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CONFERINȚELE EXTRAORDINflBE
ALE ORGANIZAȚIILOR JODETENE OE PARTID

•■i în biUmplriaroa evenimentu
lui de, importanța, majoră . in 
viața poliUcă a țării — Confe
rința Națională n partidului din 
19—21 iulie 1972 — Ieri s-au <!«;- 
fășuraS inti-un'șir dc județe 
conferințe extraordinare ale or- 
gariizuțliior, județene de partid. 
La conferințe au participai mem
brii șl. membrii șup’țsHtțl al co
mitetelor do partid, șl al comi
siilor de revizie ale organlzațll-

ve, precum și delegați desemnați 
tn adunări generale ale tuturor 
comuniștilor sau în adunări ale 
activului de partid din între
prinderi, Instituții, unități agri
cole, cartiere șl sate.

Au participat la lucrările con
ferințelor, luînd cuviniul în in- 
chclorca dezbaterilor, tovarășii : 
Emil Bodnnraș — județul Argpș; 
Gheorgfce Pană — județul Ilfov; „„
Ghcorghe Rădulescu — județul dlcloase măsuri pentru țmbună- 
Teleoripan ; IRe Verdeț — jude- lățirea activltețli economice șl ' 
țul Alta ; Maxim llcrghianu — eiale. Afît în rapoartele prezen- 
județul Vllcaa; Florian Dănâ- late, dt șl in cadrul discuțiilor 
lache județul Vaslui; EmR 
Drăgănescii — județul Tulcea;, -anaUze problemele fundamen
ta nos Fazekas — județul Sate ."tale ale vieții economice, kocin- 
Mare ; Petre Lnpn — județul - le, politice șl - admtalstadUvc ale 
Brăila ; Ghcorghe Stoica — ju- Județului, au fost dezbătute, mul- 
dețu.1 Buzău ; Joslf Banc — jude- Ulaternl modalitățile de perfec
tul Mureș ; Petre Blaj®viei — țlonare a conduceri! de către 
județul Bistrița-Năsăud ; Miron- partid-a economiei, mijloacele 
Constanțtnescu juctețulBihor; tognito sfl &^*eâea râ-

’ ' Severin f sSu'Dobfe^ - Jflfe 1.ulul 5‘,.7?* ‘̂

țul Gala'll ; Mthat Gere — jude- de WUd ta eforturile pontai îm-
țul Sălaj ; Ion Ionlțâ - județul bunfttățlrea activității în toate
Olt ; Vaslle^Patlllneț —■ județul compartimentele societății' noas-
Slblu ; Ion Dincâ.— județul Ba- tre, ,s-au făcut numeroase ob-
c&il .. ; . 7; 7 sefvtiflV* sugestii 7 și propuneri,
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în cadrul conferințelor,' prim- , erlstâllzjndu-se un ‘șir dc conclu- 
secretarlt comitetelor județene , 7—-k'-.
de partid au prezentat ’ rapoarte menite a fi dezbătute, în cadrul
cu "privire la activitatea organi- ■ Conferinței Naționale a parll- 
zațlilor județene de partid pen- dulul. 
tru înfăptuirea sarcinilor rczul- ] 
taie din hotărirlle Caiferlnțel fiețltoare. ale întrecerii socialiste - _ , ■ - ■ .
Naționale din decembrie 1007 șl cinstea Conferinței Naționale . Hsmulul șl păcil,;ta lume, 
ale. Congresului âl X-lea -al a Partidului Comunist'Român șl Conferințele organizațiilor ju- 
P.C.1L privind perfectionarea a celei de-a 25-a nnlvorsAri a dețehe de partid, au ales, tbloda-
conducerii și planificării activi- Republicii, lucrările conferințe- tă, delegații la Conferința Națlo-
tățil econotnlco-soctală, dezvol-țlj ‘ ............ :

, 1- iilor, al tuturor oamenilor muri-■
zll de ordin principial 5'1 practic, cil — români, maghiari, germanie-’. români maghiari, germani, 

și. de alte naționalități —.față de 

Udului Comunist Român, consa-
Conferinței Naționale a parii- politica Internă șl externă a Par- 

' • Desfășurate ta teondlțllle însu- taporirt mjiltlliithrnie' .
hotărirlle Conferinței , fiâtRoarc ale întrecerii socialiste Românie! socialiste, cauzei, soda- 
rtln arwvurnhi-ta 10ZT7 <d ____ ...------------------------------------------------------------------

ACESTA ESTE- ANGAJAMENTUL CONSTRUCTORILOR, PRplECTANTULUI ȘI BE
NEFICIARULUI SUSȚINUT DE UZINELE FURNIZOARE DE UTILAJE

□ *t>' ■ 7:

ale. Congresului al X-lea al a partidului Comunist Român șl

Republicii, lucrările conferințe- r

lor județene de partid au prile-, 

tea re angajamente suplimentare unitățile Industriale și agricole,
i—jș d CB/*—_i*L .—;---------- r —L 11 fr-â*aIIIĂ îi J»*14RI: ".Ț(-»■ “

ils.i - tea au* țiix.avi if tea,»».* țsbjL » wj : iVWl.lt va

ral-artlstlce șl de învățilmtat, ac-

Intr-o atmosferă entuziastă,

alllor de revizie ale organizații- tățil econotnlco-sodale, dezvol- ’ lor cxtrabrtllhare ale organizații- nalA a partidului, diri rindurile 
lor-de partid județene respecți- tarea democrației sortoJisle șl --r";'. “ri.l: ——------î-»î

sistematizarea locnUUțiijr “7iu- ju.ît exprimarea unor mobiliza -
rale.

Pretutindeni, desfășurarea con- privind diferite ramurr sau o- 
ferințelor 'județene s-a caracterl- biecllve economice — toate a-,  ------„
zat prfnir-un pronunțat caracter ceste . angajamente p.vlnd ca Lrft- • tivlșt! de partlcL
de lucru, prin spirit de exigen- sAlurfi cotnimft liotărirea de a Intr-o atmosferă entuziastă, 
țft ți combativitate revoluționa-, asigura realizarea clnrinalnlnl conferințele extraordinare ale or-
rfi, evaluarea rezultatelor obți- - înainte de termeni O dală. cu ganlzațlllor Județene dc partid
nu te șl critica deschLsă a defl- sintetizarea .'acestor, angajamente au adresat telegrame Comîtetu-
clențelor Imbinfndu-se eu efor- ■■ • • - ----
tul de stabilire a .celor mal'ju- .^^t^'^i^Uor^jude-

celor mal destoinici comuniști, 
care Lșl desfășoară /activitatea,In

în Instituțiile ' științifice, cultu- 
ral-artlstlce șl de tavățilmtnt, ac-

'înainte de termen. O dată, cu ganlznțlllor județene dc partid

kițscarn Județului respectiv, la tal Central nl P.C.R-, tovarășului 
conferințele organizațiilor Jude- NIcolae Ceaușescu, prin care ou

•ț;

It

..țene de partid au.'fost dezbătute dat glas. voinței ferme a comu- 
măsurile cele_ mai adecvate me- 77„.7.^ _ 7„7 - „ . ,
nite șfl asigure realizarea lor 'în a-șl înzeci eforturile pentru în- 

nu fost, supuse unei temeinice riț. mal. bune condiții; ■ făptuirea programului "de făurî-
’șnnllze problemele fundanten- Prin cuvlnțul delcgnțllo'”,' prin re a societății socialiste mull.1- 

ho'tărîrlle adoptate a fost exprl- ” lateral- dezvoltate adoptat de Con- 
mât sprijlnul deplin al comunlș- greșul al X-lea al P.C.R.

TNCEPÎND CU ZIARUL DE ASTĂZI, VOM PUBLICA AN- 
GAJASIENTraiLE PE CARE ȘI LE-AU ASUMAT .QBGANI- 
ZAȚIH^ JUDEȚENE bi; PĂRTID ÎN CADRUL CONiFÎemN* 

' ȚELOR EXTRAoiflbBs’ARE. ; “ ; J < ’
DE ĂSEJVÎENEA, VOM PUBLICA ÎN NWlERElJ: VII

TOARE PORTRETE ALE COMUNIȘTILOR — MUNCITORI, 
TEHNICIENI ȘÎ INGINERI FRUNTAȘI - ALEȘI CA DELE
GAȚI LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ Â PARTIDULUI.

! ADRESATE C C. AL P.C.R.,

oiștilor, a întregului popor, de 

făptuirea programului <îe făurî-

ho'lărîrlle adoptate a' fost exprl- ’ lateral dezvoltate adoptat de Con-
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
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organizațiile județene de partid și-au asumat în mod solemn 
angajamentul patriotic

.

Cincinalul va ii realizai înainîe de termen!
■ . . ■. - - . ■

Intr-o atmosieră entuziastă, delegații la conlerinfeie productivei conferințele extraordinare ale organizațiilor 
extraordinare ale organizațiilor fudeiene dc partid aa răs- ladețene de partid aa hottirit să intimplne Conierinfa Na- 
pans tntlăcăratei chemări adresate intregalai popor de se- tl^ală a partidului si a XXV-a aniversare a Republicii, eve- 

cincinal în patru arii șl Jumătate șl chiar mal devreme. trecerea socialistă.
îri urma unei investigări a rezervelor producției indus- Publicăm măi jos extrase din telegramele adoptate do
triale și agricole^ a rcanallzăril resurselor din unitățile conferirile.

BUZĂU
• Angajamentul Inițial la producția 
marfă Industrială — majorat cu 120

■ lă sută • Noi acjlunl pentru ridi
carea potențialului economic ' al 
agriculturii • Importante unități vor 
Intra in funcțiune Înainte de termen

Rilspunzlnd Infiăcâralei chemări pe cnre 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nlcoiac 
Ccaușescu, ■ ați adre.tat-o ‘ întregului nostru po
por de a realiza actualul plan cincinal in patru 
ard. și jumătate șl chiar mâl devreme, conferința 
«S .- ' p<L # r» - «ri ’U 'rvâ-S wî**.£»«* 7 vrrin^.

______ _______ -7 a tuturor oamenilor mun
cii din "județul Buzfiu.de a Intlmpfaa Conferința 
Națională și a XXV-a aniversare- a Republicii

i
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iubite tovarășe Nleolae 

por de a realiza acUiaiul plan cincinal In patru 
ani și Jumătate și chiar mâl devreme, conferința 
do partid, ezprimîiul voința șl. hoiărlrea una
nimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din-județul Buzău.de a Intlmptea Conferința 
Națională și a -XXV-a aniversare-a Republicii 
cu noi succese, a stabilit suplimentarea anga- 
iamentuflul luat inițial: In Întrecerea .socialistă 
Li producția marfă Industrială do ta' 50 milioane 
lai la 110 milioane, lei, să eporeasefi angajamen
tul la productivitatea muncii de la 2 ICT lei pe 
salariat la 3 HM lei, să realizeze o economie de 
mei al de peste 050 tone. Vor ti puse in funcți
une, cu C21 puțin trei luni mai devreme, ca|M- 
cilățile de. producție din prima etapă la uzina 
de utilaj terasler, cu două luni capacitățile 
de productle. de la secțiile de electrozi de su
dura și plase sudate de la uzina de stană și 
produse din stemă. •

Lucrătorii mănoaselor ogoare ale județului 
nostru sint hoiărițl să cinstească aceste mărețe 
evenimente cu eforturi sporite pentru a ridica 
potențlsăul economic al agriculturii, a folosi' cit 

■ mal judicios fondul' funciar, a face dmntile, 
livezile șl viile mal fețille. mal productive. 
Vom Întreprinde alte .v.'ți;:nl de masă pentru 
folosirea tuluroi- resunselor de apă la Irigarea 
culturilor.-, eliminarea excesului de unildlțaie 
din cîmpln buzăului, stăvilirea eroziunilor din 
zona coTlrtară prin plantații dc jxâffi fructiferi 
șj .esențe forestiere, extinderea -pășunilor și 
f'3Asigurăm conducerea .partidului, pe dumnea
voastră, tovarășe Nfcolao Cemișescu, că oame
nii muncii din județul Buzău . vor munci 
cu pasiune,‘dăruire șl înaltă răspundere pentru 
Înfăptuirea sardhEdr ce ne revin din documen
tele Congresului al X-lea șl a măsurilor ce vor 
fi adoptați? <le Conferința Națională a ParlMu- 
lul Cămiihisl Român..

