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CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!
t//7 obiectiv de cea mai mare importanță

PROCESUL MILIMETRILOR

Astăzi, „sentința
9

PROIECTAREA
să determine economii
substanțiale de metal

Coleclîvu) uzinei arc dc realizat in acesi an o economie de I 850 (one 
de metal. „Procesul" — a cirul primă parte am publicat-o in ziarul nos
tru dc ieri — va demonstra noslbilltflt! suplimentare dc economisire o 
metalului.

DEZBATERI IN INSTANȚA 
DE FOND

Slau. față In față, acuzatori șl a- 
cuzați. Nu lipsesc nici martorii., .fără 
de care procedura h-ar fl completă, 
îi vom audia la timpul oportun. 
Așadar—

— Institutul de cercetare-proiecla- 
re pentru echipamente termoenerge- 
tlce (I.C.P.E.T.) si compartimentul de 
proiectare al uzinei ..Vulcan" slnta- 
cuzațl că. In colaborarea lor cu exe
cuția. n-au ridicat ștacheta do la 
..bine" la ..foarte bine". Să elucidăm 
căzut în ill acuzarea.

„în proiectarea si repro'.ectsrea 
unor produse s-au obținut rezultate 
bune. Totuși. '' economiile de metal, 
realizate pe această cale nu reflectă ■ 
posibilitățile reale. Ce se constata 7 
Prolecțanlli prevăd, adeseori, rin do-

de dominație dusă de monopolurile 
Imperialiste, In primul rînd cele din 
S.U.A., pentru preluarea In miinlîe 
p-opril a avuțiilor naționale șl folo
sirea acestora In Interesul propriu.

Cele două părți au rejm-at Însem
nătatea pe care o are înfăptuirea 
securității In Europa in vederea a- 
slgurăril păcii în lume. Ele au evi
dențiat importanta Inițiativelor și 
propunerilor țărilor socialista ^euro
pene In vederea creării unui sistem 
de Becuritalo șl cooperare in Euro
pa șl au apreciat aportul Uniunii So
vietice, al celorlalte j&rl socialiste la 
procesul de normalizare a relațiilor 
dintre statele europene, la realizarea 
destinderii șl securității pe acess 
continent. Ambele partide au subli
niat necesitatea pregătirii și organi
zării, in scurt timp, a conferinței 
general-europene, cu ■ pariiesparea 
tuiurw statelor Interesate, care va 
ccntrlbu! la crearea unul slstenî de 
raixifturl no! între statele continen
tului, ia dezvoltarea fiecăruia dintre 
ele in condiții de deplină securitate, 
la extinderea cooperării recfproe- 
avantajoase.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist .din .Argentina apreciază 
efi. unitatea tuturor țărilor sodallsle, 
a tuturor partidelor comuniste. înun- 
cltoreșrl șl celorlalte forțe revoluțio
nare. progresiste, reprezintă 'un! tar
tor determinant al succesului luptei 
Împotriva Imperialismului, colonialis
mului șl neocoiontalismulul. In îacest 

■ spirit, ambele pârti'de vor lupta activ 
pentru întărirea continuă a acestei 

•-unlțSțlj pentru promovarea șhdezvol- 
taeea raporturilor jde solidaritate și 
colaborare dintre ' 'statele sodallste, 
dintre partidele comuniste șl munci
torești, pe baza principiilor marxlsm- 
lenlnlsmulul ri ■internaționalismului 
proletar. Independenței șl egalității 
fiecărui partid, neamestecului In tre
burile Interne.'respectului șl inlraju- 
ibrfiri! tovărăîeș!J. .Totodată, elî’, vor 
acționaconte'.yeht pontau iwipllflca- 
reâ reiaUHor de solidaritate'cui toate 
forțele - progresiste și patriotice, cu 
tinerele state in'depandepțo. cu miș
cările dc. ellbărare națională «i so- 
etală. In Interesul consolidări! unită
ți! inlregulul front antlimperUțlisl.

rășeaseft dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Ar
gentina. corespunzător țelurilor șl 
Intereselor comune ale celor două 
partide șl popoare, cauzei întăririi 
unității mișcării comunlsîo ®1 munci
torești internaționale.

Ambele partide e-au pronunțat în
■ favoarea lărgirii legăturilor econdml- 
, ce. tehnice 6! cullural-stUntlflcc din

tre România s! Argentina, in confor
mi tata cu interesele celor douâ po
poare. ale pâcit si Înțelegerii Inter
nationale.

Rolovlnd mulaflilo pozlHvo In ra
portul do forțe, pe plan mondial. în 
favoarea forțelor revoluționare, pro
gresiste. anttlmporiallste. schimbări 
care creează condiții tot mal favora
bile luptei popoarelor pentru liber
tate. Independență națională, drepta
te socială, progres s! pace, părtllo 
și-au exprimai. In același Hmp. bo- 
tflrirea de a milita cu fermitate im- 
pq’riva politicii cercurilor reacționa
re. Imperialiste do dominație șl a-

■ gresiuno. <Ie presiuni economico sau 
militare, de periclitare a pârii, sl 
socurltfitll internaționale.

Partidul Comunist Român sl Parti
dul Comunist d!n Argentina au re
afirmat «irijinul s! solidaritatea lor 
deplinii cu lupta dreaptă a ponoarc- 
10£„dlri Indochina sl au condamnat 
Hf‘ mod hotărî t noile acte de război 
ale S.U.A îndreptate Împotriva po
porului vietnamezi Cele două parti
de consideră imperios necesară anu
larea măsurilor de escaladare a a- 
grosLunil. Încetarea, războiului împo
triva’ poporului ■viuâtjimcz. -retragerea ? 
totală a trupelor americano din în
treaga Tndochlnă. reluarea grabnică 
a tratativelor de la Paris : popoare
le vietnamez. laoțian si cambodgian 
eă fie lisate să-și soluționeze liber 
problemele, fără nici o Ingerință în 
treburile lor interne.

Au fost reafirmate deplina Înțe
legere sl solidaritate activă față de 
lupta popoarelor din Africa s>l alte 
continente pentru lichidarea Kiîon.'a- ■ 
llsmulul. a practicilor neooo’onlal'ste. 
n poUUcJi de discriminare rasială, 
precum si. suri linul fata de efortu
rile popoarelor din țările care au ofl- 
slț oe calea unei dezvoltări Inde
pendente. ne calea progresului eco
nomic si soctal.

Constatlnd cursul proarollsl al schim
bărilor ce au loc na continentul la- 
tlno-american. cele două partide au 
afirmat atașamentul și sollcLgrita- 
ten îor față do lupta po]K>ara'o- 
din aceasta zonă Împotriva politicii

Vinerl dimineață, tovarășul Nlcolae 
CeaiLșescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a în- 
tllnll, In stațiunea Neplun, cu 
delegația P.C, din Argentina, condusă 
de tovarășul Geronimo Amedo Alva
rez, secrolor general al partidului, 
care face o vizita do prietenie In Re
publica Socialistă România la invi
tația C.C. al P.C.R.

Au partldpat tovarășii Paul Nlcu- 
lescu-Mizll, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., șl Constan
tin Vasiliu. adjunct de șef de secție 
la C.C. ni P.C.R.

în cursul convorbirilor s-a efectuat 
un larg schimb de informații privind 
experiența, activitatea șl preocupări
le actuale ale color două partide. 
Totodată, nu fost abordate unele pro
bleme ale situației politice contem
porane. ale mișcării comuniste sl 
muncitorești interna (tonale. ■

Reprezentanții celor două partide 
nu exprimai consensul de a extinde 
șl diversifica, prin mijloace șl căi 
diverse. Taporlurile de solidaritate 
Internai'loruilista șl colaborare tovă-

manicumenlațJI tolerante maxims pen
tru prelucrare. lroslndu-se mult me
tal. Procesul de tipizare a unor ele
mente constructive este Încă lent : 
numai la un arzător pentru cazane 
(greutate' 110 kilograme)' se folosesc 
73 de llpotllmenslunl de profile" (Ina. 
Paul Constantin) ^Fabricarea unor 
produse no! de concepție nroorle sl 
asimilarea altora impun o proiectare 
fermă, cu modificări cel mult Ia pro
totip, Or. dv.. proiectant!!, nil interve
nit nsuora unul tio de cazane'. Intro
dus deia in producția de serie, cu 
7—8 seturi de modificări. Economiile 
de metaL rezultate ne planșțiL nu 
fost practic anulate nrin cheltuiala cu 
schimbările tehnologice ulterioare” 
(Marin Popescu, econom! st).

Stefan ZIDÂR1TĂ 
Cristian ANTONESCU

(Continuare în pag. a IH-al
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90 DE ANI DE LA NAȘTEREA

LUI GHEORGHI DIMITROV

I

I
I

i galențl, in cămăși făcute din pinză'de I 
alimentat furnalele anilor 19-17. avind in I" ....... ........ . , ...j.
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Slnlem trei inși la o mtfsă din restaurantul ,Jluscaa 
din Hunedoara. Mincim crenvurțti, bem bare, discu
tăm, ne aducem aminte dc tinerele. Toii trei ne-am 
cunoscut aici, la Hunedoara, acum 25 dc ani. Toii trei 
am umblat in galențl, in cămăși făcute din ninsă de 
americă, am alimentat furnalele anilor 19-17. avind in 
stomac o supă de chimen-fl un „pătrat" de mămăligă. 
Am descărcat (suplimentar) vagoane cu fier’ vechi ori 

■ mangal, ori minereuri pentru a ne putea cumpăra si 
o haini pentru duminică. Ne-am împrumutat unul al
inia cravata, pantofii, pantalonii ori cămașa pentru 
tilnlrl cu iubitele noastre.

Și-am mal cerut cite o halbă șl unuia dintre noi 
venit ideea tă facem schimb de cărli de clritd.

ta
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cu leu se adune milionul
LA COMBINATUL DE CELULOZĂ SI HIRT1E 

DIN CĂLĂRAȘI

O 1000 tone de metal —de la anga 
jament la realitate

LA UZINA „23 AUGUST" DIN CAPITALA

Două inițiative de larg interes 
și certă eficacitate

LA „HIDROMECANICA" DIN BRAȘOV ȘI LA UZINA 
DE S1RMA DIN BUZĂU

Sună telefonul Semnal 
alert, din zona fierbinte a 
muncii, a Întrecerii. HAs- 
ounde George Constantin,

PICĂTURA DE CERNEALA:

momentul elnd ojpdtarul Muzica^, pe care-l cunoaș
tem ji ne cunoaște dc peste două decenii, a so
sit cu cale trei halbe, noi tocmai făceam schimbul. 
Muclcaș, ospătarul care ne servea cu bere — uneori 
și pe datorie — acum douăzeci fi ceva da ani, a luat 
cărțile de virilă de pe masă șl ni Ic-a citit, noud 
proprietarilor lor. be-am ascullat și noi in liniște... 
Orpdiârul și-a scos portvlcitul șl le-a așezat lingă bu
letinul lui de identitate. Dupd vreo^ jumătate de oră 
a venit cu patru halbe pe caro nu le comandasem

— Muricaj, bei In timpul „producției" șl chiar față 
de niște gazetari ?

In loc de răspuns ne-a pus sub ochi un dreptunghi 
de carton de pe care am cilii: ^Salutări șl sănătate vă 
dorește un fost brigadier din brigada despre care ați 
scris „Derbedeii". Am întors cartea de virilă — pentru 
cd era o carte da vlritd și ea era a jurnalistului...

Nicoloe MĂRCULESCU
Erou al Muncii Socialiste
Hunedoara, sir. Victor Babe* nr. 4

Nîcnță TANASE

bronz alta! trebuia
manevrată era mare. O 
degajare neobișnuită do. 
fțnze. greu de prevăzui. 
Turnarea era In pericol. 
.Spargețl geamurile — dă 
cineva o dispoziție. Se 
face curent țl-“ Oumenll- 
lovesc2 l.n geamuri cu co 
apuci ...........  '
lichid . 
rile ,se flc 
timp ce un contabil zelos 
li nota pe fiecare, să-l 
slbă in vedere la... „recu
perarea pagubeta—

Tntr-un deceniu au pla
ca! de ale! sute iși sute do 
elice romanești. Pentru 
motonavele de 2 000 tdw. 
Pentru cargourile de 4 0OT 
tdw. Pentru cal de 7 BOT 
tdw. Iar acum...

Macaraua rulează calm 
puternicele cabluri do o- 
(0I. ..'Tehnicianul Mlrcea 
Rolbu, muncitorul de 
Înaltă calificare Dumitru 
Teodoru — la cîțlva pași 
de pămlntul ce continuă

Iile TĂN'ASACIIE 
Tudorel OANCEA

culă — cargouri dc 7 MJO. 
recentă premieră a ' con- 
ștrussorîlor de la mila 60. 
IX; Dunăre. Intrăm in a- 
tellotui de turnătoriei. 
Aici bo executau cu ani 
la urmă lucrări mărunte 

j de lăeătușerle navală. O 
parte dtn acestea se fac sl 
acum. Dar destoinicia ml-

hSB#SsSSSeHSmm®hIIiI®Sb

recte, Izbucnite dintr-o 
s'ngură răsuflare, au la 
ele ceva din tensiunea 
comunicatelor do front. în

■■mi.muncii, J 
ăl întrecerii; Mesaje ale 

se conștiințe! muncitorești: 
in-acțiune.

.„La celălalt pol al ora-

unul din secretari! eonii- fond asta țl sini : 
telulu! municipal ■ dc Jo de pe frontul i 
partid Galați. ...... .

— Slnlem cai 21 — 
aude In receptor.

— Noutăți ?
—• Am Intrat in dlr— Am Intrat in dispo- 

zltly. Țolul o in regula.
— Succes I
Cine’ sînt ce! 21 ? Care 

dispozitiv ?
Mesajul venea din par

tea unul grup de lăcătuși 
dini întreprinderile gălă- 
țene. aflațl acum pe plat
forma ! siderurgică. Răs
puns firesc ta apelul 
constructorilor șl mento
rilor de a grăbi lucrările 
la furnalul nr. 3 do 1 700 
m.c. De altfel, iui-1 cri
ma dată dnd această în
trajutorare capătă relief 
concret șl emoționant. 
Cronica cele! mal ; tinere 
șl viguroase vetre slde- 

nnti plita acum numeroa
se asemenea pagini.

„Slnlem cel 21.. Am In
trat in dispozitiv..."

Propozițiile scurte.

® Cine sînt cei 21 ? @ Premiera In 
mila 80 © Vatra performanțelor © Cît 
valorează uneori 2 kg de fire ® Cine 
a auzit pînâ mai ieri de Vaslle Gurzu?

șuiul — șantierul naval. cuiul cofectiv
O veste cadențată, ta fel. 
do ritmul, de temperatu
ra acestor zile. „Scoatem

_____ --------- ____ elicea turnată cu cltcva 
rurglce n țării a consem- zile In urină. O pregă- 
—i  ____ _____—-___ 'tjm pentru operating de

strunjlrc. Dacă cineva...1 
Alergăm nici. Nave pa 

cale. Nave Ia chelul de
dl-

s

Tonele de metal1 
asteotau Geamu- 

iu țăndări.

tinerele state independențe, cu

dală. In Interesul consolidări!

Cpcvorblrlle s-au desfășurat inlrro 
atmosferă tovără-sească. de prietenie 
și Înțelegere reciprocă;

. *
Tovarășul Nlcolae Ceaușsscu ?a re

ținut pe oaspeții argentinei! la 
dejun.

_____  • din hala 
asta veche «-a afirmat În
deosebi In .examenele 
succesive pentru nașterea 
elicelor navale romăneșll. 
1032 : se toarnă din bronz 
aliat elicea numărul 1, 
pentru o motonavă' Un 
eofeod de atunci ne-a ră- 

— .......... _ mas intlpărit : atelierul
armare. Intre acestea, pa era mic. iar cantitatea de

£3 ’

(Continuare 
In pag. a IlI-a)
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Ambasadorul R. D. Germane
în cursul dimineții de vineri, tova- clorul Republici! Do.-nocrate

l
i

G arman o

— Dacă n-a avut cine să 
no tocă expertiza ?
- Slntețl sau nu rtnioțl 

păgubiți ?
— în hlrtli, nu.
Dialogul aven loc, nu do 

mult, ta sediul întreprin
derii de electricitate Bu- 
curustl,; intre căpitanul do 
miliție Gheorghe Ollennu, 
din Insperiocatu! Munici
piului Bucuruțil/al Minis-

ACOPERE
■

SCURTA ISTORIE A UNEI DELAPIDĂRI 
CU „ACTE ÎN REGULĂ0

" i’ ■ . .
fost păgubită, după 
s încă nedefinitive. 

. 220 Cf» de lei-
— Tot ce se poale, dar

Dialogul pe care-1 veți 
urmări In rlndurlle de 
mal Jos nu este, cum s-ar 
putea crede, un fragment 

’de comedie sau chiar de 
teatru absurd. Nu. E o 
discuție autentică Intre o 
parte păgubită sl cel care 
încearcă să-l apere inte
resele. ‘ ,

— La lucrările de dez- ... .
nlsipare a puțurilor ab- ] axpert!ze 
sorbnnte — cum nț! aflat,: bile. N- 
probabll — întreprinderea I

dv. a 1 
calcule 
cu peste 200
actele sini in regulă !

— Acte sini, e adevă
rat, dar nu . tocmai In re
gulă. cum credeți. De alt
fel. încă de la sfirțltul Iul 
Ianuarie v-am solicitat 
oficial să le supuneți unei 

. --W tehnlco-conla-
sorbnnte — cum ați aflat, bila. N-am primit încă 
probabil — întreprinderea I nici un răspuns.

terulul do Interne, și Nl
colae Coman șl Grlgore 
Herbul, directorul tehnic 
d. respectiv; contablîul-sef. 
Era. de fapt. ..orologul“ 
unei cauze partale, din do
sarul căreia mal Hnwau. 
la- acea dată, pentru ;a fi 
încheiat clteva b'Iese de 
stricta uitUlaie injus
tiție — anume cere
rile oficiale ale celor pă
gubiți do a 11 se acoperi 
daunele. O cerere simplă 
ș! absolut, logică. Orice 
(iăgubaș din lumea asia 
nu-,șl poate dori ‘ altceva 
dedt să I se restituie ce 1 
s-a furat— Ce te fad Insfi 
tind ti se mulțumește cu 
o „descărcare" serlptolo- 
glcă ? Atunci, anchetato
rul penal se trezește in 
situația eludata, absurdă 
de o. se lupta nu numai 
cn Infractorii, dar șl cu cel 
care ou avut de suferii de 
pe urma infracțiunii. Ca
zul întreprinderii mențio
nate nu este sli*«țular. Să 
prezentăm ImS faptele In 
«iraniul lor context

Așadar, prin Iulie anul 
trecut, miliția era sesi
zată că țin anume Con
stantin Duțuiescu. țef de 
echipă de lucrări- de re- 
condlțlonare a puțurilor

absorbante de la coope
rativa „Constructorul-, 
iar mal apoi In secțiile a- 
nexă ale C.A.P Drngomî- 
reșl! șl Hulubețti. obține 
pe căi necinstite anumite 
venituri care întrec cu 
mult salariul său legal, 
ceea ce-î permite să se 
avînte ia cheltuieli spec
taculoase Se întreprind 
operativ Investigații care 
confirmă de la tnceput 
informația. Firesc, miliția 
amplifică cercetările șl 
descoperă că In ultimii 
lrol''nql Duțtilescu a pă
gubit avutul obștesc (prin 
întreprinderile beneficia
rei cu circa 4OT COT de 
lei. Avind deplină liber
tate în alcătuirea devize
lor do lucrări, ta Angaja
rea șl pontarea oameni
lor, Duțuiescu comite o 
aerie de, Ilegalități.. El 
prevede In deviz lucrări 
care practic nu se exe
cută șl umflă artificial 
costul manoperei Pe ba
za foilor de pontaj. cu 
nume reale și fictive, cu 
pbritoje Ireale (întocmite 
tot de el) se făceau sta
tele de plată pe care le 
ridica o dată cu banii de 
la casierie șl făcea plă
țile. semnlnd In fala pen
tru toți titularii.

Dar nu cazul ca atare 
Intenționăm să-l prezen
tăm cititorilor noțtrl 
Faptele lui/ Duțuiescu, 
prea puțin deosebite de 
ale altor Infractori de s- 
ceeașl speță, se circum
scriu în textul precis al 
legii penale : lustlțta se 
vq pronunța asuprii gra
vitații lor șl va aplica

■'i Kj’
pedeapsa meritată. Cu o 
condl(îc : partea păgubită 
să reclame, să-și ceară 
drepturile. Partea păgu
bită insă zice că ea n-a 
.simțit" paguba deoarece 
in hlrtli... etc. Ce fel de 
hlrtli ? Să le cercetăm. 
Furtul s-a produs pe față 
șl direct, tegallzîndu-se 
acte Întocmite Inițial fals, 
eu Intenția premeditata 
de o delapida. Infractorul 
a Întocmit devize de lu
crări așa cum l-au’. con
venit. Iul. pe care a ob
ținut vize (autentice) șl 
parafe (autorizate), a pre
zentai fol de ponlaj pe 
oaza cărora s-au Întocmit 
ștate de plută semnate, 
contrasemnate, chiar „ve
rificate pentru control 
preventiv", a angajat 
muncitori fantomă pe ba
ză de cereri de angajare 
scrise de. mina Iul. pe , 
care a obținut aprobarea 
de angajare.

Și acum, cî::d știm toa
te acestea, să vedem pe 
ce' se întemeiază ..liniș
tea" păgubiților șl dorin
ța lor dc g îl lăsaji în 
'pace, cu pagubele lor cu
tat... Responsabilul sec
țiilor anexe ale C.A.P.- 
urilor amintite. Augustin 
Lucoci. ne declară, nici 
mal mult nici moi puțin, 
că „nu a-a făcut nici o. 
Uegllltate în umflarea 
devizelor", Intrucll un 
oarecare act normativ dă

lon VLA1CU

(Continuare 
în pag. a Ii-a)

rfișul Nlcolae Coausescu. secretar ge- ja București, dr. Hans Voss. la cere- 
neral al Partidului Comunist Roman. rfta aws-uta.
președintele Consiliului de Stal al 
Republicii Social Este România. a pri
mit, In stațiunea Neptun. pe ambasa-

întrevederea s-a desfășurat 
atmosferă caldă, tovărășească.

E».'” ț
i lnlr-o 
îi

silului de administrație al IUâncLlîn după-amlaza zilei de 10 Iunie, ... ... ___
președintele Consiliului de Șlat al mâne de comerț exterior. 
RopubUcU Socialiste "România. Nlcolae ‘ ■- -------
Ceauțescu.' a primit. In stațiunea 
Neplun, pe Henry Kearns, președin
tele Bând! de oxport-import a S.U.A., 
care, la’ Invitația Consiliului de admi
nistrație al Băncii române de comerț 
exterior, face q vizită in țara noastră.

Au participat Manea Mănpscu, pre
ședintele Consiliului Economie, șl 
Vaslle Votoșeniuc. președintele conal-

ro-
în- 
al

A fost, tio asemenea, dc față 
sărclnatul cu afaceri ad-inlerim ... 
S.U.A. la București, Hobart Matlcns.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. in cadrul căreia au fost dis
cutate probleme privind relațiile de 
colaborare șl cooperare economică 
dintre România șl Ș.O.A.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate.

