vieți și de bunuri, 
într-un ciclu de tablouri 
ca-i defîrsosc opțiunea pen
tru valorile umane, picto
rul dă un răspuns patelic 
evenimentelor trăite. Spin-, 
zurătonre. Retragerea tru
pelor, Koiomeea ș. a. alnt 
Imagini dezolante, tragice, 
prin care condamnă cu ve
hemență de rechizitoriu 
calamitățile, cruzimile, nus- 
tiul lăsat do bombarda
mente.

în perioada Interbelică, 
paleta sa clștlgă In sonori
tate : formele alnt mai 
pregnant definite, de obicei 
Intr-o pastă aspră arareori 
șl cu unele violențe croma- 

• tlce. fără a tace Insă exces 
de culoare. După pclsalcle 
din sudul Franței, de la 
Conslantlnopol șl din Bal
ele. 'artistul va reveni ade
sea la cela ce-1 erau mai mia de Belearte. Eveni

1 țiel mijloacelor de expre
sie demersul acesta al ar
tistei se realizează printr-o 
mobili late ce urmărește 

l simplificarea mijloacelor și 
potențarea. mesajuluL E- 
moțlonantelor portrete de 
copil li &e adaugă, astfel..

! cele ale scriitorilor Ion A- 
1 gârblceanu șl Lucln Da-

P110 G HAMUL I

conceplndu-le curnnfinlt i- 
lăturlndu-Ie echilibrat ca 
formă șl culoare, căultatl 
cele mal exureslve Jrntri- 
nări cromatice. Aceste o- 
blecie ne sugerează o vi
talitate organică ; oimțim 
In ele, cum a-a spies, cir
culația ©ovelor lăuntrice, ea 
Intr-un peisaj.

Gentil cel mal reprezen
tativ ol creației sale rămlne

, - ■ *? . I' j

nllza. AL O. Teodorea- 
nu fale căror r ' 
te realizate de el regre
tăm că n-au fost aduse In 
expoziție). IUum Eder ne-a 
lăsat o operă viguroasă, al 
cărei mesaj umanist con
tribuie la definirea epocal 
sale

mentele biografiei artistei
stat cale Me. propriei crea- ______ ___ ____ ..
ții. Lucrările — uleiuri. fapt de cultură, pune In 
acuarele, desene — refiec-

___ tă certitudinile unei con-
Rhea științe artistice pentru care

moiivmi ruiuu . luescmu-jă Inl-l ---- „i
țlal la Casa artelor din Sl- I
blu. iar In prezent Ia:
Ateneu) român din Buoti-
rest!) are darul de n pune; 
in lumină edificiul unei 
vieți Închinate artcL

Artlsta-și petrece copilă
ria și adolescente In am
bianța cărturărească tran- 
slivflneană a începutului do 
veac, beneficiind de o edu
cație îngrijită, tn care idei-' 
le progresiste ale aspira
ției șl luptei pentru liber
tate șl unitate națională 
bu contribuit in formarea 
unei întregi generalii do 
slujitori al culturi! romă- i 
neșil în acrei mediu Ișl 
eflă oblrșla oreocupările 
viitoarei oldorite care ur
mează anol In 
reștf. cu tpollt 
bu șl Camll Rassu. Acade-

realității constituie coor
donatele urnii program de 
activitate susținut și dez
voltat cu perseverență.

Bucuria do n trăi este ex
primată eu hotărîre In au
toportretul de la Salonul o- 
fidal din 10-12 — unicul au
toportret al artistei — e- 
ceeașl bucurie tn flecare s- 
titudlno a modelelor. în 
flecare gest al florilor, te 
materia însăși. înnobilată 
prin gestul creator M artis
tei. Prin lucrările da debut 
— acelea oe caro le-am re
găsit «zî. ;.n îl cele pe care 
nl le aducem aminte — in
teresul oenl.ru forma uma
nă șl flinta umană, pentru 
materhlftatea lucrurilor srt 
poezia raporturilor dintre 
ele, pentru priveliștea din

9,03 Deschiderea cmisiurd.1 do di
mineață. Tolex.

B,CS Dinamica sccletăUl românești. 
Moment folcloric : Rapsodie 
românească.

10,03 Cura de Limba germană (lec
ția a 18-a).

10,39 Reporta) TV s „Existenta a 
doua".

19,50 Film serial pentru - copil : 
„AU șl cămila". Episodul 
„Omul cu urci degete".

11,ÎS Pagini dh umor : Aventuri In 
epoca do piatră.

11,M Bucuraștlul nccunoscul : Gră
dinile orașuiul (III.

12.29 Telejurnal.
18. C0—17,0a Tcleșcoalft 0 Chimic

(anul IV-liceu). Transmisiune 
din Cluj. Chimia analitică șl 
producția. Prezintă : prof dr. 
docent Cnndln LUeanu a Fi
zică (In ajutorul candldațllor 
la concursul de admitere). 
Curentul alternativ. Genera
toare, motoare, transforma
toare. Electrificarea. Prezintă: 
prof. dr. George MolalL

17.30 Deschiderea emisiunii de 
tlupă-amlază. Arta plastid

17,45 Satul contemporan, 
H,l9 Farmecul operetei — montaj 

muzical-coregratlc. Soliști : 
Mireille ConsumtlEcscu. Geor- 
gela Popa-Stolerlu, Maria 
Costluc, Cristiana Pongralz, 
George Lambrache, Ghcorgtic 
Crăsnaru.

1»,M Drumuri In Istorie. Muzeul 
de istoria al Republicii So- 
ciallsie România (HI) — „U- 
nltale șl neaUrnare*.

18,43 Tragerea 1,0io, publicitate.
19, « Revista literară-TV : Șantier

do creape. Prezintă : Viorel 
Grccu.

19,33 1031 de zerL
18,23 Telejurnal.
39,03 In tr.timplnarea Conferinței 

Naționale a Partidului Comu
nist Român șl a celei de-a 
13-n aniversări a republicii. 
Țara întreagă In întrecere.

33,15 Film artistic ..Elatari". Regi

Eîisabetn Neculce-Cartlș, Nl- 
colne Secâreanu, Valentin 
Teodorian, Ion Stolon. Dan- 
eeazâ : Adina Cezar, Simona 
Stctancscu. Ștefan Bănică. 

31,33 Viața economică n Capitalei. 
51.5.5 Film documentar : „Cel mal 

tlnăr oțel" — producție a stu
dioului de filme documenta
re „Al. Sahla”.

33.10 Dans șl muzică de pretutin
deni. CIntwto și dansuri din 
Cuba.

1845; M,M, MIORIȚA — 19; 12.2Js 
13; lîjSa; îs.
a Poloneza de OșlilnAI B FEREN
TARI - 13,30; 17.45; 23.
a Toamna cheyennRor : BUCEGI
— ;o,w: k, la gradină — 29, AU- 

. ROHA — 9; 12,13; 18, la gradină —
S3, FLAMURA - 0; 12,M; 18; 1S4J. 
0 19 fele șl un marinar s VOLGA
- 0; 11.13; 13,33; 13.43; 18.13; S3.»,
MOȘILOR — 1540; 19. In grfitllita
a MÎ<

Horla HORȘ1A

ii.i.uv ..rbuai.-. Regla : 
Howard tlnwfca. Cu John 
Wayne, Hardy Krtiger și E. 
MarUneUL

29,33 Abruzzi Molise — Him do
cumentar Italian. 
„21 de ore”.
PHOGBA MUL n

Film fie animație pentru co
pil : „Insula comorilor".
Biblioteca pentru toți : Barba 
Dc’avrancen.
Agenda
„CIml însuși glasul™' 
s'.une ........ ’
cu :

— emt-
de lieduri romflneșil 

Arta Ftorescu, Emilia 
Petrescu. Teodora Lucadu.

0 Aventnrl ia Marca Neagră (am
bele serii) : PATRIA — 0,K; 12,43; 
1S^3; 23, FAVORIT - B.K; 15.T3; 
16; 19^9. DUCUREȘTI - 0: 12,13; 
17: 29,16, GRADINA DOINA — 21. 
0 Program special pentru copil j 
CAPITOL - I I, 13.
0 Program de desene animate b 
DOINA — 13,33.
0 Prințul Dalata
11,15; 10.13; 18,15; ;u,iu.
0 Desculț In pare : SCALA — 3.43 
12,15: 13.43; IC. 13; :’.r. r./.2. ~ .

" PITOL - 8.SJ; IMO; 1S.PB: '3,15; 
' 18,33; 21, la Ertdiilâ — M. GRADI

NA SELECT -20. . ,
. 0 Doamna șl vagabondul : CEN

TRAL — 0,13: 11,53: 13,45: 18; 18.13; 
MJ0, FEROVIAR - 0; U.1S; 13,13; 
15,45; 18,15; S0.35. GLORIA - 0;

3; 13.33; 18: 18,13; S3.33. TOMIS 
0; 11,15; 13.50; S0; 18.1S. ta gră- 
.'< - 2SA3.
Robin Hood : SALA PALATU- 
I — 17,13 (scria ele bilete — 

4SI3): 29,13 fgeria da bilete — 44OT), 
LUCEAFĂRUL - 9,33: 11: 13.33;
16; 10,33; Sl, MODERN — 9: 11,13; 
13.30; 16: 16.10; M.«. Ia grădină - 
20.13.
0 Uîo Bravo : FESTIVAL — 8; 
13.13: 16; 10.15. la grădina — SG. 
a Felix șl Otllla : VIITORUL — 
13.45: 10. POPULAR - 10.33: 19. 
a Goya : UNIREA — 18. la gră
dină — ia. >
S Ancheta de la hotel Excelsior s 

ACIA - 9: 11.13: 13.33: 16; 18,13;

s DOINA — IU;
29.16.

18,45; 21,15, CA-

8;

Mja.
• Trafic B EXCELflIOrt —........... ..
1S.SS; 16; 18,30; 29.45. ME1X1DIA — 
8: 11.15; 1349: 19: 18.28: M.4E
a Astâ-senră dansăm tn familie : 
BUZESTi - 13.30: 10. le grădină - 
25.1S. LIRA - 1S.3..0: 13. in grădină 
- 33.13. ARTA - 15J0; 10. ia gră
dină - 33.13.
0 Preria 1 flacAra — ia.30; 10; 
29,13. VICTORIA - 9: 11.13: 13.33: 
18; 19.30: 23.43.
0 Comisarul - 10; 13: 14. Păcat 
că eito o canalie 1 — t6. Unde o 
libertatea 7 - 18.18, București ; 
Același «Inse - 21 : CINEMATE
CA (sala Union).
a Silvia : DRUMUL SĂRII — 15.10: 
17.45 : 20.
a Inima e an vtnlRor singuratic : 
GR! VITA 11.13: 13.M: 13.43:

0: 11.13

11J0:

iJLLOB
_ icul selldălor : LUMINA — 9; 
11,13: 13.30; 1®; 1«,13; Î9,M
a când se Ivese zorile : PACEA — 
16: îs; 53.
0 Aventuri In Ontario B TIMPURI 
NOI — S—20,13 In continuare.
O Pentru că se Iubesc : CRIN- 
GAȘI < 13.19; 17.43; Sl
a Ultimul domiciliu cunoscut i 
G1UI.E5TI — 15,30; 19; 29.33, FLO- 
HEASCA - 15,33; 18; 23.33.
a Un minut de reculegere :
MOS — 15.30; 18; S3.1S.
a Love Story a MUNCA —
IB; K,IB.
a Evadare din Planeta maimuțe
lor : VITAN - 15.33: ia, la gră
dină — 33.13, PROGRESUL — 1S.S3; 
ÎS; 50.13.
a Adio, domnule Chips s RAHO
VA - 13,33; 19
e I,ocoienentul Bullitt : I.AIIO- 
MET — IMS; 17J0; 19.30.

cos-
15.306.