SIBIU
o Succese remarcabile In realizarea 
planului pe primele 5 luni ale anu
lui • Angajamentul a fost majorat 
de la 250 milioane lei Ia 300 mi
lioane Iei • Economii substanțiale 

de materiale șl materii prime
Delegații la conferința extraordinară .a orga

nizației jude lene de partid Sibiu, anallzlnd cu 
răspundere comunistă rixxlul in care aii fost 
aplicate In viață sarcinile'trasate de Conferința 
Națională a partidului din decembrie 1037. Isl 
exprimă sl cu .acest prilej.. In numele celor 
aproape 90 000 de coiminiștl ' pe cure 11 reoro-; 
zlniă. In, numele tuturor oamenilor mundî. ro
mâni. germani, maghiari, din această parte a 
țării, totala lor adeziune față de înțeleaptă po
litică marxlst-lenlnlstă a . partidului sl statului 
nostru, laicrede-eă fermă in forța de nebiruit 
a citase! noastre muncitoare, a partidului -el. In 
frunte cu dumneavoastră. Iubite tovarăș^ 
Nlcoiac Ceaușescu. : ‘ . 1

Angajați cu toate forțele ta efortul comun de 
Îndeplinire In patru ard ai Jumătate a prevede
rilor acestui cincinal, dc ridicare pe noi. treDto ■ 
dc calitate și eficiență a rodului muncii noastre.' 
raportăm cu legitimă mînd.rie îndeplinirea pla
nului pe primele cinci luni ale acestui an jla 
producția marfă cu 103,2 la sulă, a productivi
tății muncii cu 102 la saltă și realizarea a 117 
milioane lei beneficii pesta pion. 1 v ,

In atmosfera generală .prilejuită da apro
piata Conferință Națională a partlduliil- si de 
jubileul a 23 de ânl.al proclamării Republicii, 
oamenii munci! din județul Sibiu și-au supli
mentat angajamentele, fiind tsotfirfț! rii dea 
peste plan o producție marfă industrială tn va
loare de 3®0 milioane lei, cu 130 mllloaTie mal 
mult dorit. angajamentul Inițial.'sS.,1 economi-, 
sească 700 tooe/nictaL 2 0®0 mc ■ material lem- 

' noS, 3 200 tone combustibil convențional 1,5 mi
lioane kWh .energie , electrică" «J. alte’ materii' 
prime șl materiale, iar de pe-ogoarele Județului 
să se. obțină .0 producție agricolă suplimentară' 
In valoare de 0 milioane lei. ,

Asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoas
tră personaj stimata tovarășe secretar general, 
că vom face din activitatea noastră de: fiecare 
zi exemplu de 'dăruire ta .muncă, manifestare 
via a patriotismului' ®I InfernațlonalismuIuL

.? GALAȚI
• .Angajamente mobilizatoare la tojl 
Indicatorii principali al planului
• Depășirea planului la producUa- 

<mbria Industriala cu 461 milioane 
lei • Obiective concrete pentru creș

terea eficienței economice
. Făclndu-se ecoul InsufieUri!. spiritului novator, 

al fermității ‘și ■ Înaltului. simț de .răspundere, 
prezente prcțuilEdenl! ih judepir .GalalL confe
rință. extraordinară a organizației județeite ăe 
partid Galați vă raportează, mult stimate si iu
bite tovarășe Nlcolne Ceaușeacu, că :«ub directa 
conducere șl Îndrumare a organelor sl organi
zațiilor de partid, colectivele de oameni al mun- 

, di dhi toate domeniile activității materiale șl 
spirituale.s-au situat,permanent, prin realizările 
obținute, la nivelul cerințelor majore ale etapei 
actuale. 1

Desfâșurlnd o analiză aprofundată a rezerve
lor de care dispun, a posibinităillor'reale de per
fecționare a activllfițll economice, colectivele 
dc‘Oameni al muncii din’ județul Galați fie nn- 
gajează. că depășească planul la. producția 
marfă’industrială Ș pe acest an cu Ml. milioane 
lei; 7ă sporească în acest an productivitatea 
muncii .planificate ,ln j.ndustrie, cu 4 700 lei po 
salariat, aă suplimenteze volumul mărfurilor pen
tru export cil 18 milioane lei valută. Eficienta 
muncii noastre ce va reflecta In obținerea unor 
economii suplimentaro la. cheltuielile de pro
ducție In valoare de 10 milioane lei prin redu
cerea consumurilor <fe materiale cu ■ 5 670 tone 
metaL 4 400 tone cocs. 6 0041 tone combustibil 
.convențional..,. ■ , •/" ?. ■<' ‘

Vă !o01ffurăm. mult stimate' șl iubite tovarășe 
NicoJac" Ceaușescu, că vom milita neabătut pen
tru ridicarea rolului. conducător .al organelor si 
organizațiilor de partid ta toate domeniile de 
activitate, că vom transpune in viață cu entu
ziasm mărețele sarcini trasate .de apropiata Con
ferință Națională a-îtarildWuL'ophtribijInd’ astfel 
la Înflorirea și dezvoltarea multilaterală a 
României socialiste.

g
începută fa ținui 1070,

; construcția Uzinei , de alu- 
minâ din-Tulcea — 1 ' 
Industrial de Importanții 
națlonălfi și, totodată, cel 
mal mare din Județ .fa ; ac
tualul cincinal — u Intrat lltățlle de a

reprezentanții ■ uzinelor dta funcțiune va permite colec-, năuce șl pe această cale 
------ ■ - tivului,.'urinei de ’ alumină cele ’mal calde mulțumiri

jele țl echipamentele . in- să realizeze In phis față, de uzinei „23 August*-Bucu-
duslrlale necesare, au arta- sarcinile ,de plan cc-i vor reștl, Uzinei do utilaj chl-

‘ .............. - -
dere șl In amănunt posibl- 

M devansa

de alu- țară caro furnizează u.Jln-
obiectiv jele și echipamentele ta-

Uzat cu spirit de rtapun- reveni fa anul 1073 o can-, mic. Ploiești; Uzinei meca- 
?8.-wâ e»PF» fWI'. I Mft‘a rilrilrtl IșîjJ ' ? niC0*‘â©'.- Utilaj' 'CttlllîlC’. BUCU"*

___ _ „ , .j.,-™.___ ... s ; reșlL uzlsiar „Indepen^eii- 
termenul de punere a el In Este demn de subliniat ta“-S!biu, Uzinei de 
funcțiune. < ' — ’ <•

ieri, fa cadrul conferin- i

tltate de 0 OOP tone alumlnfl 
calcinată.luahil cincinal __

,tn etapa hotărîtoare dc e- 
xecuțle. Planul prevede ca 
la 30. Iunie 1073 uzina să

■ tei'^xtrnordV^rc a^o^nl- 
e'X-înHiÂ1 zațlel județene de partid,
calcinată — materie primă _> „,,,„<„^1 j. prin reprezentanțiipentru Industriile ds alu- coastructoril șl montoril de îfl’ n-,,v^i,n s-i
miniu, produse abrazive, pe acest șantier și-au luat

'materiale refractare șl chi-’ i
I mice.

Conșllențl de Importanța 
deosebită pe care o are 
pentru economia țării scur
tarea duratei de execuție 
a aceste! Investiții, con- 
Btruciorll, proiectantul șl 
„beneficiarul împreună cu

I calde mulțu 
„23 August*-B

c&“hotârirea ronstataSloT itrocțU ' metalke Cbm- 
șl moatorflor este susținu- 5®^- uzln':l .A7'.lcîln - 
tfi șl de colectivele uzinali 
furnizoare de utilaje oare.
. ' . ' iții lor pfe-
zențl la Tulcea, s-nu anga-

. ■ - , jat nu numai sft recupereze
un angajament ferm : ter* ■ țoale restanțele, c! șl să de-

■ ■ ■- ■ - ;jz'7V'7'773 V.-,.
v.-are a echlpamentahil In- . , , , , ■.- - - respecte angajamentul luat

. sprijină dezvoltarea ta ritm
In numele colectivului de mai rapid a economiei na-

funcțiune.

rnlnarea construcției uzinei • vanseze» termenele de 
de aJumlnS,, cu toate pro
bele tehnologice ‘ efectuate, dustrinl.
cu o lună de zile înainte de 1.. .....___ _________
termenul stabilit prin pla- constructori șl mentori dc 
nul de stai. Devansarea

■ termenului de punere în

Iinu. sebeș, uzinei
■Or București, uzinei „Heclro- 

putere“-Crnlovn șl urinei 
„Gri vița roșie“-Bucureștl, 
ale căror colective, dlrid 
dovadă de înalt simț pa
triotic, uu Înțeles că spri- 
jinindu-1 pa constructorii 
uzinei de alumlnâ sfi-șl

mai rapid a economiei na
ționale.

po acest șantier, Comitetul i
Județean Tulcea al' P.C.R. Stellari SAVIN

..... . ■ . 7 ' ' ' ■ ' . • • ;

„a- . a. 
*3 p

I

floarea j
7, ■

setațeni
A devenit la ho! o frumoasă tradl- ’ '

țle sărbătorirea ceîel mul tinere go; 
narații de „Ziua pionierilor". O zT In 
care se in-bină — In voioșia șl entu- 
zMsmul specifice vlrstel de aur a co- 
pllărlc-i — bilanțul succeselor la în
vățătură șl In activitatea de organi
zație, eu planurile de vacanță Înso
rită. cu inlt'.aliveie de larc Interes 
palriotic-sbclal. „Ziua pionierilor" 
cale prilej, fericit de manifestare a ‘ 
atașamentului nețărmurit al copiilor 
față de popor, fa(ă de Partidul Co
munist Român și conducerea sa, dc 
exprimare a dorințe! șl hotărlrli lor 
arzătoare de a dovedi, prin alese 
fapte pionierești, că încep sfi (le pă
trunși — Încă de la această virstă — 
do răspunderea pentru contribuția la 
făurirea viitorului luminos al patrie!. 
Ne sini șl acum proasocte in memo
rie clipele de profundă emoție clnd 
tovarășul Nlcoiac Ccaușeseu, adre-• 
r.lndu-.se pionierilor de la tribuna 
Conferinței Naționale n organizației 
noastre, spunea : „Prlvlndu-vă pe 
voi, dragi prieteni șl școlari, sintein 
încredințați că ne creștem urmași 
demni, că viitorul patriei noastre se 
va ffăsl in mllnl bune. Faceți totul 
pentru a indreptăll Încrederea pe 
care o avem în vol“.

?

i-,-«-.JOT--»--— •<• T ' t

duri de stimă, șl de adlncă prețuire laf, sa străduiesc să intlmpine șl el 
sa Îndreaptă că',re educatori, efliro aceste evenimente prin noi realizări, 
comandanțil-lnstruciod, către în-, ’ Semn de adlncă recunoștință pentru 
vățâtorli șl profesorii înrolați cu ' ■ condițiile tot mal bune de via(ă și 
convingere șl devotament in amplul do edili " 
program elaborat de partid f’ — -----
făurirea conștiinței socialiste 1

icnite de caro se bucură. A- 
eeastă „ZI a pionierilor* este șl lan
sarea în acțiunile deosebit de atrac- 

-__ _ __ T_ .....____ 'five/ale vacanței.— marele trime*.
p-ilej se cuvin adresate’calde mul- tru al pionierlel — care tșl deschide 

„„-a. larg porțile către toți-purtătorii carâ- 
II cu tricolor, oferindu-le 

■Beții, expediții cutezfi- 
. _ . -------- - —- — cu toâre, activități de interes obșiczc.
zl, ajutlndu-I să dea „vieții șl -activi- ' Vacanța, cu șiragul el de bucurii, 
tâțll pionierești un conținut educa- ’ ya fi un fericit prilej pentru fic
tiv bogat; s-o pună In slujba patriei ■ care pionier, de a cinsti legămlntul 
și a pojwrrdul. , pionieresc slrădulndu-rse Bă contrl-
.ln.‘77'''.“'' “V'- (»-•« «
rile șl succesele unul eveniment de

7 7, 7‘ • -7 :—i -
Confcrința Națională a partidului
— clnd ne pregătim sfi Intlmpinăm.. 
cu ' mtndrie- șl -demnitate cea 'do-a 
XXV-a aniversare a Republicii; pio
nierii, după ce au dștlgat bătălia 
încheierii cu succes a anului șw>-
- 7 7-

nfbgram elaborat de partid pentru a !inn_ 
selor, a tinerel, generații. Și cu acest J 
prilej m cuvin adresate' calde mul- 
țumlri șl telicltârl educatorilor caro; 
cu devotament, răbdare ri pasiune, ’f vatelor roșii ci 
cu pricepere șl dăruire, 11 îndrumă- i, excursii, drum 
pe pionieri in munca lor de zi cu tonre, activităț 
zi, ajutlndu-l să dea .vieții ’ 
lății pionierești un conțlni 
Uv bogat; s-o pună In sluj

țin aceste zile de iunie, cînd Intre- 
gul nostru popor Ișl închiria afortu-i
rrjiri.' importanță In viața țarii I

bule, pe măsura putorii ul priceperii 
sale, la Înflorirea României- eocla- 
llsle.