Stockholm : Dupâ douâ sâptâmîni de dezbateri, 
conferința cu privire la mediul înconjurător s-a 
încheiat prin adoptarea unei declarații și o unui 
plan de acțiuni (De la trimisul nostru special). 
Paris : U.R.S.S. și Franța reafirmă necesitatea 
convocării grabnice a conferinței europene. 
Berlin : R.D.G. dispusa să continue procesul de 
normalizare a relațiilor cu R.F.G.
Hanoi : Protest împotriva bombardării digurilor 
din R. D. Vietnam de către aviația americana.
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șl colaborării InieriMționale.
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Gh. BALTĂ 
corespondentul „Scînteii

nllta tevatură
.acte"... Fal-

mQjI. la punctele de lucru șl cele, a- 
fla(e în apropierea traseelor turisti
ce. De asemenea, este necesară in-

activitate 
relațiilor 
indiferent

aceasta privință a 
ampla migrare de 

cu Ghcorghl Dirni- 
!n timpul procesului do ta

Partidul Comunist Roman si gu
vernul țării noastre M preocupă tn- 

" ...... cu

Deschiderea

BACĂU:

liilc Împădurite șl pe tanurl,'Intleo- njaJ alcnt ca orlcind, in aceste zile 
■ caniculare, pentru prevenirea Incen

diilor. .
Col. Mihai MLVDRESCU

PAGINA 2
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La Muzeul de is'.ocle a partidului Dimitrov, activitatea sa heprecu- 
------_ ^Iscării revtauțlbnâre șl pețita șl rodnică de actlvnot și 

din România a avut teoretician comunist, năzuințele
sale fierbinți de fiu devotat al 
poporului bulgar Jșl găsesc întru
chiparea ln opera de construire a 
fl-o-claltamulul in Republica Populară 
Bulgaria. Urmărind cu profundă 
fiimpalie activitatea constructivă des- 
ffișuraifi de poporul frate bulgar, 
oamenii muncii din România sa 
bucură elncer de realizările pe care 
acesta Ie obține in dezvoltarea con
tinuă a Bulgarie! pe calea vletll hbît 
eoctallste. ț

in continuare, arăllnd că acum, in 
preajma Conferinței Naționale a 
P.C.ll. al a celei de-a XXV-a aniver
sări a Republicii. întreacă activitate 
a partidului șl poporului nostru nre 
drept obiectiv fundamental transpu
nerea In viață o programului de 
construire a societății eoclaltete mul
tilateral dezvoltate, stabilit de Con
gresul al X-lea al partidului, vorbl- 
torid a subliniat că drumul eroic 
străbătut de Partidul Comunist 
Romfin de ln crearea sa și plnă 
astăzi relevă ca una din trăsăturile 
esențiale ale Întregii sale actlVitătl 
capacitatea de a aplica In mod crea
tor teoria marxlsl-IenlnlBlfi in condu
cerea revoluției șl construcției so
cialiste.

„Nutrim convingerea nestrămutată 
că puternica concentrare a efortu
rilor noastre spre' dezvoltarea con
strucției socialismului ln&eamnfi a- 
llt o Imidlnlre a îndatoririi futwla- 
mentalo a partidului nostru față de 
propriul popor, cit sl o îndeplinire 
a îndatoririi sole Internaționale față 
de câasa muncitoare ș! forțele revo- 
iuțlonarb și progresiste de pretutin
deni.

Meoa care a însuflețit întreaga ac
tivitate a Iu! Ghcorghl Dimitrov — 
unitatea de acțiune a clasei munci
toare cu toate forțele demcctatice 
șt progresiste In lupta Imțxilrlvn
rcâcțlunll șl războiului, coeziunea
mlșcfirLl comuniste si muncitorești 
ca forță motrice principală a aces
tei unități — prezinifi o neștirbită 
actualitate șl o ovirșlteare însem
nătate In dezvoltarea pdlltlco-sodnlă 
contemsxjrană. în condițiile noi de 
astăzi, rndfcnl schimbate fată de tre
cut. intemntlonallsmui redamă. ea 
un imperativ categoric, lupta con
secventă pentru unitatea tărSor so- 
c'nll/.c. a partidelor comuniste sl 
mtutriîoresa, întărirea legăturilor de 
colaborare și solidaritate Intre 
poare.

Partidul Comunist Român si

comunist, a m! 
democratice
Ioc, vineri dupâ-amlază, o adunare 
festivă organizata do Comitetul mu
nicipal București nl P.C.R. cu prile
jul aniversării a &0 dc ani de la naș
terea lui Ghcorghl Dimitrov, eminent 
fiu șl conducător al poporului bulgar, 
mUltant de frunte al mișcării comu
niste al muncitorești internaționale.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Rădulcscu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, 
membru al Comitaiulul Executiv ăl 
C.C. al P.C.R., Mlu Dobre.wu, mem
bru supleant o! Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Constantin Plr- 
vulescu șl acad. Petru Constantlnescu- 
lașl, vwiij mllltanțl a! mișcării mun
citorești, Teodor Marinescu, membru 
al C.C. al, P.C.R.. șef <le secție la 
C.C. al P.C.R.. Petru Burlacu, adjunct 
ol ministrului afacerilor externe, Ion 
Turcu, vicepreședinte al Consiliului 
Națlonol al Frontului Unității So- 
cîallsto, membri do țjartld cu Vechi 
stagiu ln Ilegalitate, porno  nai Itățl ale 
vieții noastre științifice șl. cultural- 
.irtlsllce, numeroși oameni al ntuncil 
din Întreprinderile șl Instituțiile bucu- 
raștene.

Adunarea a fost deschisă de Ni- 
. colac Metal, secretar al Comitetului 

municipal București al P.C.R.
A luat apoi cuvlntul NICOLAE 

GULN’A, membru a! C.C. al P.CJL, 
președintele Colegiului central de 
partid. Arătlnd că ce împlinesc IM Șde 
ani de la nașterea lui Gheorghj Dimi
trov. unul dlntro Întemeietori! Parti
dului Comunist Bulgar, făuritor ai sta
tului democrat-popular ln Bulgaria, 
militant de fteamă ci mișcării comu
niste sl muncitorești Internationale, 
vorbitorul a subliniat că Partidul Co
munist Român, oamenii muncii din 
tara noastră 11 cinstesc pa Dimitrov 
ca pe un maro prieten al wroortilti! 
român, luptător pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor tradiționale de 
prietenie romfino-bulgare. Prinlre fi
gurile revoluționare ale clase! mun- 
dtaare Internationale, numele emi
nentului fiu al poporului bulgar se 
Înscrie La un Ioc de cinste sl pre
țuire.

In continuare, vorbitorul a înfățișat 
drumul vieții de militant revoluțio
nar al lui Gheorgh! Dimitrov, punlnd 
în evidență momente caracteristice 
peniru dezvoitarea legăturilor de 
eirinsă solidaritate lhtamatkmaEsta 
dintre mișcările muncitorești din 
Bulgaria și Romtala. dhi&re P. C. 
Bulgar al P. C. Român.

Una din manifestările cele inal 
grăitoare Ln 
constltulț-o 
solidaritate : 
trov L. ,____ ___ ___ _
Leipzig, prețuirea po care comuniștii 
români, masele muncitoare toți an
tifasciștii din țara noastră au dat-o 
atitudinii demne șl ferme cu care el 
a demascat esența profund reacțio
nară a fascismului, transformlnd 
banca acuzării Intr-o tribună a lup
tei antlfasctel© șl nntllmperiallste.

In anii dinaintea izbucnirii celui 
do-al doilea război mondial. Gheor- 
gfal Dimitrov, ca și alțl militantl co
muniști din alte țărL s-a consacrat or
ganizării pe pian Jnternațkmal a lup
tei clasei muncitoare, a tuturor tor
telor progresiste sl democratico Îm
potriva fascismului șl n războiului 
inipariaUst. Un rol deosebit in acest 
sens l -a avut Congresul al VH-lea 
al Internaționalei Comuniste. Rapor
tul prezentat de Ghcorghi Dimitrov 
la acest congres, ti vi rai la bază ex
periența acumulată de partldela co
muniste. făcea o analiză amulă asu
pra cauzelor caro au dus la intensi
ficarea activității reacțlunll. preciza 
ițardnlle clasei muncitoare, legătura 
indisolubilă Intre sarcinile el nalio- 

, nale șt internaționale. „Formele na
ționale — arăta Dimitrov — ale lup
tei de etaâ proletare șl ale rhtacărll 

, muncitorești din diferite tari nu vin 
■ in contradicție cu Internaționalismul 

proletar, ci. dimpotrivă, totbnal In 
aceste forme ee pot apăra cu succes 
si interesele Internaționale ale pro
letariatului0.

După ce a evocat victoria Insurec
ției naționale antifasciste din, Auaiwl 
1044 cita Romania și împrejurările 
Istorice în care s-a desfășurat Imu- 
recțla de la 9 șeptembrie 1944 din 
Bulgaria, tovarășul Nicolae Gulnă a 
spus ln continuare : In calitate de 
secretar general aljțPartidulul Comu
nist Bulgar și președinte al Consi
liului de Miniștri al Bulgarie! noi, 
Gheorghl Dimitrov a participat ne
mijlocit la elaborarea programului 
de consolidare a puterii populare șl- ■ 
de transformare socialista a îțăril.- 
„Faptul că popoarele mari șl mici) 
arăta Dimitrov, vor ajunge in cele din 
urmă la socialism este in afară de 
orice îndoială, pentru că socialismul 
constituie o necesitate Istorică... Ches
tiunea consta In aceea — și noi, ca 
marxiști, trebuie să Înțelegem bine 
acest lucru — că fiecare popor ya 
merge sare eoctallsm nu d© uita si 
aceeași cale — .șablon... el pe o cale 
a sa proprie, ln funcție de condițiileK „i. «nei M «=> «>1«i i’-i»''- ■ f fcri Ia n'!#»'

lens de dezvoltarea relațiilor_
toate țările socialiste, cj partidele 
comuniste. cu toate fo-telo antl'm- 
porlalWe, pornind de ta convinge
rea rt, acțlonlnd unite, aceste for
țe pot șl trebuie sa exercite o In- 

’. fluență lot inal puternică asupra dez
voltării 
direcția 
România
asemonea. 
vederea 
toate .__ ____
orindulrea lori eoctală.

Succesele obținute In ultimii,ani do 
oamenii muncii din România șl Bul
garia, sub conducerea partidelor lor 
comuniste; tn dezvoltarea continuă a 
construcției norialSMe. nu creat posibi
litatea ridicării relațiilor dintre cele 
două țări pe o treaptă superioară. 
Aceste relații s-au materializat intr-o 
amplă și fructuoasă colaborare In cele 

"mal variate șl diferite domenii. Uh 
rol ho'.âritor pentru adinclrea colabo
rări! șl prieteniei româno-bulgare 11 
au dezvoîtareo relațiilor de solidari
tate dlntro Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, nume
roasele contacte șl inillnlri Intre con
ducătorii de partid șl do stat al celor 
două țărL Poporul nostru a avut bu
curia de a-1 primi de mat multe ori 
Ln mijlocul său pc tovarășul Todor 
Jivltov. Cu aceleași sentimente a Li- 

. tlmplnat poporul bulgar virilele fă
cuta de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ln țara vecină ?! prietenă. Utili taica 
și caracterul rodnic al acestor inlii- 
nlr! au fost confirmate de faptul că

vleUl Internationale. în 
progresului și păcii, 
socialistă desfășoară, de 

o vastă 
extinderii 

tArlla lumii.

Sub auspiciile Coarfllulul Cultu
rii șl Educației Socialiste, vineri la 
amiază s-a deschis ln București, ia 
Ateneul Român, o cxpozRle de car
te bulgară, dedicată celei de-a tffl-a 
aniversări a nașterii iul Gheorghl 
Dimitrov.

Expoziția cuprinde circa 7(M) de vo
lume — o selecție a celor mal im
portante opere ale eminentului con
ducător al Partidului Comunist Bul
gar. mUltant de soaml ni mișcări! 
comuniste internaționale, precum sl 
cărți din literatura goctal-polltlca al 
beletristică bulgară privind viata si 
activitatea Iul Gheorghi Dimitrov. La 
festivitate nu participat Ion Dodu 
Bfltan. vicepreședinte ni ConsUlulal 
Culturii îl Educație! Socialiste, pre- 

™ ... -__ ...__ ________- . cum 51 Spas Gospodov. ambasadorul
sate IrimîceT'nattonaic*'. culturale eteri. Republici! Populare Bulgaria Ia 

Ideile luminoase ale Iul Ghcorghl București. Erau, da asemenea, pre-

In județul Teîgorman, cuvlntul 
de ordine : „ln cel mult o z!, 
două de ta recoltare să înceapă 
semănatul culturilor dubîe“ devi
ne fapt. La C.A.P. Buzcsru. (foto 
I), mecanizatorii Gheorghe Păune. 
Dumitru Vulpe șl DumiSru Horea 
ară. într-o tarla veelnfi, tot după 
recoltarea orzului, el au Jnsămln- 
ța| 20 da hn cu porumb. ..Dacă pe 
lingă depășirea producției cu n- 

oapo iroo kg ta flecare din cele 
cu orz, obținem ®1 o recoltă

lirir'-'.K M |p ;,rS-' . 1 :. j
eîe s-au soldat cu rezultata fructuoase 
pe linia extinderii șl adlnclrli relații
lor frățești, corespunzător intereselor 
fundamentale ale ambelor popoare, 
Intereselor întăririi unității statelor 
socialiste șl mișcării comunista si 
muncitorești Intamnțtoftalo, ale pficli 
șl colaborării internaționale. Noul 
tratat de prietenie, colaborare si a- 

■ ■ ■ > ctaufi
cele

elslenta mutuală a deschis o 
Importantă ln retațiilo dlntro 
două (firi socialiste

La anlversareg a IM de ard_ _
nașterea lui Ghcorghl Dimitrov, po
poral român aduce memoriei salo un 
omagiu profund, concretizai in orga
nizarea unei serii dc mimUestari cii 
caracter politic șl cultural, dovedind 
și prin aceasta sentimentele de prie
tenia pe care le nutrește față de 
poporul bulgar vecin al prieten".

In cuvlntul său. ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, SPAS GOSPO- 
DOV, a Înfățișat ’ pe larg rolul Ju! 
Ghcorghl Dlmlîrov ca militant șl 
conducător al comunlșUlor bulgari, al 
clasei munritoaro bulgaro gl al po
porului muncitor bulgar, rolovind ac
tivitatea sa ln diferite momente cru
ciala ale luptei revoluționare a tx> 
DOruSui bulgar sl îndeosebi ln anii 
luptei antifasciste fl al triumfului re
voluției socialiste. Sub conducerea Par
tidului Comunist Bulgar, tn frunte cu 
Gheorgh! Dimitrov, puterea populară 
s-a întărit, a lnfrint rezistenta con
trarevoluției interne sl încercările re- 
nctlunli internaționale de a restaura 
capitalismul in Bulgaria și a curălal 
drumul către viitor — drumul socia
lismului.

în continuare, vorbitorul a pre
zentat figura iul Dlmltrw ca until 
«Un actlvUtll de seamă al mișcării 
comuniste sl muncitorești, teoretician 
și constructor remarcabil al frontului 
proletar unic șl al frontului popular 
antifascist, luptător consecvent pen
tru o linie notai; lenlhtetfi. în miș
carea comunlslă mondială.

Subliniind că Dimitrov a fost un 
internaționalist consecvent si totoda
tă un patriot Înflăcărat, devotat ffiră 
margini intereselor poporului său. 
vorbitorul a arlitat în continuare că 
P.C..B. urinează neabătut si dezvoltă 
tradițiile _înternatlonaltole ale iul 
Gh. Dlmlirov. 'Întărește 'șl edinceste 
neîncetat prietenia frăiească sl co
laborarea cu U.R.S.S. șl cu celelalte 
țări socialiste, luptă pentru unitatea si 
eoSidarltafea talșefiril comuniste, si 
munciloreșll internaționale. peniru 
unitatea de acțiune n tuturor forțe
lor frontului antllmBertallst 
dial.

Ambasadorul R. P. Bulgarii! a e- 
vocât la continuare parSctoarea lui 
Dimitrov la diferite evenimente din 
viata mișcării muncitorești dto 
România, smulgerea lui Dimitrov din 
mitrele alguranțol burgheze române 
în 1020. rtaiortlă campaniei de pro
test a oamenilor munci! românL me
morabila vizită In România a dele
gației de partid si guvernamentale. In 
frunte cu Gh. Dimitrov. In 1048. Re
amintind cuvintele rostita cu acel pri
lej de Dimitrov cu privire la con- 
rtriilroa,,until pod viu .al,,, nrlatenlel 
Tontand-bulgare. amKlffilflblrul ““bul
gar a remarcat : .u\zl putem,, spuno 

„ daiă cu podul de fler noi am 
construit și podul viu. al prieteniei, 
potrivit: testamentului Iu! Gh. Dlmi-

efi o dalăI -JH.-.„-.JJL
potrivit testamentului Iu! Gh. Dimi
trov. Țările’și popoarele noastre, u- 
nlte prin ideologia si telurile comu
ne. nășesc ca lncredera spre viitorul 
luminos al comunismului. Acest fapt 
a fost uubllnlai de mai multe ori do 
tovarășii Todor Jlvkov și NJcotao 
Ceausescu cu prilejul InlUhlrilor 
dintre conducătorii partidelor șl țări
lor noastre",

Expunlnd ln continuare 'realiză rile 
poporului frate bulgar in construirea 
eoctaUsmuIul. vorbitorul a arătat cft 
programul P.C.B.. adoptat la cri 
de-rd. X-Iea 1 Congres, a Indicai căile 
edificării sodetfim socialista dezvol
tate ln Bulgaria. „Fideli cauzei mă
rețe a Iul Gh. Dimllrov, continuatori 
al glridlrU salo revoluționare si cplrl- 
luliil săli dlrz. cotniiuls’ll bu’iair! vor 
traduse in realitate măreie’.e per
spective deschise de acest program0 
■— a spus ln închidere ambasadorul 
bulgar.

unor expoziții
zențl șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București șl membri al 
corpului diplomatic.

Cu această ocazie au rostit alo
cuțiuni Gheorghe Trandafir, direc
tor general al Centralei Cărții, și 
Constantin Buiucllov, redactor șef 
adjunct al ziarului , „Rabotnlcesko 
Delo“.

★

Cu același prlle] In holul Muzeu
lui de Istorie a partidului — a fost 
deschisă o expoziție care, pe baza 

' ‘ il material documentar,
le de Ambasada R.P. 

momente sem- 
.1 lupla cmlnen- 

bulgar.

unul bogat ... 
pus la dispoziție _ 
Bulgaria. înfățișează 
nlfiratlVc din viața șl 
tulul revoluționar Im!,,....

O expoziție comemorativă „Gheor- 
ghl D!mltrov“ a fost organizată și ta 
muzeul din Brăila.

(Aflerores)

dubifi de porumb, e oPre binele lu- 
. l'jro-.1U (FL N’ițu, șeful secției da 

mecanizare din cooțșerallvă). Ast
fel de preocupări am Intllnlt și tn 
județele OM, Dolj, Argeș.

g *
Sfimlnța, eomfinâtul, dăunătorii ? 

care din că: (sau toate la un loc) 
a produs această rarefiere ln tonul 
de porumb ? (foto 2). întrebarea 
este adresată direcției agricole a.

Dypâ seceriș; șemancrtul!
•’ a

E caniculă. ATENȚIE LA FOC!
..Arde pădurea r s-a auzit ieri In te succint: neglijența fumătorilor, tcnsifl curea activității de prevenire, 

Jocul copiilor eu chibriturile, focul punlndu-se accent pc reins Irulrea 
deschis ncsuprovegheat (aviz munci- muncitorilor forestier! șl a lucrfilorl- 
torllor forestieri yl lurișlUdr care, a-’ lor din agricultură, precum și pa 
Junși ;ln'axxde de umbră tale pădu- educarea copiilor, aj tuturor cetățenl- 
rll, !și Iau libertatea de u luvc fuviu 
oriunde!) ele. Instalăm asupra a- 
-uslor nereguli Inlmdt ele m si
tuează, ca frecvență. In fruntea cau- p.e.L de pa lingă consiliile popii 

, Șl, și formațiilor civile do pompieri 
it și localități. Pe baza cunoașterii co 
■gli- (iilor locale concrete, ele stat ■

salul Sebeșul de Sus (Sibiu). Ce se 
IntlmptaSe ? Muncitorii do ta ex
ploatarea forestieră din auropîere 
UI încălziseră mlncarea. După ce 
s-au oipătat bine, nu uitat un lucru 
elementar: să stingă pinii la ultima 
setatele focul. Rezultatul ? O parte 
a parchetului, aflat in exploatare. a 
căzut pradă flăcărilor.

Statistica arată că. din totalul In
cendiilor. paste C0 ta sută re da'.o- 
resc neglijenței, caro Îmbracă. din 
păcate, forme dintre cele mâi diver-, 
so. în condițiile căldurii excesive 
din ultimele zile, eind luna Iunie a 
devenii „luna Iul cuptor", lipsa- de 
prevedere, cea mai mici .neatenție, 
nepăsarea pot fnvorlzd apariția unor 
Incendii grav păgubitoare pentru 
avuția națională.

Cauzele acestora pot fi enumera-

.__ ... lor din agricultura, precum
. _____ umbra joia pădu- educarea copiilor, al tuturor cel
rll. iți tau libertatea de a face Jocul lor,

t...__ _its, ln fruntea cau
zelor care dau naștere ta incendii. Șl 

. întrunii „aurul cfmpuluT s-a copt ~ 
® început sfi fie secerat, orice net 
Jență do această natură trebuie pre- 
veniiă eu toată grija '

Ce sa Impune în mod expres ln a- 
eerte zile, ? O atenție deosebită tre
buie aeordtitfi Inienslfleărll activită
ții de observare și patrulare ln spa-

lor, pentru respectarea eu strictețe a 
regulilor de pază contra Incendiilor.

Sarcini deosebite revin ’ comisiilor 
p.c.L de ;» lingă _ consllUlo populare

condi- 
che

mata s& ta-In continuare măsuri efi-’ 
denie care să ducă ta lnlăturațe.n tu
turor cauzelor do Incendii,’ Îndeosebi 
a cauzei cauzelor acestora — negli
jența. In același timp esie o datorie 
cetățenească a fiecăruia de a veghea

prin redistribuirea, către municipii, 
s une! părți din speclăllștll oxlstenU 
la ora actualfi ln schema direcției ju
dețene de Industrie loatlfi".

Păreri asemănătoare ne-au împăr
tășit, și primarii orașelor lîacfiu șl 
Molneșil, unde, de asemenea, există 
Întreprinderi de industrie locală.

Ce opinii sini la județ ? Ing. Ioan 
Pruteanu, vicepreședinte ol comita
tului executiv ol consiliului popular 
județean, care se ocupfi de oceata 
probleme, nprcdază că ceșa ce s-a 
întreprins plnă acum In direcția lăr
girii atribuțlunUor municipiilor ln 
problemele de industrie locală nre un 
isatncter mai mult formol : „Măsurile 'tăflAriF'irsfc» 1 rW ■ 1 rli'itf't’K Îs» AH-ijii1

In cadrul preocupărilor peniru 
lărgirea atribuțiilor organelor locale 
din verigile de bază, Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular județean 
Bacău n trecut In competenta nut- , 
nldplllor șl orașelor o seamfi de ac- , 
tivltăți șl sardnf rare multă vreme 
au fost centralizate ta direcțiile sole 
de specialitate : gospodărirea comu
nală. Întreținerea fondului do lo
cuinței îndrumarea sectoarelor do 
lnvățfimlhl, cultură șl sănătate pu
blică (ln prezdnli toate obolUe,, uni
tățile culturale' șl Sanitare de pe raza 
ornșc'.o; șlnt transferate, cu buget cu 
tot, In subordinea coasiâlllor popu
lare respective). _ _ _ _______ _ .

Prin unnare. In aplicarea Legii W adoptate, ta loc să ducii la rezolvarea 
s-au obținut unc
ie rezultate pozl- _ 
live, care relevă 
lap iul că există 
pMlblUiăți să se 
acționeze plnă la 
capăt pe linia des-, 
centralizării, a 
creșterii atribuții
lor și răspunderi
lor consiliilor 
populare.

Pe la începutul 
acestui ati comi
tetul executiv al 
consiliului popu
lar județean a 
trimis o adresă 
prin care face cu
noscut consMlî'-or 
populare aia mu
nicipiilor Bacău și 
Gh. Gheorghiu- 
DeJ că au fost 
trecute ln compe
tența lor șl „an- j 
gajâroa, tran/de- 
rarea șl desface
rea contractelor de muncă tuturor 
cadrelor do conducere din unitățile 
indusfrtel locale do pe raza lor 
dp activitate0. S-or părea efi această 
ntăisură constituie Încă un paa înainte 
pe linia aplicării LeglT 57. Dar tată 
că, in cea de-a doua parte a adresul, 
se precizează că aotstie „atrlbuțiun!" 
(an^jareă, traMfararea — r..n.) ,,se 
exercita numai ai avizul direcției 
județene de speciali ta le“.

„Socotesc această măsură pur for
mală — no sini no tovarășul V o Ierte n 
Ghlnel, primarul municipiului Gh. 
Ghebrghlu-DeJ. Pentru a conduce cu 
competență - industria locală pe 

nu jMcamnfi'„'s£it t
La semitarea * urtdr"

zii de lnrildriire sau di 
t raclelor de muncă.    —. .