Filarmonica de stat „Georga 
. Ejtesca" (ta Ateneul român) : 

Concert simfonic. Dirijor : Slllial 
Bredlceanu. Solistă : Helen Doat- 
wrighi (S.U.A.) — 29.
0 Opera română ; Lacul lebedelor 
— 19,39.
a Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 10,38.
a Teatrul do comedie : Fata mor- 
Bona — S3.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala clin tu). Schitu Mâ- 
gureanu) : O tcrisoarc pierdută — 
29; (sala din sir. Ales. Sabla) : 
Vlearal — M.
0 Teatrul ,.C. L Notlara* 
Magheru) : Bună seara, 
nule WUde — l®.si 
0^Teatrul Gliile) 11 : Freddy 
-"studioul I.A.T.C. „L L.o Studioul I.A.T.C. „L L. Cara- 
Kiale" : Neînțelegerea — 10; Woz-
zees — SS.
a Teatrul „Ion Creangă" : 
țelul neaseultator — B.33.
a Teatrul „Țăndărică1" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 17, 
(sala din str. Academie!) : Băl sl 
nătărăi - 17.
0 Teatrul de revistă și comedie 
„Ion VasJIescu" a Intr-un ceaa 
bun : - imj.
a Teatrul aatlrie-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvlntul — 19.31

Coco-

romf.nl
mal.de
oenl.ru
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Conferință de presă la Ambasada 
R. P. Bulgaria

LA ÎNCHEIEREA vizitei in iran a ministrului
ENERGIEI ELECTRICE

CU PRILEJUI ÎMPLINIRII A 90 DE AM DE LA NAȘTEREA 
LUI GIIEORGII1 DIMITROV

GRECIA

tur :

-

Presto șl Reuter, reprezentantul 
Israelului la Națiunile Unite, Josef

cui a avut cîteva acțiuni periculoase,

!

în cîteva rînduri

UNUL DINTRE CEI

terenul din Catania 
In tur : 1—1. Pro-

1 
|b

Pentru amatorii

nu cedeze, pentru că slnt 
la rindul lor. să ocupe un loc

de comandă

proiecția militară 
Împotriva folosl-

Marcu (
6—1 de _—
La feminin, Dominique
(Franța) a dșUgal cu 5—7, 11—0, 0—1 
jocul cu Virginia RunlcT (România).-

;!7 
ț'.i

• CICLISM — Disputata pe ruta 1» 
Soussa-Sfax (133 km), cea de-a treia W 
etapă a Marelui premiu ciclist ăl H 
Tunisiei a revenit nigerianului Majid H 
.Hamza cu timpul de 41133W.

gul iul Ion Oprea nu am.' ț întrecerea socialtstâ, com- 
văzut nici un senin care ar petiția celor nud bunlscna- 
fl putut arăta unul necu- to la Iveală nanuntarațl oa- 
nascălor că acolo lucrează meni deosebiți șl, In fiecare 
un marc performer: al dol-

de
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— După cum anunță agențiile France

divizia secundă italiană, el cărui re
zultat pare a fi Indiferent celor 

~ ' Joacă aca.șă 
i șansă. In

întlmplare, : Andreescu. La panoul de 
onoare de lingă cabinetul 

fotografia

o<uifră ra asta nu putem . — -i-n dintomfl —să epunem că Întrecerea "H n li J>®ntru diplonta —. ^te cel mal puterete ctl- -,unm ^±PSnl.n
*> muncă. M-ont bucurat pen-mulent _ .. .. ml_.,

SCÎNTEIA - vineri 2 iunie 1972

Primire la Consiliul de Miniștri
■■ 'rr..- 1 '[ lț ; 7 7 ' \ ’ ,'. .'' ■' • . ' \ ' 7 '.'•.’ '\'7. > 7 ’ ■ ' 7 \ K;1'

Joi, Ion Pățan, vicepreședinte nl că, nu luat parte Nlcolae Agachî,
Consiliului de Miniștri, ministrul co- ministrul industriei metalurgice,
merțulul exterior, a primit pe Hă precum șl Kang Iăng Săp. nmbasa-
Rion Ik, ministrul Industriei mela- dorul R.P.D. > Coreene la București,
lurglce al R.P.D. Coreene, conducă- Cu acest prilej au fost abordate 
torul delegației guvernamentale eco- probleme privind dezvoltarea coîabo- 
nomlcc, care face o vlziiă In țara rării economice sl tehnlco-ștlințlfice 
noastră. In domeniul industriei metalurgice

La primire, care n-a desfășurat !h- dintre cele două Uri.
tr-o atmosferă cordială, tovfirfișoas- (Agerpres)

Ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria la București, Spas Gospo- 
dov, a organizat Joi o conferință de 
presă, coitsacratfi Împlinirii a 90 de 
ard de in nașterea lui Gheorghl Di
mitrov.

Cu acest prilej, ambasadorul bul

gar a făcut o expunere, !n care a 
evocat personalitatea Iul • Gheorgh! 
Dimitrov, militant de frunte al m!ș- 
căril, comunisto șl muncitorești Inter
nationale.

(Agerpres)

Jo! s-a înapoiat în Capitală, ve
nind de la Belgrad, tovarășul Maxim 
Berghlanu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, care a făcut 
o vizită in R.S.F. Iugoslavia.

La sosire, ’ pe aeroportul Otopenl, 
erau prezențl Emil,ian Dobrescu, mi
nistre aecretar de stat, prlm-viee- 
președlnte al Comitetului da Stat al 
Planificării, membri el conducerii 
C.S.P.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, șl membri al ambasadei.

(Agerpres)

Intre 20 mnl șl 1 Iunie nc-a vizitat 
țara o delegație a Comitetului Na
țional pentru Dezvoltarea Tehnică dtn 
R. P. Ungară, condusă de dr. lng. 
G. Osztrovszkl. vicepreședintele co
mitetului. în urma convorbirilor care 
ou avut loc cu acest prilej, la Con
siliul Națlopal pentru Știință șl Teh
nologie s-au stabilit noi acțiuni pri
vind dezvoltarea fn continuare a co
laborării șl cooperării In domeniul 
cercetări! științifice, șl tehnice, con- 
venlndu-se In acest scop un pion de 
colaborare pa anii 1072—1073 intre 
cele două organe pentru știință șl 
tehnică.

★

Joi dimineața a părOMi definitiv 
Republica Socialista România K. V. 
Makeia, ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Finlandei.’

*
Joi după-amtază a sosit în Capi

tală Pcnitl Martin Suomela, noul am- 
ba&ado- extraordinar șl plenlpoten-

Socia-țiar al Finlandei in Republica 
listă România.

*
Delegația Uniunii Tineretului Co

munist, condusă de tovarășul Mar
țian Dan, prlm-secretar al C.C. nl 
U.T.C.. ministru pentru problemele 
tineretului, care a participat la lu
crările celui de-al Xll-lea Congres 
nl Uniunii Tineretului Comun tei DI- 
mllrovlst din R. P. Bulgaria 8-a Îna
poiat In Capitalii La aeroportul Oto- 
penl. delegația a fost inilmplnată de 
secretari nl C.C. ai U.C.T.. de acti
viști al U.T.C.

*
Cu prilejul împlinirii a 25 de ani 

de la înființarea Institutului do en
docrinologie din ' București, care 
poartă numele savantului român 
C.I. Parhon. Joi, fn holul Institutu
lui, a fost dezvelit bustul eminen
tului om de știință do renume mon-

(Agerpres)

• SPORTSSPORT® SPORT ®SPORT® SPORT
fi'*i«.“i'

J

viața internațională

Trupe colonialiste portugheze

DAKAR 1 (Agerpres). — Un co
municai al statului major nl armatei 
Senegalului, illfuzal de postul de ra
dio Dakar, anunță c& uniiâțl senegn- 
leze aa întreprins, ta zilele do M șl 
31 mal, ample operațiuni militare îm
potriva trupelor colonialiste portughe
ze care au păi rum la 25 mal pe te
ritoriul tării, atacînd localitatea de 
graniță Sanlhiaha Mandjaque.

Unitățile senegalezo qu respins pe 
inamic, se arată In comunicat, men- 
țloakuiu-se că numeroase Inddcnte

similare celui din’ Sanlhlaba Mand- 
jaque e-âu produs șl în alte loca.il- 
tățl, undo trupe colonialiste portu
gheze, pregătite pentru luptele împo
triva forțelor patriotice din Guineea 
și Insulele Capul Verde, s-au dedat 
la Jaf șl au terorizat populația ci
vilă din zona de frontieră.

Comunicatul reafirmă hotărlrea 
guvernului șl poporului senegalez do 
a apăra Integritatea teritoriali șl 
îndepandența țării.

MINISTRUL DE EXTERNE INDIAN DESPRE s
■ '

Ministrul energici electrice, Octa
vian Groza, care a întreprins o vizi
ta In Iran la Invitația guvernului a- 
cestel Uri, a făcut, la înapoierea In 
patrie, următoarea declarație redac
torului Agenției Române de Presă 
„Agerpres", Gh, leva :

'•v.Scopul principal al vizitei a fost 
analizarea posibilităților de extin
dere a cooperării In ceciorul ener
getic Intre România și Iran. Cu a- 
cest prilej, am purtat, discuții cu 
IraJ Vahidl. ministrul apelor șl c- 
nerglel, șl Mansour Roubanl, minis
trul agriculturii șl" resurselor natu
rale, precum și cu alte personalități. 
Au fost scoase în evidență posibili
tățile de cooperare In domeniile pro
iectării, executării de lucrări de 
construcțli-montaj pentru centrale 
electrice, bnrafe. irigații, transportul 
șl distribuția energiei electrice.

Vizita nc-a oferit prilejul de a 
cunoaște, la fata locului. Importan
tele obiective energetico din regiu
nile Teheran. Shiraz șl Isfahan, pre
cum si amplasamentul viitorului .ba- 

, ral Savoh. al cărui proiect ce reali
zează in cadrul cooperării dintre tara 
noastră si Iran.

Țin să mulțumesc șl pe această 
cale pentru cinstea deosebită care 
ne-a fost acordata prin primirea 
delegației de către Maiestatea Sa 
Imperială. Șahlnșahu! Iranului, și 
de Excelența Sa, primul ministru, 
Am Ir Abbas Hoveyda.

îmi exprim convingerea că vizita 
pe care am făcut-o in Iran va con
tribui la dezvoltarea In continuare a 
relațiilor de colaborare și cooperare 
reciproc avantajoase dintre cele 
două țări, la întărirea prieteniei din
tre popoarele român și Iranian.