«

VSrqlIhi RADUUAN 
președinlale Consiliului 
Nojional al Organizației 
Pionierilor, adjunct al mi
nistrului educației ji Invă- 
țâmlntului* 
7;?f* ?*•/* H

încrederii șl dragostei partidului, De la 1 iulie intră în vigoare
pknihirwi ti răspunde cu tinerețea șl 1 r . ; , ., ■ ,
ardoarea sa, cu Înfăptuirile îi nfizuln- 'yî ardoarea sa, _____
țele sale, cu mobilizarea tuturor co
piilor patriei', pentru o , comportare 
exemplară ' in toate împrejurările;! f " 
Prin toi ce au înfăptuit de ta con
ferință șl pini astăzi, prin creșterea ( 
interesului și a răspunderii lor față, ; 
de princloaln Îndatorire — învățătu
ra — prin participarea la nenumă
rate acțiuni de folos obștesc șl de 
muncă patriotică, prin îmbogățirea șl 
intensificarea vieții pionierești In 
grupe, unități și detașamente, pio
nierii au .Înscris In'cartea de aur ă 
organizației lor /revoluționare nu
meroase noi mărturii dc devotament ■ 

,fnță de patrie, au dat o mai puter
nică’strălucire numelui de pionier; 
vlăstar-tlnăr ®l fiu credincios ai po
porului, ol partidului comunist.

Așa s-au născut inițiative pline de 
patos, precum Intlăcărala chemare 
pornită de in pionierii din Valea Jiu
lui : „în fiecare.zi din viața de pio
nier. o faptă demnă de viilor comu
nist Ca niște adevărnț! .„Feți fru
moși comuniști*, cum l-a denumit 
secretarul general al partidului, sute 
șl gute de mii do pionieri nu pornit. 
!n ioate județele. In numeroase ac
țiuni de Interes obștesc, au înfrumu
sețat grădinile șl școlile patriei, au 
niuhclt In sate și In orașe, pe ogoa
rele țării. Este' o mtndrie pentru ;k>- 
porul nostru-să constate că. educați 
cu grijă de partid, pionierii, copiii 
patriei stat deosebit de receptivi șl 
Înflăcărați de Înaltele cerințe ele 
edurațlei comuniste. In spirit re
voluționar, ale dăruirii pen- ■ 1 
tru cauza socialismului. Astăzi, de 
„Ziua pionierilor*. putem raporta 1 
cu bucurie poporului, partidului și 
conducerii sale că fiecare pionier, se 
străduiește cu entuziasm, după pu- I

k
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PENTRU CREȘTEREA
SECURITĂȚII CIRCULAT

Creșterea .gradului de .securitate a circulațioi rutiere «te „una din 1 
problemele care, ața cum se țtte, se puno cu o deosebită acuitate > 
in viața socială modernă. In această privință, un rol de primă în- 
semnătato au mijloacele de semnalizare rutieră, a căror strictă res- 1 
podare «le o condiție esențială a prevenirii accidentelor, realizării ’ 
unei circulații fluente, rapide și în condiții do siguranță. ț

Dezvoltarea vertiginoasă a traficului rutier nu poate să nu de- 1 
termine și perfecționarea continuă a semnalizării rutiere — în prin- ? 
cipal printr-un sistem do indicatoare care să permită semnalizarea 1 
din timp a oricărei situații periculoase, să indice fără echivoc res- ( 

.. *.«.•*-tf.M'c.',- 12 *.?•—1 drumurilor,; variantelor, 1
...------ -- _..j dori să remarcăm că 1

diversificarea indicatoarelor, departe de „a complica 
parare înfîlnHă pe Ia acei conducători-auto certați «

l

1

5

un rol de primă în-

accidentelor, realizării 
unei circulații fluente, rapide și în condiții do siguranță.

Dezvoltarea vertiginoasă a • traficului rutier nu poate să nu de
termine fi perfecționarea continua a semnalizării rutiere — în prin
cipal p rintr-un sistem do indicatoare r— ------- _

-tefilc ■ sale,- după priceperea îl sen
sibilitatea sa, sA contribuie la înflo
rirea patriei, sfi-i sporească frumu-. 
setea, bogăția șl -rcnumele’.

îhvfițlrid și muncincl, .ctu otrgulnyi, 
partldplnd In toate momentele șl 
evenimentele de seamă ale poporu
lui, pionierii au făcut ei fac dovada 
conștiinței șl respocisabllitfițl! lor 
dvice, a holSrlrli de n-șl- făuri o 
personalitate puternica șl un carac
ter Integru, de a deveni constructori-, 
demni al sorfetâții soclnllsle. Pentru 
toate aceste Înfăptuiri pentru edu-‘ 
carca In acea spirit ■ copiilor, gln-

tricțiile, să informeze precis ți dar asupra t 
obiectivelor turistice etc. In acest context am dori să remarcăm — 
sporirea ți diversificarea indicatoarelor, departe de „a

' lucrurile" — |r7___ .'7 r_ __7 ---------------
disciplină ți deprinși să circule după capul ji legea for cu rezul
tatele nefaste bine cunoscute — consfituse tocmai un mijloc de a 
acorda un sprijin sporit, o îndrumare mai precisă, a asigura circu
lației rutieră un caracter cît mai organizat. In țările cu trafic rutier 
deosebit de intons, abundența, precizia ți minuțiozitatea indicatoa- 
77-  .7 7 ” litote; ;s-ar putea spune că indica
toarele „îl conduc de mînă pe șofer, ajufinau-l să prevadă ți să re-

Totodată, „aducerea la zi" a semnalizării rutiere în concordanță. ..... .. ,
că țara noastră «te semnatara unor convenții internaționale m 
domeniul circulației. ' , ' ■ ,

Acestea șint, po scurt,, mobilurile care au determinat elaborarea 
noilor* reglementări privind formele,‘simbolurile’.și,■condițiile do in
stalare a indicatoarelor pentru circulație — reglementari care intră 
în vigoare la 1 iulie 1972.

Aceste reglementări includ un șir de indicatoare noi, care voi 
crea posibilitatea unei semnalizări mult mai diversificate ți mai precise.

Colonel Victor BEDA

UWWB^UII QQ_ HlltflIJ, WJJWJIUGI1JU. piVVIJUU I ți
1 relor «te .do o deosebită utilitate; s-ar 

toarole „îl conduc do mînă pe ț '7, ' 
zolve din timp problemele ce i ie ivesc

Totodată, >„aducorea la zi" a semnalizării rutiere în concordanță 
cu noutățile în materie po plan internațional a fost impusa de faptul 

iWț”', 7'~ - —
domeniul circulației. '

Acestea «îrrt, p- ■

,T’

£* _ _
în vigoare la 1 iulie 1972.

Colonel Victor BEDA

_ J,
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le. clhd mal mulțl vizitatori > 
■au încumetat să-1 facă proba, |
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Ce urmează" ?
„Un proces de divorț". 
.ul“!
Și omul de lingă mine dă să
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ÎN LEGĂTURĂ CU APLICAREA

e mai
Propunem spre meditație edililor din I 

Tîrgoviște, Buzău și Craiova sugestiile 
și observațiile unor cititori-j

| din Pleșești
| Mal mulțl elevi de la școala J
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generală din , Pleșeștl (Buzău) I 
porniseră, șub conducerea pro
fesorului I. CTrian, să curețe Iz- • 
lazul de mărăcini. O dată ajunși « 
insă în punctul Coada tapaj, I 
po valea plriulul Coțatcu — | 
după cum ne scrie profesorul 
pensionar Marin Toader — ml- I 
cil Îngrijitori al pășunii co- I 
mu nai c s-au trezit... arheologi! ■ 
Pentru că au descoperit nume- I 
roase vlrfurl dc săgeți din oa, I 
silexuri, obiecte de ceramică I 
primitivă, două ateliere. în- . 
tr-un cuvint — „o rompară" I

slnt convinși că ea prezintă o 
Importanță științifică deosebită. 
î.e vor confirma aerate spe
ranța cercetările ;da speciali
tate 7

O cauză 
pierdută

Ioana Sfironiuc din comuna 
Satu-Marc (Suceava) a che
mat-o In judecat/! pe mama sz, 
PararcMoa ftaoric, pentru îm- 
pdrfircQ und moșteniri. Nu na ( 
vom ocupa aici de motivele 
care ou determinat-o pe recla
mantă tâ recurgă la aceaită 
cate pentru rezolvarea unui I 
artjel de diferend familial. 
Pentru că e euficlent id men- I 
țlondm doar „bunurile* aflate 
in dispută : un coș de papură, 
45 do ouă, 2 kg de usturoi, d- 
teva kg de ceapă și alte clteva 
mărunțișuri ascmănător.re 1 I 
După cum se vede, catoarca a- 
ceitora este mult inferioară I 
chaltulelilor de Judeeafă. Cu i 
alte cuvinte, „cauza" susținută 
de 1. M. nu putea fi dectt... 0 
cauză pierduta. Si nu Mit pen
tru că nu ceea nimic de elf ti- 
gat, cit mai ales pentru faptul 
că !și purta pe drumuri propria 1 
mamă. Sentința pronunțată spe
răm că i-a dezvăluit nu numai 
eroarea de calcul, ci șl eroarea 
morală.

Lacuri 
inaccesibile

Tn aceste zile, lacurile for
mate pe vechile saline din 
Ocna Sibiului elnt tot mâl cău
tate, de cel' ce încearcă să gâ". 
sească'ln ele sănătate și'răcoare. 
Dar o bună parte din aceste o- 
chiur! de apă il pun ia grele în
cercări chiar șl pe cei mal bun! 
înotători. E drept, în acest nn, 
consiliul popular orășenesc a 
luat unele măsuri pentru nme- 
najnren lor, dar acestea, simpla 
Improvizații, nu oferă nici pe 
departe garanția că amatorii de 
bale or putea ti scutiți de sur
prize. Pentru a cobor! spre ia
cul Br’.ncovcanu. s-o construit, 
spre exemplu, o oșa-zlsă scară 
cu bile de brad. într-una din 
zile, cind mal mulțl vizitatori 
a-t_ ’ .
scara respectivă a-a prăbușit șl, 
numai printr-o minune, acci
dentul nu s-a soldat decit cu 
rănirea ușoară a cîtorva dintre 
el. Așa stlnd lucrurile, așteptăm 
ca ■ edilii locali «I apară „pe 
linia de plutire*. Pentru că. 
altfel, lacurile din această Im
portantă zonă de agrement ris
că să devină de-a dreptul Inac-
portantă zonă de agremen 
că să devină de-a dreptul 
cesiblle.

l-a stat 
motorul!

prin-
____  . Gh 

Gheorghiu-Dv), mașina 21-Z5-&32 
gonea pe trei cărări, ca un bo
lid turmentat. Un lucrător do 
milllie a încercat să o oprearcA 
dar șoferul a apăsat și mai pu
ternic pe accelerator. Intuind 
pericolul, lucrătorul de miliție 
a pornit cu motocțclcta după 
el. La început, părea imposibil 
să-l prindă. După, clica timp 
însă, diitanla dintre, ei a scăzut 
brusc : mașina urmărită intrase 
Intr-un șanț și i se oprise mo
torul. După analizele de labo
rator efectuate imediat, s-a 
stabilit că țofarul Ion Botan, 
de la întreprinderea de dru
muri șl poduri Ieși, se afla 
țn.lr-0 stare gravă de ebrietate 
(2,18 ta mie alcool în singe). Si 
asta, după ca dumnealui a mal 
făcut un an-și jumătete de în
chisoare, toi pentru un aseme- 
peă moîlo. Năravul din fir® ? 
Acum, mate fi sigur că i se va 
găsi lecuire !

Pe una din arterele 
eipale ale _ municipiului

Manevre 
penale

Petre Nechita, în vîrstă de 
23 de anii manovrnnt'-în .stația 
C.F.R. Timișoara est. ao specia
lizase de la o vreme tn diverse 
„manevre" de natură extrapro- 
feslounlă. în timp ce dirija va
goanele po diverse Unii, dum
nealui voia neapărat „să ma
nevreze" și mărfurile pe care 
le găsea In ele. într-urto din 
nopțile trecute, dlnlr-un vagon 
destinat cooperativei de consum 
din Șlnnlcolau Mare, a suslras 
23 de sticle cu ,rachiu alb. Prins 
dc lucrătorii-de miliție, s-n sta
bilit că el rate autorul a nume
roase furturi din vagoane ri 
containere, comise împreună cu 
un alt manevrant. Aure! Ber- 
bacani. Drept pentru care, am
bii .jiu fost .dirijat!" pe o linie 
cu destinație sigură.