Ifi pe1 roza 
„ ie >re-

. -w_.„.r.tor?‘des-’"!'.
zi! de’incadrtira sau desfa&ere. fiiodn- • 
tractelor de muncă. Industria noas
tră locală ridică probleme complexo 
șl variata, cum ar fl valorificarea 
unor resurse locale, dlverslflrarea 
producției, orientarea dezvoltării a- 
ceaieia In raport cu cerințele oopU- 
tațiel ele. Rezolvarea lor cti compe
tență nu «ta posibilă fărfi a avea la 
dispoziție personal de specialitate. Să 
nu se în'eleagă prin aceasta că ple
dez pentru umflarea aparatului nd- 
mlnls.lrat!v, S!nt de părere că -această 
problemfl se poate reăîlva foarte bine

dreptul secțiilor anexe 
ale cooperativelor sfi sta
bilească cu beneficiarii 
tarife ..ta Invota’.fi". în 
consecință, „actele stat 
perfect legale3 șl ri per
sonal nu înțelege de ce 
se face 
cirul există „ 
șurile se preface u nu ie 
vedea.

La „Constructorul", 
președintele coooeratîvel. 
Mitică Trandafir, ne-a 
primit, de asemenea; 
complet nedumerit:

— Chiar oșa să fie ? — 
s-a Interesat el. iar cind 
s-a convins efi nimănui 
nu-l arde de glumă a ri
dicat din umeri :

— Asta e ! — n zis de
zolat. Șl doar aveam hlr- 
tli !-. Oi li cu președinte, 
dar nu pat să le țllu pa 
tonte, cu cite sarcini am 
pa cap—

1-ajn amintit efi șl-a 
pus sc-mnfilura pe devi
zele lui Duțulescu șl că 
In felul acesta l-a netezit 
calea spre delanldnre, la 
care a replicat sec efi „la

PE OGOARE
'Li - .___________ . _____

județului Argeș. Cu rugămintea de 
a ghici dacă Imaginea a fost sur
prinsă ln cooperativa din LăngoșU 
sau ta cea din Iteagu. Motivul : 
prea se polrivoște In nmlndouă

II
0 fotogrcfie-ghiciioare

primoi-ul municipiului Bacău — Incit 
nu avem voie să schimbăm nici mă
car profilul unul magazin. Mu! mult 
chior, șl peniru (schimbarea firmei 
unei unități comerciale este nevoie 
de o decizie n județului. Predic, lu
crările se petrec cam așa : ca eă 
schimbăm profilul unul chioșc de 
coVrigl n trebuit Bă facem udresă 
către comitetul executiv ni conciliu
lui popular" județean. Acesta, la rln- 
dtil Bău,- a dat sarcină direcție! de 
specialitate să • întreprindă... ..■.tu<!:i- 
le“ necesare'. „Concluziile* âu urmat 
apo! filiera inversă în asemenea 
condiții este explicabil de ce peniru 

, înființarea unei unități foărle eoll- 
cltate do populație, mă refer ta „Mi

cul j-tolnrt, au 
trebuii să treacă 
trei luni de zlleo.

— Cum e poslr- 
bilă o asemenea 
situație ? am a- 
drosat Întreba
rea tovarășu
lui Ștefan ‘ CrOl- 
toru, prlm-vlcc- 
preșcdlnîo al co
mitetului execu
tiv ol consiliului 
popular județean.

. — Nu pol spune 
că nu ®e Ivesc 
•;! unele anomalii. 
Consider insă că 
trecerea comer
țului la municipii 
șl orașe ridică a- 
numite problema 
de organizare și 
eficiență. După 
mine, asta ar În
semna creșterea 
nejus-ilficată a 
Satului tehnl- 

lulclllor pan-' 
tru circulația mărfuritor, ur duca 
la ecftderea productivității ©ic. Pe 
de altă pirle. ar dtetifirea uni
tățile profitate, spoctalizate, ceea 
ce ar Îngreuna aprovizionarea. Toa
te acușica ne determină ca d-eo- 
eantdată să conducem comerțul tot 
de la județ prin direcția de specia
litate0.

în concluzie, In județul Bacău -a- 
pllcnrea Legii 57 se face, In unele 
eazsiri, prlntr-o înțelegere aparte a 
prevederilor ci : cu o mtafi slnt acor
date nțrlbuțluni sporita orașelor șl 
municipiilor, tar cu cealaltă sini păs-

;a ‘afișa ” 
ie nti-și 

dă seama efi satisfacerea in bune 
condiții a cerințelor populației din 
orașe și municipii solicită din partea 
consiliilor populare respective rezol
varea operativă a unor probleme 
mult maj complexe, cum ar fl am
plasarea rețele! comerciala. profi
la.-.";: șl specializarea unităților, a- 
provlztonarea ritmică a acestora cu 
o gamă variata de mărfuri etc.

■ ■'„Competența noasfrfi ln condu
cerea comerțului este atit de redusă 
— ne spune tovarășul loan Ichim.

LEGĂTURĂ
li

ri -- j Ă ri ii■ . , ș
operativă a treburilor, le-au: compli
cat șl mal mult; Pentru că acum nici 
direcția de cpectaUtato a județului șl 
nici comitetele executive ale consi
liilor populare municipale nu pot lua 
holărlri valabile decit cu avize re
ciproce. Soluția viabilă, In spiritul 
legii, ar fi ca organele centrale de 
resort — respectiv CJS.E.A.L. — să 
intervină pentru a se acorda consi
liilor populare județene dreolu! de a 
folosi aparatul ln raport de cerințele 
locale®. ■ . ■

Ntd in doirianlul comerțului lu- 
■ crurile t nu sthu mal Mne. Singurul 
.drepj po care II uu municipiile sl 
(teriîstțîțjste de .o.-flxa brarailde fuhe- 
' țtaiiațir'ul ' magazinelor .Șl de ’; 
-'mercurialul din piețe. Or, clin

trate, nnai departe; ift competenta hte? 
dcțuIuL Spiritul legii este Insă, altul 
șl, utila vreme cit el nu este respec
tat, procesul de perfecționare a con
ducerii vieții economico și sociale pe 
plan local, prin creșterea competen
țelor organelor teritoriale, ore de su
ferit. După părerea noastră, este ne
cesar ca autoritățile locale să pri
vească mal analitic, mal critic., mo
dul In care se aplică Legea nr. 57 ln- 
județul Bacău.

urma-urmelor beneficiarii 
sint de vină, ei trebuie 
să-și apere fondurile?.

Răspunsurile ne Intrigă, 
pe drept cuvlnt. Dacă nu 
luptă pentru întronarea 
legalității, șl a corectitu
dinii subordonaților, care 
mal e atunci rostul acea-

nităte obștească) păgubeș
te pe alta (unitate a ace
leiași obști) pentru pros
peritatea el bugetară. E 
ca și ..curii un zidar, cu 
mina dreapta ar așeza că
rămizile In zid iar 
mina stingă le-ar 
Job I

Am încercat sfi desci
frăm originea acestei ati
tudini ți ne-am deplasat 
la rostitului de cercetări 
veterinare și blofnrmace- 
utlce „Pasteur- (păgubit 
cu circa 25 000 de lei) In

tor oameni în respective
le pbsiiirl ?

în răspunsurile primi
te la cele două organiza
ții cooperatiste s-a contu
rat ou claritate o stranie 
mentalitate, conform tă-ț'8 __ ______________ _
reia totul ar fi permis a cărui | adresă de rfis-
dacă se acoperă cu acte, puns. Betonată de directo
ri mai ales, dacă ber.e- rul adjunct Splrldon Mo-
licille cooperativei spol rarii, șl de șeful servtclu-
resc ! O întreprindere (u- Iul C.F.I. Gneofghe Stan-

du se scrie negru pe alb : 
„“„.Institutul nu are nici 
un prejudiciu șl nu are 
temei de a se constitui 
parte cîvlifi” (!) Aici om 
aflat efi după ce a primii 
S'uțla din partea dl- 

ralul plin, adresa a 
ajuns la directorul ad
junct, care a transm'.s-o 
șefului serviciului C.F.I. 
care, la rlndu] sfiu, n da- 
t-o ..spre verificare0 foș
tilor dirlglnți de șantier 
a! lucrfirllor Constantin 
Oprică ?l Gabriel Zamfi- 
rescu, oamenii care gira
seră furturile Iul Duțu
lescu. tar aceștia (nici nu 

, se putea altfel 1) ou ticluit 
răspunsul știut. De ne
crezut. dar. val. adevă
rat !

Iată, deci, Încă o Ilus
trare a unul adevăr lim
pede : superficialitatea în 
administrarea fondurilor 
îngreunează activitatea 
organelor de cercetare șl 
urmărire penală și,
ultimă instanță, favorizea
ză actele infracționale ale 
unor indivizi certați 
legea.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
■ Sciirt-circuit j
I în inventar-
ILa magazia s 

slrucfil-monfaj n I lllrfr,rir> ri n-l

I
I
I

Cine aleargă după doi iepuri 
nti prinde nici imul. La n- 
coașlft eonduzlo au ajuns șl 
difGritale ocoale silvice din țarfi 

• care au încerc;:, plnă de 
curlnd, diverse soluții pentru 
Înmulțirea, ln captivitate, a uro- 
cheaților sâlballcl. Toate experi
mentele respective s-au soldat 
cu eșecuri, deoarece Iepurii 
nou-nfiscuți erau omoriti de 
propriii pârlnil. într-un țarc 
din pățlufea h’orolcnl (ocolul 
silvic Sotu-Mare) această situa
ție insă nu s-a mai repetat Cel 
23 do iepuri șl iepuroalce de 
prăsllfi adu.?! elcl și-ău asigu
rat, din aprilie plnă in pre
zent, peste 20 de urmași, alături 
de care conviețuiesc in spiritul 
unor afectuoase sentimente pfi- 
rințeștl. Tehnicianul silvic Ga- 
vrll Nagy ne-a dezvăluit că 
..rccreiul" bunelor raporturi 
dintre cele două generații do 
urecheațl este..., țarcul (de 3 ori 
mal mare declt cele In care s-au 
făcut experimentele anterioare), 
unde iepurii fie simt In largul 
lor. Se apreciază că do pe ceia 
5 ha alo țarcului se vor putea 
„recoUa" chiar și 3OT de ieimri. 
Și toți ...serviți ca pe tavă I

Operați 
yitate 
în ritmul 
roților 
de tren

De diva timp, la chlofcurile 
de difuzare a presei din orașul 
Galați, dârele centrale apar 
mai devreme dacii da obicei. 
Șl aceasta, in eluda faptului câ 
ele sosesc (n oraș eu același tren 
?l la aceeași ord ! Explicația 7 
Direcția județeană P.T.T. Galați 
experimentează un nou sistem 
do di}uzare. Prin rotație, trei sar 
larlați al seruieiului.de difuzare 
a presei inllmplnd trenu! In 
gara Făurel, la dlxtanla de IW) 
fan de Galati, ji, cind vagonul 
postai ajunge la destinație, ziar 
rele rlnt gata cartate, puiind fi 
Imediat repartizate celor aproa
pe 1C0 da chioșcuri din oraș. O 
inițiativă pe care cititorii au sar 
lutal-o. O consemnăm, concinți 
că forurile de resort se cor grăbi 
td o aplice, potrivii condițiilor 
specifice, și in alte localii 
(ard unde se manifestă 
neajunsuri pricind 
presei.

Autobuze
capricioase ? ■

Călătorii care ln ziua de 0 
iunie a.c. nu, trecut cu auto
buzul pe traseul Cimpenl-TIrsa 
au Încheiat ultimii <1 km ei 
drumului In sili maraton. Pen-

■ tru că, ajuns în centrul comu
nei Avram lancu, șoferul Io- 
slf Boîd, de ta autobaza Cim- 
peni, a refuzat să continue 
cursa plnă ln natul Ursă. Pa
sagerii ou fost poftiți să co
boare, iar autobuzul, luînd silfi 
direcție, a parcat in salul VI-1 
drlșoara, An pfirinți! șoferului. 
Un caz., accidental ? Din pă
cate, nu sint rare situațiile cind 
pasagerii trebuie sfi suporte 
„capriciile0 ur.or șoferi, care, 
avind volantti In mină, diri
jează călătoria după bunul lor 
plac, nbăiindu-se de ta traseul’ 
stabilit. Conducerea autobazei s( 
Clmpenl ore datoria slț sancțlo-i" 
neze orice ab 
pentru că. sp, 
ferii respect!' 
plnă la capăt.

dncă vreți, lanul de buruiană cu 
griu — din fotografia nr. 3 —■ apar
ține cooperativei agricole din Spi- 
nenl-Olt.

locurile. După cum sa știe, zicala 
„rarul umple carul1' a fost dezmin
țită de mult.

*
Lanul de grhi cu buruiană sau,

★

La cooperativa agricola Drano- 
văt, din județul Olt, mecanizato
rul Ion Neăgoe , ®1 cooperatorul 
Constantin Marlnlcă estimau pro
ducția la hectar „Orzul e frumos, 

■avem In altă parte ?! mai frumos. 
Sperăm să obținem 3 WO Itg la hec-

Lan de buruieni, cu ceva grîu...
1

lucrările

striuge acum recolta.-

109 ha.
i a scos

Alexandru BRAD
Foto : Mihai Andreeseu

adlcă vreo fl vagoane peste 
‘ ’ Să albă

combina

tar. ...
plan de pe 1W 
viață lungă cino 
Gloria".

Si 1a aceasta unitate _______
gini. In ar;a fel pregătite inele, după 
recoltare, eo vor insămlnța culturi 
duble pe toate cele 100 ha de pe care 
sc

sectorului de con- 
...—-------j din Uaia Marc
a întreprinderii de relele elec
trice Maramureș s-a făcut un 
minuțios inventar. Organele 
Jinanciare dc coniro! au coruîa- 
lat în gestiunea magarioncraluj 
loan Socadu o lipsa de maîeria- 
le in valoare de peste 430 (XX) 
de lei. Dispăruseră din ma
gazie, îndeosebi, tuburi, con
ductori ’ clcclrici, tablouri da 
distribuție, dulii, prize ?l a- 
piruseră, tn locul lor... note de 
transfer fictive jl alle doeu- 
mente semnate in fals, /ița stlnd 
lucrurile, au intrat ln acțiune 
organele procuraturii, earc-i vor 
trimite pe cei dinoBajl ln feța 
instanței de judecată. Fină 
atunci, insă, întrebarea este 
cum de s-a puiul produce, 
chiar tub ochii conducerii I.R.F. 
Maramuref, un „deran'ament“ 
de asemenea proporții ? Cine 
fi de ce nu l-a depistat 
vreme 7 Slntem pe recepție.

Sănătate celor care au construit „Gloria"!

Neatenția
9

se răzbimă!
Aflat la volhituî tractorului cu 

remorcă ■H-CJ-1243, tractoristul 
Ionii Toadcr se Întorcea din 
comuna Moriacn spre sodiu! In- 

T „Vifideasa" din 
. .. La un moment dat.

trebuia să treacă peste un pa
saj nepăzlt de cale feratâ Fi
rește. tiu înainte da a se asigu
ra... Nu s-a intimptat insă așa. 
Pentru că. dsși tractorul n apu
cat să travers.ez-3 caku ferată, 
rcntorca a fot:: loriîă ln plin de 
o locomotivă care circula din di
recția Poieni—IIuMin. Din nefe
ricire, ln remorcă se aflau cinci 
persoane. Două din ele au de
cedat. iar celelalte trol. grav 
rănite, au fost Lnteraate ln spl-

I
IconuiiKi au 

IrcprJnderil 
Huedin. La

Rubrîcâ redadaJâ de
Dumitru T2RCOB 
fi corespondenții „ScînfQÎi"

seruieiului.de
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Un obiectiv de cea mai mare

exem-

CONSTANTIN

In dezbatere la Buaedoara

Contractarea și livrarea metalului

(Agerpres)

competiții (Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

Erau material dimensio-

schimbă luare de căldură.

„Este exagerat

Foto': Gh. Vlnjilă

în permanenta căutare, 
colectivele de muncă din 
numeroase unități Indus
triale descoperă noi si 
nebănuite rezerve Interne, 
menite să ridice ne trep
te tot mai înalte angaja
mentele afumate in 
trecerea socialistă.

Recent, colectivul 
nel ..23 August" din 
pliată 
meniaroa

in întrecerea sociaSista

-1 putem 
siguranța

birlic 
aces- 
Tn a-

Eforîurile au fost îndreptate, cu 
precădere, spre diminuarea consu
murilor cu pondere mare, domeniu 
fn care s-nu înregistrat și cele mai 
bune rezultate. S-a început, cum era 
șl firesc, cu palele. în primul rind, 
s-a pus accentul p-o eliminarea to
tală a risipei din cauza depozitării 
necorespunzăloare. „Trebuia să va
lorificăm și palele rimase In urma 
dezmembrării baloților — ne-a rela
tat lăcătușul Dumitru Zamfir. Alt
fel. orice discuție despre reducerea 
consumurilor n-ar fi avut nid un 
temei. Treaba a for. simplă. Am 
Instalat câteva prese de balotat șl 
acum recuperăm toate palele". 
Merită -elinul faptul că. numai din 
cantitatea de pale economisită prin 
reducerea consumului sub norma 
prevăzută in proiect, realizata in 
'trimestrul I, sa pol obține in plus 
peste 2 200 tone celuloză anual.

Situația de pinft acum dovedește 
cu prisosință că, in cea mal mare 
parte-, neajunsurile LI aveau origi
nea in cauze de ordin organizatoric. 
470 kg săruri sodice la tona d-o 
celuloză est® un consum exagerat, a- 
precla taglnerul-sef Leonard Mun- 
teanu. Avem condiții să realizăm ni
velul din proiect In elteva luni : 
reduce consumul cu 200 do kg". 
Inir-adovâr, la consumul 
sodice 
spectaculoase : de Ia 470 de kg in 
trimestrul I 1571 pe tona de celuloză, 
la 241.3 kg in trimestrul I 1972 șl 227 
kg in luna aprilie. Evident, și chel
tuielile de producție niț^ urmat a- 
cecași evoluție : KM, 5OT, 450 de lei 
pe tona de celuloză. Aici a interve
nit inițiativa specialiștilor din com
binai, a tehnicienilor și muncitori-

r----------~ ~~La Combinatul de celuloză și hîrtie din Călărași

MO unități dta țară care se aprovizio
nează cu metal de la Hunedoara. Ast
fel, In scopul reducerii consumului 
do metal in uzinele constructoare de 
mașini. «IderurglștU au sporit pon
derea oțelurilor carbon de calitate și 
aliate care in prezent reprezintă 
aproape S0 la sută din metalul livrat. 
De la începutul cincinalului au fost 
asimilate 43 de mărci noi de oțeluri 
cu caracteristici superioare. . A fost 
extinsă, do asemenea, acțiunea de II-

de 
o nouă premieră a ln- 

izbucnoșie la su- 
se leagănă in 
pasăre acva- 
db kilograme

vom 
„ ȘI, 

do săruri 
s-au înregistrat reduceri

tru îndeplinirea 
piară a angajamenietor 
prin care renumita uzină 
bucuroșieană îșl propune 
să traducă in viață holă- 
rirea de a produce mat 
mult, mai bine, mai ief
tin 1

La Centrala industrială Hunedoara 
a fost organizata, in zilele do joi și 
vineri, o consfătuire pe țară cu temă: 
„Principalele direcții și măsuri de 
perfecționare a contractaril și livrării 
produselor siderurgice".

Referatele prezentate cu acest pri
lej și dezbaterile care au avut loc au 
reliefat uncie succese obținute de al-' 
derurglțli! hunedorenl In îmbunătă
țirea tehnologiei de livrare a lamina
telor șt Îndeplinirea ritmică a obli
gațiilor contractuale față de ccie peste

Și colectivul secției de 
cazangode «-a angajat să 
obțină substanțiale eco
nomii de metal Dintre 
cele 250 tone do metal, ce 
vor fi economisite, cazan- 
gcrla a realizat pipă acum 
Kfâ jtone. Iata-1, (foto - 4) 
pa muncitorul Ion Ispas 
și maistrul Gheorghe 
Vlăsccanu, din această 
secție, manevrind cu aten
ție mașina de debitat cu 
celulă folpelectrică; el 
obțin la fiecare ojterațlu- 
ne câteva kilograme eco
nomie de metaL

Prin obținerea unor s- 
semenea succese colecti
vul do muncă al urinei 
i,23 August" dovedește că 
este holâriî să nu precu
pețească nici un .efort 
pentru gospodărirea ra
țională a metalului, pen-

aproplcrea 
Imentelor 

W. Au fost 
căror apli

care vn favoriza economisirea anual 
a circa IOD ODO tone de irîelal de că
tre unitățile bancflciare.

in acest an, 100 tone 
metal, dintre care 33 
tone au și fost realizate, 
lată-l pe muncitorii Ion 
Dumltrașcu, Ion Vlntllcsd 
șl Constantin Clobanu

—- -Prin urmare, unul din ca pe lela 
de acuzare-a fost formulat. Au cu- 
ylnîul ..Inculpățli".

Valentin Constantin, inglner-șcf. la 
I.C.P.E.T. : „Să vorbim de cazane, 
principalul produs la care întrebuin
țăm cel mal mult metal Greutatea 
noului tip de cazan (cu păreți 
membrană) n-a scăzut așa cum scon
tam. în schimb, performanțele sale 
slnt net superioare. Reducerea consu
mului de metal a atins, prin proiec
tare, un plafon limită» Nu ' 
accentua fără a periclita 
In exploatare.

Marin I’opcseu :
Noi nu vorbim do partea sub pre
siune a cazanului, unde greutatea 
este conforma cu norma do rezisten
ță. Ne referim la alte pârii compo
nente ale cazanului (cadru, scărl- 
platformă, prelncălzitoare). unde 
coeficientul de utilizare a metalului. 
In toc să crească, a scăzut cu a- 
proape 10 la cută. Explicați aceasta".

Ing. proiectant Victor Donclu : „în 
ciclul de asimilare a cazanului tun 
acceptat cu toții un compromis : din 
dorința de a-l livra mai repede-be
neficiarilor. am trecut peste unele 
faze ale ciclului de asimilare, accep
ți nd să Introducem modificările pe 
parcurs. Nu fi-a stăruit, asii cit tre
buia. asupra prototipului și omologă-, 
ril sale".

Marin Beldeinu, maistru cazan
giu. „martor" : ..Nu-i vorba numai 
de grabă, dar șl do o dimensionare 
largă din proiectare. La recuperato
rul pentru furnale proiectul prevedea 
în plus 0 mp otel tablă inoxidabilă. 
Material scump. Eroarea a fost des
coperită In secție si proiectul corec
tat. Am predat la magazie plusul. 
Asemenea fillunțU nu slnt rare".

Daci. o primă constatare : scurta
rea ciclului de asimilare. în dauna 
unei analize riguroase a consumuri
lor. duce Ia irosirea unor mari can
tități de materie primă.

Aii capăt de acuzare : încetineala 
în tipizare. „Grefierul" notează : tipi
zarea a dot naștere unor rattonnle 
planuri de croire u metalului. Se lu
crează și mal repede Șl mal economic. 
Dar ?! nici procesul este lent. Pen
tru că lent exte Imprimai In chiar 
pianul tehnic nl uzinei. Anul acesta, 
uzina va asimila cinci tipuri de uni
tăți de pompai, cu subansambie ti
pizate. pentru reducerea consumuri
lor specifice, Ei bine, nici măcar nu 
se conceue o devansare a termenelor 
de asimilare. De ce 7 Pentru că._ așa 
prevede olanul tehnic. SI același 
olan tehnic amină, pentru, o dată ul
terioară. tipizarea uftor nării compo
nente ale centralelor termocnersețice 
(bojTerc,

nlzoare nu produc toate materialei? 
cuprinse In cataloage. Este partea de 
vină a uzinelor metalurgice". (Ing. 
Olimpian Florescu, cOMtructor-șef). 
„Pentru motivul că âcMte uzine nu 
ne trimit materiale conform repar
tițiilor. la no!, in atelier, unde le 
croim, cad multe deșeuri. Din 4 ODD 
tone metal, cit debităm lunar. 3®9 
tone sînt resturi™, recuperabile dnd- 
va“. (maistrul’Ion Mchlnolu). ..Re
cent. uzinele „Republica" ne-au obli
gat să acceptăm un sortiment de 
țeavă nvînd aceeași lungime, dar fiind 
mal groasă cu a mm și dntărlnd cu 
aproape o tonă mal mult flecare. 
Surplusul de ■ metal n-a putut fi fo
losit". (lag. file Năcuță).