LA FABRICA „PARTIZANUL BACĂU

Noi modele de încălțăminte
BACĂU (Corespondentul „Scîn- 

teil", Gh. Boltă). — în cen
trul orașului Bacău există un 
magazin de prezentare a produ
selor realizate de fabrica de >n- 
câlțăminte și pielărie „Partiza
nul" din localitate. De la Înce
putul anului șl pină acum, au 
fost asimilate In fabrica băcă- 
oană peste 180 de no! modele de 
Încălțăminte. La sectorul de 
croație al fabricii am aflat că 
alte 200 do modele noi au fost 
trimise la contractările cu co
merțul pentru prima parte a fi
nului viitor. Printre acestea, sa 
numără lndilțfiinlnteiL, flexibilă 
din piei velurate. ghetele cu e- 
tastlc șl tălpi mat.-ița‘te. sanda
lele din piele șl înlocuitori din 
piele. De altfel, Încălțămintea cu 
marca „Cotidian" fabricată la 
Bacău a devenit cunoscuta In 
toata tara șl peste hotare. Urdu-

nea Sovietică, R.F.G., Sued ta. 
Canada — sini numai cîteva din 
cele peste 20 de țări ta care În
călțămintea de la Bacău se bu
cură de aprecieri dintre colo mat 
elogioase. Răspunzind cerințelor 
mereu crescânde ala beneficiari
lor, muncitorii, tehnicienii. Ingi
nerii fnbridj băcăoane depun e- 
forturi susținute pentru îndepli
nirea șl depăși ren ritmică a pla
nului șl angajamentelor asuma
te. Ca urmare, da ta Începutul 
anului șl pină acum el au reali
zat paste ptan 2 0>M perechi În
călțăminte. 3 OCO mp piei pentrucâlțămlnte. 3 OCO mp piei pentru 
fețe șl 1 C®0 kg talpă. Totodată, _ 
aici a fost pusă. în funcțiune,i cu »•< 
aproape trei luni mai devreme, 
noua instalație de fibrotex — un 
Înlocuitor da talpă — caro asi
gură. necesarul pentru întreaga 
producție de încălțăminte7 a

FOTBAL Finala „Cupei campionilor europeni

Ajax-Enternazionale I

bo Hf6li

DE LA A. D. A. S

mondiale de popice

DELHI 1 (Agerpres). — Comitetul 
pe Întreaga Indie, organul de con
ducere al partidului de guvernâmint 
Congresul Național Indian, s-a 
reunit Intr-o ședință de două zile 
consacrată examinării problemelor 
de politică externă. Lulnd cuvinlul

La tragerea de amortizare a 
asigurărilor de viață din 1 iu
nie 1072 au Ieșit dștlgătoare ur
mătoarele opt combinam de li
tere :

1) W.U.G. 2 
V.M.B. 4»

Toți oslgumțll cărora le-au ie-, 
Slt câștigătoare una sau mal 
multa din aceste combinații do 
litere, urmează că se adresezo
unită iilor ĂDAS pentru a primi 
eumeio cuvenite.

Pentru a participa șl la urmă
toarele trageri, este nece.sar ca 
aslgurații să achite primele do 
asigurare la termortelo «tabfllto.'

Finala „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal, disputată la Rotter
dam între echipa olandeză AJax Am
sterdam șl formația Italiană Inter- 
nazlonale Milano a fost un spectacol 
roniarcablL, caro a consacrat cea mal 
bună echipă continentală — AJax — 
clștlgătoarea. in acest ah, a campio
natului național, a „Cupei Olan
dei" șl, In sfirț’t. a „Cupei csmplo
ii lior europeni", acrie. In comentariul 
eău, corespondentul agenției Franco 
Presssc. Al doilea succes consecutiv 
al echipei Ajax in C.C.E. este trium
ful fotbalului ofensiv, al unei echipe 
complete la toata compartimentele ; 
do toc, sclipitoare în toate acțiunile 
sale.

Victoria obținută de AJax cu sco
rul de 2-0 a fost, totuși, dificilă, 
intrudt Internazionale, cu un sistem 
defensiv bine conceput, a pus proble
me serioasa olandezilor. Cruyff, care 
a Înscris acum ambele , goluri pentru 
Ăjax — subliniază comentatorul fran
cez — este incontestabil, la ora ac-- 
tuaJă, cel mal bun Jucător din Euro
pa, Dar nu mal puțin merituos a fost 
In acest meci Kelzer, un conducător 
dc joc fără egal; după cum li sa cuvin 
toate laudele Jul Swart, Mubren șl1 

j parechiij: de. fundași--. 'BtanknȘ^xg' Și ■
H’ulsttoft InternarionnIo Milano a ju
cat în maniera sa obișnuită','cu anga
jare totali, cu multă ambiție insă ’ 
din păcate, apărarea, punctul său 
forte, x-a înclinai dc două ori. Ata
cul a.avut cîteva acțiuni periculoase,' 
tor Bonisegna ar ti putut concretiza 
cel puțin una dintre ele.

După meci antrenorul echipei Ajox, 
Ștefan Covaci, a declarat : „A fost o 
zi grea pentru jucătorii mal șl pentru 
mine. Am avut tot timpul încredere 
In echipă. Este adevărat, Inlcmazlo- 
nalo a opus o rezistență serioasă șl a 
fost nevoie de 45 de minute pentru 
a rezolva „problemele" create de apă
rarea milanezilor. în .cele din urmă, 
AJax a reușit prin metoda tactică pe 
care cu o consider cea mal huita : 
ofensiva continuă și multiplicarea 
manevrelor la mijlocul terenului și în 
atac".

Jucătorul Italian Fachelli a decla
rat : ,,AJax a Învins. Este o echipă 
foarte puternică. Cea mal burta do
vadă a valorii sale eslo prezența ei 
pentru a treia oară în finala C.C.E., 
parfonhanțâ pe care nu știu ce alte 
echipe ar putea-o realiza".

Arbitrul Xrancaz Robert Helles a 
ținut să remarce : „Cea mal bună 
echipă a clștlgat. A fost un meci ex
cepțional, disputat într-o ambianță 
cum rar am mai văzut".

• Titlul Ia pcrcchl-femlnin a 
revenit austriecelor Lelbets- 
der șl Guber ® Ildlco Groză- 
vescu șl Florlca Necjuțolu — 

medalie de bronz

BELGRAD 1 (Agerpres). — La 
Split au continuat lori campionatele 
mondiale de popice. In proba femi
nină pe perechi Uliul a revenit bpot- 
Uvelor austriece Gertrude ■ Lelbetsder 
SEva Gubqr. Româncele Ildlco 

rozăvescu șl Florlca Neguțotu (cu 
833 puncte) s-au clasat pe locul al 
treilea primind medalie de bronz. 
După desfășurarea a două probe. In 
clasamentul general conduce Elena 
Trandafir cu 8TO puncte. Astăzi În
cep întrecerile probei de tdrhpiu.

 ,
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revendică dreptul 
la independență

O E B. O

(Urmare din pag. D

într-odevăr, muncitorii, 
inginerii, tehnicienii do la 
„Vulcan" au rezultate deo
sebite In munca lor șl re
compensele nu i-au ocolit. 
Cea mai înaltă, cea mai 
statornică dintre ele — 
prețuirea tovarășilor lor do 
muncă. Despre bucuria de 
a te ști înconjurat de stima 
celor sn mijlocul cărora lu
crezi ne-a vorbit lăcătușul 
Toma Morlova :

— Avem In secție băieți 
tineri rare au primit anul 
fteta pentru prima oară In
signa de fruntaș; cuatntmal 
rodat, ca să spun așa, am 
prlmit-o a noua oară. Dar 
șl cu, ca șl el, am simțit 
aceeași emoție. Dacă ești 
fruntaș înseamnă că toți 
ochii slnt pe tine, câ tine
retul vrea să fii un exem
plu ; fruntașul a încheiat, 
un contract moral cu tova
rășii Iul din echipă, din 
BecțJe, din uzină : să fio 
mereu în frunte, oi fie un 
exen^t!du !

,,>l cum Si ollmulnli 
dumneavoastră pe fruntași, 
aici. In secția mecanlc-șef ?

— în primul rind, pentru 
că li alegem, 11 confirmăm 
ea fruntași in flecare lună. 
Pe urmă, prin afișare. Lu
crează altfel omul dacă 
vede că. numele lui este 
cinstit la un panou. Avem 
ziarul nostru, „Metahirgls-1 
tul", care In flecare număr
eerie despre cel mal buni 
oameni, le publică fotogra
fiile ; avem panoul do o- 
snoare, unde r.int fotogra
fiile lor ; e stația de ampli
ficare.

— Sl oamenii™ ?
— Oamenii cresc în În

trecere, filnt mulțumiți. Să 
vă dau dteva exemple nu-, 
mal de la ■ noi : Slellan 
Orășteanu. Marin Cucluc, 
Dumitru Dragu — oameni 
care au înaintat șl-au spo
rit competenta sl pe care 
l-n scos la iveală întrecerea 
socialistă.

Umil dintre
Drugu, a fost distins cu Di
ploma. de Onoare a C.C. al 
T7.T.C. cu prilejul celei de-a 
B0-n Hnlvemări a organiza
ției revoluționare a tinere
tului.

el, Vn-rile

— To-al bucurat pentru trarc, un suporter Înflăcărat
diplomă? ‘

— Cum să nu mă bucur?
al unei echipe de fotbal a 
scris mare, cu «eta, pa o 
pleaă metalică : Rapid — 
Crișul 7—O- Să ee știe, să 
©e afle I Dar Ungă strun-

- Oamenii au fost In fe
lul ăsta stimulați din cale- 
âfară — ne spune. Am fă
cut un lucru bun. de ce să 
nu se știe ? Am mers cu 
fruntea bus prin uzină.
i întrecerea social istă, com-tru mine 1

— Nu Ințaleg.
— M-arn bucurat câ slnt 

un om harnic, că munca 
mea este recunoscută și că 
nouă, tinerilor, nl acordă 
încredere. Ca aă apun așa, 
ml-a părut bine pentru 
mine ca Hnăr — adică pen
tru noi toți.

Același lucra ml l-a spus 1 ---------------------—. - , - ,
șl strungarul Ion Oprea, oare totul pentru a popu- scrie că este autorul a zece 

1 Inovații care aduc uzinei
ecotxxnll de paste o junta- 
lato dc milion, de lei. Și 
mal aCu că a Inventat o 
mașină de ondulat tuburi 
pentru cazane, care adu
ce Inestimabile economii 
calculate In lci-valută; 
Lingă agregatul rod al zile
lor șl nopților salo dc tru
dă, capodoperă tehnică, 
felam de vornă despre mo-

• ' llvele care J-au îndemnat 
să .muncească excepțtonaL

— Recompensa ?
r Mă privește' puțin.» su
părat.