Rubricâ redactolfi dțș s ,
Dumitru TÎRCOB I

• r 'It’V '1W /F»’ **4 '■ $-£•*

Na vom Insista, tn aceste rindurl, 
asupra Importanțe! Legi! cu privire 
la organizarea contribuitei bănești și 
în muncă a populației. Ea este foar
te bine cunoscută. In dorința de a

..Situația relatată In articolul pu
blicat in „Scîntela*, „N-au sirăz! pie
truite, dur consirulrac piscine* — ne 
serie Constantin Sanda din Tlrgo- 

-- - -...... — - vlșie — este Inte-un fol valabilă jl
completa eforturile statului, pentru la no!. De ce spun asta 7 Pentru că
creșterea gradului do dotări edilitar- unul dlnțre obiectivele propuse —
gospodărești al localităților, cetățenii un teatru de vară cu î OCO de locuri
participă — în raport t!e venituri — — alrsoarbe o bur.â parte din fo:i-
cu anumite sume șl zile do muncă duri. După cile cunosc. în orașul
la construirea unor obiective de In- nostru ‘ ■ ■■ ■ - ■
tereu public. Practic, nu există co- “ ■ -----
mună, oraș șl municipiu,. unde ob
ștea, prin reprezentanții el, să nu 11 
adoptat hotărîri de maro lnsemnă- 
tata pentru satisfacerea unor ' cc^ 
rințe de primă necesitate aîe popu
lației.

Asupra modului,cum s-a trecut la 
aplicarea acestei legi am Informat 
opinia pub’dcă (veri „Scintda" din 
19 mai: „N-au străzi pietruite, dar 
construiesc plwlno-' șl din 24 .mal ; 
„Obștea plătește, obștea să hotăras
că"). Ps marginea acestor articole, a 
concluzl’.îor și observațiilor formula- ' 
îe In ele, am primit la redacție mal 
multa scrisori în care cetățenii l-d 
exprimă propriile păreri in legătură, 
cu orientarea fondurilor adunare 
prin contribuție obștească, cu obloe- 
tîveîe sodnl-cuîtnrnle rare vor Intra 
in construcții. .Evident, noi nu pu
tem ,ștl dacă una sau alta dlniro pro
punerile și sesizările cetățenilor aint 
rlguroa exacte, judicios orientate. 
Totuși, le publicăm, fiind puncta de 
vedere ele opiniei publice, pentru a 
țenllor °față’Adln probîem'rtc'’ gamoda- "?itc cto arta monumentală,
reștl, care 11 privesc In mod direct. fondurile afectate pentru aceste ca- 

roTMlfta- r.i „„ on tegorll de lucrări mai bine ar fl det-
blnevenltă — na orele loslf Pop din —“”tc eOÎHlrucțtei unor grădinițe »I 
Bala Mare. Ce construim, coristruJm 
pentru noi. în, adunarea împuternlcl- 
țllor din municipiul nostru s-au a- 
doptat o seria do hotărirl buna în. 
legătură cu folosirea fondurilor, cu 
alegerea obiectivelor ce vor fi con
struite. Cu o singură excepție : eu 
cred că- 1a ridicarea unei somptuoase 
flntfnl arteziene. în fața aediulul 
oorwlltaiul popular Județean —■ eare 
costă peste un milion de Iei — s-ar 
putea renunța pentru moment, în 
favoarea altor lucrări de strictă ne
cesitate publică. Fără fintlnă mal 
putem sta, dar fără străzi pietruite

____  
părero aveți 7 l"

De fapt, Întrebarea nu ne este a- 
dresată atlt nouă, rit organelor lo
cale, care, sîntem convinși, vor re
ține această observație șl vor trage 
din ea conchizSUe de rigoare.

asupra Importanțe! Legi! cu privire 
ta organizarea contribuției .bănești ?i 
în muncă a populației., Ea este foar-

duri. După cile cunosc. în o..m>u1 
nostru sini multe străzi nep'.etralte, 
nu avem peste tot apă curentă și 
nici canalizare. N-ar fi fost oare mal 
bine ca fondurile gă fie îndreptate 
spre asemenea lucrări de Interes mal 
larg 7 Teatrul de vară 11 putem con
strui mal tlrzlu".

Dacă lucrurile stau așa — desigur 
aveți dreptate. Dar un răspuns auto
rizat așteptăm :dte partea comitetu
lui, executiv al' consiliului popular 
municipal - .

■Xegca 20 — remarca, în scrisoarea 
sa. O, Gheorghv din Buzău — a (m*. 
primită'de no!,.’toțL cu mult Interes. 
Avem acum poriMutatea ds a ne 
gospodări mal bine fwașul, de a re
zolva anumite cerințe urgente» In 
legătură «i destinația pe care o au 
fondurile din contribuția bănească 
in orașul nostru mi-a® permite două 
observații. Consider că modernizarea 
pieței „Dada" n-ar trebui- făcută din 
aerate fonduri, cl din Încasările de 
la producători mu din beneficiile 
peste plan ale consiliuliil popular.- 
Nici consLrucțta'unul ștrand olimpic 
în parcul tineretului n-ar trebui fi
nanțată din contribuție, șl nici anu
mite lucrări dd artă monumentală.

crețe — orașul nostru avînd puține 
dotări de acest fel".

Să lăsăm tiran de meditație al edi
lilor din Buzău,șl să parcurgem Încă 
o scrisoare.

JEu nu am fost anunțat să parti
cip la adunarea cetățenească care a 

. avut loc țn circumscripția din care 
fac parte — ne scrie C. Dlrra din 
Craiova — gi n-am avut poslblllta- 

. ten să-mi spun părerea In legătură 
cu alegerea obiectivelor gospodăresc- 
edilllarc. O fac acum. Nu cred că <s 
bine ca banlj adunați să fie Investiți 
in construirea unei piscine acoperita 
ț?l a unul cinematograf de maro ""

ORDIN DE ZI
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Sărbătorim tradiționala Zi.a Aviației Republicii Socialiste Romftnla 
în climațul entuziasmului creator cu care întregul popor, animat de

nul aflat Îs start îneepe rulajul ți;

in satele argeșcnc
PITESTT (Corespondentul 

„Scintell". Gb. Cirstea). — Coo- 
peratlvelo agricole do Droducție 
din județul Argeș au înființat 
oină Jn prezent 814 unltătl nentra 
desfășurarea de activități indus- 
trlaie și prestatoare de servicii 
la sate. Planul producției lor in
dustriale In acest an este cu 40 
milioane lei mal mare decit cel 
din anul trecut; O pondere Im
portanță dețin unltățllo de pre
lucrare a materialului lemnos, 
care sl-au propus aă realizeze un 
bogat sortiment de produse In 
valoare de 42 milioane Iei. Fină 
In prezent, ele au confecționat șl 
valorificat însemnate cantități de 
lăzi, binale, cherestea, butoaie, 
doaga ele. Cele mal bune reali
zări le-au obținut cooperativele 
agricole de producție din Dom
nești, Anlnoaso, Clmpulunc. 
Prlboenl, StrlmbenL

i.K.11 oidULfcs ravjpscti u.șțsj vii m 
unele cartiere se așteaptă, rt® an! și 
ani canalizarea, că există cinemato
grafe destule j care, pentru mo
ment, fac față cerințelor, Iar pentru 
scăldat, avem Jiul la do! pași !“.

Nu ne propunem să tragem con
cluzii în legătură cu modul în rare 
8-a procedat. Intr-o localitate sau 
alta, la stabilirea oblcctlveior gos
podărești șl sociale. Avem o singură 
întrebare. Cred oare organele lo
cale In drept că e bine cum s-a pro
cedat, sau e mal bine cum sugerează 
cititori! noștri ? . -

Așteptăm răspunsul tor.
i

Constantin PR1ESCU

Contestă, dar 
nu calomnia!

generoasele Idei ale Programului de educație comunistă adoptat do 
Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din no'.em- 

i brie 1971, înscrie “noi realizări de prestigiu In vaMa operă de edificare 
a societății fwrtaliste multilateral dezvoltate, ale cărei mfirete coordo
nate le-a trasat cel de-al X-lea Congres al partidului.

Urmași demni al «dor mal gtorioase tradiții ale aripilor românești, 
, profund devotați poporalul șl partidului, mlndri de prezentul luminos ■ 

și de viitorul comunist al patriei, aviatorii militari îș! perfecționează 
nelnceiat mflleatala de, zbor, ișl ridică necontenit nivelul pregătirii dp 
luptă șl politice, Btrăjuind cu fermitate cerul senin nl țări!. însuflețiți 
de idealurile nobile ale partidului nostru, educați In nplritul concep
ției oale despre lume șl viață, al eticii noastre (socialiste, el veghează 
cu vigilență, Împreună cu toH ceilalți militari al armatei, cuceririle 
revoluționare ale poporalul, independența șl șuveranitatea României 
■bcîollste. ’

Cu remarcabile realizări sa> prezintă la sărbătoarea aviatorilor patriei 
personalul aviației dc transport, utilitare și eanltare, constructorii do 
avioane, aviatorii șl parașutișlil sportivi, care depun o rodnică ac
tivitate pentru deservirea economici naționale, ocrotirea t.lnfităț'i po
poralul șl promovarea .sportului ’aviatic romfinesc.

Cu prilejul acestei sărbători, adrosez calda felicitări întregului per
sonaj al aviației, militare, da transport, utilitare, sanitare șl rporilvc, 
constructorilor de avioane șl le urez noi șl Importante succese în 
munca neobosită pe care o desfășoară în slujba întăririi și apărării 
României. Boctaliite.

i

Trăiască Partidul Comunist Rorr.Sn, conducătorul încercat ăl po
porului, inițiatorul șl organizatorul tuturor victoriilor noastre 1

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialists 
Romănla 1

Trăiască Aviația României socialiste !

Timișoara î Conitrucjii în zona gârii

Ministrul Forțelor Armate 
General de armată ION ION IȚĂ

.Ultimele secunde dinaintea n- 
tacuiui. Cele mal lungi. Motorul, 
obligat prin cuplarea forajului 
dea maximum do energie, urlă a- ____ ,____________

. șurritort^lăalnd in urmii un șlaj^da losrea ^cenduf, urmă,

ultimii hlîomețri care-1 separă de 
avionul țir.'.ă în cabină, pilotul re- 
Ivede In minte operațiunile ce se vor 
succeda de-a lungul citor. _ X--'- 
țlunl da secundă. A executat pdnă 
acum numeroase interceptări. în 
toațe condițiile meteorologice. La 
toate înălțimile de zbor. Deasupra 
uswtuluL Deasupra mării. N-are 
emoții.

Se consumă ultimele fracțiuni de 
secundă. Jăratecul verde nl radio
locatorului de bord Si semnalează 
ținta. O apăsare nervoasă pe buton 
șl rachetele pornesc nimicitoare. 
Pilotul' sl-a îndeplinit misiunea.

Cu un tunet prelung, aparatul do 
zbor, argintiu, se așterne pe axul 
de beton al pistei. Un om de Ma
tură potrivită sa îndreaptă 
spre conducătorul de zbor. Colone
lul Dumitru Bondar raportează că 
a îndeplinit misiunea încredințată, 
în acest timp, un alt aparat super
sonic ce Întoarce dlntr-o misiune 
simjtară. Un alt pilot, maiorul Va- 
slle Simlon. prezintă un raport ase
mănător. Urmează un altuL Apoi, 
un altul... -

Pentru a avea o Imagine concretă 
a comportării vină tor! lor Intercep
tor! la recentele trageri aeriene cu 
rachete asupra țintelor reala, con
semnăm aprecierea comandantului 
apărării antlneriene a teritoriului:

— Acțlonîpd In regim supersonic, 
la înălțimi Btratosfsrlce, în condi
țiile unor viteze mari de apropiere 
șl de încadrare, toți pUoți! nu trecut 
cu deplin succes acral sever exa
men al măiestriei do luptători .sc
rierii. Din rindurile lor, merită a fi 
remarcați colonelul Dumitru Bon
dar, locotenent-colonelul Tu<te>r 
NIcolăe. maiorul Vaille Slmlon, că
pitanul Adalbert Marton, locotz- 
nențll-majorl Ștefan Volan și Stan 
Dobre...