Deci, a treia constatare : In proce
sul metalului apar șl alțl autori mo
rali. Reducerea consumului de me
tal trebuie privită intr-un context 
mal larg. Uzinele metalurgice au da
toria să sprijine eiistlnut eforturile 
constructorilor de mașini. Proiectarea 
unor produse cu gabarit redus, în 
care metalul înglobat sl fie utilizat 
cit mal rațional, nu poate fi con
cepută fără respectarea strictă, a 
standardelor St cataloagelor.

Pe baza acestor probe atent exa
minate, In „precisul milimetri
lor" de ta uzina „Vulcan" ®a pronun
ță o sentință darii : proiectarea are 
încă mari posibilități ca, o dată cu 
permanenta perfecționare a creației 
tehnice, să determine o reducere 
substanțială a consumurilor de mclal.

De astă dată, punerea in execu
tare a sentinței cade în sarcina „acu
zaților" InșLșL

consuliindu-se cu șeful de 
brigadă Dumitra lonfiâ, 
in vederea Îmbunătățirii 
tehnologiei de fabricare a 
arborilor cotiți ponlru mo
torul locomotivei de 7(10 
CP. (foto 3). Prin forja
rea arborilor cotiți în ma
trițe cu fibraj continuu se 
înregistrează o economie 
anuală de 60 tone de rae- 
taL

bilit, de comun acord, dcțțuhl mo 
uite să ducă'la utilizarea Irit mal efi
cientă a laminatelor, la 
condițiilor do livrare a sort 
de cerințele consumatorii 
făcute și alte propimeri a

Combinatul de celutoză șl 
din Călărași Împlinește zilele 
tea zece ani de la înființare, 
cest an. colectivul de aici șl-a pro
pus să-șl intensifice preocupările 
pentru reducerea consumurilor spe
cific® de materiale; In condițiile 
producerii unor cantități toi mai 
mari de hirtle de cea mal bună ca
litate.

— Se știe tarte bine că materia 
primă, materialele au o destinație 
precisă, stabilită prtn planul de stat, 
si. de aceea, trebiitedrămuite cu grl- 

"jă : nu trebuie să consumăm mai 
mult,«singura cale este să depunem 
mai multă siăralnțfi pentru a n« În
cadra in consumurile specifice nor
male sau chiar sub nivelul lor — sl 
aceasta depinde In primul rind de 
noi — spunea Intr-o adunare gene-, 
rală a oamenilor muncii tov. Ion 
Badea, secretarul comitatului do 
partid al combinatului

Așa «-a născut inițiativa „Leu cu 
leu se adună milionul*", pe baza că
reia s-au obținui realizări economice 
remarcabile. Bilanțul primului tri
mestru al anulm 1072 a înregistra: 
un succes cert : pentru prima dată 
de ta Intrarea in funcțiune a. combi
natului, producția de celuloză s-a 
realizat cu consumuri sub cele pre
văzute In proleeț, ta paie, clor și a- 
bur, Iar 1a săruri sodice se Încadrea
ză in limitele planificate ; s-a obți
nut o reducere cu 282 de Iei a chel
tuielilor materiale la tona de celulo
ză, Iar ta hirile, unde consumurile 
de colofoniu șl apă se încadrează în 
plan — cu CC7 Iei. In ansamblu a re
zultat* o economie de II milioane Ici 
ta prețul de cosi, .obținute in princi
pal prin reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție.

V

uzl- 
Ca- 

ariunța supll- 
angajamen- 

telor in Întrecere. In
tre ailo'.e. ca un .princi
pal obiectiv, muncitorii, 
inginerii și iehnlclenll de 
aici și-au propus econo
misirea a 1 MO tone de 
metal, dublindu-țl astfel 
angajamentul asumat In 
Jntrecerea socialista ia În
ceputul anului Fotorepor
tajul do față surprinde 
câteva aspecte din „bâiă- 
lia" pe care o desfășoară 
colectivul uzinei pentru e- 
conomlalrea melalulul șl 
valorificarea Iul superi
oară.

Inginerul Petre Pițur- 
cescu și tehnicianul Petro 
Duțuiescu (foto 1) au rea
lizat un dispozitiv de co
mandă tranzistorizat al 
transmtolei locomotivelor 
hldraultec, caro aduce o 
economie anuală de me
tal în valoare de 300 MO 
de Iei.» , :»<'

I»x rindul lor, Inginerii 
Sofronle Mlhal șl Belir 
Adalbert, prin studiul ten
siunilor interne ce apar 
in mașlnllc-unelte (foto 
2), au dovedit că se poate 

/ economisi intr-un ou mc
lal in valoare de 3 mili
oane Iei. în secția for
jă, al cărei colectiv s-a 
angajat să economisească, 

de 
de

tor care au proiectat șl executat, 
după o idee proprie. exHnderea ca
pacității de evaporare a leșlilor ne
gre. Instalația are menirea de a 
spori concentrarea I eși Hor negre, re
zultate In urma fierberii paielor, 
care, după regenerare, eint readuse 
in circuit.

Economii Importante B-au Înregis
trat și la secția birtJe. unde. Țață de 
tuiul 1971, consumul de colofoniu este 
mai mic cu 45 Ia sută, aflindu-se in 
prezent cu 10,5 Ia sută sub norma 
planificată. Iată ce no-a spus in a- 
cest sens maistrul Nîeotoe Negrea- 
nu: „Au fost destule cazurile cind co- 
lofonlul venea de la furnizor cu im
purități, pesoriat, dar raa-I rhal pu
țin adevărat că, din cauza depozlil&- 
ril necorespunzătoare. a dozării In
constante, consumul depășea cu 
mult norma admisă". Prima măsură 
întreprinsă a fost sortarea pa cate
gorii ; s-a trecut apoi la adoptarea 
unor noi tehnologii de preparare a 
cleiului, la funcție de materia 
primă.

Toate aceste realizări au determi
nat colectivul călărășean șă-și inten- 
:si flec eforturile ca. In acest an să 
atingă Umltale de consum prevăzute 
In proiect la ioate materialele sl 
materiile prime. întrecerea care oo 
desfășoară in prezent are In vedere 
acest obiectiv cuprins In angajamen
tul colectivului de a realiza, in in
tervalul care a mai rămas piuă Ia 
Conferința Națională a partidului, c- 
conomlj prin reducerea consumului 
specific in valoare de 4 milioane Ici.

Lucian C1UBOTAHU 
corespondentei „Scintoii"

— L-am realizat foarte simplu I Vezi rojilo ? 
nat penîru fabricarea a două șuruburi...

să dogorească la trei zile dună 
nare. Ceva ®e dislocă in adfctc 
elicea destinată carbonlcrului 
15 (NN) tdw _ . .
dugtriei noajsire 
pratațA Paletele uriașe 
aer ca intr-un zbor dc 
ticA Aproximativ 20WM 
de bronz aflai 60 leagănă o clipă 
In aer, răgaz meditativ parcă Înain
tea lungilor căiătocii marii I me.

Aflăm : premiera aceasta trebuia 
râ albă loc in august Harnicul co
lectiv a adus-o însă cu mult Înain
tea Conferinței Naționale a partl- 
duluL Mircea Rolbu ne-n făcut cu-» 
noscutfi hotărirea comuniștilor, a tu
turor muncitorilor de aici ca. plnă 
la 23 August, elicea numărul 2 pen
tru carbon Ierul de 13 0©0 tdw eă fie 
gata. Le urăm șl noi. după un stră
vechi obicei marinăresc : ..Vini din 
pupa, destoinic.! făurari ai alicei na
vale românești"...

La întreprinderile textile Galați, 
două filatoare eu declanșat o com- 
poUțle de muncă fără precedent. 
La ieșirea din schimb, brigadiera 
Aurica Lăcălușu raporta de curind 
realizarea pesta angajamentul luat, 
intr-o singură zi de lucru, cantitatea 
do 10 kilograme de fire. Concurenta 
prlnciiJală — brigada Adrianei Bana- 
ga — a produs cu 2 kilograme fire 
mai puțin. Lupta ®e anunță slrlnsăț 
nume noi urcă pe panoul de onoare.

întrecerea devine palpitantă. An
trenează energii proaspete, un cu
mul imens de gîndire. de inteligență.

Cine era plnă mal feri, ataknlerl. 
Vaallo Gurzu 1 Un brigadier prlntro 
multi alții care lucrează pe șantierul 
de locuințe mic.ro-19 Dunărea. An
trenat In acest uriaș efort creator. 
Vafille Gurzu și-a descotierit vocația 
de performer. Despre asta, im sin
gur argument : Încă de la Începutul 
lunii iunie brigada lui lucra In con
tul semestrului II. Realitate pe rare 
mecanicii de eub conducerea comu
nistului Aurel Marcu. do la același 
ioc de muncă, au Unul e-o dubleze 
in felul lor : cu 30 metri liniari de 
pltoil bătuți. In plus, in fiecare zl.

■ Iar in urma mecanlclto- vin neconte
nit alții, cu aceeași aspirație de re- 
cordment eiimail al muncit

PROCESUL MILIMETRILOR"
flanșe). De exemplu, reproteciarea 
flanșetor ar permite ca. din aceeași 
cantitate de material, să se obțină 
trei bucăți In loc de una. Aceeași 
ob«ter\’ație este valabilă sl p-ent.ru 
gama de țevi folosite, care In calcu
lul grosso modo, făcut chiar in Instan
ță^ atestă că prin tipizarea tor se 
poate pune In evidență un izvor de 
economii de metal de 2 ori mal mare 
de-cît cele realizate in prezent.

Așadar, a doua constatare : soluția 
tipizării, lăsată' oarecum pe un pian 
secundar, ascunde considerabile re
zerve de economisire a metalului.

Deliberarea s-a extina apoi asupra 
derogărilor. „Adeseori dv„ proiectan- 
(1L prevedeți materiale de anumite 
dimensiuni pe care furnizorii nu ni 
le livrează pentru xlmphil motiv că 
nici nu le produc. De nici si multele 
derogări in uzină. Numai In primele 
cinci luni s-au irosit, pe calea aces
tor derogări. 70 tone metal" (ing. 
Ion Rădulescu). „Uzina este mare 
consumatoare de țeavă. Negăsind 
țeava indicata in proiecte. folosește, 
prin derogare, alta, avtnd o greutate 
cu 18 la guta mal mare : 42 tone de 
metal reprezintă ..tributul" plătit 
pentru nerxdrtvirea dintre orolect șl 
po&ibiiltațile de aprovizionare" (Ing. 
Iile Năcuță).
ÎȚot așa fi-a reclamat, in dezbatere. 

. dj depășire a consumurilor de metal 
1 lâ profile grele șl la benzile de oțet. 

Cum «e âpâră partea acuzată?
„Derogările nu 1st nu cauza In 

proiectare. în alegerea materialelor 
sintem obligați să respectam stan
dardele In vigoare. Or. uzinele fur-

DE LARG INTERES

dm Brașov

Desen do Gh. CHIRIAC

Nlcoiac MOCANII 
corespondentei „Scinfeii*

DOUĂ A

1000 TONE DE METAL
: « -j / . ' ’ ; i; % 1 ■

efe fe angajament la realitate

vrare a lominaielor în -lungimi fixe 
și multiple.

Șl CERTA EFICACITATE
La „Hidromecanica"

Zilele acestea, la uzina „ECdrontecanlaa" din 
Brașov a-a născut o nouă țț valoroasă Inițiativă': 
colectivele grapelor sindicalo nr. 2 șl 3 din secția 
a 3-a — transmisii hidraulice — și-au propus sâ rea
lizeze întregul spor de producție din acest an, In
clusiv angajamentul asumat in întrecere, cu scule 
economisi ie,

Referindu-s© la. raționamentele care au stat la
baza acestei importante Inițiative, tov. Mihai' Pop, 
președintele comitetului sindical de secîfc. ne-a 
spus :

— Practica ne-a demonstrat că șl in domeniul 
utilizării raționale a seuîeior secția noastră dispună 
do largi posibilități. Ce! mal concludent, exemplu 
n!-l oferă faptul că unii muncitori, ca Vaslle Vuș- 
nnc, Constantin Vliil, Vlimos Glranscy, Șiefan Coc- 
sics, Gheorghe Năstăsescu și alfii, care lucrează cu 
regimuri optime de așchicre. utilizează doar 20—30 
Ia sută din cantitatea de scule normată. In limD
ce nlțJL, ca Petre Diaconoscu. Gheorghe Chkweanu. 
Bala Gali și alții, depășesc consumurile normate, 
uneori cu 80 pitta la suta la mită.

Calculele Intacmlle arată că, prin luarea uno- 
măsuri eficiente, cum ar fi foloslrca unor regimuri 
optime dc așchlere. Impulsionarea acțiunii de re- 
condițlonare a sculelor uzate, centralizarea operă-’ 
fiilor do ascuțire, crearea de brigăzi de specialiști 
care să îndrume tehnic întreaga activitate de gos
podărire a sculelor, se poale obține o reducere a 
consumului de scule. In acest an,- cu 216 OM Iei. 
ceea ce înseamnă o diminuare a cheltuielilor la 
1090 Iei producție marfă cu 10,80 la sută. Iniția
tiva ă fost. Imediat însușită șl susținută da organi
zațiile de partid și sindicală din uzină, urmind ca 
In zilele ce rin noua inițiativă să fie Îmbrățișată 
de întregii! colectiv al InEreprinderli.

■

La Uzina de sîrmă dm Buzău
■

1' ■ ■ « ■ ■ f • . • ....... | .

Un colectiv obștesc ni ..Scinteii" — alcătuit ad-hoc 
din tovarășii Troian llaicu, membru al Corhltelului 
județean Buzău al P.C.R.. directorul Direcției ju
dețene de Stallsticâ. inginer Ioan Lupii, activ!»,; nl 
comisiei economice județene. Vlelor Zaman, activist 
la secția propagandă-a comitetului județean do 
partid, și loan Chlra, ncllvist ni Comitetului munici
pal de partid Buzău — a Investigat, zilele trecuta.la 
Uzina de slrmă și produse din «irmă. resursele de 
creștere a producției in condițiile reducerii consu
murilor de metal, folosirii cit nial judicioasa a 
aeasluia.

Cu rigla de calcul In mină, pornind de la posibili
tățile existente in uzină. In acest domeniu, de la 
cerința de a ridica continuu, pe această cale, efi
ciența activltaii! economice, au fo-M deofetate nume
roase rezerve interne nevalorlficnte. Iată, prin de
vansarea cu,30 de zile, față de termenul planificat, 
a punerii In1, funcțiune a secției de plase sudate, se 

, va puiea asigura realizarea peste plan a unei pro
ducții de 1 C'M tone de plasă : prin producerea sunll- 
mentară a GO tone de sima șl a &D tone de electrozi 
do sudură, pe baza -diminuării normelor do consum 
la sîrmă și mnsă pentru electrozi, se poate oblino 
in plus o producție do 0,S milioane lei. iar prin 
imbunătățlrea structurii e-orlimentale la producția de 
sârme și electrozi (fabricarea eirmelor rincaie. ne
gre și mate, precum șl a electrozilor do «ecțlunl mJcl 
șl foarte mici — producție pretențioasă, cu valori 
mai mari) se poate înregistra un aii spor de produc
ție. estimat io 0.3 milioane lei.

Rind pe rind. s-au adunat zed. sute.de mii. nnol 
milioane de Iei. care iniumate nu ajuns la 
0 O'W Offl) iei producție suplimentară. Această ci
fră. care reprezintă reranilmentarea angaiamentu- 
lul de 10 milioane lei. de plnă acum. a. fost «te
meinic argumentată, aplicarea comnlexului do mă
suri preeonlznte reianslnd colectivul înlr-o pasionan
tă întrecere pentru au’.odepășlre sl perfecționare. în
tregul spor de producție urmează a fi realizat fără 
majorarea cantităților do materie primă stabilite 
prin plan, prin valorificarea superioară a celor 
existente.

Fructuoasă la uzina de slrmă,’activitatea colec
tivului obștesc al ..Scinteii" va continua, zilele aces
tea, așa cum ni 8-a spus, la Uzina de prelucrare a 
maselor plastice din Buzău.

Constantin MORARU

ent.ru
sute.de
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Teatrul „Valea Jiului" 
din Petroșani aste una din
tre nu puținele Instilutii de 
acest fel, «ltualo In centra 
pronunțat industriale, rnuu- 
d lores ti. Rațiunile înfiin
țării lui In anii republicii 
nu se mai cer exnllcate. 
Mal important de precizat 
este faptul că prezența unui 
teatru in Valea Jiu
lui continuă să reprezinte 
o puternică neeesltatc soi-" 
rituală. Iar profilul st ca
litatea artistică a spectaco
lelor acostai teatru cer 
examliiate sl (in vederea 
viitoarei stagiuni) stablHte 
— in primul rlnd din a- 
ceaslă perspectivă.

Teatrul oelroșenean pre
zinte spectacole nu numai la 
sediu, ci sl la LupenL Url- 
canl. Vulcan. Ixuaea. Petrl- 
la, ta Deva. Orățtle. Călan, 
Hunedoara. Ghelar — undo 
are stagiuni permanenta, 
precum șl în județele li
mitrofe : Alba șl Gorj — 
unde nu există colective 
artistice profesioniste.

Experiența teatrului din 
Petroșani, ca sl a foarte mul
tor teatre In această sta
giune. arată. Încă o 
cit do adevărat este ___
Imperativ prezent în toa
ta documentele de partid 
ce se adresează artei. în- 
demnînd-o ta cunoașterea 
si reflectarea vlclil. Noul 
director al Teatrului ..Va
lea Jiului", profesorul Iro- 
nlm Muntean, ne-a precizai 
că. dintre tltiurile adopta
te In acest an — sase piese 
românești 1 — ..Escti...“ șl 
..E vinovată Corina ?" au 
cunoscut cel mal mare aflux 
de public. Transpare in a- 
coastâ opțiune a spectatori
lor un semn edificator' ai 
tretel de aspecte lnsolraie 
din realitățile romănești.

Fără îndoială, orienta
rea repertorială a teatru
lui — al cărui afiș cuprin
de, In această stagiune, tn 
afara celor două titluri a- 
mlntlto — „Vtalcu Vodăa. 
„Ștafeta nevăzută". „Inte
resul general". „Ctad re
volverele tac* — este 
bună. Cea mai mare parte a 
directa Sorilor ce frec vehtea -

ză teatrul din Petroșani o 
compusă din mineri, side- 
rurglțti, energoiielenl. con
structori etc. Sondajele de 
public făcute în această 
nane a tării au dus In e- 
vldentâ cu prisosință atlt 
Infe-asul fată da sfera si 
dezbaterea etică, cit sl cal 
fată de permanentele si e- 
votutia condiției sl con

lă/între structura publicu- Or, fală, Teatrul „Valea 
Iul — stilul șl calitatea Jiului" a vizitat irecenl
spectacolelor. (Desigur, ori- Capitala. prezențîndu-ne . 
ce realizare scenică neso- 
tlsfă-cfitoare trădează - mi
siunea artei, dar nocivitatea 
el c cu atlt 
tr-un mediu mal nutin fir 
ntillarlzat cil teatrul brofe 
sionist).

Preferința

mai mare În
moi nu tin fa-

manifestă .a

data, 
acel
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!17,M Film artistic : ..Zlrt-l înalt" ?

— producție a studiourilor ț 
cehoslovace. i

bliltalea modernă — o dat 
roadă eu ‘ mult mal fertile. 
Am putut , remarca mal 
pregnant disponibilitățile 
cnleCiivuIui artistic, ca si e- 
fortul lui de a realiza soec- 
tacolo de. autentică vibra
ție. cu ecou In conștiințe, 

pildă, 
nuanța 
Vlalru 

Dumitru 
Drăcea sau capacitatea de 
.individualizare a unor par
tituri reduse — Mihai Cilia. 
Nieolae Gherghe. Vaier 
Donca, Florin Plaur. Acos
ta calități fiind reale —

piesa Iul Lau-ențlu Fulga 
'„E vinovată Corina7*. o 
investigație etică In actua
litate. construită sub forma 
'turei anchete lucide, ne- ov, vu vwu ju w 
jcrittaloare. Tratamentul re- Să mentionăm, do 
alzoral (Ion Olteanul. ..cău- preocuparea 11c a 
Sat", nc-a anăriit ca inadcc- psihologia unul

■ foarte uman —

Hlzoral (Ion Olteanul, „cftu- preocuparea He a 
Hat1".'no-a apărut ca Inadcc- psihologia unui 

■ foarte uman —

H 1 H ” Bjwetacoiui a suferit de u- 
H 0 M na5e “fehie. nud ales oi-lni

t V ■■ j. 7

i f i 
ffi- ' ' 

9.W Descinderea emisiunii de dl- i 
’titlriehiă a Telex.

9,03 Biblioteca t>entru toț! : I. L. I 
. Caraglalc, Teatru./ Participă l 

Ltviu Ciulei șl Nicolas Mano- ț 
1K3CU. 7

P.M De vorbă cu gospodinele. i

PU0GUA3TUI. I ii

însemnări despre repertoriul
Teatrului „Valea Jiului"

din Petroșani
| !-• ..I.’ . 1 4’
ți

Silinței noastre Istorice. Șl
• "astfel; .... 

dată, fie 
specii va 
adresăm 
îndemn 
crea cu „ 
in fala cărora 
fie 
care așteaptă cu emo|le 
inlilnlrea 
punctul 
torului 
noastre 
care să 
vlclil, o adinei' șl substan
țială meditație asupra fe
nomenelor ei csenllalc, o 
angajare vio în modelarea 
conștiințelor.

Facem o legătură dlrec-

lată, de această 
si numai din aer

ate,lui teatru, 
din nou un 

scriitorilor de o 
gindul Iu oamenii 

doresc să 
juca|l — spectatori

cu teatrul, cu 
do vedere al crca- 
asupra existenței 

socialo. Un teatru 
aiesle cunoașterea

publlculul pentru o for
mulă de teatru sau uliu 
trebuie bine, atent cunos
cuta. Or. preferința publi
cului. ca șl — aspect de u- 
semenea Important — com
ponența echipei artistice. 
In cazul Teatrului „Valea 
JIulu.” înclină către un 
repertoriu clasic ,șî con
temporan. Interpretat in
tr-o modalitate realistă : 
către montări In care spec- 
tatorul se Identifice cu 
viața șl zbuciumul de pe 
scenă. Din aceleași două 
motive. Inovațiile s® cer 
făcute — pe această /scenă 
destinată a realiza o artă 
cu caracter larg popular 
— cu o deliberare mal ju
dicioasă ca oriunde.

lipsa' dlcilel multora dintre 
interpret!, prin unele pre
cipitări ce făceau textul 
de neînțeles, urin Dlerdcrea 
ritmului in rostirea verau- 
rilor. prin cezurile aollcata 
în contrasens lofilc sl poe
tic.

Fie șl numai In legătură 
cu aceste două montări — 
credem că, pa de o parte, 
teatrul trebuie să recurgă 
și sA găsească sprijinul 
unul număr mal variat de 
colaboratori, ale căror di
verse opțiuni șl preocu
pări creatoare, transferate 
organic teatralul, să aducă 
un val de aer proaspăt și 
un sprijin profesional de
plin. Pe de altă parte, ar fl 
de dorit ea teatrul să; soli
cite acestor colaboratori 
tocmai sprijinirea uroccsu- 
Iui necesarei profesionali
zări — deprinderea mese
riei (acolo unde este cazul) 
ori lupta cu rutina. Credem, 
de asemenea, că mult aștep
tatele cursuri de reeiclare. 
organizate jn Capitală, nr 
trebui să Includă. în primul 
rind, actorii scenelor pro
fesioniste provenlțl direct 
din mișcarea de amatori, 
ca șl actorii care au Jucat 
ani In șir pe seene unde 
nu a existat o ideală emu
lație, actori care nu au be
neficiat de prea numeroase 
și fertile contacte artistice, 
si. din păcate, nici de spri
jinul sistematic al unei crl- 

. dorința atent dirijata de tlcl de specialitate.
a crea un spectacol isto
ric mal apropiat de ©ensî-

vat textului Asistăm la e- 
fortul steril de suorallcl ta
re. Intr-o chele străi
nă lucrării dramatice, a 
unor virtualități ale a- 
cesiela, de fupl inexistente. 
Mai mult, carenide. stinjțta- 
cllle de interpretare (prin
tre , înterpreUl teatrului 
petroșenean multi Drovin 
direct din mișcarea de a- 
inalori sl faptul se simte a- 
deșea) nu fac deci* sâ’spo
rească Impresia de artifi- 
clozliute.