— Pentru bani nu merita 
Bă te chlnuleșU... Fiindcă 
m-am chinuit Altele au 
fost motivele. A fost ambl-

• țta mea : eă fac un lucru, 
cu mina mea, să meargă 
vestea, eă aduc un folos 
uzlftet Am vrut Bă văd de 
ce sint in ctare ; pot eu să 
aduc un folos uzinei într-o 
Icllpă grea ? (Mașina imagi
nată șl făurită de el a re
zolvat o problemă extrem 
de complicată). A' fașt, |ie

un marc performer: al doi- dintre el, însușiri decsebi- 
iea strungar din cel mal te. Este un lumi pe care
important centra industrial 11 dovedește cu prisosință 
al României I ȘL pierind activitatea lăcătușului Ion
de ta această 1 L . ' 
ne putem pune șl noi, zia
riștii, întrebarea : am făcut tehnic, sub

In cadrul dezbaterilor, ministrul de 
externe. Sworan Stagh. a declarat că 
apropiatele convorbiri la nivel lnait 
tado-pakistaneze (20 iunie a.c.) des
chid perspectiva restabilirii relațiilor ' 
de prietenie dintre cele două țări, 
India șl Pakistanul trebuie să nă
zuiască spre, crearea unor condiții în 
care cele două popoare să poată trăi 
In pace, ca bun! vecini, șl In care pe- ■ 
rlcolul unul conflict armat să fie li
chidat pentru totdeauna.

de pronosticuri sportive
O nouă duminică fotbalistică inie- cu 23 de puncta ; C.F.R. — locul 15.

reaantă, un nou concurs „Prono- cu 19 puncte. Acasă fiind. Petrolul
aport" (nr. 23) cu numeroase necu- tot-iisi nrimn î„ i„.- ■
născute. în programul eoncurmilul de 
duminică 4 iunie alnt Incluse 7 me
ciuri ale divizionarelor noastre A și 
8 meciuri din divizia secundă a 
campionatului italian.

I. Steaua — Dlnamu. Derbi bucu- 
reștean șl...-altădată derbi ai cam-1

are, totuși, prima șansă. în 
0—1. Pronostic : I.

VII. Politehnica — Crișul. Dacă 
pentru oaspeți, orice speranță de s 
râmine In A s-n pierdut, pentru 
gazde, speranța de a Se Salva mai 
există. Duminică nu insă nevoie do 
o victorie, care este posibilă. în 
ttar: 0—0. ProuosUe : I. v»

NEW YORK 1 (Agerpres). — Con
siliul de tutelă al O.N.U., întrunit In 
sesiune la New York, dezbate pro
blema situație! din Micronesia, grup 
de insule din Oceanul Pacific, a- 
fîr.t sub lutein S.U.A, In baza man
datului acordat de Națiunile Unita 
la sfirșRul celui de-al doilea război 
mondial.

Luînd cuvinlul Sn ședința consi
liului. A Amnrah, membru al Con
gresului Mlcronesiei, a declarat că, 
pină In prezent, Statele Unite nu au 
făcut nimic pentru a acorda indepen
dență țării sale șl nu-1 dau posibili
tatea să rezolve alngură problemele 
de politică externă șl de comerț 
exterior. Mlcroneslenll, a spus el. 
nu au nevoie de protecția militară 
americană și sini împotriva folosi
rii pămîntulul lor pentru baze mili
tare ale S.U.A.

ATENA 1 (Agerpres). — Premie
ra! Greciei. Gheorghtoa Papadopou
los. a procedat la una dLntoa cele 
mal importanta remanieri în ritului 
corpului militar de comandâ. rela
tează agențiile Franco Presse șl 
U.P.I., citind purtătorul de cuvlnt al 
guvernului «rec.

Măsura afectează, In primul riad, 
pa comandanții forțelor armate 
terestre șl aeriene care au fost ln- 
loculțl. AUi șase generali do divizie, 
printre care șeful adjunct al Stata
lul Major general, au fost puși în 
retragere.

Aceste măsuri au fost anunțate în 
urma unei reuniuni a Consiliului 
Suprem al Apărării, desf&sursiă sub ' 
președinția premierului Papadopou
los, caro este și ministru al apărării.

despre care a fost vorba la 
începutul acestor riad uri.

— Am luat premiul al 
doilea pe Capitală la con
cursul „Cel mal bun strun
gar". Am avut o mare sa
tisfacție șl pentru că om 
reușit să aduc uzinelor 
BOJasirc un titlu.

— Cum popularizați dum
neavoastră f rentași 1 ? — 11 
Întreb pe Constantin Io- 
nascu, gecreiaruJ organiza
ției do partid din secția 
unde lucrează recentul lau
reat.

— Ca fă fiu sincer, cred 
că nu facem tot ceea ce am 
putea face. Moi ales că 
avem o mulțime do tineri 
foarte, foarte buni. Avem 
echipe in care media dc 
virată este de 22—23 de ani 
— șl caro obțin rezultate 
foarte bune in producție ; 
șl constante. Pe de o parte 
ar trebui să-I popularizăm 
mal bine șl pe dc oiță par
te ar trebui să le scoatem 
in evidență, mal bine-declt 
o tăcem, exemplele cele 
mal pilduitoare ale vlrstnl- 
cllor.

Are dreptate. Un singur 
exemplu ; undeva, la in-.

ln riz.a performantele șl pa 
performeri ?

— Ceea ce ne lipsește — 
recunoștea șl președintele 
comitetului oindlcatalul — 
este un simț — ca să-I nu
mesc așa — sau o știință 
a stimulării prin punerea 
in valoare a cetor mal îna
intate exemple. într-un, 
fel. ne-am cantonat in 
„metode clasice" : ztaral do 
uzină, „panoul f run tușilor, 
stația de amplificare. Slnt 
bune, obținem rezultate 
frumoase, dar or trebui că‘ 
ne punem imaginația la în
cercare, să găsim allele,’ 
noi, eficiente tocmai prin 
noutate.

îl dăm dreptate. Cu atlt 
mal mult cu dt Intr-o dis
cuție cu lng. Oprea Popes
cu, Ingtnerul-șef al secloru- la „Vulcan".
Iul turnătorie și forje, aflu 
că In ziua de 20 martie, a- 
tuncl cînd turnătorii și for
jorii și-au Îndeplinit pla
nul trimestrial (cu 5 zile 
mal devreme, deci) nu au 
pregetat că aducă la cunoș
tința întregii uzine acest 
fapt ;■ au scris vesfca pe 
două panouri mari,, 
po care le-au afișat pe

urmă, șl. o altfel de ambi
ție ; adică nu putem noi să 
facem un lucru pe ca-e 
alții, în alte țări, 1! fac? Șl 
am reușit !

...Pe Calea 13 Septem
brie, în București, trecăto
rii re opresc In fața unul 
panou unde fotografii mari 

.11 Înfățișează pe fruntașii 
lin întrecerea goclalistă de 
... Slnt cel mat.

; buni dintre cel mal buhl, 
Roadele mundl lor, roa
dele muncii tuturor tovară
șilor lor do muncă sporesc, 
zi de zi. aratul nostru co
mun. Iar munca lor, Între
cerea dintre el, li îmbogă
țește pe toți . cu conștiința 
eervlrii devotate o patriei 
socialiste, le descoperă noi 
șl noi valențe umane.

, , iur ; u—o. rrvnosue : 1. , .
yăj VIII. Ilari ^-IPcnigta.,UAimeri din 

, „„ ... , ......... ,;te/ divîzis «ccundA italiană, allcănilre-
n.' Universitatea;Cralova— U.T.Â. * -------- - ’ -■ *

Important' acestui meri pentru ară-, 
dani' nu mal trebuie subliniată : nu
mai cu o victorie pot „sta de vorbă" 
In continuare cu pltestențl In pri
vința7 titlului. CralovenH. la el acasă, 
chiar dacă 1 pretind vreun loc frân^ 
taș. au de asemenea In vedere vic
toria. în tur : 0—3. Pronostic : I, 2.

HL F. O. Argeș — A.S.A. Tg. Mu
reș. Gazdele au trecut, &e parc, 
dinainte la activ acest meci, ambele 
puncte puse in Joc. Ii obligă poziția7 
de lider, pe care o deUn de o săp- 
ULmînă. Mureșenii aint insă Intere
sați să

. tentați. _____.........     __ ,
cit mal sus (acum slnt pe locul 4 !').
în tur : 0—3. Pronostic : 1. ’

IV. S. C. Bacău — Steagul roșu, 
învinși miercuri de penultima cla
sata, băcăuanii — bine plasați in ie
rarhia divizionarelor A — vor să tie 
reabiliteze. Au această posibilitate, 
pentru că Joacă acasă. în tur : 0—2.. 
Pronostic : 1.

V. Universitatea Cluj — JluL E- 
chlpa iul Onlsle este mai Interesată 
de rezultat (candidează la tin loc 
pentru „Cupa U.E.F.A."). declt echi
pa lui Iordache. Șl apoi, mol aste 
acel scor din tur : 0—3. Pronostic : L

VL Petrolul — C.F.R. CloJ. Iaiă 
fată In față două echipe care nu stau 
deloc pe roze : Petrolul — tocul 13,

două combatante. Barl rJ 
șl deci păstrează prima 
tur : 0—1. Pronostic : 1.

IX. Catanta — Taranto. De valori 
apropiate, cele două echipa nu abso
lut aceleași șanse, pentru că .Joacă 
pe teren neutru, 
fiind suspendat, 
nostic : X.

X. Genoa — IJvorno. Formația 
oaspeților este Încă In pericol de o 
retrograda. Un rezultat favorabil o 
interesează, Indiscutabil. în tur: 
8—0. Pronostic : 2.

XI. I.azio — Fogțîta. Chiar dacă 
este liniștită de locul ce-1 ocupă in 
clasament, echipa gazdă va încerca 
fiă-șl ia revanșa pentru acel 0—1 din 
tur. Fogqia are ocazia ca. Invlngînd, 
să mai spere la promovare. Pro
nostic : 1, 2.

Xn. Modena — Reggina, Prima 
formație va retrograda, se știe, pre
cis ; cea . de-a doua, ocupă locul 18. 
Un meci echilibrat 31 acum, precum 
In tur. clnd scorul a fost de 0—0. 
Pronostic : 2. X. k .

XIII. Temana — Reggiana. Der- S Ț 
biul diviziei B : Jocul 1. cu locul 4. “ 
19c ambele părți speranțe șl ambiții 
de promovare. Ternann — care in 
tur a terminat la egalitate (I—1) — 
păstrează ncum prima șansă. Pro 
nostlc : 1, 2. |

în legătură cu atentatul
! pe'’-aeroportul

Tckoah, a adresat președintelui Con- 
sHiuIul de Securitate o scrisoare prin 
care li cere să aducă de urgență In 
atenția acestui organism „gravul a- 
tentat comiji marți la aeroportul Lod 
de către persoane străine, atentat 
care a dua la moartea unor oameni 
nevlnovațl". Afirmlnd că atentatorul 
arestat și-a declarat apartenența' Ta , 
Frontul Popular pentru Eliberarea 
Palestinei, care acționează pe terito
riul Libanului, scrisoarea oare ca 
„guvernul do la Beirut să pună ca
păt acestor actlvMățr.