.„Slnt „Pracflrușul-310, nproîta'.i 
decolarea !“ După confirmare, avlo-

pesta clteva secunde, ii vedem cum 
se topește în geana orizontului. 
Elevii, in costumele de zbor de cu- 

surzltor, IMnd in urmă un siaj'de loarea ’ cerului, urmăresc cuadm:-
flăcăr). Bolidul supersonic Inghita rație, dar șl eu pu|Ină Invidie, pri-

mui sontaj. ai colegului lor.
re- Lingă el, comandantul de patrulă,

. _îceeevor maiorul Iulian Fundulca. în cel b- 
citorva frac- proape 39 de ani, da cind iși des

fășoară activitatea ca Instructor, ni 
școală, a scos tot atîtea serii de 
elevi la simplă comatxH. Printre ' . 
el nu puțin! au alina in prezent un 1 
grad înalt de pregătire pe avionul 
de luptă. Pe vestonul multora se 
remarcă insigna • de pilot clasa I. 
Dar dintre foștii elevi, le păstrează 
In inimă, un loc mal aparte, loco- 
tenent-coaonelulul loan Flllp, maio
rului Coconașu șl locotenentulul- 
major Volan, Numele lor figurează 
pa tabla dc onoare a școlii, ca șefi 
de promoție.

■ ...O hulă puternică răscolește va
lurile mării, in vecinătatea unei 
nave, elteoptarul comandat de lo- 
cotenenl-coloneiul Ion Condolu 
execută „punct fix*. Exerciții de 
salvare a naufragiațllor, O aplica
ție tacita!. Cu multe momente di
ficile allt pentru marinari, c3t șl 
pentru ellcoptariș'.l. La aflrșltu! a- 
cesteta se apreciază că echipajele 
conduse de locotenent-cotoneitil 

' Condolu șl maiorul VasUe Dinu 
H-au comportat — ca la oricare 
colicltare a elicopterelor — exem
plar.

Pe toate aarodroamele. în punc
tele de comandă,Jn unități, în ate
lierele uzinelor constructoare rte 
tehnică aviatică, pretutindeni unde 
bal Inimi de eeidațl al cerului ro
mă arac se remarcă In această pe
rioadă aceeași angajare comunistă 
In muncă. în înumplnarea Confe
rinței Naționale a PnrUdutul Co
munist Român ș! ■ cele! de-a 
XXV-a aniveraări o proclamării 
Repuhllclî, o participare plenară la 
nobila șl Însuflețitoarea Întrecere 

a cuprins întregul popor.

Locăteneht-colonel 
Adrian MIEREUȘCA

i

Un atractiv punct turistic

Hanul Rucăr
Situat pe șoseaua de largă caldă), de un restaurant lnc.1- 

drculaUe Pltcștl—Brașov. intr-o -«*— - . -
zonă turistică de un pitoresc 
inedit hzutil Rucăr constituia 
unul din punctele de atracție 
pentru toll amatorii de drume
ții în această parte a țării. Dotat 
cu mobilier șl decorațlunT Inte
rioare specifice stilului tra
dițional 'din partea locului, ha
nul Rucăr cate una din nume
roasele1 unități de acest fel con
struite de cooperația de consum 
pe cele mal frumoase trasee tu
ristice ale țării. Ilanul Rucăr 
dispune de . camere confortabi
le de cazare (cu dușuri cu apă

păsoz, un bar șl o terasă. 
Avind o gospodărie anexă, lia- 
nul Rucăr este bine anrovizlo- 
nat cu produse, oroasnete. lor 
dintre mlncărurHe «specifica n- 
traa in mod deosebit atenția 
brinza In coșulcț din coa jă de 
brad, cașul și urda dulce;

De la hanul Rucăr se not fa
ce vizite și excuratl la Peștera 
Urșilor și cea a Dlmbovteloarei, 
la cabana Brusturet. care cwr- 

, ține tot do cooperația de con
sum, la masivul Piatra Craiu
lui, Castelul Bran și Valea 
DlmbbvldoareL

M» ja -riVO i-rit/:'; rit' rc>(M»tzl oîsrtnrim'ț 
însă o mască mal.» „onorabilă" : amabili
tatea !

încerdnd un rudiment de apărare, replica 
B-a făcut ecoul unei mentalități ciudate —" 
conform căreia, vezi doamne, asemenea fap
te n-ar fl hoție curată fiindcă ele au cu totul 
șl cu totul alte temeiuri : întreținerea „bu
nelor relații*, „gentilățea*. solicitudinea".

Revăd pățania unor salariat! de la o 
uzină timișoreană : in locul traselor do 
scule, comandaserâ, pe banii întreprinderi!, 
genți de voiaj. GenUle erau făcute apoi ca
dou In dreapta șl în stingă. Tot pentru 
„caotatto benevolentlao*.

„Noi ®ă păgubim.atolul ? NM prin gînd... 
Am vrut doar să facem Impresie bună par
tenerilor noștri...".

Amabil poți șl trebuie să fi! în relațiile 
de muncă., întemeiate pe principialitate șl 
corectitudine, pe stradă, cu vecinul, cu co
legii. Dar nu poți aă fll nicidecum amabil 
cu hoții — ca în cazul de față — dîndu-ls 
ajutor să fure din propria ta casă.

Șl cu nllt mal mult nu poți fi amabil și 
generos pe seama averii obștești.

Șl vreme de o Jumătate de ceas, ne rind, 
fioțl! Lazăr încearcă să justifice ceea ce nu 
poate fi justificat : proveniența ilicită a su- 
î .. :__
ci ajutorul unor susțineri fala’e ; cu ajuto
rul unor calcule false... (o singură mărturie 
reține atenția,- cute veridică : uneori, la un 
kilogram de carne, I. L. le oferea cumpără-

- să pună capăt discuțiilor, aruncă in „bătă
ii ('“ ..artileria firea" :

— Onorat tribunal, este firesc co, de Ia

fioțll Lazăr încearcă să justifice ceea ce nu 
poate fi Justificat : proveniența ilicită a su
mei de mal bus. Cu ajutorul unor acte false, p.. -1..I---- 1
nil unor calcule false...
ref- :al -----------------
kilogram da carne, I. L. le oferea cumpără
torilor.» mal mult on decît corne).

în cele din urmă, L U se hotărăște : vrea 
‘ ■■ ” '..... ... '■ ’

l!e" .,(
____ ,w—______ « -«a—» - an la an. nivelul de trai nl unul om să fie 

altul — mal înalt, mal apropiat de năzuin
țele sale 7 1 Este ! El bine, noi no-nm În
cadrat In linia acestor cerințe generale,» Cu 
ce am greșit 7 !.»

O tăcere profundă ; asistența izbucnește 
apoi în hohote de ris : I. L, este nedumerit. 
Sincer I Parcă dnevn l-ar fi vinthit „iarba 
fiorelor* sl acum, in fața unul simplu lacăt, 
iarba fiarelor s-a dovedit a fi buruiană de 
rind.»

Creșterea necontenită a nivelului de trai, 
satisfacerea nevoilor — materiale șl spi
rituale — mereu mal mari a’e cetățenilor 
sini lucruri care nu mal au nevoie de nici 
un fel de demonstrații. Dacă ar fj să pri
vim numah în jurul nostru : Ia număra] de 
apartamente, la numărul de autoturisme. 
Ia numărul.de televizoare etc. Un trai 
cinstit șl -îmbolșugnt. d!ntr-o muncă cinstită 
și pasionată.

Unii înțeleg însă Kă-șl ..ridice" nlveîu! de 
trai In felul lor : încalcă principiile eticii 
șl echității socialiste. Funcția încredințată 
o folosesc nu In Interesul societății, d In 
propriul lor Interes. (Mărturisirile Iul I. L. 
în iegăiură cu „tranșarea" cărnii alnt eloc
vente). în goană după căpătuială, apelează 
la orice : de la bacșiș plnă Ia sustragere. 
Demascat!, eșuează In ridicol — arată cu 
degetul spre ceUaițl :

— Ei nu au mașini, el nu au case, ce-avețl 
cu mine 7 I

De-ar înțelege mărar acum. în oala de 
judecată :

Nu pentru case șl mașini slnt chemați în 
Instanță, ci pentru altceva — pentru că la 
temelia acestora nu stă munca cinstită, d 
spiritul de căpătuială, necinstea,

Nu pentru că șl-au ridicat nivelul de trai 
sini obligat! să restituie societății optzeci 
la sută din suma doblndltă In mod Uldt d 
pentru altceva pentru că, urmărind nu
mai propriile lor interese, au încălcat legea, 
au lovit In nivelul de trai al celorlalți 1

— Reclamant Vâslle Vasfiescu,' Iți menții 
pllngerea cu privire la furtul comis 7

— Sigur că da, onorată Instanță. Se poa
te ’ I Doar pMngerea mea n-a dovedit În
temeiată. Inculpatul a furat ! A aăvlrșlt o 
faptă reprobabilă... Este de datoria societă
ții aă Intervină. Dc-ala e societate. să mă 
apere ! Totuși, vă rog să aveți In vedere™

— Cc anume ?
— Vedeți™ Inculpatul îmi este foarte ne

cesar— Nu mă pot descurca fără el, Con
damnați-! dar... 19 nu-1 închideți. Vă rog...

Contradictorie pori tic. nu 7 Din păcate, 
ecena descrisă mal sus nu rate Insă dedt 
în parte Imaginară.

—Constantin Berbec a furat 
obștesc. Profitlnd de calitatea__ .___
la Centrala industrială de medicamente și 
colorant! clin București — a sustras medi
camente din întreprindere. Hoția Iul a fost 
dată în vileag șl pedepsită : 8 luni închi
soare corecțională. Recursul a fost respins.. 
Dar C.B. nu se lasă ; din nou dezbateri In 
instanță. Pentru ce 7 Vom vedea :

— Tovarăși Judecători, solicităm, așa cum 
im mai spus, amlnnrea executării nedep- 
eel. Alăturat de susținerile noastre, la do
sar, se află depusă o adresă din partea în
treprinderii. Lulnd act do conținutul el, vă 
veți convinge că șoferul Constantin Berbec 
este do nelnlocult Ca atare...

Da necrezut I însuși păgubașul să ceară 
păsuirea hoțului. Și totuși, acolo, In împri
cinata adresă, scrie negru pe nlb (șl subli
niat chiar) că Intruelt are de. transportat 
,-specialiști șl tehnicieni” prezența lui C. 
Berbec „este absolut Indispensabilă între
prinderii noastre, motiv pentru care solici
tăm suspendarea...* ele. (semnează director 
Șandru C„ consilier iuridic-șef Vasllcscu 
T.).

AUL
De cc întreprinderea nu !-o fi cerat „Ma

tului* CosUcă șl scuze pentru deranj 7

Tltns ANDREI 
Dino POPESCU 
Emil MARINACHE

- -- —=-rf.-r—— — &e ridice. 
„Banal, de-astea am mal văzut eu*. Nici 
faptul că, Intra timp, procesul a și început 
nu-1 face eă renunțe la hotărirea luată.»

Deodată, o replică :
— Recuz această instanță, acest tribunal.

Știu că procesul a fost aranjat
în sală — o liniște de templu. Prins in

tr-o nozRlo Incontodă. vecinul meu seamănă 
cu o statuie al cărei centru de greutate a 
fost greșit amplasai...

Reclamantul din dosarul 3 003 ni Judecă
toriei sectorului 7. Gbeorghe PMrn. n făcut 
nă treacă prin sală floral rece nl unei acu- București. Se află aram in fața Instanțe! 
za‘,11 grave. Chiar foarte grave. în primul 
rind, pentru că r.u se invoca vlrizarea pre
ferențială a unul kilogram do roșii, ci să- 
vlrșlrea unei infracțiuni ; in al doilea — 
pentru că nu era' vorba de un debit de 
tutun, cl de o judecătorie ; In nl treilea — 
pentru că acuzatorul nu era un om care nu 
orc reprezentarea exactă a greutății vorbe
lor sale, d unul care o are.

„Acum ce-o aă se-ntlmplcî* întreabă omul 
do Ungă . mine, drametldndu-se.

„Ceea ce apune legea : procesul se 
oprește deocamdată aid. Pentru dtevn 
zeci do minute «u pentru clteva ore. 
după caz ; președintele judecătoriei nu
mește un alt complet șl-l însărcinează 
cu judecarea cererii de recuzare. Dacă re- un
damanlul are dreptate. I eo admite cererea. 
cu toate consecințele ce decurg de aid™

Procesul a fost suspendat : totul s 
ca la carte.»

Șl lată pronunțarea :
— Recuzarea e neîntemeiată : In susți- ........................

nerea cereri! sale. Gheorgho Pătru nu a ajute să aconerc lipsa î El are sticle - 
adus nici un fel de probe.

'Totul n fost o manevră, o încercare de 
Intimidare a Judecătorilor ; sub privirile 
aprobative ale asistenței, pentru acuzațiile 
tale calomnioase. Gh. P. a fost sancționat 
contravențional cu litt) le! amendă.».