Tn celălalt spectacol, cu 
..Vl.deu Vodă", realizat tot 
eub conducerea regizoru
lui Invitat- Ion Olteanu —

Natalia STANCU

>•
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.... -------  cu gospodinele.
10.es Teteandelopcdla.
10,0 Râvlsia iRernrâ TV.
11,33 Drumuri in Istoric s litrii șl 

dacii.
15,40 mililune de divertisment, 

iîpectacoi de balet șl acroba
ție pd gheață cu Peggy Fle
ming .șl Ansamblul da la Ma
dison Square Gardea.

tî.13 Cunoaște'.! !eg!!c T
IÎ.S3 Telejurnal.
U.t'5 Deschiderea emisiunii de 

după-amîază. Tenta de clmp : 
România — Italia. Continua
rea medului de simplu Ion 
Tiriac — A. Panatta țl parti
da de dublu. Transmisiune 

___ de la Arena Pro
gresul. în luni’ orei JS.M, 
emisiune In limba germană.

10,C0 Viața șl activitatea Iul
Gheorghi Dimitrov — film do
cumentar.
1KS1 do seri.

U.K Telejurnal « In Imtaiplnarea 
Conferinței Naționale a Parti
dul ui Comunist I tom fir: șl a 
celei de-a XXV-a anlveraSrlȘa 

. repubUdL Tara întreagă ta 
întrecere.

»,M Fotbal : Ronifinla — Italia. 
Transmisiune directă de ta 
stadionul ,43 August". Co
mentator : Radu Urzleeanu. 
In pauza : Desene animate cu 
ursuleții Terry.

11,13 FUm serial : „ftehulmelster". 
Episodul TI : „Micul matclo'.".

Î3.45 Telejurnal.
£S,!3 -Slagăra la cererea dumnea

voastră.

cl i reci A

•

PDOOBAMUL II

10.S) Agenda.
ia,<3 Ansambluri 

EBElblUl 
reșul“ al 
VtșeiL

17,19 Reportaj
17,25 Pagini muzicale 

popularitate.

11
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bucorcștean. i
de . mare J

_ _ folclorice. A n- 
fotcloric „Mararau- 

Casel de cultură din
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Din co In ce mal mult discutata, 
formula binnrâ artă-lndustrie eo 
Impune cu o tot mal accentuată au-, 
toritate, mal ales in condfilLle ac
tuale de dezvoltare, care fac uu nu
mai posibilă, dar obiectiv ne©e- 
Bară creșterea artelor decorative po 
suportul Eotid al metodelor do lucra 
Industriale. Aceasta aplicare a ima
ginației șl Inventivității creatorului, 
care, răspunzlnd unor realități sen
sibile, se reintegrează- activității 
sociale, depășește desigur, in aceste 
condiții, sfera aprecierilor pur este
tice, trezind interesul Justificat al 
unor categorii dta ce In ce mal largi. 
Căci, abordlnd problemele de ordin 

» estetic și tdu^ț alcj- feallzărij;-- nu : ’ 
’ pof fl neglijate cohdlțflle economi

ce șl sociale care” au dus la apari
ția tor. Noile construcții de locuințe, 
noile ansambluri Urbane Impun ko- 
luțlottarl plaaîlce, decorative dlh 
ce In ce mal Ingenioase. Șl nu In- 
Umplător apar, In ultimul timp, 
tot mal multe manifestări, de arta 
decorativă care recurg ta procedee 
industriale sau care-și propun crea
rea unor prototipuri lesne mulllpii- 
cablla. Cele patru expoziții do arta 
decorativă deschise in aceste zile In 
Galeriile de artă ale Capitalei o 
atastă.

Organizată de Institutul do crea
ție industrială șl estetica producției
— Centrala lndusirtal bumbacului, 
eu lucrări ale colectivului de crea
ție de ta fabrica „Dacia" — expo
ziția din sălile Ateneului Romfin 
(sir. Franklin nr. 2) apare ca o 
elocventă ilustrare a dublei funcții
— utilitară șl estetică
produsele textile o 
înllmplător. ăceasl _____
rod al activității d-o plita dcuM a

tise, fantezia Snaoțcse metrajele 
textile imprimate destinata confec
țiilor. Itanourlle decorative mar
chează efortul armatorilor do a-șl 
adecva proiectele cerințelor de sim
plitate, sobrietate șl luminozitate 
ate arhitecturii moderne. Șl .n-ar £1 
dealt să amintim draperiile 'do mari 
dimensiuni realizate de Olga Con- 
stantlneicu sau Constanța Buzău 
NlcoJescu ; ca;>acllaiea Celei Griflo- 
raș Neamțu sau a Eivlre! Preoteasa 
de a releva forța de expreute. plas
ticitatea fibrei textile ; ritmica și 
jocul decorativ al formelor din lu
crările Ilenei Dăscălcseu sau ale 
Gete! VLșan ; Inventlj’liatea.Iul l"<>- 
î.a VElmga — penirtj'a'deinorasira

nr. 20) pentru a reliefa șl potența 
Ideea artistică de ta caro pornește 
fiecnro panou., Aflată acum la cea 
de-a doua expoziție personală, ttai 
binecunoscută publicului bucu- 
reștean din numerota participări 
la inanlfestfiri colective de artă de
corativă, Ioana Munteanu aduce 
Și de această dotă In lucrările el 
aceiași suflu proâșpăt. aceeași deli
catețe in Interpretarea obi
ceiuri sau bosnie foldorlee, In rea
lizarea unor motive xd<‘corative. 
„Fila do basm",. „Prislca șl merele 
de aur“, „Caii do foc“ (după „Omul 
de piatră" de V. Eftimiu). diorama 
„Prolog la Punguța cu doi bani" , 
sini doar cltava- titluri,; prilej'' de’ ■

I
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o dală mai mult că utilul nu ee reintegrare In lumea rolraculoafiă a 
realizează In dauna frumuseții, a copilăriei, fabuloasă prin sugestiile

Patru expoziții de artă
decorativă

eleganței șl nici a posibilităților de 
reatza-n Influstrlaia.

Aceleași Idei legate de posibila șl 
atlt de necesara âlniblozâ ariă-ln- 
dustrlc iu domeniul artelor deco* 
ratlve ne-a fost sugerata de expo
ziția artistei MADELEINE BRAUN 
(Galeriile A- artă „Gateteea* Ca
lea Victorie! nr. MJ. $1 nu fapluJ e5 
Madeleine Braun este creatoare 
principală ta unitatea Panduri din 
cadfiil Centralei Industriei mătăsii, 
ci ideile directoare care au stat 
la baza întregii realizări șl organi
zări a acestej expoziții ne-au Jiu 
cu glodul la nebânultele valori ale 
sensibilității modeme pe care io 
poale ascijndo imprlMeul de at ta 
realizat Industrial; Căci; de la cro
matica delicată, predominant caldă 
& imprimeuri lor pe mătase, ta ri
goarea motivelor geometrice rit
mata pe nwrl suprafețe In drape
riile executate po bumbac, conform

CELA’GRIGORAȘ NT^\MTU.~EL; 
VIRA PREOTEASA, GEfA VjȘAN 
șl FLORIN VLANGA, marclnd fie
care In parte’ o personalitate dis
tinctă, relevă,, pe lingă o armortld a 
concepției, îndemlnarcă șl știință de 
a conferi filftieflălulul 0 nouă stră
lucire. Cromatismul bogat, finețea 
nuanțelor șl a asoctațiltor cotorls-

— pe care 
pol reuni. Șl nu 

;lfi manifestare.
colecllvulul de creație, justificat 
Intitulată „Artă-lndtistrlo*. este în-
chjnntă amplelor analize șl dezba
teri prilejuite de Conferința Națio
nală a P.C.R. Logică, orgănlcltate, 
necesitate Bint călitfiți care reunesc 
majoritatea lucrărilor prezentate a- 
cum de cel 7 expozanți. Căci, lîi 
egală măsură, lucrările semnata 
de OI.GA t CONSTANTINESGU, 
ILEANA DÂSCALESCU. CON
STA NȚA BUZĂU NiCOI.ESCU, 
CELA GRIGORAȘ IfEAMTU. EL-

copilăriei, fabuloasă prin sugestiile 
șl puterea ei imaginativă. ’Motive 
alo decorației de pe cojoacele popu
lare, fragmente do oglindă sau 
bucățele de aramă ‘— specifice fol
clorului -omănave ou fost asociate 
rafiei, material necunoscut artei 
noastre populare, In-mici ansam
bluri pline de vervă șl fantezie.

în sala alăturată a aceleiași ga
lerii, artista decoratoare ROD1OĂ 
ROMAN prezintă lucrări de tapise
rie. Activitatea cure numără aproa
pe 30 do onl a Rodlcăl Roman, ac
tivitate desfășurată plnă nu demult 
In domeniul Imprimeurilor- de arta 
șl al proiectelor pentru revistele de 
Itwdă, este completată acum prin 
preocupări coneratîzate In dome
niul, dln.ee în ce mal des încercat, 
nl tapiseriei. Jo'Cul! culoritpr stinse, 
care fuz!6heă2ă Impetcepllbi! uuote 
In altele (din „Istria") sau durită
țile cromatice (din ;.Av!:tf). reluări ; 
ide uftor biiteCuiidSCTJte motive de 
covor popular (dlrf „Compoziție pe 
tcină ce folclor") ( sau relnterpre- 
tăfl. tSOMo&n Unor'tehnic! moderne 
ale măștii populare, nu-slut desi
gur de natură a reuni întreaga ex
poziție sub semnul unei concepții 
Unitare, dar i-elevfl,' flecara In par
te. agreabile calități de ordin deco
rativ. Aceste expoziții de&chtee re
cent in Capitală propun, așadar,
exlsSenla unor prototipuri Jesne 
multlpllcăbila. în uneia cazurij cum 
este cel al colectivului do creație 
do ta fabrica ..Daci i" sau nl deco
ratoarei Madeleine Braun. pasul 
către transformarea tor in ..bunuri 
de consum" o fost făcut E de dorit

unei tehnici mixte, sau la motivele 
da inspirație folclorică din „Păsări- 
— întreaga expoziție demonstrează 
același simț al măsurii șl aceeași 
lucidă Intransigență ostollcă. ■ __ „......... .................. ....... ...........

Friimusetea îl forța do cstprâale ca U rnulHplele sugestii ale actuo- 
a rației au fost folosite de artista de- lelor expoziții să se manifeste cit 

■” ~ M'ratiejriJviteteHi

Marina PREUTU

a taliei au fost folosite de artista de
cora loSfc IOANA MUNTEAN!! !ri 
lucrările expoziției salo (Galeriile 
de artă ..Simeză", bd. Magheru .

ca ta multibleli 
lelor expoziții 
mâl milltă rece

I

„ROMÂNIA FILM" 
prezintâ 

Tn curînd pe ecrane

W: a î

Și totuși,
iJ p. 
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Producție a studioului 
„Maxim Gorki"
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Regia : I. Pobodonosfev
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Cu : Ira Volkova, Ta
nia Nevskaia, Serioja 
Kuskov, N. Gvozdiko
va.

La al V-lea Festival 
unional de la Tbilisi 
1972, filmul a fost dis
tins cu : Premiul pentru 
cel mai bun film pentru 
copii și tineret, Diplo
ma și premiul pentru 
col mai bun scenariu. .1

'./» Ml'.?

fia

¥

lmogi.no de la expozijia da fotografii „Lupta poporului din Cam- 

bodgia", deschisâ în Capitala
Foto : Gh. Vln|ll&

Dedicată In special cursanțlior șl 
propagandiștilor din InvățSrnlritul da 
partid, dar bucurlndu-se de o bună 
primire în rindurlle unor cercuri largi 
de cititori, colecția „Prelegeri de mar
xism-leninism" a Editurii politice 6-a 
îmbogățit in aceste zile cu cltova a- 
parHlî po o tematică de o deosebită 
actualitate.

Lucrarea „Creșterea rolului condu
cător al partidului în procesul făuririi 
socleiAții .socialiste mullllateraî dez
voltate", de Ion Mllran șl Iile Sirzca, 
Înfățișează un șir de Interesante con
cluzii desprinsa din aplicarea la con
dițiile Rouiănlei a tezei raarxlst-Ienl- 
silste cu privire la necesitatea asigu
rării rolului conducător al partidu
lui In revoluția și construcția socia
listă. Relle find cerințele decurglnd 
din această legitate a progresului noJi 
orindulri, autorii invaderează, pe baza 
unor exemple sugestive, preocuparea 
constantă a partidului nostru pentru 
cunoașterea aprofundată a realităților 
în dinamica for. a fenomenelor noi 
ale vieții economlco-sodale, pen
tru soluționarea. In conformitate cu 
cerințele progresului, a probleme
lor noi ce apar In proccaul construc- 
tio! «odoltate.

Un real Interes prezintă pentru un 
cerc larg de cititori capitolul consa
crat dialecticii exercitării rolului con
ducător al partidului, in care slut n- 
bordato un ș!r de aspecte esențiale 
privind unitatea dintre elaborarea șl 
înfăptuirea politicii partidului; P.C.R. 
șl structurile politice ale societății 
socialiste; rolul partidului ca pro
motor al dezvoltării conștiinței so
cialiste. NI se pare Insă că forța de 
convingere a ultimului capitol, inii-- 
tulat „Partidul comunist — organism 
politic dinamic, In continuă perfec
ționare", este într-o oarecare mă
sură diminuata de caracterul pre
cumpănitor tezist, expozitiv ei pre
zentării problematicii

Lucrarea „Știința, conducerii politi
ce a societății socialisto", semnată do 
Ion Mllran șl Alexandra Gollanu, fi
nalizează dteva din trăsăturile proprii 
procesului de conducere științifică a 
societății soctaltate. In strinsă legătură 
cu realitățile din țara noastră, cu spe- 

‘ clflcul etapei pe care o parcurgem, cu 
multitudinea condițiilor concrete asu
pra cărora se aplică acțiunea politică. 
Autorii scot in evidenta Imperativul 
conducerii științifice, ca o cerință o- 
bleetivă n dezvoltării noii o-indulri, 
explică sensul țxilitlc al științei con
ducerii, definesc — în lumina expe
rienței construcției socialiste In Româ
nia — conținutul șl componentele 
proceșuîul conducerii. Este relevată, 
de asemellea. legătura organică intre 
obiectiv șl subiectiv, general și parti-

cutar In exercitarea conducerii, de- 
moMirindu-so că spiritul creator este 
o componentă inalienabilă a conduce
rii științifice.

Subliniind corelația organică intre 
suveranitatea de stat șl natura socie
tății In care aceasta sa exercita, au
torul studiului „Socialismul șl suve
ranitatea de stat", conf. unlv. dr. 
Gheorshc Moca, subUnJază că suvera
nitatea etîlc un atribut esențial șl obli
gatoriu al statului, care-ș! găsește de
pilata realizare în condițiile socialis
mului. Este demonstrai caracterul e- 
ronat al acelor teorii care, minlmali- 
zlnd rolul suveranității In etapa ac
tuală, susțin că realizarea unei 
cooperări ștrinse Intre state ar im
pune o „limitare", o „știrbire" a su- 
vcrnnftăiil. Pe baza unei exemplifi
cări convingătoare se relevă că res
pectarea suveranității popoarelor nu 
numai că nu Împiedică Înfăptuirea 
uceatel colaborări, cl reprezintă cws- 
dițJa esențială n așezării el lie bazo 
noi, drepte, echitabile, conforme cu 
interesele vltalo ale fiecărei națiuni 
șl cu Interesele generale ale apărării 
păcii în lume. De real interes teoretic 
șl practic nl &e pare a fl modul de 
abordare a conținutului șl finalităților 
noi ale suveranității, ca atribut fun
damental al statului socialist.

Volumul „Situația clasei munci
toare și luptele de clasă în capi
talismul contemporan" (iruduzlnd stu
dii de T. Postolacbe, O. BIrlă. N. Do- 
brotă, L. Slroja, V. Pliat, T. Cara- 
cluc) înfățișează, po baza unul amplu 
material documentar, modificările 
substanțiale survenita In structura 
populației salariate la general și a 
clasei muncitoare in special In țările 
capitaliste dezvoltate, Polemlzlnd cu 
diferite teorii neștilnțlflce care caută, 
in mod vădit apoîogotlc, să Interpre
teze deformat asemenea transformări, 
autorii demonstrează In mod convin
gător că țolul revoluționar al da- 
r.el muncitoare nu este diminuat, ci. 
dimpotrivă, m accentuează pa măsura 
dezvoltării sale, n ndlnclrii contra- 
dtețiltor sociale care zgudtde societa
tea capitalista dezvoltată, a extinderii 
alienării ta nivelul întregii societăți, 
lipsită In ansamblu de o finalitate u- 
mairă.

Problematica majoră abordată, ma
niera do tratare și Însăși prezenta
rea — în volume mici, atractive 91 la 
un preț redu® — fac din colecția 
„Prelegeri de marxism-leninism" o 
colecție de un larg Interes, accesibilă 
unor cercuri din colo mal diverse de 
cititori.

Paul DOBRESCU
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haine ăe lucru
făcut cunoscută 
elevilor șl stli-

Pfesa a 
chemarea __  ___
deniilor. Ieșeni, adresată 
colegilor lor din toata 
țara, de a contribui in 
tlnipul vacanței de vară 
la desfășurarea optimă a 
lucrărilor naflcoîe. -Alte §1 
alte centre universitare, 
iinitfitl de Invătămlht do 
profile sl de grade diferi
te el ni In aceste zile mar
torele adunărilor Însufle
țite prin caro reprezentan
ții tineretului studios din 
patria noastră ec a iutii - 
Jează eâ dnslenEeă nrln 
muncă uatriolicft apropia
ta Conferința Națională a 
partidului sl cea de-a ■ 
XXV-a aniversare a re
publicii. Momentul aces
tor adeziuni entuzlasie la 
puternicul avlnt creator al 
Întregului popor pentru 
realizarea cincinalului 
înainte de termen coinci
de cu formarea, pe Între
gul cuprins al patriei, a 
comandamentelor Județe
ne de muncă patriotici, 
prin care comitetele U.T.C.. 
Moclnlllte studenților, in
spectoratele școlare stabi
lesc, Împreună cu unită
țile beneficiare, planuri 
detaliate, referitoare la 
nwesanil de forțe de. , 
muncă, locurile sl obiec
tivele unde se vor an
gaja tabere de muncă 
pe timpul vacantei. In 
telul acesta se asigură 
premisele organizatorice 
pentru realizarea Integra- i 
lă a dezideratului : toți 
elevii pairiel să efec
tueze în timpul vacan
ței de vară 15—20 de 
zile de muncă patriotică 
ații te unitățile din agri
culturii, cit ți în fabricile 
de prelucrare a legume
lor șl fructelor, pe șantie
rele de construcții desti
nate Invălămintuluj (va-? 
loarea estimativă a' ludă-

>

Ij

rilor de constructil șco
lare. efectuata prin mun
ca patriotică a elevilor, se 
ridică la pesto 23 milion^ 
ne Ici), la lucrări de refa
cere sl imboafitire a patri
moniului forestier, la con
strucția unor obiective o- 
conomlco șl cdctal-cultu- 
rale locale, precum șl la 
acțiunile de înfrumuseța
re sl gospodărire alo o- 
roșetor si comunelor.

Importante pregătiri or
ganizatorice se desfășoară 
în rlndutUe tineretului u- 
nlveraltar care, imediat 
după sesiunea de exame
ne, va merge pe șantie
rele cu cel mal diferit 
specific. Pentru a se crea 
posibilități da Participare 

. majorității studenților, 
actiunlia de muncă pa
triotică eînt organizate 
IX! mal multe etape. Bună
oară, studenții caro În 
timpul lunilor lude— 
august efectuează practică 
profesională vor desfășu
ra acțiuni de muncă pa
triotică, după programul 
de lucru și duminica, la 
obiectivele locale. în bri
găzi constituite Împreună

cu tinerii din Unitățile 
unde lș! efectuează prac
tica. Studenții care nu e- 
fectuenză practica In pro
ducție sau au efectuat-o 
deja slnt cuprinși, de a- 
sefnenea. In acțiunile de 
mutică patriotică. în pe
rioada 1—20 Iulie a.c„ 
peste 0 0&0 do ștudenti oi 
anului I din lnvâlămlntul 
superior universitar Vos1 
efectua lucrări !n codrul 
a 37 de întreprinderi a- 
itrtaolo do stat ; alîl t 
dă sludențl. din toți anii 
de studii, vor lucra pa 
șantierele a 32 construcții 
usilversltare : între 1 iulie 
— 31 august a.e„ pesto 
3 600 de student!, din toa
te llistitutele do învăță- 
mint superior, vor lucră 
pe șantierele de drumuri 
si de căi ferate, perioada 
de lucru fiind Btabllltă in 
scrii de dta 13—20 de zile. 
Studenții de fa taberele do 
odihnă vor sprijini prin 
muncă patriotică amena
jarea bâzelor sportive șl 
a spațiilor verzi, precum 
șl alte lucrări de Interes 
local. în felul acesta, ti
neretul studios ol Româ
niei socialiste este prezent 
în efori urile eu care po
porul român îniîmplnă 
cele două momente de Im
portanți Istorică pentru 
partidul șl statul nostru, 
hoiărlt să răspundă prin 
muncă entuziastă sl crea
toare condițiilor lot
bune de învățătură el via
tă ce-1 slut asigurate.

mal

Ț

studenților pentru

în conformitate cu Di
rectivele CC. al P.C.R. 
din anul 1S38 privitoare 
ta dezvoltarea invăță- 
mlntulul. In vara acttâs-

ta are loc prima selecțio
nare a studenților anului 
IV in vederea specializă
rii lor in anul V pentru 
1972—1973, în domeniile

matemnttcă, fizică, chimie, 
biologie.

Potrivit instrucțlunllo- 
eiabointe în acest sans de 
Ministerul Educației șl 
InvațămlntuluL ta unî- 
verslllMIlc din Buburesti. 
Iași. Cluj. Craiova s! Ti
mișoara. untie funcționea
ză facultăți de matema
tică. fizică, chimie sl bio
logie (bîologle-Eeonrafie). 
selecționarea studenților 
ea va face exclusiv din 
actualH ani IV. cursuri 
de zi. de la secțiile de 
matemntică, fizică, chi
mie șl biologie. In anul 
univers! lor 11772—1073 vor 
f| admijl 
numai 
căror 
— in 
studiu ■___ __  _
xamenul de diploma — 
este do cel puțin 8. 
Media generală so 
calculează astfel : suma 
mediilor anuale obținute 
In toți anii de sttidtl. plus 
de două ori nota la exa
menul de diplomă se va 
împărți la 8. In departaja
rea studenților pentru ad
miterea pe numărul de 
locuri planificat, bc va 
ține seama șl de notele 
obținute la disciplinele 
de profil șl înrudite, de 
nota șl calitatea lucrării 
Sa diplomă, participarea 
studenților Ia activitatea 
cercurilor științifice, pre
mii obținute, de activita
tea obștească, precum șl 
do recomandările cate
drelor, lutocmllo împreu
nă cu conducerea Asocia
ției studenților. Se vizează 
astfel o cit mal conclu
dentă selecție a unui po
tențial uman de corlă 
valoare, așa cum se în
fățișează el In iolalila- . 
tea manifestărilor sale pe 
parcursul celor 1 an! de 
stridii universitare.

Admiterea in anul V 
se va face In limita nu
mărului de locuri — sta
bilit în funcție de cereri
le de cadre specializata, 
formulate de ministerele 
economico șl Institutele 
departamentale — șl po 
bază de opțiune scrisă, 
prcalnbllă, din partea 
studenților absolvești. Do
carul fiecărui candidat, 
contlnlnd elementele a- 
mlntlte. necesare admlte-

In anul V 
acei studențl a 
medie generală 
cel 4 ani de 
plus nota la e-

ril sl departajării, plus 
recomandarea catedrelor, 
va fi discutat do conalllul 
profesoral al facuRățil In 

r perioada 20—2S iulie, re
zultatele urmlnd să sa a- 
flșezo In ziua de 
21 iulie. Studenții caro 
au dreptul să can
dideze la admitere in 
anul V, dar solicită oă de
vină cadre didactice, pre
cum șl cel caro nu au 
dreptul dă candideze sau 
nu candidat dor nu au 
fost selecționai! șo vor 
orezonta la aceeași, dată 
la comisiile de repartiza
re în Invățămint. tn zi
lele do 23—23 Iulie.