★
Reprezentantul Libanului' la Națiu

nile Unite, Edouard Ghorra, a adre
sai, )a riadul său, o scrisoare Conai-

Ilulul de Securitate, in care arată că 
guvernul libanez dezaprobă actele 
violente cnro pun în pericol viața u- 
nor civili nevinwajj. Totodată, ■ meu- , 
țtorwază scrisoarea, guvernul libanez 
declară că Libanul nu este Implicat 
In nici un fel în atentatul de Ia ae
roportul Lod șl respinge ca nefonda
te țoala acuzațiile explicite, sau 
Implicita formulata Împotriva tal.

*
în legătură cu atentatul de Ia ae

roportul Lod, un purtător de cwlnt 
al Națiunilor Unite a comunicat că 
secretarul general al O.N.U., | Kurl 
Waldheim, „este șocat de acest act 
do violență iresponsabilă. Nu I poale 
fi dorii deplliM un asemenea, act, 
care, în mod- gratuit șl crud, provoa
că dezordine în comunicațiile Inter
nationale civile șl pașnice

r 
i

• TENIS. — Noi surprize au for. 
înregistrate Joi In cadrul sferturi lo
de finală ale probei de simplu mas
culin din cadrai campionatelor inter
naționale de tenis ale Franței’ do la 
Roland Garros. Spaniolul Glmeno, 
lucind excelent, J-a eliminat cu 8—I,
7— 9, 8—0, 7—5 pe americanul Smith, 
Melrevell (U.R.S.S.) a dștlgat cu
8- 0. 7—9, 6—3, 6—3 In fața lldlonu- 
lul Pănatta. iar francezul Prolsy o 
dispus cu 6—3, 8—8, 2—0, 8—2, 6—1 
de cehoslovacul - Kodes, învingătorul 
turneului de anul trecui. în semifi
nale se vor lulllni : Oranten cu 
Prolsy șl Mc travel! cu Glmeno.

în probele pentru juniori, 1 Traian 
” (România) a dispus eu 0—0, 

belgianul Jean Pierre ■ Richer, 
fflilnln, Dominique Belllan

• FOTBAL — Ultimul meri al 
grupei a doua (europene) a turne
ului preollmplc de fotbal a opus, la 
Burgos (Spania), echipele Bulgariei- 
șl Spaniei. întllnlrea s-a terminat la 
egalitate (3-3). astfel că pe primul 
loc In această grupă se clasează 
echipa Poloniei (S puncte), care on
line dreptul de a participa la Jccu- 
rlle Olimpice de ta MUnchon. Echipa 
Bulgariei, cu 5 puncta, a ocupat io- 

‘cul 2, iar echipa Spaniei s-a situat 
Pe locul 3 eu un punct.

o ȘAH — PaxHdete din cea dc-a 
treia rundă a turneului internațional 
de șah de la Laș Palmas s-au la- | 
chelat cu următoarele rezultata : An- 
der&son-Huguet 1—0 : Bronstein- 
Gheorghiu 1—0 : Lehmonn-Medlna 
remiză ; Tatal-Dominguez 1—0 ; VI- 
elcr-Menvleile I—0. în clasament L 
conduce Bronstein c i 2.5 puncte, .tir- H 
mat de Tatal șl Medina (2 puncte). |

o Etapa a X-a n turului ciclist al 
Italiei. Roma-Porto Șanto Stefano 
(108 km), a revenit italianului Zill- 
oll în 3 h 50* 31”. în atașamentul ge
neral Individual, lider se menține 
belgianul Eddy Merckx, urmat la 
10 secunde de Gosta Pettersson (Su
edia).

e ATLETISM — Cu prilejul unul 
concurs care a avut loc la Leicester, 
atletul englez Alun Lerwlll a dșUgat 
proba de săritură In lungime cu 
8.15 m. Rezulta tui lui Lerwlll repre
zintă una din colo mal bune perfor
manțe mondiale realizate în arest 
Bozon.

Ucenicie la locul de muncă
După cum nl se comunică do 

la Uzina de pompe București 
(str.'Zldurj Moși nr. 25), tineri! 
care doresc ®ă urineze forma 
de școlarizare „ucenicie ta lo
cul do muncă", cu durută de 
2 și 3 nnl, se pol callflen fn 
meseriile de strungar, rectifi
cator, frezor, modeller, eleciri- 
ctan, lăcătuș mecanic I.C.M., 
ta mă tor, sudor.

Pe timpul .școlarizării, uce
nicii primesc Indemnizații lu
nare. Se primesc absolvenți nl 
școlii generale de 8 ani, In

virată do 13—18 ani, cj domi
ciliul In București, sau in co
munele subordonate, precum șl 
din Județele Ilfov, Dîmbovița, 
Ialomița, Teleorman, Buzău și 
Prahova. Cererea de Înscriere 
va fi însoțită de certificatul de 
naștere (copie legalizată șl ori
ginal), certificatul de studii, 
fișa copilului de la 0-—15 ani, 
enaiiza sîngelul, examenul 
pulmonar. înscrierile se pri
mesc pină ta data de 31 Iulie. 
Pentru meseria de turnător nu 
se dă examen de admitere.

Itinerar
J Roma Ișl primește 
l do fiecare dată, cu 
? ospitalitate de mase 
ț metropolă, mllioanese 
t de vizitatori, care vin 
1 anual aici, atrași în 
i w egală măsură de fabu-
' tossele imagini in pia- 

j tră a!e trecutului, pre- 
Icum și de frumoasele 

priveliș‘1 durate In 
anii epocii moderne. 
Este emoția unul pu
ternic sentiment pe 
care am lneercsit-o

, nu numai ta Roma, 
ț cl do-a lungul a sute 

și sute de kilometri 
sirăbâluțl In Peninsula 
italică, țară ce Lși săr
bătorește astăzi ziua 
națională — aniver
sarea proclamării Re
publicii. De ta To
rino și Milano pină Jn 
Sud, ta Taranto șl 
Barl, In dialoguri mul
tiple cu oameni dintre 
cel mal diferii! ca 
preocupări șl Idol po
litice, conștiința im
pactului Istoric săvlrșit 
acum, aproape 2 080 de 
onl cataliza nu o dată 
impresiile imediate. 
proiecilndu-Id firesc 
pe fundalul istoriei.

La doi pași de Co
lumnă, jn Roma
ni uzeu, In fața meto
delor —. adevărate fo
tografi! săpate-n pta- 
tră, imortâllzlnd răz- 
boalole purtate dc 
Tratau șl Decebal — 
vibrația veacurilor ,.ss 
aude" parcă in efortul 
el de a transnlie me- 
sajul-mărturie. La fel 
șl in fața Capitolului 
sau a arcurilor do tri
umf, In fața Panteonu

lui sau a Mausoleului 
lui Augustus șl n ce
lui al lu1 Adrian. La 
fol și In fața alitor 
mărturii date la ivea
lă Intr-o zonă sudică n 
Italiei, la Metaponto. 
mărturii in plairă ș! 
bronz adunate intr-un 
splendid muzeu, cu 
deplin respect pentru 
trecut, pentru ceea ce 
b Însemnat și Înseamnă

In conversațiile 
omul obișnuit despre 
realitățile italiene ' ni 
6-a relevat nu o dală 
caracterul lor contra
dictoriu. realități ce 
generează frămintări 
politico si sociale , de 
amploare, a eăror di
recție principală o re- 
wezinlă aspirația pen
tru progres. Italia - de
ceniului opt se înfăți
șează, dună cum lesne 
poți să-tl faci această 
imagine globală din 

H X..U1XVA uu mxa lectura presei zllnl- 
inglnerne dectara că- 
.tesemenea Instalații 
moderne știe că are șl

cl în viața șl existența 
unu! popor.

Dar, In acești 'suta șl 
eute de kilometri, nu
meroase sl multiple au 
fost contactele care 
aruncau In timp pun
țile cunoașterii. La 
Combinatul siderurgic 
de la Taranto, de pil
dă. dună ce gazdele au 
ținut «ă ne arate mo
dernele conyertlzohre 
care varsă de aid. din 
Sud. milioanele de to
ne de metal In albtade 
oțel a Italiei, un llnăr

tice cotidiene, d'.n ac-' 
„jvMvaaiu tiunUci politice ta care
România". In noua el ța.^e cețăteanu1 de 
vatră siderurgică do 
la Galați™ Pe clmpu- 
rlle Irigata in apropie
re de Bari. dr. Emilio 
Garoila. specialist In 
problemele agricultu
rii. sila, de asemenea, 
de eforturile De caro 
le facem noi pentru a 
aduce ..ploaia la co
mandă" pd cit mâl 
mari supra fele., fiind 
nur șl simplu mirat de 
amploarea lucrărilor 
de Irigații 'în caro 
ne-arn angajat La 
Torino, puternic pi
lon, industrial ol Ha
liri modeme, viriUnd 
„FIAT’-ul, acest colos 
care lansează anual 
pa piețele automobi
lului peste un milion 
și jumătate de mașini, 
unul dintre Însoțitori 
ținea să adaugo la ex- 
Diieallile sale : „Româ
nia este un bun par
tener de afaceri. Cu 
Uzina de tractoare din 
Brasov avem o strinsă 
colaborare".

Aceste «înduri 
unor oameni de 
hiat diverse

ale lucruri 
cele 

preocu
pări dau relief orefl- 
nont relațiilor fruc
tuoase statornicite în
tre tara no ațtră sl 
Italia. în care dialo
gul permanent. In 'spi
ritul respectului 
cinroc. ocupă un 
Importanl.

r!nd. nu numai ea una 
dintre primele zeca 
țări dezvoltate ale lu
mii, cl șl ra un ioc untie 
Bubzt'itâ încă un șir de 
mari probleme nere- 
zolvatc.

Dar. dincolo do acest 
tablou complex al i 
realităților Italiene, cel ■ 
care are prilejul; să ' 
(străbată Peninsula ita- . 
llcă face implicit cu- ț 
noștlnță cu un popor 
harnic, cu spirit In
ventiv, preocupat de 
progresul conJlnuu a,l 
patriei sale.

$1. lingă toate aces
tea. nu poli <să nu re
marci ospitalitatea, căl
dura firească a con
tactelor umane. Ml-au 
rămas tipărite in me
morie cuvintele unei 
femol — Llsi Tomnai, 
d Intr-o așezare afla
ta undeva In Sud, In 
legendarei Metaponîo : 
„Slnteți români ? Mă 
bucur mult că vă cu
nosc. Am aurit multe 

despre voi. 
Poftiți In casă".

Sl am poftit, ca oas
peți de onoare al li
nei femei simple, cu 
sentimentul că sintem 
Primiți cu aceeași 
ospitalitate cu care 
șl noi știm să na pri
mim oaspeții.

Iile TĂNASACHE



încheierea vizitei
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mană. Totodată, e! a subliniat rteco-
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AI. CIMPEANU

DIN LUMEA CAPITALULUI

cerpres). — Partid
Comunist din S.U.A. 
dat publ..... .
ci arați e

R.D. 
i a-

al președintelui Anwar Sadat pentru 
probleme externe, In funcția de se
cretar general aVuceslH organizații.

DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU

noului guvern aparțin
dreotăUl,

nucleara franceze.în 6emn da 
protest împotriva efectuării de către 
Franța a unor experiențe nucleare In

situația, treătă ca ur- octală posibili lalea ce- 
mare a „Ofenșisel Im. Iaj* boctatl sl como— 

dreotarilor raSlllor 83 E® eSchlveze cheltuielilor

butuiiu] pentru relațlî-• • - - •
za legi! Carr, ce. per-

ții șl snvernnllălii este în folosul 
ambelor state germane.

Consiliul de Miniștri n adoptat
________________ »

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA S BucvreflU, Piața Srintall, Tel. 11ta io.
Cal za Grlvlțcl nr. M-BS, P.O.D.

au cerul abandonarea acestor planuri și menținerea locurilor 
de muncii

J3

AZI SE DESCHIDE LA BRUXELLES

pentru securitate și cooperare
BRUXELLES (Agerpres). — Ia Pa

latul Congreselor din Bruxelles vor 
începe azi lucrările Adunării repre
zentanților opinie: publice din Eu
ropa pentru securitate șl cooperare,
care va reuni, timp de patru zile, 
peste 700 do delegați din toate țările 
continentului: printre care șl o dele
gație ronțăita, reprezentanți ai unor 
organizații internaționale, Intergti-. 
vemamantale ți neguvemamentale.

La o conferință do presă organi
zată joi, Albert de Smaele. președin
tele Asociație! belgiene pentru secu
ritate șl colaborare in Europa, a re
levat că adunarea, va fi cel mal re
prezentativ forum id. opiniei publice 
europene întrunit vreodată pentru a 
dezbate problemele ce preocupă toa
te popoarele continentului. La lu
crări, a menționat ci, vor participa

comuniști șl catoUd, socialiști șl li
berali, reprezentanți al slndicalelor, 
ai organizațiilor de femei, de tinerel 
șl ai altor organizații obștești din 30 
de țâri europene,

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a adresai Adunării un 
mesaj de saluL „Asigurarea viitoru
lui pașnic al continentului european, 
unde, in decursul secolului nostru, 
au fost declanșaie două războaie 
mondiale — ac spune in mesaj — 
este o sarcină care merita toată apro
barea șl a cărei soluționare cores
punde pe deplin țelurilor și princi
piilor Organizației Națiunilor Unite". 
Adunarea, arată, de asemenea, mesa
jul. este, un pas Încurajator in mișca
rea generală pentru realizarea secu
rității și a colaborării largi intre po
poarele europene.

i;

■ un pas important j 
normale între cele

■ ■ I ■ *
■

— Corespondentul rtos- 
, transmite : Consiliul 
al R.D. Germano , a 

; raport prezentat de 
de stat Michael Kohl

Primul ministru al Franței 
l-a primit pe ambasadorul

României

Cu privire
la concluziile convorbirilor 

sovieto-americane la nivel inalt 
fa" ®

proiectul de lege referitor ki acor
dul dintre 1LD. Germană și R.F. a 
Germaniei privind probleme ale' 
traficului. Proiectul urmează să fie 
Înaintat președintelui Camerei Popu
lare a R.D. Germane. Consiliul de 
Mlnlșirl a adoptat, de asemenea, 
unele mături care intră în vigoare 
o dată cu acordul ampra traficului

*
BONN 1 (Agerpres). ~ Michael 

Kohl, secrietar de «tai la Consiliul de 
Miniștri ni 1LD. Germane, și Egon 
Itahr, secretar dc stat ta Cancelaria 

----- federală a R.F. a Germaniei, au a- 
două vut o ta’Jtafre la Bonn, transmite a- 
■-■--I gențla A.D.N. Ei, au examinat pro 

. , —....------ ....a bleme ca decurg din Intrarea In vi-
,e bazalc Principiile cgalliă- goare o acordului «le tranzit Intre

........, H.D.G. și R.F.G. Agenția menționea
ză că Im finirea a avut loc la invi
tația părții vesî-gormane. , 
________ '

BERLIN 1 ■ 
tru, Și, Deju. 
de Miniștri 
examinat un ; 
secretarul .........
In legătură cu semnarea, te 33 
mal 1072, a’ ■ ■ ■ ■■
R.D. Germană

acordului dintro 
șl R.F. a Ger

maniei privind probleme aie tra
ficului — se arată Intr-un co
municat ol serviciului de presă 
guvernamental. GuvorauJ a apreciat 
acest prim tratat de stal între R.D. 
Germană și R.F. a Germaniei drept 
un pas important pentru stabilirea 
de relații normale intre cele l ; 
slate. încheierea acordului privind 
traficul arată ci reglementarea prin

PARIS 1. — Corespondentul nos
tru. Paul Dtaconescu, transmite : Joi 
după-amiază, primul - ministru . ni 
Franței, Jacques Chnban-Dclmaa, a 
primii ta Hotel MMlgnon pe amba
sadorul român la Paris, Constantin 
F31f.au. .

în cadrul convorbirii care a avut 
fost evocată 
n relațiilor

T

i. 
i'

loc cu acest prilej,; a
dezvoltarea favorabilă _ ___ ,___
dintre cale două țări șl s-a exprimat 
speranța că, prin eforturile conjuga
te ale celor două țări, tradiționalele 
legături de prietenie romăno-france- 
ze vor cunoaște in coaibuiare o evo
luție fructuoasă.

■ ■ * ’ - z ,

Informarea prezentată de L. I. Brejnev
MOSCOVA 1 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția T.A.S.S.. Biroul 
Politic al C.C. al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem șl Consiliul de 
Miniștri ale U.R.S.S. au analizai in
formarea secte tar ului, general al C.C. 
al P.C.U.S.. Iteociid Brejnev, cu pri
vire ta . concluziile convorbirilor sb- 
vieto-amerfeano la nivel înalt, au a- 
probat activitatea depusă la tratative 
de delegația Uniunii Sovietice și au 
apreciat însemnătatea, tratativelor 
purtate, precum și a documentelor co
mune semnate, pentru dezvoltarea re
lațiilor s<5vleto-americane și afirmarea 
principiilor coexistenței pașnice.

Rezultatelo tratative’or eovlelo-

ft ■americane au demonstrat încă o dată 
— se arată în comtmfcatul difuzat de 
agenția T.A.S.Ș. — că, in condițiile 
actuale, problemele internaționale 11- 

. Ugloase nu pot fi soluționate pripi 
mfio.fe’fi politicii dc pe „pozJlii de 
forță". Ele pot și trebuie să fie re- 

. glementate pe calea tratativelor, pe 
baza respectării principiului egalită
ții șl securității, egale a părțltor, a 
respectului reciproc, a afirmării ge
nerale în relațiile Internaționale a 
principiului coexistenței pașnice a 
'statelor cu orindidri sociale diferite, 
I:if< re.’;', dacă ele simt j mari 
miri.

REZOLUȚIA PLENAREI
C.C. AL P.

ROȘIA5 1.
PARIS 1 (Agerpres). — Purtătorul 

de cuvljst nl delegației G.R.P. al Re
publicii Vietnamului de Sud ta con
ferința cvadripartJtă de ta Paris in 
problema Vietnamului, Ly Van Sau, 
a subliniat. In cadrul unei conferime 
de presă, că toate bazele mari de 
sprijin ale forțelor americane șl sal- 
Eoneza stat supuse atacurilor din 
partea forțelor patriotice. Din cele 13 
divizii care formează armata-mario- 
netă de ta'Saigon nu există. In pre
zent, nici o unitate care să nu fi su
ferit mart pierderi. Succesul opera
țiunilor de lupta ale forțelor patrio
tice, destrămarea morală a armatei 
salgoneze și pierderile mari suferite 
de aceasia demonstrează eșecul poli
ticii de „vielnamîzarc." a războiului — 
a continuat Ly Van Sau.

Forțele palrloliee au extins consi
derabil teritoriul regiunilor eliberate, 
în special In delta MckonguluJ, în 
zonele Platourllor înalte șl de coasta. 
Populația regiunilor eliberate a a- 
juns Ia 12 mllloano de oameni, din
tre care 2 mMJoane au fost eliberați 
în ultimele tuni.

Ly Van Sau a declarat, In încheiere, 
că G.R.P. consideră, ca șl plnă in 
prezent, că problema vietnameză poa
te (1 soluționată pe calc pașnică, pe 
baza respectării drepturilor funda
mentale ale poporului vlelnomez. So
luția politică a problemei vietname
ze, a adăugat el; trebuie căutată ta 
masa conferinței da la Paris.

*
HANOI I (Agerores). — Purtătorul 

dc «ruvlnt al M.A.E. al R. D. Vietnam 
a dat publicității p declarație. In rare 
arată că forțele militare ale S.U.A. 
au continuat minarea și blocarea 
porturilor R. D. Vtetnant, tar 'aviația 
americana n întreprins noi alocuri 
asupra unor regiuni populate.

Aceste acțiuni — arată «lectarațto 
— reprezintă o încălcare a suvera
nității șl securității R. D. Vietnam, 
a acordurilor de la Geneva șl a prin
cipiilor elementare ale dreptului in
ternațional. Declarația cere ca S.U.A. 
s.ă Înceteze imediat minarea și blo- 
raroa portarilor R. D. Vietnam, bom
bardamentele șl orice alte acțiuni 
care inenicâ suveranitatea $1 securi
tatea R.D. Vietnam.

0. S. A. trebuie 
să-și revizuiască

---- ... ■ Corespondentul A- 
^erpres, N. Puicea, transmite : „Ita
lia trebuie să contribuie in mod 
autonom $1 activ la amplificarea 
destinderii internaționale. In folosul 
dezvoltării proprie! economii și al 
salvgardării Intereselor naționale. 
Este necesar ca. In primul rind. să 
acționeze in favoarea convocări! 
rapide a- conferinței generni-euro- 
peno pentru securitate șl cooperare 
șl să recunoască, intre timp. B “ 
Germană", se spune in rezoluția „ 
doptală do plenara comună n C.C. și 
Comisiei Centrale do Control ale 
P.C. Italian.

în continuare, rezoluția arată că 
Italia trebuie ®ă conlribule la Înce
tarea agresiunii împotriva poporu
lui vietnamez, s6 luate pentru Înce
tarea bombardamentelor S.U.A. a- 
supra R.D. Vietnam, să acționeze 
in favoarea reluării negocierilor 
cvadripartlte de' lo Paris In pro
blema vietnameză, să recunoască 
Imediat R.D. Vietnam.

Referitor ta unele oipecle de po
litică Internă, rezoluția subliniază 
necesJtabsa si urgenta începerii 
lutlonărll problemelor cele mal 
grave ale țării și consideră, de aceea, 
dăunătoare orice * tentativă de a se

față de Cuba
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

Comitetul permanent al Organiza
ției Statelor Americane, reunit in 
eeslune specială la Washington, șl-a 
încheiat lucrările. Sesiunea a fost 
convocată la cererea guvernului Re- 
puhilcii Peru, care a propus O.S.A. 
anularea tuturor sancțiunilor politi
ce și economice adoptate în urmă cu 
opt ani împotriva Cubei. anuală a- 
gerilla T.A.S.S.