Ca l-a determinat totuși să ajungă aici, 
să calomnieze Instanțe 7 I

• - . . n

Răsfoim dosamL Reclnmațllle martorilor, 
acielo atestă fapte care sint Împotriva Iul 
Gh. P. : loviri, injurii, un comportament 
care denotă lacune în educația cetățenească. 
Fapte prate care instanța nu poate să trea
că nepăsătoare, care au greutatea lor In 
pronunțarea unei hpțăriri. în optica Iul, 
mal era o singură scăpare : decit să tio 
acuzat, mol bine să acuze I

Drepturile dvlce trebuie folosite cu res-- 
pectarea obligațiilor civice. Iar prima dintre 
acestea este respectul față dc adevăr.

I

Amabila 
complicitate
•i' t| . -• r- i • a ii’ ■ ■ -

' h . . . 'i|. -:
Antcml» Ion nu mal este șef ta eectla de 

ambalaje a Fabricii de articole de sticlărie 
București. Se află acum in fața Instanței 
(Judecătoria sectorului 4), in calitate do 
IneulpaL

— Recunosc, am primit diferite cantități 
de vermut și vin. Dar nu pentru abuz : ml 
s-au oferit așa, ca să fiu mal amabil.

Firește, vinul are meritele lui, și cel mal 
adesea oduco cu sine o stare do bună dispo
ziție. Se lntlmpiă, desigur, ca oamenii eă 
devină astfel chiar mal amabili,» Dar de 
ce trebuia să fio Antemla „mal amabil* 7 

»De eo încărca portbagulul Oipel-Admi- 
ralulul său personal cu canistre cu vin, cu 
vermut și cu alte alcooluri 7 ȘI. mal ales, 
cu dneiurma să fie gentil 7

.„în magazia secție! 3 vermut, o între
prinderii bucureștene de vinuri șl. șampa- 
1O0 MO ie! ; printre altele, lipseau șl sticle, 

____ peste 30 000 de bucăți™ Ca atare, nld maga- 
a decurs zloneril E. Galeria șl C. Pirvan. nici șeful 

Mcțlel. ‘Inginer Mîhaî Glljln, n-au liniște. 
Caută cu înfrigurare cum s-o dreagă. Șl In 
sflrșit... „soluția" : n-ar putea Antemla să-J 
l;_:_ _____~____________ — lor
le trebuie Sticle.

...Delapidarea a fost în scurt timp desco
perită : din fabrica de sticlă nu încetat aă 
mal lasă încărcăturile frauduloase. Din în
treprinderea de vinuri — băuturile. Cum 
era normal, cum trebuia să se Inllmple. a 
intrat In acțiune mecanismul Justițiar. în 
fața legii, nar'dcînării lo hoție 1 se caută

din avutul 
lui —■ ®ofer

Iarba fiarelor 
era o biata 
buruiana

‘V-:

„gpl“ în gestiune do prate
itre altele, lipseau șl sticle, — Ton Lazăr.

— Prezent I
— Maria Lazăr
— Prezent I
„.în perioada. 1D82-1&57. soți! Ion gl Mario 

Lazăr din Ducureștl, sir. Dezrobirii nr. 33 
— el măcelar, ea casnică — au cheltuit™ eu 
S3 8®0 lei mal mult dec't au clștlgat. Drept 
care au fost, trimiși In fața instanței.

— Cum justificați suma, in treabă pre
ședintele completului, dc unde ați avut 
acești bani 7

I. L. răspunde calm, Jovial : 
Simplu, tovarășe președinte... 
Foarte simplu. întărește M. L.ți corespondenții nScînîeii"

num%25c4%2583rul.de
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Glicorghc CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii*

L ' .'terâ

s (in fotografia 3). 
fi terminală, cu IO de

pu- 
nostru 

an mal 
act ua-

zlle Inainlo de termenul planificat. 
Ne .aflăm la sectorul laminoare, 

de la uzina- de oțeluri aliate, 
este organizat 
Criteriile

„Viitorul* Ora-
. „;cste ' vorba ? La

Oradea se află1 in func-

lenă). Iar aceasta urmează să fie 
furnizată de secția de extrudare — 
aflată în construcție Ia Oradea — 
dar al circi termen de Intrare. în 
funcțiune este pe cale să fie ami
nul cu-, șase luni, . adică In sflrșl- 
tul iul. decembrie 1073. Acceptarea 
unei asemenea situații s-ar solda 
jiu numai eu o pierdere de 30 mi
lioane lei si. implicit, cu cheltuieli

..... ...... J
Dan CONSTANTIN
Foto : S. Cristian

condusă de Constantin Paraschlv 
pregătește, cu planul In față, Înec-'; 
perea unei no! lucrări din cadrul; 
forjei.

La asemenea obiective, cum 
cele ce se ridică pe platforma 
dusLrială din Tirgovlșta, zilnic

ceea ce va
planul

combinatul 
capacitate de 

etapa a doua, are ca 
termen de Intrare 

nani 
zile.

Viteza do urcare este do 
7—10 centimetri pe oră, 
timp In care toți stllpll 
Se Înalță concomitent, iar 
grinzile se toarnă deo
dată. Alături de șeful de 
lot. Inginerul Cornel Teo- 
făneseu, și 
ec.hlmb ing.
Tărcuță ss

textil 
fJLnl-

pompe din București, cit șl 
de ■ Uzina ’ consfrucioare de 
mașini din Bușita. Dincolo 
Insă de vinovăția celor care 
produc pompele, Departa-

eti maistrul principal Ion 
Clrslolu, a cărui formația 
de lucru și-a propus sfl 
reducă termenul de dare 
In exploatare a capacită
ți! Încredințate cu 120 de 
zile. Cum $1 no ce cfil ?

șeful de 
Alexandre 

mai găseau 
sus. pe podinfl, inginerul 
Constantin Orhcl, șeful 
șantierului, șl inginerul 
șef, Alexandru Kflhr. Fle
care avea o sarcină pre
cisă. de a contribui la 
coordonarea lucrărilor.

tul condus de Vltallo Cbl- 
riță, sin'. Giguri că II vor 
respecta.

Platforma petrochimică 
din Pileșil- Ca să sa ciș- 
tlgo timp, sa se cconoml- 
xeasea metalul, deviza or
ganizației de partid de 
pe platformă este : „Fle
care comunist, fiecare 
constructor — purtătorul 
unei inițiative valoroase!" 
Recolta este mănoasă, Lțs- 
tul condus do Ion Mihăl-

a mări In
mul de montare și am a- 
juni la concluzia că, In 
condițiile actuale, 
prin eliminarea 
timp! neproductivi

’HlnEA . -în

fotografia 2) se realiza In 0 zile. în 
prezent, aceeași fermă este confec
ționată doar In 3 zile.

Pe șantierul uzinei do oțeluri n- 
Uate, - In cinci luni, planul de con- 
atirucțll-moniaj a fost realizat In 
proporție do 120 la «ută. La oțelărin 
electrică nr. 1, din codrul acestui 
Uzine, constructorii ce angajau In 
februarie la realizarea șl predarea, 
In devans cu'30 zllo față do grafi
cele do execuție, a .fronturilor do 
montaj. Acest angajament a fost 
Îndeplinit și depășii. Echipa de 
montări condusă de Gheorghe Che
lea lucrează la ridicarea ultimului 
pachet do fanrre 
Lucrarea va I"

gonul de prefabricate res
pectă cu slrlcioțe graficul 
de livrări șl prevederile 
do calitate a panourilor, 
ceea ca ne dă posibilita
tea să fo'bslm dîn plin u- 
Ulojolc și timpul co lu
cru. Am analizat, In ca
drai brigăzii, rezervele da

cite o Ofwrațle
Lucrindu-se osri- 
ioamă ‘ 73—KO

pini ia ;.:firșiliil anului, 
xă monteze peste sarcinile 
de plan încă 49 de apar
tamente. Tov. Dumitru 
Patrulea, președintele co
mitetului sindicatului, ne 
spunea că, peste tot, so 
depun eforturi pentru ca 
șl alte formații să atingă

.. ....... -Alei
im șantier model, 

pregătirea producției, 
programarea, lansarea In execuție 
și urmărirea realizărilor să tac pe 
bază de metode. moderne de calcul ; 
sliv. aplicate metode’ do lucru avan
sate, cu grad «uiMirior de mecani
zare, folosindu-sa, nantra prima 
oară Ln țară, turnarea în cofrnje din 
balon de tip. cheson. în fotografia !: 
echipa condusă do Gbeorghe Talo- 
mlr lucrează Ui radierul viitorului 
laminor, Lucrările au fosț Incepțite 
cu 15 zile mai devreme șl oamenii 
Klnt hoteriți să mențină șl eă mă
rească acest clștlg de timp.

— In „lupta" cu 
UmpuL ■ arată maistrul, 
rtimcnl nu-șl Îngăduie să 
Irosească măcar un minut. 
Dori, tun instaurat o dis
ciplină de fler, dublată do 
o bună organizare n mun- 
cIL Rezultatul : noul o- 
blecllv. cu termen de pu
nere în funcțiune La 
sflrșllul anului este gata 
de pe acum. Ciștigâm 
not dștlgă economia na- 
tinalâ.

condiții do funcționare în 
sarcină. Ca urmare. In ex
ploatare, In solicitare ma
ximă au apărut o serie 
de deficiențe de concepție, 
construcție șl montaj. „A- 
cest Rp de pompă este o 
realizare remarcabilă, că
reia insă trebuie să I se a- 
ducă perfecționări șl îm
bunătățiri pentru a func
ționa ireproșabil — ne «pu
nea Ion Badea, secretar al 
comitetului județean de 
partid. Se Impunea deci 
din partea realizatorilor 
pompei să asigure asistență 
tehnică in tot timpul func
ționării stației pin 6 la în
lăturarea deficientelor con
statate In exploatare*. Nu? 
mal că graficele Întocmite 
privind executarea eșalo
nată a lucrărilor de , repa
rații și da acordare a asis
tentei tehnice au fost date

La Timișoara, în zona 
cunoscută sub numele do 
Clreurnvoluțiunl, se află 
in construcție cel mui 
mare cartier de locuințe 
ol orașului. Fină în 1973, 
aici vor fi' Înălțate circa 
11009 apartamente.

Ne aflăm in mijlocul 
brigăzii de mentori con
dusă do Martin Front:. 
Este una din formațiile 
fruntașe ale șantierului 
nr. 4. Printre performan
țele sale se Înscrie șl 
montarea unul frige- cu.5 
niveluri în numai 29 de 
zile. Oamenii aceștia, 
cîndva zidari sau dul
gheri, au învățat o nouă 
meseria, aceea da men
tori de case, si acum. îm
preună, „construiesc" in 
medie cile două aparta
mente șl jumătate pe zi.

Lipsa precipitațiilor, la 
caro sc adaugă căldura ca
niculară din ultimele zile, 
a determinat la culturile 
agricole, un consum sporit 
de apă șl accentuarea de
ficitului de umiditate din 
sol. Țlnlnd seama de fap
tul că această perioadă co
respunde șl cu stadiile cri
tice in dezvoltarea plan
telor. re Imqjme folosirea 
sistemelor de Irigații la în
treaga lor capacitate. Am

prima oară în țară, a u- 
nel no! metode de lucru 
in construcțiile indus
triale. Este vorba de gli
sarea siîlpilor de sus
ținere șl llftarea grinzi
lor din cadre. Operați
unile, se fac concomitent 
eu montarea armăturii 
la grinzi, iar cintl acestea 
ou ajuns io cotele nece
sare se luce turnarea de
odată a betoanelor și Ja 
grinzi șl ia stîlpi.

Pentru ‘amănunte să 
facem un popas la fața 
locului, in hala de filare.

sfat 
ln- 

con-
.... . . .... .. _____ ___ ,00.1-3

fccțll metalice. O bună parte d:n 
aceste confecții motafiea «o reali
zează chiar pe șantier. Economia ds 
metal — prin angajanter.t, 400 tone 
— 'so obține în acest sector pa baza 
croirii și debitării judktoaso a me
talului. ȘI un „amănunt" : în urmă 
cu două luni, ferma la care lucrează 
acum sudorii Gheorghe Rădol, Va- 
slle Tril și Alexandru Badea (în

TRUSTUL
STRUCȚTI
ALE -----
are 
raza 
un

montul îmbună lățirilor
funciare, în calitate do ti
tular general do Investiții, 
trebuia să se preocupe șl 
să determine uzinele con
structoare respective. cu 
caro are încheiate contracte 
ferme, aă execute toate re
parațiile la termenele pre
văzute.