Pregătirea studenților 
în anul V se face pe baza 
planurilor de studiu indi
vidual, Planurile de alu- 
dlu vor puno accent pe 
aetivltâți aplicative, stu
denții urmind el rea
lizeze lucrări Practice, 
proiecte, memorii științi
fice in Btrlnsă legătură eu 
temele de cercetare ale 
catedrei, precum șl cu 
contractele încheiate de 
catedră cu producția sau 
cu Institutele de cercotari. 
In areal scop se vor uti
liza. no lînafl laboratoare
le facultăților, cele ale u- 
nltatilor de cercetare, ale 
academiilor de silințe, 
combinatelor Industriale 
etc. în bugetul timpului 
de studiu m prevăd, de 
asemenea, ore de docu
mentare ta biblioteci, au
dierea a unu-două cursuri 
de specialitate, precum și 
a unui curs do ștljr.țe So
ciale. Condiția de promo
vare e.sle determinată de 
îndeplinirea Integrală a 
planului do studiu Indivi
dual șl do notele obținute 
pentru activitățile donase 
pa buza planul tU de învâ- 
tămlnL

T-i Încheierea anului V, 
student!! vor susține un 
proiect, după promovarea 
căruia ol primesc o di
plomă de absolvire, pu
țind fi Încadrați fie ca a- 
filstenli stagiari In învăță- 
mlntul superior, fie ca 
apedallșll în institutele de 
cercetări departamentala. 
In fabrici, uzine, centrale 
industriale. In funcție de 
domeniul fn care s-au spe
cializat.

I

Mihai 1ORDANESCU
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Delegația U.G.S.R. la Congresul Mișcării
Sindicale Revoluționare din Cehoslovacia

s-a întors in Capitală
Vineri după-amlază s-a înapoiat î 

In Capitală delegația Uniuni! Gene
rale a Sindicalelor din România con
dusă do tovarășul Virgil Trofln, mem
bru ol Comitetului Executiv,- al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.FI. 
Breședințele Consiliului Central al 

■G.S.R-, care a participat la lucră
rile celui de-ol VIII-lcn Congres al 
Mișcări! Sindicale Revoluționare 
din Cehoslovacia:

La sosire, pe aeroportul . Otopenl, 
delegația a fosi Intlmplnaiă de Gheor- 
ghe Petrescu șl Gheorgho Sluparu, 
vicepreședinți al Consiliului Central 
al U.G.S.IL, de secretari al Consiliu
lui Central al U.G.S..R. șl do membri

a! Comitetului Executiv td Consiliu
lui Central al U.G.S.TL

Au fost prezehU Miroslav Stack, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, membri al ambasadei.

. Membrii delegație! române au fost 
salutați la plecarea din Praga, pe ae
roportul lluzyne, de tovarășul Karel 
Hoffmann, membru al Prezidiului 
C.C, al P. C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Consiliului Central ai Miș
cării Sindicale Revoluționare din R.Ș. 
Cehoslovacă, precum 
dorul României la 
Has.

sl do ambasa- 
Praga. Teodor

(Agerpres)

Funeraliile tovarășei
ș

Zma Brmeu
Vineri au avut loc la Capitală fu- 

neralUlo tovarășei Zina Brincu, vechi 
militant al mișcării muncitorești din 
țara noastră.

La catafalcul depus la holul Casei 
do cultură a tineretului au făcut do 
gardă vechi militau ti a! inijcftrîi mun- 
dtorețll din România, membri ai 
C.C. al P.C.H., cadre do conducere, 
profesori și sludenți de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu", activai! do 
partid.

Din ultima gardă nu făcut parte to
varășii Gheorghn Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid București, Clheor- 
ghe Stoica, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al ECU. Nlcolae 
Cuină, membru ol C.C. al l’.CJL, 
președintele Colegiului central da 
partid. Ghizda Vuss, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.K.

Pe o pernă din catifea roșie se 
«Bau ordine șl medalii ale Republicii 
Socialisto Romănta cu cafe Zina 
Brincu a fost distinsă pentru Îndelun
gata an activitate revoluționară, 
pentru merite deosebite In opera de 
edJficaro a orindulrii noastre socia
liste.

în semn de omagiu au fost de
puse coroane șl jerbe de fiori din 
partea familiei tovarășului Nlcotae 
Ccaușcscu, a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Comite
tului municipal de partid București, 
Academiei „Ștefan Gheorghiu”, ln- 
s’JtuPjlul de studii istorice șl soclal- 
polltlce' de pe lingă C.C. al P.C.R., 
Comitetului foștilor luptători anti
fasciști, tovarășilor da luptă șl prie
tenilor aproplațl.

La adunarea de doliu, care a nvut 
loc la crematoriul „Cenușa", au adus 
un ultim omagiu celei dispărute to
varășii Ștefan Mocuța. pnm-locțlltor 
ar președintelui Academiei Ștefan

Gheorghiu”, Marian Vlaic, student Ia 
Institutul pantru pregătirea cadrelor 
in probleme alo conducerii soelal- 
pollllce din Academia „Ștefan Gheor- 
Shiu“. Micu Eeaterlna, veche mi- 

tanlă a mișcării muncitorești din 
tara noastră, șl Iile Rădulescu, 
membru al C.C. al P.C.it.. se
cretar ul Comitetului municipal 
București ai P.C.R. Vorbitorii au 
evocat viața șl activitatea tova
rășei Zlna Brincu, care, cu o înaltă 
conștiință revoluționară, animată de 
simțămintele fierbinți ale dreptății 
șl libertății sociale, ale patriotismu
lui și internaționalismului, sl-a dă
ruit cu abnegație puterea do mun
că șl capacitatea de creație ’ .2 . 
tteril noii orindulrl sociale. învln- 
glnd vicisitudinile, 
roarea autorităților 
ghezo-moșlereștl. ea 
credință nestrămutată 
etatismului a rămas ________
convingerile sale politice sub regi
mul aspru al închisorilor, căruia l-a 
opus dlrzenla șl curajul comunist

Este meritul nepieritor al partidu
lui nostru comunist de a fi crescut 
și educat de-a lungul Istorie! sole 
cadre din rindul femeilor, precum a 
fost Zlna Brincu, formate la spiri
tul luptei șl al muncii, ai devota
mentului plită la sacrificiu pentru 
liberta’ea poporului.

Propagandist și dascăl comunist, 
stimată și apreciată de tovarășii săi 
de luptă șl muncă. Zina Brincu și-a 
contopit propriile sale Idealuri cu 
idealurile clasei muncitoare, ale 
partidului comunist, in spiritul că
rora, mal bine de un sfert de veac, 
cu o energie Inepuizabilă, holărîre, 
modestie șl simț de răspundere, s-a 
dtedlcal activității do formare b! edu
care a cadrelor do partid la Acade
mia .„Ștefan Gheorghiu".

înfâp-

Infruntînd te- 
soclotfitll bur- 
a luptat cu 
In Izbtnda so- 
neclintlta In

(Agerpres)

TELEGRAME
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Ex c elen ței Sale
Dr. KR1STJAN ELDJARN

Președintele Republicii Islanda

!
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Vineri dimineața a foet semnat la Nlkltln. „

București Acordul Interguveraamen- pentru lurlsm lnternațlonal de
tal de colaborare In domeniul turis
mului Intre Republica Socloltslfl 
România șl Uniunea Sovietică. Acor
dul a fost semnat de Ion Cosma. mi
nistrul turismului, șl de Sarghel, S.

' I •
V u* |- '
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_ _ __ șeful Direcție! generale
pentru luriun Internațional de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

La semnare a fost da față V. I.
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. lâ 
București.

(Agerpres)
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Concursul de admitere in licee,

școli profesionale și ucenicie

Cu ocazia Zilei naționale a Republici! Islanda, 
cele mal bune

Cu prilejul plecării definitive, am- 
basadoml Austriei la BucurcțU,' E- 
duard Tschflp, a oferit, vineri dtiptl- 
amlază, o recepție.

Au participat Mircea Mallța, minis
trul educației și invățămlntulul, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
m misirului afacerilor externe, Mlhnea 
Gheorghiu, prim-vlcepreședlnle al 
I.R.R.C-3., membri ni conducerii unor 
ministere și Instituții centrale, oameni 
de artă șl cultură, reprezentanți ai 
cultelor, ziariști.

Erau prezențl șefi al unor misiuni 
diplomatice acreditați Li Bucure-ștl țl 
membri al corpului diplomatic.

*
Președintele Băncii de export-lm-. 

port a S.U.A., Henry Kearns, 
care, la invitația Consiliului de 
administrație al Băncii române 
du comerț exterior, face o vizită

în (ara noastră, a avut convorbiri cu 
Floreii Dumitrescu, ministrul finan
țelor, Mihail Fîoresru, ministrul In
dustriei chimice, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor do ma
șini, Nlcolae M. Nlcotae, ministru 
secretar de stat !ă Ministerul Comer
țului Exterior, Vaslle Volojenluc, pre
ședintele ConslUului de administrație 
al Băncii române de comerț exterior.

★
Cunoscutul om do știință Hermann 

Oberih, originar din România, caro 
a sosit In Capitală la invitația Aca
demiei Republicii Social tete Rotnănla, 
a avut vineri o Întrevedere cu acad. 
Remus Răduieț, vicepreședinta al 
AcademleL

La Întrevedere nu participat acad. 
Elie Carafotl, președintele Comisiei 
do aslronautică a Academici.

(Agerpres)

Ministerul Educației șl Invăță- 
mlntuiui aduce ta cimostință urmă
toarele : <

Concursul de admitere In licee, 
școli profesionale și ucenicie pentru 
anul școlar 19/2/1973 se va desfă
șura. ca șl în anul trecut, astfel :

L La liceele de cultură generală sl 
liceele pedagogice.

1. Concursul de admitere In licoalo 
do cultură generală (inclusiv liceele 
de artă și cele cu program de edu
cație fizică), precum si Iii liceele pe
dagogice va nvea toc Intre 22 iunie 
Si 3 iulie panixu cursurile do zi. in
tre 1 ®i 10 septembrie pentru cursu
rile serale șl Intre 20 sl 30 septem
brie pentru Jnvățămlntuî fără frec
vență.

Probele practice de apeclalltato la 
liceele do artă, liceele cu program 
do educație fizică, vizita medicală la 
liceele cu prooarea in limot strume, 
precum șl proba de aptitudini mu
zicale șl vizita medicală la liceele 
pedagogice au loc ln: zilele de 22 șl 
23 Iunie.

înscrierea candidațllor bo vn face 
plna In zjua de 21 iunie a. c., Inclu
siv. Candidați! respinși la probele 
practice oe pot Înscrie In concursul 
de admitere în Uite llcfee p!nă In ziua 
de 23 Iunie, inclusiv.

2. La concursul de admitere sa sus
țin următoarele examene :

a) Limba șl literatura română (scria 
și oral) ;

b’) Matematică (scris și oral) ;
c) Istoria României (oral).
Candidați! la concursul de admitere 

In licee cu predarea In limbile națio
nalităților conlocuitoare atsțln exa
mene — scris șl oral — și la limba 
il literatura maternă.

3. Probele scrlso încep, in Întreaga 
țară, la ora 0,00. In zilele da :

a) 23 Iunie — limba șl literatura ro
mână ; I '

b) 27 iunie — matematică ;
c) 20 Iunie — limba șl literatura ma

ternă.

II. La liceele de speeialllate.

1. Concursoil >de admitere va avea,
loc intre 22 iunie șl 3 lulîe, la invăță- 
mintul de zi, șl intre 1 șl 10 septem
brie, ia invățămintul -seral, șl fără 
frecvență. \ ; . ... *

înscrierea candidațllor la Invăță- 
mlnlul do zi sa facei plnă In ziua de _ „v _______ , _
21 Iunie, inclusiv, tar ta Ihvățămln'.u! x-a. ■

tseraljși»fără frecvență însa-l0rea.I.in=.... sn-<W W' ortfrt-cepe cu 30 zile lrmLnte de concurs și - -- ^F^50 . mcop _wt
se Încheie cu două zile Înainta de în
ceperea tteațiula.

2. La liceele do specialitate, *rtvi‘i-
țămlnt de zi, seral șl Tară frecvență, 
concursul coastă !n susținerea urmă
toarelor probe : ’

a) Limba șl Oltcratora română sau, 
la alegorea candidatului, un obiect de ■ 
profilul specialității la care acesta se 
înscrie (flzlcă, îchimie, științe biolo
gice, geografie)' — scris șl oral; obiec
tele la alegere sint cuprinse în „în
drumătorul prțvlnd arlndtarea In li
ceale da specialitate" ;

b) matematică — scris șl orei.
La specialitatea ^arhitectură și sis- 

temallzare", concursul de admitere 
este precedat de susțiiu 
ba practice; do verifica

scrise. Candidațil respinși la probele 
practice pot înscrie la concursul de 
admitere in alt® licee pinâ L: ziua de 
23 iunie, Indusiv.23 iunie. Inclusiv.

Candidați! aparțlnlnd nnțlonulllăț!- 
lor conlocuitoare pot susține probele 
de concura In limba maternă la obiec
tele pe care le-au studiat In această 
limbă.

3. Lucrările scrise încep la ora fi.Cffl. 
pentru cursurile de zi (respectiv ora 
17.00 pentru lnvățămintul seral șl fără 
frecvență)' In'zilele de :

a) 23 Iunie (1 septembrie) — limba 
șl literatura românii sau obiectul pen
tru care a optat candidatul ;

b) 27 iunie (2 septembrie) — mate
matica.

COMISIEI itE 
GUVERNAMENTALE 
ROMÂNO-BULGARE

SOFIA 16 — Corespondentul Ager- 
pres, C. Amari»,el, transmite : Condu
cătorul delegației române, care parti
cipă la fesUvltâțlle prilejuite deScfea 
de-a 98-a aniversaro a nașterii lut 
Gheorgh! Dimitrov, tovarășul LeOn- 
le Răutii. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prcședln- 
tata părții române In Comisia mixlă 
guvernamontalâ romăno-buîgară de 
colaborare economică și iehnlco- 
șUlnțlflcă, s-a Intllnlt vineri , cil 
Jlvko Jivhov, ’membru ul Biroului 
Politic al C.C. a P.C. Bulgar, vice
președinta nl Consiliului de ;M‘- 
nlștrl al R, P. Bulgaria, președintele 
pârțfi bulgare In comisia mixtă)

In cadrul Jntllnirll. care 
(fisura1. Intr-o atmosferă < 
tenesscă. ‘nu fost discutate probi___
privind dezvoltarea. In continuare, 
a colaborării blloterale.

în cursul nceletoșl zile, delegația 
română a vizitat orașul ți complexul 
agro-lndusirtol Botevgrad, precum 
șl casa natală, din comuna Praveț, a 
tovarășului Todor Jlvkov.

Voastre calde felicitări, împreună cu 
prosperitate pentru poporul lslandez.

REYKJAVIK

ndresez. Excelenței 
urări de fericire și

CEAUȘESCU

■&-

NICOLAE
Președintele Consiliului dc Stal 

al Republicii Socialiste România

3. ;î

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar ganeral al Partidului Comunist Român

î

:S'

a,
EI
K

BUCUREȘTI '

Stimate tovarășe Ccnușescu,
Inii exprim mulțumirile mele Comitetului Central ol Partidului Co

munist Român șl dumneavoastră personal, pentru salutul, urările de 
bine și atenția pe care le-ațl trimis șl eu care m-ațl onorat

Sint convins că șl în viitor se vor întări relațiile de colaborare șl 
prietenie frățească în lupta dusă pentru socialism — cauza noastră co
mună. Vă urez multă sănătate și noi succese în activitatea dumnea
voastră de mare răspundere.

Cu salutări tovărășești,

i

*

! 1 ■ ! '
■ matematică ;

ierea unor pro- 
_ ________ . _rJcaro a aptitudi
nilor (desen1 după natură ?! desen li
niar), care se Organizează cu 3—1 zile 
Înainte de data Începerii probator

• • .. i

O

re s-a : doj- 
calda. prii
te probleme

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

cinema
a 13 fete șl un marinar t LltlA — 
15,50; 18, la gradină — aj,M.
o Marca dragoste : DRUMUL SA
RI! — 13,50; 17,45; ®3.
a ABiA-scarA dansam in familie s 

“* grădină
. , IMS, la 

S0,J0, COSMOS — 55.S3)

III. La școlile profesionale șl uce
nicie t

1. Conenranl de admitere se orga
nizează pc mtscrll sau grupe de -e- 
seril. separat penLru absolvenții șeo-. 
Iii generale de 10 ani (pentru care 
®e organizează daso distincte) și 
separat pentru promovați! clasei a 
VUI-a a școlii generale In urmă
toarele perioade :

a) 0—14 Iulie la Invățfimlnlul de zi 
șl ucenicie la locui do muncă ;

b) 1—10 septembrie la lnvățAmlntul 
seral.

înscrierea candidațllor începe cu 30 
zile înainte de concurs șl se Încheie 
cu două zile- Înainte fie începerea d- 
cesluln.

2. Concursul de admitere consîă dta 
probe scrise și orale la două obiecte 
studiata In școala generală (cile o 
probă scrisă șl o probă orală pentru

. flecare obiect), diferențiate pe mese
rii șl grupe de ropsorii.

Obiectele la care se susțin probele 
ser Lie șl orale sint cuprinse In ..în
drumătorul pentru admiterea ta școli
le profesionale ei ucenicie".

Candidați! aparțlnlnd națJooâUtfițlr 
lor conlocuitoare pot susține probele 
do concura In" llmta maternii la of 
bîccteld pe care lo-au fitudltii în a- 
ceastă limbă.

3. Penlru absolvenții școli! genera
le de 10 ani, concursul de admite
re ya consta dlntr-o discuita referi
toare ta cunoștințele necesare Însu
șirii meseriei pentru care doresc «A 
se califice. Admller.a candidațllor 
se va face în ordinea descrescătoare 
a mediilor de absolvire a clasei a

T

0.0'8 dimineața la toate școlile pro
fesionale — lhvflțfimînt de zl g! uce
nicie la locul do muncă — sl la 
orele 17.(14) (ora 9,CO In cazul clnd 
proba ®o susține duminica) ia" șco
lile profesionale — învățfimînt se
ral.

LOTO

n

BRAGA 10. — Corespondentul A- 
gorprea, C. Priaăcaru. transmite : La 
Braga s-au Încheiat. Ieri, lucrările 
celei de-a 20-a sesiuni a Comisiei de 
colaborare tohnico-ștllnțLflce Intre 
România șl ‘ Cehoslovacia. în baza 
protocolului Intervenit, cele două fi 
părți isi toc, transmite documentații 
șl vor delega specialiști pentru cu
noașterea reciprocă a realizărilor 

' iehnico-șliințifice In diferite donienll 
do Interes reciproc. . f

Protocolul a fost semnat din par
tea română, de Grifiore Bărgăltanu. 
vicepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare șl cooperare 
economică șl tehnică, 
cehoslovacă (le Tlbor 
al ministrului federal 
tare 51 Investiții.

Iar din partea 
Vasko, adjunct 
centru dezvoî-

Socialist Ungar

Numerele cxlrăse la tragerea din 
18 Iunie 1972.

FOND GENERAL DE PRJSMII : 
998 317 lei. EXTRAGEREA I : 13 73 
23 40 40 32 70 71 84. Fond de premii : 
4C1 OM lei. EXTRAGEREA A 11-a : 
C8 01 23 15 i2 48 fl.8. Fond de premii : 
534 m lei.

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — A- 
gonția M.T.L anunță că, la 14 șl 13 
iunie, a aviit loc ședința lărgită a C.C. 
al P.M.S.U., prezidată de Janos Kă- 
dâr. Au fost dezbătute informarea lui 
Zoi ton Komocsin. membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.MS.U.. in legătură cu probleme in
ternaționale actuale, șl raportul pri
vind situația in domeniul Invățăndn- 
t.uluj do stat prezentat de Gyorgy Ac- 
zei. membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. ai P.M.S.U.

"C

Excelenței Sale ■
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Soriaiiste România

Adresez Excelenței Voastre sincere mulțumiri pentru amabilul dum- 
neaybastrfi rhes-nj cu ocazia zilei mele de nașter^; la rindul meu, va 
transmit In mod cordial aceleași bune urări pe care le-ați exprimat lu 
adresa mea șl a poporului meu.

REGINA EUSABETA A ll-A
   ;

Fericirea i/w © aduc
„nopțile albe

Demult, in rindul 
poporului islawdec a- 
xista o crcdlttjd : a- 
cel om care va «ta în
tins pc un strat lie 
lavd pe toată durata 
unei „nopți albe* in 
preajma sohlițiplui 
de cară ca avea porto 
da fericire. Se spune 
că mulți au încercai 
acest procedau; nu 
există Insâ nici un 
indiciu că erau-, 
nul din ai țl-ar fi 
găsit fericirea. Era, de 
altfel, foarte grâu, ți- 
nlnd seama de faptul 
că secole de-a riadul 
țara s-a aflai sub do
minație străină, abia 
de la 17 iunie 1044 
Islanda devenind de 

"sine stăfdi.oare.
Mult mal practici, 

Islandezii de astăzi 
caută să-tl ciftige 
fericirea unei vieți 
mal bune printr-o 
muncă asiduă. Bun! 
cunoscători ci mo
rii, cu șl strămoșii 
lor, tcWcfnpiL iilande- 
sil au făcut din pes
cuit o adevărată artă, 
iransformlnd pestele 
in principala bogăție, 
iar prelucrarea peț- 

i telul In ramură de
l bază a economiei ță-
J rii.
) Desigur, pentru cel 
1 205 (KK) istanderi este 
> dificil sd schimbe ra-

sg
i'

<1

dlcai condițiile natu
rale cltrcge ale insu
lei lor, mai ales că 
suprafețe mari sint 
acoperite de ghețari 
pefnicl. C'u toate a- 
cestea, prin muncă in- 
dirjltă întinse regi
uni din sud-vest ți

ÎNSEMNĂRI 
DIN ISLANDA

nord-eii au fost trans
formate in pdfunl șl 
cSmpli roditoare. In 
același timp, cutsu- 

. rile Tiurilor Thforsa,
EHlhaar, Sog,„ Anda-.!-. 
leita au fost strunite 
pentru a se obține e- 
nafgie electrică nece
sară funcționării pri
melor întreprinderi 
Industriale, care o-1 
beau »d schimbe par
țial structura econo
miei. Căldura apel 
subterane — Impor
tantă sursd de ener
gie — a fost dirijată 
prin conducte pentru 
a încălzi locuințele și 
serele. Nu departe de 
capitala țării. In mi
cul orășel Hveragerdi, 
numărul serelor este 
aproape egal cu cel al 
locuințelor. Acolo se

obțin cu regularitate 
cite trai culturi do 
zarzavaturi pa an, 
precum st cite doua 
recolte de banane, 
portocale și Idmli. 
Lingă Cercul Po
lar — fructe tro
picale ! Este totuși. 
o realitate a Is
lands! zilelor noastre.

In încheierea aces
tor rinduri a» vrea lâ 
menționez bunele re
lații existente intre 
liomdnia ți Islanda. 
Oriunde am fost șl cu 
oricine am stat de 
vorbă am auzit ros
tite cuvinte da pre
țuire la adresa țării 
noastre, ’■ a politicii 1 

.:.?ata,:de?J»ce î,i„țrl^d j 
țțtfnl.e.> Memorabilă tn f | 

istoria -relațiilor din- , 
tre cele două popoare 
va rdmine scurta vi
zită făcută In Islanda 
de tovarâșul Nlcolae 
Ccaușescu in toamna

■ anului 1970, Ințltairea 
și convorbirile avute 
cu ace! prilej cu pre
ședintele Krlstjan 
Eldjarn. Sint fapte e- 
locvehte care arată că 
relațiile de prietenie și 
colaborare romdno- 
islandeze se adlncesc 
continuu, spre binele 

-și folosul reciproc.