Schimbările care au survenit In 
lume, Inclusiv. în emisfera sudică a 
continentului american — a declarat 
reprezentantul peruan la sesiune. 
Carlos Careta Bedoya — impun 
O.S.A. să-și revizuiască poziția sa 
ncreallsiă fată de Republica Cuba. 
Țările laUno-americane, martore &! 
participante la noile procese ți 
schimbări core au loc In aceasta 
nonă a lumii, a spus apoi Carlos 
Garcia Bedoya, cer să se renunțe 
la politica de Izolare a Cubei, cou- 
slderind că acest pas ar corespunde 
intereselor tuturor țărilor laiino- 
americanc. ar contribui la îmbună
tățirea relațiilor dintre țoale statele 
americane șl la slăbirea încordării 
internaționale.

Propunerea guvernului Repu
blicii Peru a fost adoptată eu 
majoritate de roiuri.

După aprobarea el de c“i:re . Co- 
miletul permanent, propunerea ps- 
ruairta urmează să fie prezentată 
spre examinare Comitetului gene
ral al Comitetului permanent al 
OS.A., care urmează să se întru
nească în curind.

compania I. P. C.

C. ITALIAN
<ta crizei actuale soluții guverna
mentale tranzitorii ș! de așteptare. 
Repatarea do experiența șl metode 
de guvern deja eșuate nu ar rezol
va gravele probleme deschise. Italia 
— se relevă în rezoluție — ore ne
voie imediat de noi orientări In po
litica externă, în politica economică 
șl In politica internă; In parlamentul 
ales Sa 7 mal există forțcSe pentru 
a merge. pe o nouă cale. Unica per
spectivă valabilă pentru soluționarea 
marilor probleme ce frămînli Italia 
este aceea a nnei coflturi democra
tice bazate pe. marile componente 
Istorice ale mișcării populare Italie
ne : comunistă, socialistă si calolkfi. 
în yedsea unei psqspectlve dc co
titură democratică. comuniștii vor 
continua să acționeze, angajindu -se 
în InițtaUva șl luoia unitară ponlru 
a fi înfruntate ®i rezolvata Imediat 
problemele cele' mal urgente als 
tării.

Comitetul Central și Comisia Cen
trală de Control — se arată In În
cheierea rezoluției — saluta Jrotărî- 
rea majorltațll C.C. al P.SJ.U.P. 
pentru un cmgres care să determine 
aderarea la P.CJL, subliniind sciii- 
nificatta șl importanta acestei • ale
geri făcute de către o tortă' care a 
dus In acești ani o bătăi le .valoroasă 
șl autonomă, si se angajează să 
contribuie ta.dezbaterile pe «rare a- 
ceastă alegere le deschide. în cadrul 
mișcării muncitorești Italiene In 
scopul Întăririi șl dezvoltări! unității.
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aspirația 
spre dreptate a poporului"

!'
INTERVIUL PREȘEDINTELUI 

PERUAN ACORDAT ZIARULUI 
„EL MUNDO"

CARACAS 1 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat ziarului Ve
nezuelan „El Mundo", președintele 
Porului. Juan Velasw Alvarado, 
s-a referit la reforma agrară, pe 
caro a opreclal-o drept prima mare 
transformare revoluționară din 
tara ea. „în mal puțin de trd ani. a 
fost expropriată o suprafață de pes- 

. te două milioane de hectare, care 
au fost date In folosință celor ce 
muncesc de ta sate" — a arătat șe
ful «statului „Prin această acțiune, 
a adăugat el. satisfacem aspirația 
spre dreptate a poporului peruan, 
înfipluirea reformei agrare a dus Ia 
îngrădirea oligarhiei rurale, care a 
constituit una dintre cele msî puter
nice grupări poUlîoe de presiune din ■ 
tara noastră". ,

Rofcrlndu^se ta rotațiile țării salo 
ai Banca Lnttsramcsricană de dez
voltare (I.D.0.). Juan Velasco Alva
rado a precizat că ce poate vorbi de 
o schimbare ■ favorabilă > a poziției 
țării sale față de acest organ’sm. 
..Ca tară care luptă pentru a depăși' 
faza subdezvoltării. Ptiu are ne
voie de .investiții străine, dar aces
tea ircbiiie &ă fie ■limitata ta stric
tul necesar, tar regimul lor să nu 
ir.ca!ce legislația noastră națională".

I E H B B

preș©dintelui S. H M, în Polonia
COMUNICAT COMUN POLONO-AMERICAN

VARȘOVIA 1. — Corespondentul
Agerpres. L Dumitrașcu. transmite: 
in cea de-a doua zl a vizitei oficia
le pe care a intreprins-o In Polonia, 
președintele Richard Nixon a avut o 
întrevedere cu Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului) de Stal.

La sediul guvernului au avut Ioc 
apoi convorbiri oficiale pokxno-ame- 
rlcane. in care nu participat Edward 
Glcrek. prim-secretar nl C.C.' al 
P.M.U.P., șl Ploir Jaroszewicz, pre
ședintele ConsUiuiul de Miniștri, din 
partea poloneză, ta- din partea ame
ricană Richard Nixon șl Henry 
Kissinger, consilier nl președintelui 
pentru problemele- securității națio
nale. Convorbirile au ferit continuate 
in ședință plenară, cu participarea 
unor persoane oficiale poloneze și 
americane. Au fost abordata proble
me ale situației inlernnțlonale care 
Interesează cele două nării șl as
pecte nle dezvoltării colaborării ta 
diverse planuri dintre Polonia șl 
S.UJL

în încheierea convorbirilor oficia
le, Edward Glcrek șl Richard Nixon 
au semnat un comunicat comun.

Președintele S.U.A a oferit In re
ședința sa de ta Pătatul Wltanow 
un dejun, la care nu fost prezențl 
conducătorii de partid și de stat po
lonezi, in frunte cu Edward Gierek.

BAGDAD 1 (Agerpres). —JPreșe- 
dlnlele Irakului, Alimed Ilassan Al 
Bakr, a anunțat Joi, lnlr-o declarație 
radiotelevizata, naționalizarea, cu în
cepere de la, 1 iunie, a ebmpanlei 
„Irak Petroleum Co." G.I.P.C."). Na
ționalizarea — a precizat șeful statu-

Iui, Irakian — cuprinde toate opera
țiunile efectuate de LP.C. pe teri
toriul Irakului. Președintele Ilassan 
Al Bakr a declarat că „această mă
sură a fost determinată «le refuzul 
companie! dc a satisface, revendică
rile conforma «ru interesele naționale 
șl legitime ale Irakului".

agențiile de presă transmit:

Nafcrefizarea petroiului

CONGRESUL DE LA ALGER

un drept legitim și inalienabil"
ALGER 1 (Agerpres). — „Dreptul 

la naționalizare este legitim șl Ina
lienabil", a declarat, in cuvlntarea 
rostită la cel de-al VlII-Ieji congres 
arab al petrolului. Abdel la h El Ta- 
rikl. fostul mlixlsiru saudit al petro
lului, care JndepUnește in prezent 
funcția de consilier pe lingă unelo 
guverne arabe. Partlcipanțll la dis
cuții s-au pronunțat In favoarea 
dreptului fundamental «le naționali
zare u bogățiilor naționale. A.-,vipr.r« 
alegerii acestui moment, președintele 
Algeriei. Ho:iarI Boumedlene, subli
nia In dlscwstll rostit la deschiderea 
congresului că el depinde do „gradul

do pregătire internă a fiecărei țări 
producătoare in parte".

Țările arabo, au menționat nume
roși vorbitori, trebuie să recupereze 
imediat toate bogățiile subsolului lor 
pentru a dezvolta ele Insele indus
triile lor chimice, agricultura. Indus
tria alimentară șl industria grea.. 
Populația țărilor araba se va duhta, 
ajungind la 3®B do milioane ta sfir- 
șîtul secolului XX ; este de datoria 
tataror țărilor araba să treacă ime
diat ta 'efectuarea de investiții nece
sare pentru a asigura acestei popu
lații un nivel decent de trai — »;-a' 
arătat In cadrul dezbaleritor.

PROGRAMUL NOULUI GUVERN TURC
ÎN DISCUȚIA PARLAMENTULUI

Al patrulea guvern format In ulti
mele 14 luni ta Turcia a preluat ad
ministrarea țării. Șeful noului cabi
net, Ferit Melon, provine din aripa 
conservatoare, dlzldfentă. care In lt>tn 
®-a desprins de Partidul republican 
popular ai a format ..Partidul încre
derii". în alcătuirea cabinetului, el a 
trebuit să țină seama de experiența 
predecesorului său, UrgliplO, a cărui 

, echipă eterogenă a fost respinsă de 
președintele repuhlMl. Opt din 
membrii ____
partidului majoritar ni 
cind — partidului remibllcrus popu
lar, care deține locul secund In Med- 
JLUs. tar doi — micului partid al .«În
crederii". Pentru a satisface țoale 
forțele ce cosicură la elaborarea poli
ticii tării in aceasta etapă, premierul 
a rezervat un număr de nouă fotolii 
mlniMertale unui grup de „experțl" 
exlrapartamentarl care, ocuplnd oos- 
turlie-chele. Imprimă într-o măsură 
cabinetului caracterul dorit de ..gu
vern deasupra padădeJor". încetățe
nită în actualul vocabular oolitic 
titre, noțiunea de „cabinet deasupra 
partidelor” exprimă voința coman- 
dameniulu! militar de a ®c Înfăptui, 
indiferent de concepțiile narUdotor. o 
eerio de transformări ccoootnîco-so- 
ctale caro să ducă ta ®it'.sface rea 
unora din doleanțele păturilor ce al
cătuiesc majoritatea populației.

Noul cabinet a moștenit aproape în
treaga problematică existentă In țară 
fn martie anul trecut, cind au fost 
formulate acesta cerințe In memoran- urmă.

dumul militar. Ca urmare, șl progra
mul prezentat de Melon ta 23 mai și 
supus, thcenlnd de Ieri, dezbaterii 
parintnenJuIui, cuprinde elementele e- 
șențlale alo concepțiilor șl proiectelor 
primului guvern al iul Nlhat Erim, 
chemat, cu peste na an ta urmă, să 
modeleze țara pe un „făgaș nou“. Pre
lungind pentru o nouă perioadă da

două huni starea de asediu, șeful ac
tualului guvern menționează ca nece
sare. In paralel, reforme in domeniul 
justiției, administrației, Invățămintu- 
lul. agriculturii, taxelor șl finanțelor. 
Melon s-a pronunțat, de asemenea, 
pentru sporirea rolului statului*In In
dustria petrolieră șl reevaluarea sis
temului de exploatare a altor resurse 
maturele, „in conformitate cu Inte
resele șl necesitățile de stat".

Comontind proiectele guvernamen
tale, presa turcă amintește de expe
riența existență în țară In domeniul 
...activilăji! reformiste0. Cind o serie 
de membri a! cabinetului Erim au 
Încercat să acționeze pe linia Înfăp
tuirii unora dta aceste reforme, ci 
s-au ciocnit de ostilitatea forțelor In
teresate In menținerea actualelor 
structuri privilegiate șl. in cele din 
urmă, au fost nevoi ți ®ă demisioneze.