La trei luni de la ter
menul stabilit pentru în
cheierea reparațiilor, prac
tic.» situația .este maț grea 
declf la începutul campa
nie! de Irigații. Abia acum, 
ctad apa ar trebui să cir
cule pe canale, constructo
rii s-au hotă rit, Intr-o șe
dință care a avut loc zilele 
acestea șl la caro au parti
cipat toți factorii Intere
sați. să deplaseze . echipe 
pentru remedieri. Acum a- 
par șl încercările de jus
tificare ale reprezentanților 
Centralei industriale utilaj 
chimic șl rafinării „că o- 
gregatelo au corespuns de 
la început normelor de ex
ploatare șl. că uzinele con
structoare nu au nici o răs
pundere”. în momentul de

nurriaî 
unor 

putem 
monta Miile, In medio, 
dlo 2,0 appriarnente. Iar 
atunci clnd poligonul de 
prefabricate lșl va spori 
capacitatea; de producție, 
chiar 3 'apartamente.

Pe baza acestui angaja
ment, brigada Iui Marfin 
Frank va scurta durata 
de execuție, la unele 
blocuri, cu 1—2 luni, fapt 
care va crea condiții ca.

La 
noua 
sare, 
nou 
In producție o dată 
apropiată cu W de __
Cel care o realizează, lo-

față nu este timp de dla- 
cutil." Plantele nu nevoia de 
apă șl nu pot aștepta. Sta
ția trebuie să funcționeze 
in cel mal scurt timp Ia 
întreaga capacitate. Ce tre
buie făcut 7 Apelul celor 
aproape 30 de cooperative 
.agricole și lnireprinderi de 
stat, care au Investit sule 
de milioane de le! pentru 
realizarea acestui ptstem de 
Irigații, -esjo cit se poată 
de lirnp«de : pentru a n»i 
se compromite recolta la 
Irigai: trebuie să fie puso 
In funcțiune cît mai repede 
agresatele do pompare 
Pentru aceasta. Departa
mentul îmbunătățirilor fun
dare. Uzina de pompe din, 
București. Uzina construc
toare do mașini din Reșița 
șl întreprinderea de repa
rații $1 montaje București 
trebuie să-JI concanlreze 
toata forțele pentru a pun™ 
In cei mal scurt Ump In 
funcțiune stețla de pom
pare de la Phr.ro'u.

Lucian CIUBOTARU 
Aurel PAPADIUC

l realizează din pro- 
Inlțlativă. cu bune

logla !n sistem Irigat, se 
perphle.&c sub razele de foc 
ale soarelui.

Da ce lipsește apa ? De 
o săplămînă la stalla de 
|M>:r.;>nrc do la Pletrolu. c<J 
un debit de S3 mc pe se
cundă, care asigură apă 
pentru tot stetemul, din 
cele 9 agregate de pompare 
funcționează doar unui sin
gur. Debitul asigurat de a- 
coastă pompă permite Iri
garea numai a 420 hectare 
pe zi, pe cfrid planul zilnic 
de irigare aste do SCM) hec
tare. De ce nu funcționea
ză celelalte 8 agregata ? 
Stația principală de la Plo- 
trolu este echipată cu a- 
gregate de pompare unica
te, de mare capacitate, de 
tip R.V. — 129/170. cu un 
debit de 3.0 mc pa secun
dă de fiecare. Realizate 
pentru prima dată la noi 
in țară do către Uzina de uitării atlt do Uzina de 
pompa din București si U- 
zlna constructoare do ma
șini din Reșița, aceste a- 
gregate nu au fost Încer
cate șl nici omologate In

ȘANTIERUL NR. 3 
CHIMIE DIN IAȘI. Este 
col mal mare Șantier hi 
trustului do construcții 
Lndustrinlo dlh locali
tate. Col peste 2 0W de 
constructori al acesliU 

’.șantier lucrează acum la 
triplarea producției uzi
nei do fibre sintetica, la 
'dezvoltarea fabricii de 
antibiotice, la o nouă ca
pacitate in cadrul uzinei 
de prelucrare a maselor 
pSasUee, precum șl la 
construcțiile noului insti
tut politehnic.

Conduși do Ing. Con
stantin Orhel, construc
tori! șantierului nr. 2 
chimie din Iași desfă
șoară o vie întrecere so
da! Istă penteu realizarea 
obiectivelor intr-un ter
men cit mal seurt șl in 
condiții calitative superi
oare. De fie acum au 
terminat șl predat bene
ficiarilor uzinei de pre- 

slucrare a maselor plastice 
o nouă capacitate de pro
ducție, de 5 EK© tone pe 
an, eu două luni înainte

urmărit cum so desfășoară teren. Intre allele, cons'rue-
udările în județul Ialomița. lorilor le revenea sarcina să
județ care dispune da repare nflregalele de la
211 OTO hectare amenajate stația de pompare Plc-
pentru Irigații. trolu. care a functional țl

Ineă de la începutul lu- anul trecut cu intermitență,
nil marile, biroul comitate- feă efectueze circa K© la
iul județean de partid a crărl de remediere care
stabilit un program do mă- condiționau Irigarea a
suri menit să Asigure func- 5 030 ha. Cu acel prilej, De-
țlonareo ireproșabilă a sls- parlamentul de îmbunălă-
tomeîor în campania da țlri funciare a dat aslgu-
IrtaațlL do la aducțiunc rări că „irigațiile nu vor
pini la dirijarea apel pe Magna dLn cauza stației de

conducerea fabricii 
dea. .Despre ce

. ...... s, 
țiune o instalație de extrudare,. cu, 
o capacitate de 300 tone, care pro-', 
duce-fire'(rafie, cu o finețe de, 
4 Bffi) denyeri) pentru legarea viței 
de vie. Prin anumite modificări 
tehnice, această. Instalație ar putea 
11 adaptată în scopul producerii; 
unui jfir eu o finețe mult mal mare,* 
de circa 1300 denyeri, producția de 
fire pe care Instalația ar furniza-o 
o vreme fiind suficientă pentru a" 
asigura Intrarea in funcțiune a țe- 
sătoriei șl efectuarea probelor teh
nologice.

Ce părere au, înlr-o asemenea 
cltualie. forurile dc resort ale ce
lor doua întreprinderi — Centrala 
industrie! bunurilor do consum din 
cauciuc șl mise plastice și Cen
trala Industriei Inului gl dnepll 7 
Au examinat posibilitățile pentru 
ca — așa cum s-au angajat cob- 
slructpr,ii — noua țesMorle de la 
„Integrata" să dea producție mai 
rapid ?

Oclav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii*

de fonduri valutare pentru Impor
tul a circa 2 milioana sad, el șl 
cu nminarea. cel puțin cu un an, a 
atingerii parametrilor proiectați 
de către noua țcsăiorle.

Se pune, deci, problema : ce 
măsuri1 trebuie întreprinse in fața 
unei atari stări de lucruri ? O so
luție, a Indicat-o chiar conducerea 
„Integratei", In urma unei discuții cu

Iovlcl
prie I, .... ..
rezultate, betoane folosind 
deșcurlle: provenite din 
stllpl, grinzi șl bare de
teriorate de pe alte șan
tiere. în „carnetul de e- 
conomit* al toiului s-a 
înscriu mima do 339 CCffl 
lei. /Iile inițiative vizează 
obținerea de economii la 
cărămidă, ciment, var s.o. 
încununate de succes, e- 
forturlle' șl Inițiativele 
constructorilor flint con- 
nolldate de măsuri de or
din tehn!c șt organizato
ric, cum nr fl : lucrul In 
schimb prelungit, folosi
rea utilajelor de ridicat șl 
tras In două schimburi; 
crearea unei puternice 
baze de prefabricate din 
beton șt confecții meta
lice ș.n.

DE CON- 
INDUST1U- 

DIN PITEȘTI 
de realizat, în 
sa do activitate, 
număr important 

de obiective economice. 
Ce este noii în Întrecere 
pe șantierele trustului ?

— No!, arăta tovarășul 
Gheorghc Stan, secreta
rul comitetului de par
tid pa trust, ne-am an
gajat ca 7 din cele 17 
obiective prevăzute să fie 
construite în acest an
să fie pase in funcțiune 
ta devans cu 30 pînă Ia 
189 de zile : pentru res
tul. deocamdată, ne-am 
propus s& respectăm cu 
rigurozitate Hraficele Ini- 
țlale de punere ta func
țiune.

La Combinatul do arti
cole tehnice din cauciuc 
din Pitești c'Jbn de vorbă

ral trustului, care ne-a 
relatat :

— Pentru a reduce 
la minimum manopera pe 
șantier, om -trecut la fi
nisarea Integrală In poli
gon o panourilor de fa
țadă, cu Umplărla taglo- 
bală de ța turnare. Ur
mătorul pas l-a constituit 
extinderea finisării șl ta 
restul panourilor inte
rioare. mari,' prin șlefui
rea lor șl înglobarea in
stalațiilor electrice. Stat 
create cotidlțlil! săLrînde- 
.Plinim eu un an mai de
vreme sarcinile stabilite 
de conducerea partidului 
privind realizarea, prin 
soluții industrializate șl 
utilizarea clementelor 
prefabricate gata finisate, 
a locuințelor șl obiective
lor social-culiurale. în a- 
cest fel,-se va crea o ca
pacitate suplimentară de 
producție care va da 
tlnța colecllvuiu! 
să realizeze eu un 
devreme sarcinile 
fatal cinclnnL
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii

La Începutul lunii februarie a.c., 
cel- peste 0 M3 do constructori de 
ps ș<ir.ilere'.-e platformei Industriale 
din Tirgoviște chemau la întrecere 
eoctallsta toata țoJecilvele dta uni
tățile de construcții și montaj din 
țară. Ca un principal obiectiv, con- 
atractorU firgovlșienl se angnjau să 
realizeze, in devans față de grafic, 
93 la sută din valoarea totală a fon
durilor fixe planificate a fi puse In 
funcțiune In anul 1972. Acum, la 
mal bine de patru luni de la lan
sarea chemării la Întrecere, folo- 
cronlca „SeJniell" înfățișează eLL-v.i 
aspecte dc muncă de, pe șantierele 
acestei noi platforme Industriale.

.CoMirac'oril șl monforil care lu
crează Ja" forja uzinei de «strunguri 
»;-au angajat să dea ta funcțiune 
asost obiectiv cu 99 de zile înainte 
de-termen. In fotografia I : echipa-

' : c1 ■ :' gacest ritm de montare, 
permite ca 

anual de locuințe 
(de peste 3 3OT dc apar
tamente) să fie îndeplinit 
cel mai iîrzlu Ia 20 de
cembrie. Peste sarcinile 
de plan ale primului se
mestru vor fi date în fo
losință 300 de apartamen
te. Expresia „CASELE 
RĂSAR CA DIN PÂ- 
MÎNT" exprimă acum o 
realitate pe șantierele ti
mișorene.

Discutăm cu Inginerul 
Gheoraho Ciulea, dlrecto-

troprinderll — unitățile a-, 
grlcoto din siv.om aveau 
rețineri pentru-a Iriga cul
turile, In prezent rroUdlăr!- 
le slnt deosebit de mari, 
dar acum noi sinlem in 
situația de a nu putea a- 
slgnra apă la nivelul ce
rul". Incredibil ? șl totuși a- 
devăraL în plLiâ campa
nie de efectuare a udări
lor. ctad fiecare me ini cub 
de apă Înseamnă onor de 
recoltă. Intr-un sistem de 
irigații de asemcne-a pro
porții so vorbește de .JM- 
cetă*. Deficitul de umidi
tate din sol pe adlhclmea 
de 1 m a ajuns ta uproapu 
1 OM mc de apă la- hectar. 
Pe unele suprafețe, umidi
tatea n coborii chior plnâ 
la valoarea coeficientului 
de ofilire a plantelor. Cu 
flecare zl. rezerva de apă 
din sol scade. Culturile de 
porumb, , floarea-soarelul,’ 
soia. însămlnțatc cu densi
tăți sporite, la care s-au 
aplicat șl doze mal mari 
do îngrășăminte chimice; 
așa cum recomandă tehno-

— Am ajuns la acest 
rezultat prinir-o organi
zare temeinică a muncii, 
prin repartizarea tare ini
lor pe fiecare om; prin 
specializarea acestora pa 
genuri do operații — no 
șvmno șeful de brigadă. 
Este adevărat că și poU-

șil totul a ieșit bine, așa 
ciin aii eonteput șl pro
iectat Toți lucrătorii — 

123 j de betoniștl șl 23 fie- 
rar-belonlșl!. 22 dul- 
țgherl, 8 mecanici de pom- 
pe.'l 4 sudori șl 8 zidar! — 
[cfdcreîau 
'prectefl. 
fclj se
mrirl vubi beton în fie
care schimb.