N. PLOPEANU

ț. j
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o Lcgenila s CENTRAL — 8,131
11,33; 15.43; io; u.is:
O llaiaUonul Invizibil s VICTORIA

■ — S; 11,13: 13,3®î 13,45; 18,13; EJ,S3.
Q Mâriurtelrllo unul comisar do 
politie fAcutc procurorului repu
blicii i PATRIA — 1B; 13,3®; 16; 
18,30; îl, CAPITOL — 9; 1.1,15; 14; 
16,13; 18,43; 31, la grâdlnfl — 50,15. 
e Casa de sub arbori t SCALA — 
8,43; 11,15: 13.45; 16.15; 18.43; 31,13, 
BUCUREȘTI — ®.«; U; 13,15; 10; 
18,3®; 30,43, GRADINA SELECT
— Ml.
o Aventuri ta Starea Neagra : 
FEROVIAR — 0; 13,30; 16; 1S.33, 
MELODIA — 0; 12,33; 16 î 16,59, TO
MIS — B; 13.Î3; loAJ, la grtdlnă
— S3.
a M 0M de leghe sub mArl ; LU
CEAFĂRUL - bj»; 11; 13,53; 16; 
38,30 ; 31, FESTIVAL — 0.45; 11,13; 
13.43; 10,15; IMS! 31.15, la grădină
— £3,13, FAVORIT — 5,33; 13; 15,5®;
16; GRADINA DOINA —
S3,53.
o Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 115.
a Goj-a : DOINA — 11,15; 14,13;
11,15; 10,13.
0 Desculț In parc : EXCELSIOR
— 6,15; 11,50; 15,43; 18; 18,15; 30,50,
MODERN — B; 11,15; 13,53; 16;
18,13: 55,45, la gradina — SÎ.15.
o Femei In ofsaid ; VOLGA — 
0.50; U.S®; 13,45; 10; 18.10: 50,50.
o Kobin Hood s GlUVTl'A — 0Î
II. 15; 13,50; ÎS; 18,15; 20,3®, GLO
RIA — 8; 11J5; 13.10: 16; 18.15; 
Î0.W, AURORA - 0; 11.15; 13.3-5; 
13,45; 18: S3,13, la grădină — K3.S0. 
a It. D. Ia munte șl ta marc i 
LUMINA — 0; 11,15; 13,50; 16; 16,15; 
S3, W.
e Inima e un vinilor singuratic t 
DUZE5T1 — 15.50; 18. la gradină
— S3.M.
o Ea va ride — 1®; 15; 14. Horacio 
no — 10: 18.15; ®0,M : CINEMit- 
TECA (sala Union).
0 Puterea șl Adevărul : PACEA
— 15.20; 10.
o 1 loam im
CEGI — lâ.s»; i». .».•». —
— 20,15, FLAMURA — 0! 
u^o: 13: 10,15; so,3o.
0 Pentru că se Iubesc t DACIA
— a: it.13: 13.30: i®: 18.15;, sLm.
VIITORUL — 18: 18; 5®.
e Preria : UNIREA - 13.»; 18, ta 
gradină — SO, 15.
a Prințul Datata : TIMPURI NOI
— 0—20,15 In continuare.
o Toamna cheyennllor : CIU
LEȘTI — 1BJS01 10. MIORIȚA — «:
IJ. Î0; 10; 18,50.

a ABia-sc___ _______ ___
MOȘILOR — Î3.S.3; ÎS, la 
— 53,15, VITAN — 13,15;
gr.'iillnă —------
17,«;

S Trafic : FLOREASCA — 15,»; 
; ®JJO, ARTA — 13.1.0); ifl. In gra
dină — S5J0.

• Ancheta do In hotei Excelsior t 
FtaVCAllA — 15,Kl; 18; 83J3.
a Evadare din Planeta maimuțe
lor ; FERENTARI—1B.M; 17,45; 20 
a Felix șl Oillla : LABOMET — 
15,30; 15.
a Cinci pentru Infern t MUNCA 
— 15,M; 18; SS.18.
a Mary Poppins t RAHOVA — 
15,3®; 18.
a Copacii mor In pldoaro : PRO
GRESUL — 13,33; 18; M.13.
a Vagabondul s GlllNGAțil — 
15,30; 1®.

teatre

din pește oceanic
i

La magazinul „Delta Dună
rii" din București s-a deschis o 
expoziție cu preparate din peș
te oceanic.;! Organizată de în
treprinderea do nrezentare a 
produselor din cadrul Departa
mentului Industriei Alimenta
re. expoziția hi propune să adu
că la cuho'îtlnta consumatorilor 
(și. mc! ale.s. a gospodinelor) 
multiplele moduri In care sa 
poate prepara peștele oceanic 
(stavrizi; macrouri, cod. heringi 
ele.). Constituind un aliment 
bogat In vitamine, substanțe 
proteice șl fosfor, pestele ocea
nic vn fi prezent In cantități 
îndestulătoare in magazine, da- 

■ torftă extinderi! pescuitului cu 
traulerele românești pe mările 
șl oceanele lumIL Totodată, ex
poziția Ișl propune o testare a 
gustului și opinie! vizitatorilor 
osupra noilor sortimente rea
lizate de Centrala peștelui din 
cadrul Departamentului Indus
triei Alimentaro.

Azi, o atractivă întrecere fotbalistică
ROMÂNIA-ITALIA

Azi, pe stadionul „23 August” din 
Capitală, țncoplnd de ta ora 20. va ti
vea loc o atractivă întrecere fotba
listică intre echipele României șl 
Italici. Reprezentativele celor . două 
țări se intiinese acum pentru a cin- 
cen oară. Dintre precedentele patru 
partide, două au fost’ amicale (1039, 
București, 1—0 șl 1940. Roma, 2—1 
pentru italieni), iar celelalte două 
s-au disputat cu ocazia campionatu
lui european InlerțArl (1980. Napo’l, 
3—1 șl 1937, București, 1—0 pentru 
echipa Italici, viitoare camaloanft 
a continentului in acea ediție a com
petiției).

In comparație cu formația po care 
h avut-o „Squadra Azzurra" In pre
zenta ediție a campionatului euro
pean. de pildă, in partidă cu echipa 
Belgiei, astăzi apar mal multe mo
dificări. Au teșit din rir.duri Fac- 
chetll, Berlin!, Ceru, Benell!, D! Slsll 
șl RIva, In schimb, Iș! reiau locurile 
Ro’saio și Prăfl (sau, posibil, Anas-

ÎN „CUPA DAVIS" DUPĂ PRIMA ZI

România conduce cu 1-0 li

nn șl vagabondul « nu- 
13.45: 18: M,1B, la grădină- 11,15;

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonie. Dirijor ; Mlrcea 
Basarab. SolLst e Roger Pierrat 
(Franța) — 1®.
• Opera Românit : Travlata — 
10,50.
■ Teatrul do operetă : My ta ir 
tady — 1SJ3.
o A.R.I.A prerinlâ (la Sala Pala
tului I Concert susținui de Edltb 
Pleha ,țl forma |ta „Drujba" 
(U.R.SJÎ.) — S3.
o Teatrul Național ,.L L. Cara- 
glale“, (Mia Comedia) : Moartea 
uiumului golan — S3.
a Teatrul do comedia : Dispariția 
Iul Gsily Gay — 13.
a Teatrul „Luda Sturdza IV.i- 
lantlra” (sala din bcL Schitu htă- 
gureanu) : Play .Strindberg — 20; 
(sala din sir; Ales. Sabla) : Iubire 
pentru Iubire — 59.
o Teatrul „C. I. Nottarn" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10,M; 
(aala Studio) : Sora cea mare — sa. 
o Teatrul da revistă «1 comedie 
„Ion Vasllesra” : Dansul maimu
țelor — 19,30; ga Arenele Roma
nț) ; Vine, vine... olimpiada — 23. 
a Tealrul satlrtc-muzlcal „C. Ți
nuse" (asia Savoy) : Revista sire 
cuvlnlul — l®,20.
a Circul „București" : Spectacol 
prezentat de Circul mare din Mos
cova — 10, M.

tas!, dacă Frați nu va fl disponibil). 
Iată cum va arăta, cu multă probabi
litate, formația oaspete : Zo.’f (Alber- 
tosl) — Spir&l. Marchetti — Agrop-, 
pi. Rosato, Burgnlch — Causlo, Maz
zola, Bonlnsegna, Capello, Pratt (A- 
nMtasi).

Spre deosebire de adversari, in e- 
chipa României n-au fost operate 
schimbări substanțiale, singura nou
tate absoiusâ In formație fiind Kuhn 
TL Probabil, acosta va juca aripă 
stingă, deși s-a discutat ei desora e- 
ventualltatea ca acest post să fie o- 
cupat de Iordânescu, tar Kuhn să 
treacă vlrf de atac idlhga. lată care 
va fi In meciul de azi echipa Româ
niei : Adanmche —- Sătmârcanu, Lu- 
pcscu, Dinu, Deleanu — Dumitru. 
Nunwelller — Lucescu, Dobrin, Do- 
mide. Kuhn (Iordânescu). Printre re
zerve se găsesc< tineri Jucător! ca 
portarul Ștefan, fundașii N. lonescu 
șl Smnrandache sl mijlocașul Hajnal.

Partida România 
condusă de 
(iugoslavia).

Italia va fi
arbitrul M. Gugulovicl

3 '

Continuă seria rezultatelor
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valoroase in atletism
f
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în meciul cu Italia

In cadrul concursului desfășura’ 
pe stadionul „Kara’skakis" de lingă 

ctsUgal 
cu per- 
iirmnlă 
— 60.93

Atena. Argentina îlenls a 
proba de aruncarea discului 
fornianța de 03.18 m. fiind 
de sportiva bulgară Slofcva 
m. Recordmanul grec Christos Pap.i-
nicolan ®-a clasat pe primul kw In 
proba de săritură cu prăjina cu 3 40 
in. Iar la aruncarea ciocanului. Ma- 
uolov d .stabilii un nou record a! 
Bulgariei cu 70 15 ari. Fondislul etio
pian Vlfiar a terminat învkmător In 
două probe : 5 OM m In 13’49'’ si
10 OG» m în 28’45".

O Ieri, Nfistase — Barazzuttl 7—3, 
7—3, ă—G, 1—3 (partida s-a Întrerupt)

Corrado BărazzutU ®1 Iile Năsiase 
au inaugurat ien 1a araaa centrală 
„i’rogro.iiil- medul de tenis Italia — 
Romania din turul Iii al „Cupei 
Davis*, al treilea meci din Istoria In- 
Ulnlrilot T 
(1920, 1023 șl 1972).

In duda căldurii sufocante — greu 
auportată du coi circa 3 OM) de spec
tatori, dar mal ales do jucători — 
Hunul do joc a apărut foarte siuțlnut 
chiar de ta primelo mingi. în co-1 
privește ixi Năstase, este posibil ca 
el să M vrut neapărat oă ..accclere- 
zo“ Încă cUn-start, penini a nu răml- 
ne mult timp sub dogoarea soarelui. 
Din păcate, dorinței acostata Năsta- 
so nu l-a adăugat o mal mare con
centrare șl calmul necesar obținerii 
unei victorii rapide. In sclul I. Năs- 
laso a condus cu 3—0, apoi cu 5—1 
(șl putea clșllga imediat, câd a avut 
servjc’id). Barazzuill insă n egalat, . 
surprinzător, desigur, dacă avem in 
vedero diferența tic valoare dintre 
cai doi — avantajîudu-1 dar pe spor
tivul "' nostru. Năstase ciștigă totuși 
setul (cu 7—5), insă intr-un timp, tun 
zice, do două ori mal mare declt In 
condiții normale. Foarte sirinsă nvea 
să fie lupta șl In setul următor ; ar 
fi poate sufldeh! de spus că primul 
..ghem" al setului (ce u revenit lui 
Nastee) a necesitat prelungiri repe
tate. în continuare, scorul setului este 
1—1, 1—2, 2—2. 3—2, 4—2... ; sportivul 
român, deși suportă din ca în ce mal 
greu „căldura de foc", obține o a 
doua victorie de set (0—2). Al treilea 
set avea aă fie complet la discreția 
lui Năstase. proaspăt șl In vervă de 
parcă atunci ar fi Intrat pe teren. 
Deci, Năstase -- Banuzutll 7—5. 6—2. 
6—0. In acest fcL România deschide 
scorul in medul sfiu. foarte Impor
tant, eu Italia, — foarte important pen
tru că echipa învingătoare acum la 
București se califică în finala zonei 
vjropcne (grupa A) alături de eehloo 
U.R.S.S.; calificată, după cum se sile. 
In dauna Poloniei.

A doua partidă de simplu a opiis 
pe tinânil Italian Adriano Panatta.

1 campion al țării «ale șl, foarte recent,

directe romăno-ltallene

S—2, G—0 ; e Tiriac — Panatta. 8—6, 
O Astăzi, proba de dublu
realizatorul unor surprinzătoare vic
torii in fața c.ilo-va dintre vedetele 
tenisului internațional, cotnpatriotti- 
lui nostru Ion Tiriac, jucător cu o 
foarte bogată și binecunoscută activi
tate. Partida acestora a întrunit .apre
cieri generala — jocului mal de
gajat al lui Panatla Tiriac rcpUclh- 
uu-i cu mult elan și cu o mare pre- 
cir.le a serviciilor. Cucerind un prim 
punct chiar po serviciul adversarului. 1 
Tiriac n evoluat bine, conducted cu 
3—1, cu 4—2. Revenirea lui Panaita 
este Insă extrem de puternică, el 
egali nd cu servicii tari sl cu o bună 
mișcare In teren. Apreciatul nostru 
sportiv nu renunță cîtuși de puțin 
la luptă, deși la un moment dat Pa- 
nalta luase conducerea cu 0—5. Fi
nișul Iul Tiriac este do nestăvilit ; el 
Lși adjudecă setul cu 8—0. în setul 
care urmează, Panatla începe furtu- 
nd®, clștiglnd patru „ghemurrt conse- 
oitlv. Tiriac reface integral acest 
handicap, pflntr-o dărulro șl cu un 
elan de neb&nult. Ceea ca avea să 
Însemne insă o maro bucurie pentru 
publicul spectator, o fost evoluția in 
continuare a tenlBnanului nostru, care 
și-a adjudecat setul cu 7—3. Da in 
0—S la 7—3, lată Intr-adevăr un 
nesperat poate, dar plin de semni
ficații, succes da set al „veteranului" 
Tiriac in fața unuia dintre tenlsmanil 
aflațl In plină ascensiune pe firma
mentul Internațional. Cel do-oî trei
lea set revine ușor Iul Panatla, (6—0). 
Tiriac recimțlndu-so vizibil după 
eforturile depuse. Salul IV s-a Între
rupt din cauza întunericului (la 3—1 
pentru Italian), urnilnd a fl reluat 
astăzi do la orele 17.00.

Pentru astăzi diipă-amlază. Tiriac 
șl N&nase — de această dată în cu
plu — vor încerca să-șl reconfirme 
Încă o dată redutabllltateo ; In proba 
de dubîu. e! vbr întilnl probabil pe
rechea Nicola Pietrangell. Poulo 
Bertolucci. Spunem probabil pentru 
că. a?n aim prevede regulamentul.

. cuplurile pentru proba de astăzi pot 
fl schimbate chiar șl cu o oră înainte 
de intrarea pe teren.
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0 Cartă a drepturilor omului asupra 
naturii adoptată la Stockholm

Comunicatul sovieto-francez Premierul Willi Stoph despre
evidențiază ca un deziderat 

esențial:
8 DE LA TRIMISUL NOSTRU Convocarea

Normalizarea relațiilor
cu R. F. a Germaniei

ii
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PROTEST ÎMPOTRIVA BOMBARDĂRII , s"
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După două săptămlnl de Intensa activitate, conferința Națiunilor 
unite consacrau mediului Înconjurător și-a încheiat, vineri, lucrările 
începute la 5 Iunie in capitala Suediei. Desfășurată in prezenta repre
zentanților a 11-1 țări de pe toate continentele lumii, conferința a rea- 
5*1 să se înscrie prin rodnicia lucrărilor ei ca o dală Imporiantă in 
activitatea Organizației Națiunilor .Unite. De allfel. ziua de 5 Iunie a 
fost decretată „Zi Internațională a mediului Înconjurător".

cit mai grabnică

La capătul celor două sănlămînî de 
dezbateri, caro șl-au propus eă cu
prindă intr-un amplu program do' 
acțiune drepturile omului asupra 
naturii șl totodată rolul naturii de a 
sluji dezvoltarea multilaterală a vie
ții omului Pa păminl. forumul de ta 
Stockholm vine să propună guverne
lor șl po4X>arelor lumii un document 
de deosebită importanță : Declarația 
conferinței Națiunilor Unite cu prl-

' -■ ■ ■ 2„.,

fi suousă «ore aorobare Adunării Ge
nerale O.N.U. din această toamnă), 
precum șl un pion de acțiune In a- 
ce.'.t domeniu.

Dezbaterile dta ședințele plenare 
și ale comisiilor de spectalitalc s-iau 
concentrat Îndeosebi asupra clldrva 
puncte esențlato ate acestui docu
ment Pe parcursul desfășurări! el 
conferința a căpătat un tot mol pro
nunțat caracter politic, fiind domn 
de semnalat că In documentul final 
majoritatea problemelor ridicate de 
participant la dezbateri șl-au găsit 

' rcftlerhentarca. '
Pornind de ta necesitatea de a a- 

dopta o concepție comună șl princl- 
.pU comune care să Inspire șl să ghi
deze eforturile popoarelor In vederea 
conservării șl ameliorări i mediului 
înconjurător, conferința nu putea să 
nu abordeze In dezbaterile e! proble
mele polltlco-economlco-sorlale ale 
lumii contemporane in toată diversi
tatea lor. Cum era șl■ firesc, Intr-o. 
abordare de fond a unei probleme n- 
tît de importanta cum esta mediul 
Înconjurător, nu se putea ca, In ca
drul dezbaterilor, să nu se facă au
zita aprecieri lucide cu privire ta 
ceea ce a dus cu exactitate ta al
terarea mediului : colonialismul, sub
dezvoltarea. inechitatea «octală, ex- 

.pioatarea abuzivă a resurselor na
turii pentru a crea intr-o parte ■ a 
lumii un excesiv consum In dauna 
altei părți condamnată ta subdezvol
tare. Participarea activă a numeroa
se'delegații. șl îndeosebi a reore-' 
zentanților țărilor oftate In curs de 
dezvoltare, printre care șl delegația 
Republicii Socialiste România, a de
terminat încă de ta Începutul lucrări
lor o orientare a dezbaterilor tocmai

șfnueleare. ca cea mal gravă sursă de 
poluare a mediului Înconjurător ; 
scoaterea în evidență de către nu
meroase delegații a faptului că 2,13 
din populația globului au drepr ca
racteristici esențiale ale mediului 
înconjurător sărăcia, foametea, anal
fabetismul, mizeria și că in conse
cință umanitatea trebuie să rezolve 
de urgența aceste grele și imedla- 

eomcrmici Aa(îuniior unite cu ori- te probleme ; sublinierea faptului că 
yire la mediul Inconjurăior. (care va dorința do a proteja natura nu poa

te servi iii nici un caz drept pretext 
pentru a Împiedice dezvoltarea sta
telor, Majoritatea acestor aspecte 
și-au găsit, intr-o formă sau alin, re
flectarea In documentul final.

Proclumfnd dreptul suveran al «ta-- 
telor dc a-și exploata resursele po
trivit propriei Jor politiei privind 
mediul, declarația, care cuprinde un 
număr de 2S de principii, subliniază 
importanța colaborării De picior do 
.egalitate. Inlre toate Sările, mari sau 
mlcL pentru prevenirea, eliminarea 
sau reducerea țl limitarea eficace a 
poluării mediului înconjurător.

Pionul de acțiune, aprobat, dc ase
menea. de conferință, se referă la as
pecte multiple ale lupte! pentru con
servarea mediului. Inirc care supra- < 
vegherea calității ncesiuia. formarea 
de cadre specializate șl stabilirea 
unor măsuri pentru prevenirea șl di
minuarea poluării etc.

O contribuție substanțială la buna 
desfășurare a lucrărilor a adus, așa 
cum spuneam, delegația română, care 
a participat in calitate de coautoare 
sau a sprijinit numeroase pro
puneri șl amendamente, pronunțin- 
du-ae! totodată ferm pentru princi
piul unlversaUtătli ș! condamnfnd 
măsurile discriminatorii care eu dus 
la nopartlctoarea unui numă- de 
țări la iuisărlle conferinței.

Conferința de Ia Stockholm a pro
pus lumi! o Cartă a drepturilor o- 
muiul asupra naturii. Depinde de 
chibzuință, de responsabilitatea gu
vernelor și popoarelor ca această 
Cartă să nu rămlnă o simplă listă 
de principii șt de recomandări cl să 
se transforme intr-un îndreptar al 
colaborării șl cooperării dintre toate

cfllro asrwclele cele mol'acute ale popoarele lumi!, pentru fmbunnlfill- 
probJematicll In dezbatere : demasca- rea, calității vieții omului pe pfimlnt
re# războaielor de agresiune ; con
damnarea armelor chimice, biologice loan GRIGORESCU

■ ’■ i
* i

• • .

LONDRA 1G. — Corespondentul
nostru transmite : Tovarășul Ion Pă
turi. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, mintelml comerțului exte
rior. care se află la Londra In frun
tea unei delegații economice guver
namentale. s-a IntllnR vineri cu 
chitei Noble, subsecretar de stat 
pentru comerț din Ministerul Indus
triei șl Cotfierțulul al Marii Brita
nii. Au start discutate probleme pri
vind modalitățile de traducere în 
viată a Acordului comercial ue ter
men lung și a Acordului de coope
rare economică și . tehnică dintre

Roîiîfinla si Murea Britanic, «emnnt 
la 15 Iunie la Londra.

Tn aceeași zi. tovarășul Ion Pflțan 
s-a inillnil cu liderul Partidului La
burist din Marea Brjtanle. JLlarold 
Wllson.

La sMiul ambasade! României din 
Londra a fost semnal Acordul ’co- 

■ merclal pe termen lung dintre țara 
noastră ș! Republica Islanda.

Acordul a fost semnat de Ion 
Pflțan, iar, din partea Hep'iidicil 
Lslarida de LudvUc Josepsson. minis
trul comerțului șl pescuitului.

O delegație de primari români 

la Washington
WASHINGTON 16 — Coresponden

tul nostru transmite : Joi. a sosit in 
Washington o delegație de primari 
români care, ,1a Invitația Organiza
ției naționale a primarilor americani., . ; , - - —
va face o vizită in Statele Unite șl «ului S.Uj\..jjnde a pstalat la lucră- 
va participa la ■ conferință anuală a 
acestei organlzuțli do ta New Or
leans.

Delegația, forată'.fi din primarii o- 
rașelor Brașov, Pitești. Piatra Neamț. 
Oradea și Tg. Jiu. a făcut, vineri di
mineața. o vizită la sediul Congre-

rile diverselor comișll ale Senatului 
și Camerei Reprezentanților șl @-a 
intiinij cu senatori șl deputatl.

a conferinței europene
PARIS 16 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. a difuzat comu

nicatul eu privire ta vizita oficială în Franța a lui Andrei 
Gromilco, ministrul afacerilor externe ni Uniuni! Sovietice. 
Cele două părți, subliniază comanfcaJuJ, ș!-au exprimai 
Mușfacțta față do dezvoltarea relațiilor sovlolo-francezo 
după vizita In Franța a lui Leonid Brejnev, in octombrie 
lffîl.

Abordlnd unele probleme jale situației Internaționale, 
părțile au constatat efl pa continentul european s-nu pro- 

<îc schimbări favorabile care au contribuit la 
ie. Co
in le-

Îmbunătățirea situației șl a relațiilor Jntercurope.ni 
muafcalul exprima satisfacția Franței șl U.R.&S.■ . ijftl JS1 AC”

găturâ cu intrarea In vigoare a tratatelor R.F. a Germa
niei cu U.R.S..S. și Polonia șl a acordului cvadrlparl-t asu
pra Berlinului occidental, care deschid no! perspective 
pentru întărirea păcii in Europa.

Părțile au reafirmat importanța de prim rang pe care 
cele două țări o acordă convocării cil mal grabnice a con- 
i i Jf1. BSnoraJ-europenc în problemele securității șl co
laborării. Ele s-au pronunțat pentru îneeperca, in viitorul 
apropiat, a consultărilor multilaterale la Helsinki consa
crate pregătirii acestei eonfcrlnțe.