•,r-j [
Mal lirzlu, Erim Însuși a treliult să 
se retragă In fața refuzului de a 1 sa 
acorda puterea necesară promovării 
programului său prin decreta do 
lege. . .

Observatorii opinează că un ele
ment nou față de perioada guvernă
rii tal Nihat Erim 11 constituie spi
ritul mal conservator al aclualidu! 
cabinet caro ișl propune adoptarea 
unor acțiuni de amploare redusă, 
ereeptabile pentru torțele ce «o 
opun prefacerilor reale, paralei 
cu măsuri <?are să creeze Im
presia depășirii Imobîlisniujui do 
pînfi acum. Meten a ținut să preci
zeze ta această ordine de idei ca tim
pul de care dispune este limitat Li
mita respeefivă o constituie octom
brie 1(773, '«dnd, potrivit cons’Ituțlel, 
ta țară urmează gă oibă loc alegeri 
generale. în aceasta perspectivă, prin
cipalele partide In parlamont, In po
fida diferențelor lor de concepție 
față dc mtjdul do soluțicrhare a pro
blemelor majore ce confruntă tara, 
par a fi consimțit aă nu Injxmodeze 
cabinetul Melon, pe care-1 corald«sră 
ca un „guvern de tranziție", avlnd ca 
prinripaiă misiune pregătirea țării in 
vederea consultării electorale. în 
principiu, aceste alegeri ar urma să 
dură la retragerea de pe scena poli
tică a forțelor armate, formarea gu
vernului de către partidul maioritar. 
abordarea problemei reformelor în 
spiritul programului acestuia.

' i'

Fidel Castio, al
C.C. al P.C. din Cuba. primul-m.Inls- 
tru al Guvernului Revoluționar, care 
se află in R. P. Ungarii; a vizitat joi 
orașul Gyor.

■>' i

Biroul Executiv al Prezi
diului U.C.L a examinat Joi, jn 
cadrul unei ședințe, activitatea U- 
niunit Comuniștilor ; a avut Joc, de 
asemenea, un-schimb de păreri, a- 
supra pregătirilor 5n cura pentru ți
nerea celei de-a treia conferințe a 
U.C.I. și elaborarea documentelor 
conferinței. • ,,

Consiliul administrativ al 
Uniunii Internaționale de 
Telecomunicații a hoUrll:- la 
cea de-a 27-a. sesiune, care se desfă
șoară la Geneva, . fiă restabilească 
drepturile legitime ale R.P. Chineze 
In această organizație. Anterior, Con
siliul Organizației inlerguvemttmen- 
talo maritimo ,'consultative a adoptat 
o rezoluție prin îcarc a holărit resta
bilirea drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze in cadrul acestei organizații.

R. D. Vietnam și Chile au 
stabilit relații diplomatice. 
M.A.E. al R. D. Vietnam a difuzat, 
joi, un comunicat in care se arată 
că* guvernele R. D. Vietnam și Re
publicii Chile au hotărit să stabileas
că relații diplomatice ta nivel de 
ambasadă. (V.N.A.).

Kim Ir Sen, aenerai
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului do Mi
niștri al R.P.D. Coreene, a primit, joi, 
delegația Partidului Komeito din Ja
ponia, condusă de YoshikaLsu Takelîi, 
președ lalele partidului.

Relații diplomatice între 
R.P.D. Coreeana și Chilo.
Un comunicat comun arată că gu
vernele ILP.D. Coreene șî Republicii 
Chile au hotărit să stabilească-relații 
diplomatice ta nivel de ambasadă.

Comitetul Executiv d C.C.
d P.C. din Danemarcaa
mat guvernul țării să stabilească neîn- 
tirrJnt relații diplomatice cu R,D. Ger- 

ritalea primirii 'lt.D.G. ’înF ON.U.~ ’
■ pe timpul nopții instituite la

nnpotnva experiențelor !n Republica Maiga$ă, c® ur 
. . r . ’ . tulburărilor care au nrecedal

Gustav Husak, «««olar ge
neral nl CC. al P.C. din Cehoslova
cia, a primit joi, la Praga, «jelegațla 
parlamentară bulgară, condusă de 
viadlmlr Bonev, membru nl Secreta
riatului C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Adunării Populare a ÎL P. 
Bulgaria.

Richard Nixon șl Henryk Jablonski 
au rostit toasturi.

Comunicatul comun polono-amerl- 
can. dat publicității joi ta Varșovia, 
rsublintază că discuțiile dintre condu
cătorii polonezi și președintele Sta
telor Unite e-au desfășurat Intr-o 
atmosferă caracterizată orln dorința 
de a se cunoaște mal bina pozițiile 
părților, de a lărgi șl adlnri. rela
țiile reciproce.

Dezvoltarea colaborării pașnice In
tre state., se arată In comunicat, tre
buie să se bazeze pe principiile in
tegrității teritoriale șl IntangibllltățU 
granițelor, .neameaieculul In treburile 
interne, egalității suverane. inde
pendentei șl renunțării ta Morirea 
sau amenințarea cu folosirea fortel.

R. P. Polonă șl S.IJ.A. își exprimă 
convingerea că o conferință pentru 
securitate șl colaborare in Europa ar 
puica confflltul un important pas îna
inte in procesul vast și de perspec
tivă al normalizării retațlilor ei des
tinderii europene. Ele apreciază că 
această conferință trebuie să Hc bina 
pregătită. Iar consultările multilate
rale in acest eons trebuie aă înceapă 
fără Intlrziere. Părțile au declarat că 
reducerea reciprocă a torțelor arma
te și a înarmărilor, îndeosebi în Eu
ropa centrală, ar contribui la asigu
rarea ’securități! si stabilității pe 
continent. Un acord in această pri
vință nu trebuie să diminueze: secu- 
rltelca nici uncia din părți.

„Părțile — ce arata In comunicat — 
și-au prezentat pozițiile cunoscute eu 
privire la războiul din Vietnam șl ci- 
luația din Indochina, punctele de ve
dere esențiale ale ceor două țări în 
această problemă rămlnlnd diver
gente".

Comunicatul eubUntază că au fost 
discutate probleme privind schimbu
rile comerciale, financiaro si de cre
dit. Polonia a manifestat interes 
pentru achiziționarea din S.U.A. de 
bunuri de investiții, licențe si tehno
logie.

Edward Gierek,-Henryk Jablonski 
șl Piotr Jnrotzewlcz au acceptat in
vitația de a tace o vizită In S.U.A.

Joi după-amiază, Richard Nixon șl 
persoanele care li însoțesc aujpără- 
slt Varșovia, pierind spre patriei 
Ln aeroportul Intenințlonal Okecle, 
.șeful Cosei Albe a fost condus de 
Henryk Jablonski. Piotr Jaroszewlcz 
șl alte persoane' oSriale poloneze.

Convorbiri sovieto-cona- 
dlonO. Prlmu' ministru al Canadei, 
Pierre ’Eliott Trudeau, l-a primit pe 
I. Novikov, vicepreședinte al Consi
liului de-Miniștri al U.R.S.S., care 
face o vizită in Canada.

Restricțiile de circulație
1..I3 mal

■ — urmare a" 
tulburărilor care au precedat Investi
rea cu puteri .depline a generalului 
Ramannnts«M. au fost ridicate in cea 
mai marc parte a o-așeior de pro- 

Oceanul Pacific, Federația Muncii Mncle. 
din Noua Zeelandă a hotărit, Înce
pi ml de la 31 mal. impunerea unul 
embargo total asupra tuturor servi
ciilor operate In favoarea navelor ae
riene sau maritime franceze.

Consiliul Ligii flrabe, ln- 
trunlt joi la Cairo, a aprobat propu
nerea guvernului egiptean privind 
numirea lui .Mahmud Riad, consilier

Președintele Pakistanu
lui Ia Djeddah.
pakistanez, Zulflknr All Bhutto. Va . 
avea convorbiri cu regele Fclsal în 
legătură cu reiaț'lle dintre cele două 
țări, precum șl cu o serie de pro
bleme privind situația din Orientul 
Apropiat șl din Asta de sud.

Peste 100 de organizații 
pacifiste invitate Ia . .<

CONFERINȚA GENSUIKE
TOKIO 1 (Agerpres). Consiliul ja

ponez pentru interzicerea ortneJor 
atomice și cu hidrogen (GENSUIKE) 
a anunțat, miercuri, că a trimis Invi
tații la peste lOă organizații pacifiste, 
din 80 de țări, pentru a participa la
Conferința GENSUIKE din"’acest an. 
Manifestarea, organizată cu sprijinul 
Partidului Comunist Japonez, se va 
desfășura la Tokio, in zilele de 3—6 
august ; la Hiroșlma — la 6 august, 
la Nagasaki — la 0 august și in Oki
nawa — la 12—13 august

• Pentru stăvilirea „ofensivei impozitelor
NEW YORK 1 .(A- Impozitele, care se ri- oamenii muncii ameri-

Partldul dlcfi,' In prezent, la a- câni să sprijine cam- 
a‘ par-

Demonitrajie în orajul Dreda (Olanda) împotriva intenjiei concernu
lui chimic AKZO/ENKA de a închide fabrica din acesî oraș și de a 
concedia aproximativ 2 000 de muncitori. Participanjii la manifestație

..lefi,’ In prezent, 1a ,a- sâni să sprljint
..._________ a proxlmatlv 39 la ’sută, panta electorală
illdtfiți! o de- din dșllgurile munci- .Udului comunist, care 
In legătură cu tarilor. Mndu-se toi- cerc încetarea Imedia

tă a războiului din 
Indochina, reducerea 
__________ .■ militare, 

___ . .____________________________________________________alocațiilor 
rîranî"' în "iritimir ria-■ lor* pentru nevoile soctate

. tru ap! au fost sporite Declarația . cheamă lichidarea șomajului.
î
j O Feroviarii britanici se pregătesc de grevS
l După
J rioarlfi
l climatul

r„n Pir

o relativă pe- consultați Prima con- zel a fost suspendată 
de acalmie, aeclnță a votului, a- la 14 mal, ca urmare a 

- preclază agenția Frăn- hotărfrii luate de Tri
ce Presse, va fi relu- bunului pentru relațil- 
area grevei de zel, le din industrie In ba- 
ceea ce constituie o za legii Carr, ce.per- 
vletorte a sindicatelor nllte instituirea unul 
din căile ferate.

Declanșată la 10 o- 
prllie pentru Mtlsfa- 
cerea revendicărilor

climatul social din Ma
rea Brltahle cunoaște 
noi momente de- efer
vescență. Pentru con
tinuarea mișcării ■' re
vendicative s-au pro
nunțat, In cadrul unul 
referendum organizat

control oficial asupra 
ț acțiunilor sociale.

Pentru astăzi este 
... ___ . .________ , ,,{§o grevă 'ge-

muncltorl feroviari feroviarilor, greva de nerală a docherilor

referendum . orrai .. ..-„-««a™,___
In acest scop, K) la cerea revendicărilor e- I entru 
sută din cel 172 COO de comornice șl sociale ale prevăzută

tac ia oficiile pasele si dl fu zorii din Întreprinderi si inaUtuțțL Pentru străinătate, abonamente prin «.ROMPRESFILATELIA’, București 
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