Cele două părți șl-au reafirmat, dc asemenea, spriji
nul față do o conferință mondlolă de dezarnuire.

„PREGĂTIREA MULTILATERALĂ POATE
ÎNCEPE ÎNAINTE DE SFÎRȘITUL ANULUI*

„Faza multilaterală a pregătirii conferinței pentru secu
ritate și cooperare europeană va putea începe înalnie de 
sflrșitul acestui an” — a declarat, potrivit agenției Fran
ce Prps.se. ministrul de externe finlandez, Kalevl Sorsa, 
aflat in vizită oficială in Elveția.

Referlndu-sje la alte aspecte ale politicii externe finlan
deze. Kalevl Sor.sa n subliniat că țara ea va recunoașie 
cele douâ etate germane.

BERLIN 10 (Agerpres), — „Guvernul Republicii Demo
crate Germane este dispus să, continue procesul de nor
malizare a relațiilor cu R.F. a Germaniei”, a declarat 
W'JJI Stoph, președintele Consiliului dc.Mlnlștri al R.D.G., 
intr-o cuvkitare rostită in fața oamerftlor munci! da la 
fabrica de automobile „Ludwigsfelde” din Berlin, Infor
mează agenția A.DN. Guvernul JR.D.G. abordează' ln spl- . 
rit de lucru și cu bunăvoință schimbul do păreri asupra 
instituiri! de relații normale între, cele două stale germane 
Independente ș! asupra încheierii acordurilor corespunză-- 
toare, in conformitate cu dreptul inîernațiomal, a mențio
nat vorbitorul. El a adăugat că pot fl obținute rezultate 
pozitive In convorbirile și tratativele viitoare numai ctacă 
ambele, părți se situează pe o poziție real tată șl in spiri
tul dreptului. Internațional.

Ca stat* suveran, independent, R.D. Germană cerc să fie 
primita ca membru al Organizației Națiunilor Unite, a 
declarat Willi Stoph.

' ' . ' ■

APROPIATA RELUARE A TRATATIVELOR
CEHOSLOVACO-VEST-GERMANE

. ... .-■* ■; te , 'te ■ tete te ■ ' J te. '
Guvernele ILS. Cehoslovace și It.Fi a Germanici' au că

zut de acord să continue Iralaiivcle privind retațiilfr reci
proce, la 20—30 iunie, la Praga, anunță ogențla C.T.K. 
Delegația cehoslovacă va fi condusă de Jlri Cetz, adjunct 
ul ministrului afacerilor externe, iar cea vesf-germană — 
de Paul Frank, secretar de stat ta Ministerul Afacerilor 
Externe.

I

HANOI 10 (Agerpres)__ Purtătorul
de cuvînJt a! Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a dat publi
cității o declarație in care arată că 
aviația americană a bombardat, la 14 
iunie, o porțiune a digului maritim 
din natul Nam Cuong șl n mitraliat 
ecluza din districtul T:e:i Hui. Tot
odată. avioanele S.U.A. au atacat ță
ranii core reparau digurile avariate 
din provincia Thanh lion. Declarația, 
difuzată de agenția V.N.A., subliniază 
că aceste acțiuni urmăresc să pro
voace inundații in R. D. Vietnam.

Mtnlstcrul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam condamnă cu hoiăarire 
bombardarea de către aviația ameri
cană a lucrărilor de irigații șl ata
carea țăranilor angajați tn operațiu
nile de reparare a digurilor. Ei adre
sează un apel țărilor sociali sie fră
țești, celorlalte țări iubitoare ăe pace 
șl dreptate, organizațiilor Iniermițio- 
nalo ș! opiniei publice mondiale, che- 
mindu-le să ceară agresorilor să purtă 
capăt Imediat Iwmbardaminielor, 
minării și blocadei porturilor Repu
blicii Democrate Vietnam.

Dedarații de condamnare a escaladării 
intervenției militare a S. U. A.

1

i, respee- 
eolecțlvo. 

greviștilor șl al

10 (Agerpres). —

I
BELGRAD i: „'.„-..„.„te,, 

țiiiorul secretarului federal pentru 
afacerile externe. Iakșa Patriei, a 
convocat pe tunbasadorul R.F. a Ger
maniei la Belgrad. Joachim Jaenicke, 
căruia l-a fnnilnat un protest Împo
triva atacului terorist săvlralt prin 
plasarea unei bomi>e in clădirea co.n- 
.‘mtaiului general al R.S.F. Iugoslavia 
din Miinchep, anunță agenția Ta- 
niug.

Patriei a’atras din eou atenția a- 
suprâ activității terortate •«, extremiș
tilor din rindul emlgrahțUdr'' 'iugo
slavi șl a necesității de a se între
prinde măsuri energice, de către or
ganele competente ate R.F. a Ger
maniei. pantru a împiedica această 
activitate.

Ambasadorul vest-german, infor
mează agenția' Tanluș, șl-a exprimat 
regretul in legătură cu aces’. Incident 
și a promis să transmită guvernului 
®ău conținutul protestului.

5

Cuvlnlarea reprezentantului 
■ roman

GENEVA 10 (Agerpres). — I.._
drul lucrărilor; Conferințe! Organiza
ției Internaționale a Mundt, vineri 
a luat cuvlntul Paul Naay, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.U.. re
prezentantul sindicalelor din Româ
nia. Vorbind despre rolul mundio- 
rulu! in societatea modernă, dtwpre 
participarea sa I liberă șl conștientă ta 
Întreaga viață economică șl socială, 
el a subliniat necesitatea creării con- 
dițitSor favorabile, care să permită 
deplina afirmare a ^wnului muncii, 
atit ca indlvkli cit și ca membru al 
unei colectivități. El a relevat că In 
țara noastră adunările generale ale 
oamenilor muncii au devenit o for
mă afectivă dd exercitare a contro
lului muncitoresc asupra activității 
economice șl sociale, constituind o 
expresie concludentă a democrației 
mundtoreșli.

.■ -sb i . î j - ?■ -<'vj

In ca-

\

Greva celor aproape 40 000 de salarliițl a! I:istl- 
tuțillor bancare din Belgia a Intrat tn cea de-o 
cin.rea zl, Joi, oiți 5 OM de muncitori și fimcțloriarl 
do Ia iiwUruțille financiare «u încetat lucrul, reven- 
diclnd Îmbunătățirea condițiilor dc muncă, “ 
tarea prevederilor Înscrise in contractele 
Negocierii© dintre reprezentanții 
băncilor au eșuat.

GUVERNVL REGAL 
DE UNIUNE NAȚIONALA 

AL CAMBODG1EI
■'d. J?;': ' : „ - ' " . ' .. .

PEKIN 18 (Agerprcs). — Purtătorul 
de cuvlnt al Guvernului Regal de 
Uniune Națională ui Cambodglel 
(G.R.U.N.K.) o difuzat o declarație 
In care «c condamnă cu energie In- 
lensiftarea agresiunii S.UJL impo- 

. trlva Vietnamului. Tn declarație se 
arată că G.R.U.N.K. șl ponorul cam
bodgian sprijină pa deplin poziția R.DV 
Vietnam, exprlmind ferma hotărlre a 
pntrioțiloT khmeri de a continua lupta 
pehțrâ salvarea naiSonalâ șl izgonirea 
agresorilor S.U.A din Indochina.

M.A.E. Al R.P.D. COREENE
PHENIAN 10 (Agerprea). — Mi

nistrul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene n dat publlciUțU o declara
ție in care condamnă cu eeverilatc 
Administrația S.U.A. pentru extin
derea războiului de agresiune lmpu- 
trivn poporului vietnamez. In de
clarație se arată că poporul coreean, 
guvernul R.P.D. Coreene 1st reafir
mă sprijinul deplin față de poziția 
justă a poporului vietnamez, hotării 
eă lupte p!nă la capăt Împotriva 
agresiunii. în Încheierea documen
tului so cere guvernului american eă 
înceteze războiul de agresiune șl 
eă-Sl retragă trupele din întreaga 
Indochlnă.

UN PAS POZITIV
la intilnirea dintre reprezentanții organizațiilor

ll

Colaborare spațială
Președintele Richard Nixon a 

primii Ia Casa Albă pc James 
Fletcher, directorul general al 
Administrației naționale penira 
problemele aeronauticii șl cerce
tarea spațiului cosmic (NjjȘEA.) 
Șl pe astronanili John Young. 
Charles Duke șl Thomas Matlhi- 
gly, eu care a avut o convorbire 
referitoare Ia probleme ale co
laborării Slutelor Unite ale Ame-

0 săptcnnînâ de lupta"M1

pentru reînnoirea ...Pactului națio
nal de mupcă” u fost docCansa’-â da 
muacltorii din a.grlcuMura italiana, 
caro revendică, in princiiMd. refor
me menite să asigure recunoașterea 
drepturilor sindicale in Intrepcln- 
derlte agricole, să ducă la dezvolta
rea și modernizarea agriculturi! ți di
minuarea 
acest prilej 
manifestații 
iile țării.

șomajului agricol. Cu 
vor avea loc adunări șl 
în toate zonele agricole

Cin En-Icd, Premierul coasi- 
liulu! do Slat al R.P. Chineze. Ctao 
Kuan-hua. adjunct al ministrului 
atacorllor externe, și Clu Pei-ian, 
vicepreședinte al As-oetațicl' tehniep- 
ș'llnțiP.ce. nu avut o întllnlire cu 
profesorul american John Fairbank, 
de ța Universitatea Harwnrd. care 
ee afla în vizită In R-P. Chineză.

Președintele Ciprului, ar_ 
hleplscopul Makarios, ă procedat, 
joi seara, la o importantă ren^anle- 
ro guvernamentală, care cuprinde 
aproape Întregul cabinet — șapte 
din cele zeca portofolii.

sovieto - americană
rlc.il și Uniunii Sovietice în ex
plorarea Cosmosului. Cuplarea 
unor nave cosmice americane șl 
sovlellce, prerfztjM peni™ anul 
1073, va consiliul Începutul unei 
colaborări bilaterale pe termen 
lung în explorarea Cosmosului 
- a declarat ulterior Fletcher, 
In cadrul unei conferințe 
presă.

»

de Cruce Roșie din R. P. D. Coreeană și Coreea de sud

Ordinea de zi cuprinde următoa
rele probleme : găsirea adreselor 
membrilor de familie și rudelor se
parate în Nord și Sud ; realizarea de 
vizite șl Intilnlri intre membrii de 
familie șl rudele separate in Nord și 
Sud ; schimbul de corespondență In
tre membrii de familie și rude ; reu
nirea membrilor dc familie separați 
în Nord șl în Sud, In conformitate cu 
dorința exprimată In mod liber, pre
cum șl adie probleme de ordin uma
nitar.

Aprobarea ordinii de zl reprezinți 
un succes al poziliel Juste șl al efor
turilor sîneere desfășurate dc dele
gația Societății de Crace Roșie din 
1LP.D. Coreeană șl eonsiliuic prima 
piatră pusă la temelia reunlflcărîl 
Independente, pașnice a patriei — 
— subliniază agenția coreeană. i

Aprobarea ordinii de zi a convorbirilor de fond

PHENIAN 10 (Agerpres). — Agen
ția AC.T.C, anunță că la Panmun- 
joh a avut Joc cea de-a 23-a Inlil- 
nire din c-adrul convorbirilor prelimi
nare dintre organizațiile de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană șl Coreea 
de sud. In cadrul InUlnlrli. a fost 
examinata. aprobată șl confirmată 
orxilnaa de zi ă convorbirilor de fond, 
elaborată in cursul a 13 inilinlri alo 
grupului, do lucru.
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j OU VLISL'XI.!
ț Casei Albe.
i Potrlv- 
1 oficlaie.
*i Connally in argenti-
i na. Venezuela. Brazl-

Ha. Columbia. Bolivia 
ț și Peru a avut un scop
1 de .Informare, aduna-
1 re de date șl impresii”
i privind relațiile aces-

tor țări cu Statele U- 
) nise, fără negocierea
I unor acorduri concrete."
J Ar fi propriu-zls o
l repetare a turneului
i Întreprins în IMS de
ț Nelson Rockefeller,
l tot in calitate de re-
’ prezentam al Casei
\ Alba, și care, după
< cum amintește presa
1 americană, ..s-a -oldal
l cu un mare zero”. Co-
J mentlnd turneul iul
ț Connally, televiziunea

din Washington re-

jSlatele Unite Iși 
pot pornii te să adopta 
o poziție dură in rela
țiile cu America Lati
nă” — acnsto cuvinte 
rostite de John Con
nally. anul trecut, pa 
clnd deținea postul de 
jnlnîslru de finanțe — 
și care reflecta In bună 
măsură stadiul prezent 
al rotațiilor S.U.A cu 
țările talino-amcrlCMo 
— au fost reproduse 
de presa americană in 
comeniarlUo publicate 
po marginea vizitei 
sate in unele țări de 
ta sud de Rio Grande, 
întreprinsă In calitate 
de emisar personal al

Potrivit doctaraUHor 
' ’ ’. . virila lui 

Connally In Argeni'-

marcă, nu fără ironie. ții S.U.A. de p© lingă 
că acesta _a repetat băncile internaționale 
Intru totul jserforman- sint obligați să voteze 
ța predecesorului său”. împotriva oricăror ce-

Vlzlta emisarului rerl de împrumuturi*
prezidențial a survenit făcute de Sările care 

au naționalizat pro
prietăți ale trusturilor 
șl monopolurilor ame
ricane. Acest act le
gislativ — a cărui a-

intr-un moment în 
care- sint încă vizibile 
pe planul relațiilor bi
laterale — economice, 
comerciale șl diploma-

•t

Biwpendarea ajutorului Jirea drepturilor &u-
amerlcan ncordiît țări- verane ale popoarelor
lor care prin nattona- lo-
Uzări afectează '.intere- naturale,
selo patronatului „ 
mcrican. '7arscterizi.nd P°H!
nccst din urmă amen- 7eră

a-

damont „WASHING
TON POST” îl com
para cu „diplomația 
ctmonlerclor practicată

CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON

ITINERARUL LATINO-AMERICAN AL LUI JOHN 
CONNALLY

zero
‘ ! II

Hce — efectele conlra- 
măsurllor adoolato de 
S.U.A. față de acțiu
nile îndreptate spre 
o reală independență 
politică și economică 
a țărilor tatino-amerl- 
cane. Printre aceste 
contramăsuri sau re
presalii șe numără 
„amendamentul Henry 
Gonzales”, adoptat- de 
Congres anul acesta, 
prin care reprezentan-

doptare a fost încura
jată de Connally per
sonal In duda opoziirel . 
Departamentului da 
Suit care o apreciat 
că ..adoptarea unei 
politici rigide față do 
cazurile de naționali
zare provoacă Statelor 
Unite daune diploma
tice șl economice” — 
suplimentează faimo
sul ..amendament Hic
kenlooper” co nrevede

de britanici tn secolul 
trecut*. I

Ambele amenda
mente au fost aplica
te împotriva republi
cilor. Chile țl Peni, 
ceea ce n trezit pro
teste legitime ale 
majorității statelor la- 
tlno-nmerlcane, bare 
au văzut In acțiunile 
celor două țări lamln- 
lile exemple demne de 
urmat pentru resfabl-

pe piața Statelor Uni- |
le ți majorarea cos
tului produselor fini- 1
ie importate de ei din ,
S.U.A., au constituit 
o agendă încărcată, l
chiar și pentru o vi
zită de „informare și 1 
impresii". |

Din moment ce se
cunoștea bine situa- I
țla precară a relațiilor 
Statelor Unite cu ță- 1
rl'.e vecine din sud, se i
întreabă „NEW YORK 
.TIMES”, ■
i-a putut 
terca 1. 
tocmai a 
nistru de 
care ele 
drept cei mai devotat .
fipărâior 01 Interese- ț
lor marelui capital i
investit In economiile 1
LatJno-amerfcane? Ne- l
găsind un răspuiis, ce- ?
tldlanu! apreciază că j
vizita iul Connaly vi- i
zează mal mult sco- )
puri politice Inter- ț
ne, Hind, in principal, l
menită să-1 creeze tos- ’
tulul ministru plat- )

mallzareâ reia (iilor cu forma unul om politic l
Cutai. cunoscător ai probie-

Fără îndoială, eces- melor Internațlona- î
te puternice disonanțe le. Intruclt «e vo.-beș- î
?? S.V',A' te tot mul Iraistenl /

despre el, în ultimul 1
timp, ca posibil candi- ț
dat la postul de vke- i
președinte nl S.U.A. ’

G ALEXANDROAIE

Președhitele Mexiculm, 
Lui’; Echeverria Alvarez, aflat in vi
zită oficială in S.U.A.. a avut o iri- 
tUnire cu președintele Richard Nixon. 
Vorbind In fota Congroinilul "âmeri- > 
can, președintele mextain s-a referit, 
intre altele, ta problema răspunderii 
tuturor țărilor față de destinele în
tregii omeniri, arătind că „no! nu 
slntem de acord cu cel care Încearcă 
să reducă polMica mondială numai la 
ceea ce fac marile puteri”.

Cancelarul fîustriei, B™n0 
Kroisky, a primit delegația Consiliu
lui chinez pentru comerțul Lntcma- 
țtonaL care tace o vizită In Austria.

Conferința naționala a 
Federației Tineretului Co
munist Italian S-^-94^ a in_ 
ceput vineri, ta Modena. Gltm-Franco 
BorghlnJ, sctarețantl național al fede
rației, a prezentat tui amplu raport 
pe marginea,primului punct al ordi
nii de zi, intitulat : „F.G.C.I., orga
nizație de masă a tfncre&lul - pen
tru înnoirea democratică șl. socialistă 
a I taliei0.

Camera Reprezentanților 
a Parlamentului japonez 
a respins moțiunea de neîncredere in 
guvern depusă de partidele spctallst, 
socialtal-democratlc ?i Komelio, aftalo 
in opoziție.

0a uragan însoțit de ploi 
torențiale s-a abdftit asupra 
Cubei. .Provlncllle Einar del Rio.șl 
Havana sint amenințate de inundații; 
Autoritățile locale iau măsuri, eva- 
cuirui populația cita aceste zone.

Președintele Republicii Chile, 
Salvador Allende. s-a Intllnll. la 
Palatul prezidențial, cu conducă
torii partidelor șl formațiunilor 
politice care alcătuiesc Frontul 
Unității Populare pentru a-1 In
forma asupra schimbărilor pe 
care le preconizează in cadrul 
guvernului. Agenția Prensa La
tina relatează că aceste modifi
cări vor fi enunțate de Allende 
intr-un discurs radiotelevizat In 
care se va referi și la alte pro
bleme privind conducerea țării

Cu prilejul apariției in Siăfelo 
Unite a romanului „Desculț”, de 
Zohario Stancu. și a unei anto
logii de basme șl legende româ
nești. la sediul Bibliotecii româ
ne din .New York a ovul ioc o 
lntllnlre a lui Jacob Steinberg, 
președintele editurii ..Tweyne”. 
6ub îngrijirea căreia au nnărat 
cele două volume, cu cititorii 
bibliotecii.
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Semnarea convențiilor
,L',y.• '.iX-v

algeriano- marocane
IN CONCORDANTA CU 
ASPIRAȚIILE DE COOPE
RARE ȘI ÎNȚELEGERE ALE 
POPOARELOR AFRICANE

Semnarea, Joi, la Rabat, a 
convențiilor prin care se pune 
definitiv capăt diferendului al-’ 
gerlano-marocan din 1963 #1

/

lor asupra bogățiilor

In cadrul aceleiași 
'ilitlcl ia care se re- 

i „Washington 
Post” se Înscriu șl vio
larea de către Rotit 
de pescuit americană 

apelor /teritoriale 
ele Ecuadorului, ig
norarea intereselor 
țârilor Amprlcll La
tine prin Impune
rea suprataxei de 10 
la șută asupra expor
turilor lor spre piața 
S.U.A., nesocotirea o- 
plhllîpr acestor țări tn 
reglementarea crize! 
monetare occidentale 
de la sflrșitul anului 
trecui, recentele pre
siuni diplomatice e- 
xercltale asupra Ve- 
nezuelei In scopul de 
a nu abroga acordul 
inegal aJ petrolului în
cheiat cu S. U. A. in 
1832, respingerea de
către S.U.A. a propu
neri!. sprijinite de
șapte țări ale acestui 
continent, vizL-td nor-

a DINLUMEACAPITALULUI

cărui scop (
ut servi trirnl- .’
In aceste țări ț
i fostului mi- i

finanțe, pe )
II consideră l fTl

360

ale relațiilor t ___
cu continentul vecin, 
la care mal trebuie 
adăugate scăderea 
continuă a prețurilor 
materiilor prime șl 
semifinlle exportate _
de Lailno-amerlcani C. ALEXANDROAIE

trebuie

Sțreikende VWW
in kapitalistischen landern

................................

LHH W WM
74 Mlllicara

ii K ta’ms

Groficul alâturot, 
publicat do ziarul 
vest-german „L):e 
Wahrheit*, demon- 
sireazâ elocvent 
amploarea toi moi 
more pe care o ia 
mișcarea revendi
cativă muncito
rească in |ârile ca
pitalisto. Daca în 
perioada anilor 
1919—193'9 au de
clarat grovd 74 mi
lioane do oameni 
oi muncii, in peri
oada 1945—1959 
numărul greviștilor 
s-a ridicat la 150 

, milioane, iar în ur
mătorii 10 ani 
1960—1970 — 
360 milioane.

Extinderea 
precedent a 
rării greviste

f se trasează noi perspecîive co- 
ț> operării dintre cele două fâfl 
J este apreciată In cercurile po- 
u lirice africane ca un eveniment 
S important, semnificativ pen- 
ț iru atmosfera de colaborare fi 
( înțelegere care a domnit In ca-
< pilota Marocului In timpul Con
i’ ferlnfci la nivel înalt a O.U.A.

Numeroși șefi de state ți'dc 
( guceme au pprcclat semnarea a- 
/ ceiior convenții ca „un aci de
1 înțelepciune șl clarviziune polî- 
\ tică de care au dat dovadă con- 
\ ducătorii celor douâ fdrt”. Un act 
c care fterge pentru totdeauna o 
(perioadă dureroasă, pentru
2 ambele popoare și deichiae larg 
J porjile spre viitorul unei coo- 
1 perări bilaterale binefăcătoare. 
S Totodată, parlicipanțli la con- 
\ fertnfa 0,Uj1. au jubllnfat că 
( aceste convenții au o mare im- 
C portantă nu numai în contex- 
r tul maghreblan — in care coo- 
f pararea algcrlano-marocană 
J consțituie o componentă tnsem- 
J r.ală — cl ți pe plan, contincn- 
S tal, știut fiind că Intr-o ierte 
\ de tinere state africane mal 
S pvrslstă animozități și di/e-
< rende asemănătoare celor care 
C in urmd eu un deceniu au um- 
C brii raporturile algeriano-ma- 
f rocane.
c Semnarea convenției dintre 
( Algeria ți Maroc — eveniment 
/ petrecut chiar tn cadrul ședin- 
J tei lolemnc de.încheiere a lu- 
1 crăcilor celei de a noua Confe- 
% rințe O.U.A. la nivel înalt — 
’) capătd astfel pentru întreg 
C continentul african o^-pildui- 
( toare semnificație, întărind ceea 
r ce s-a denumit „spiritul de la 
? Rabal”, de largă cooperare in- 
J tre fările participante.
( C. BENGA

■

la

fârâ 
miș- 

. con-
jfituie cea mai ca
tegorica dezminți
re a mull Irimbița- 
lei leze a 

gandoi burgheze despre așa-zisa^’„paco Inlre clase*.

19W - W39 1 1945-1959 ■' ' 1960-1970

prop=a-

Alger.
*

La Rabat a avut loc. Joi «ea- 1 
ra, prima reuniune maghrebia- 1 
na la nivel inolt. ia lucrările < 
căreia au participat președinții < 
Houarl Boumedlene (Algeria). , 
Hobib Bourguiba (Tunisia) șl < 
regele Marocului. Hassan al . 
II-lea. Șefii celor trei state au 
examinat mediul dezvoltării co
laborării dintre Algeria Tuni- 1 
ffla și Maroc pe multiple ola- 1 
nuri, precum șl probleme nrl- l 
vlnd decolonizarea Saharel spa- i 
nlole. (
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