Avlnd în vedere ritmul 
înregistrat, de circa un 
metru glisare șl Uitare 
po t schimb, Înseamnă că 
un (tronson ec termină Jn 
12—14 zUe. La întreaga 
hală se clștigă cel puțin 3 
luni față de graficele de 
execuție, față de metoda 
eltsleă do turnare a 
siîlpilor ți grinzilor. Ceea 
ce explică avansul lnre- 
gtatrat do constructori în 
realizarea ptarniiui șl an
gajamentelor asumata în 
întrecere. "

Manole CORCAC1 . 
corespondentul „Scînteii'

termen, precum șl o 
-laborator pentru

la Pietrolu". Numai că 
angajamentul n-a fost res
pectat. Ca urmare, ta sis
temul de Irigații Pletrolu- 

'Șlefan col Mare, din cele
31 (MM) hectare caro intră in 
raza LE.LL.I.F.G.A — Fe
tești — udarea I s-a apll- 

tent pe numai 15 200 hec
tare. iar cea de a doua — 
doar pe 1803 ha. „Dacă 
pînă săptămlna trecută — 
ne spunea Gheorghc Po
pescu, inglnerui-șef al în-

—
în cadrul întreprind-; r!l „Integra

la" de in și dnepă dih’ Negreșfl-Oăș 
(Saiu-Mâre) a început nu demult 
construcția', unei mari țesătorii do 
plnză pentru raci din fire de poli- 
propllehă — primaL de acest gen 
în țară Conșttentl de însemnătatea 
economică a noului obiectiv (asi
gurarea .pentru bgixjf’.clgrll din 
țară n circa 10 milioane sacl antial 
șl reducerea;] îri felul acesta: n im
portului de saci) consiructorul și 
beneficiarul s-au angajai ferm să 
pună lesâlorln fa funcțiune eu două 
juni mai devreme față dc termenul 
planificat, adică li: 30 aprilie 1973 
în loc de 30 Iunie 1973. Stern de 
vorbă, ia teta locului, cu tovarășul 
director al „Integrate!*, inginer Ioni 
China, șl Dumitru Bejenaru, Ingi- 
ner-șef, ta ai căror invitație ex
presă am poposit zilele acestea pe 
șantier. ■

— Cu tot ritmul i, alert In care 
ee desfășoară construcția — ne-au 
relatat interlocutorii — intrarea ta 
funcțiune a tdsătorlcl este amenin
țată de o tnilrzlere de opt luni in 
comparație cu termenul Ja care noi 
ne-am angajat. Țcsătoria va putea 
produce numai dacă va dispune de 
materie primă (firele de pollpropl-
. .... ...
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Cind Sîoznrt 8-a s- 
plccat asupra libretu
lui Iul Schikanedcr;’ a-’ 
fost atras în primul 
riad de Iibertătllo pe 
care 1 le oferea 
.jBingnplelur (îmbinare 
de muzică și proză) ca 
(scriitură ca dexfășu- 
rnre ; 11 pasiona ldeea 
de a îmbina fantasti
cul cu, realul, podu- 
lanil cu exoticul : U 
plăcea povestirea sim
plă cu acțiuni almiil-’ 
tane care converg spre 
morală, apre victoria 
binelui. A făcut multe 
retușuri- textului., dar 
cu toate eforturile' «ale 
construcția inegală a 
dramaturgiei rămlne 
vizibilă. Poyesiea cu 
Regina. Nopții și fiica 
ei claustrata. Pamlna.

; cu îndrăznețul Țăinlno 
șl vorbărețul Papage
no, cu lumea nțaurilor 
șl Impozantul Sarastro 
— Incintă O lume ,de 
basm Intr-o tară ima
ginară. o poveste pen
tru copil care fasci
nează. de. fapt orie® 
vîrsta. Condeiul Iul 
Mozart Îmbină Uimitor 
cecvehțele triste ' cu 
nuanțe de tragedie’cir 
momentele comice. LI-’ 
ri.smui clritululPami- 
nel aau al lui Tamf- 
no. vioiciunea Inter-

■ ventUior Iul Papageno, 
șt ale Papagenel 
distinct conturate.

De la Uvertură, 
ne.nmlrtteste -do 
preatonahla , ____
țUIro din...Jupiter"; Ia 
aria Visului''-de dra
goste a lu! Țaniirto.

, tainică, plină de can
doare. la pleânțeriile 
cuplului comic serou- 
lesc izvoarele' dlng- 
dpielulu! si ale clnie- 

’ cuiul popular, crista
lele stilului mozartian. 
Recitativele' îmbracă 
haina prozei- sau slnt 
colorate de o melodi
că mult' mal bruiată 
decit cea eudoscută In 
opera.Italiană Un per
sonaj ca Sarastro — 
•rimbolul calmului '51 
Înțelepciunii, este'ca
racterizat prinlr-o mu- 
rică în care , 
notă este susținută si 
Întregită .ds 
clare. Regina Nopții în 

. schimb. aparjUe fan
tastică. are In oriile dc 
virtuozitate. nuanțe 
stranii. Mozart a dat 
versului o poerie jrcasț' 

.*•'tentata : era ■uîțjmn 
peră a ea. sinteza dra
mului creator. era 
poarta spre lirica 
beethoveniană wagne
riană.:; .

Au trecut peste două 
decenii ,de clnd' o-â în
cât pentru.ultima oară 
la București . „Flautul 
fermecat". Moment de 
răscruce In istoria se
nului liric. ‘ partitură 
de repertoriu perma
nent. ani de-a rindul

cint

care
Im- 

dezlăn-

flecara

arwonii
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clamată do melomani, 
ea a fost o inexpli
cabilă absentă. Astfot 
aplauzele pentru re
centa premieră n O- 
perel Române cu a- 
ceastă capodoperă mo- 
zartlană slnt pe de
plin meritate.’

Orie® partitură. n 
maestrului de la Salz
burg ridică prin ele
ganță el prin aparen
ta ușurință — dificile 
probleme. Cu aiit mal 
mult am notat tălmă
cirea lucrării de către 
■orchcBtra , Operei, 
către cor, I 
cerea unul 
dirijor 
KOhta 
maniei) 
care 
Prin foi.. __
ca el,' prin puterea de 
a stăplnl Întregul «na
rat vocal simfonic. Va
lentin Tcodorian a 
conturat cu finețe per
sonajul Țamlno.. L..- ; -- . . ..
rlnd mal puțin preo- Așadar, sub bagheta 
cu pat de stilul-mozar- ”"u- dirijor. Ia
tlan. el-n subliniat din Premiera „Flautului 
plin ilrtanuL limpezi- fermecat0 a strălucit 
mea melodicii. „Aria ° aleasă distribuție, 
portretului*. duetele A™ fi dorit să fie mal 
cu Paralna. dialogurile inventivă regla, ait- 
cu Regina Nopții, cu ,,'.c2[Fcl?
Sarastro sau cu Papa
geno (nuanțate după 
situații) au role va t 
n-ța ea, indiscutabilă. 
Elena Slmlonescu — o 
distinsă Pamlns — îm
binare de gratie si

- , c,e sub condu - 
l excelent 

Siegfried 
(R. F. a Ger- 

, o baghetă 
entuziasmează 

‘ta. prin Plastl-

(Impresionant glasul 
hi! Mihai Pnnghe). 
Colo mal vil momente 
le-au construit Insă Pa
pageno — vestitul pă- 
ailrar .s! Papagena (la 
început Mumă a Pă
durii. apoi frumoasă 
iubită). Constantin Ga
bor e plin do umor. 
șUo să , zugrăvească 
iscusit tot burlescul a- 
cestcl figuri luate 
din snoavele populare. 
Cornelia Angel eseu a ' 
trecut cu mult talent 
de la jocul bătrlne! 
care țl-a uitat anii la 
Jocul tinerel enrintare. 
pline de viață : a aDă- 
uat cu fiomnlRratle fle
care replică a bătrine- 
tll, rostogoli nd crista
lin vorbele tinerei fele. 
Astfel, duetul Papage- 
no-Papagenn a avut 
deosebit succes, dîrid 
glas din plin vitalită
ții. amintind de cinte- 

TOL_ cele populare mistrie- 
pjț. ce simple, ritmate.

__ • cobră, 'corectă 
semnata de Hermann 
Wedekind- în fata a- 
rlllor partenerii păreau 
adesea statul, figuri 
împietrite ; ansamblu
rile ce mișcau rigid. 

u,.uuu wa -K<a>iv ». lar uneori plasarea 
Keritibllltatfi - sl-a des- tmor soliști nu n fost 
făwrat cu echilibra conceputa avantajos, 
rolul, neuzicd de dra- Pe aremenea.^. solutil- 
matlsme. dl n-d nuanțe_______ ’ ““
fiecărei replici. Dacă In 
actul I prezența Regi
nei Nopții ‘ din cauza 
plasării el' lntr-im loc 
neavantajos a Tost 
mal puțin pregnantă, 
în actul al II-lea cu 
celebra arie Încărcată 
de dificilele .Mnccate“. 
în registrul1 eunraacut 
(exnmen pentru ®o- 
proîiele de coloratură) 
Silvia Volnea a făcut 
reolr&nite dă strălu
cească acest b&rsohaj 
coborit din basme, cu 
mantie feerică de ste
le. Doamnele de onoa
re ale Regine! NopUI

lor scenografice ale 
Iul Jean Claude Rlber 
(Franța) le-a lipsit 
uneori forța sugestivă, 
profunzimea simbolu
rilor : cadrul cu at
mosferă de grotă, Inte
resant Inițial, a rămas 
pe parcurs monoton, 
sărac. Excelenta g-au 
dovedit costumele «em- 
îihte de Paula Brlnco- 
veanu, caractertztnd e- 
vklent pereonojele, lu- 
mlnlnd scena.-

Dar acestea slnt cî- 
teva remarci critico Ia 
un spectacol reușit. Ia 
unul din succesele O- 
parei pe care le inre- 

(trlo-ul . compus din glstrăm cu satisfacție 
Maria .Nlstor-Slătina- 
ru. Elena Dhna. IiiUa 
Buclucegnu). prin nota 
de elegantă șl distinc
ție au creat de fapt 
polul .opus al striden
tului;’al viu - potera tel 
lumf a.Iul Monosiatoi. 
Iar lumii, cnmfcilul 
maur (s-a remarcat 
jocul plin de o- 
ptomb. mereu inven
tiv. mereu „prezent* 
al Iul, Cristian Mlliăl- 
lescu) c-a aflat In 
discordantă totală cu 
liniștea solemnă o Iul 
Sarastro (Viorel Ban a 
căutat «5 dea cit mal 
mult nota do 
rolului), cu 
zan tul său

in ultima vreme. Si ■ 
sperăm să fie conti
nuate cu un mereu 
mal înalt spirit de exi
gență șl pasiune crea
toare. Așadar, la Ops-, ( 
ra . română ®o joacă j 
„Flautul ^ fermeent" ; . 
povestea dragoste!' Iul 
Tamino care a primit 
un flaut de aur si- a 
Iul Pauageno care sună 
strașnic din clopoțeii 
fermecat!. Slngsplelul 
mozartlan are o exce
lentă găzduire Si pu
blicul II răsnlfitcste 
din

, . H
plin m artlstL
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Aspect din exp-ozijie 1
■ 'i

5

uman
Impo- 

Cralnlc
Smaranda 
PTEANU

Cele peste 2M) de lu
crări de pictură; sculptu
ră, șl grafică aflate in 
expoziția de.țch!sfl, in să
lile Dallefl Und să ofere 
o imagine cit mal com
plex nuanțată n plasticii 
poloneze postbelice 
dezvăluie pentru publicul 

■ românesc .2 .
contribuție pe care artiș
tii țării eoctaUste prie
tene o aduc afirmării 
artei plastice națio
nale. în acest sens i- 
maginea pe j care o pre
zintă. In ansamblul ei. ex
poziția va fi completată 
de clteva manifestări a- 
parțlnlnd altor domenii 
artistice (afiș, artă deco
rativă. ceramică) Inscrtao 
pe agenda planurilor do 
colaborare între cele două 
uniuni de creație »e anul 
viitor.-

Fără a-sl propune să e- 
puizeze. In totalitatea lor. 
curentele șl tendințele ar
tei contemporane polo
neze — expoziția de tată 
s-s orientat mal alea a- 
Bitpra ospertelor esenția
la. definitorii. Prezentarea 
eclectică. Inevitabilă in 
asemenea Împrejurări, a 
fost ocolită îi-'otr-o li
mitare a numărului Indi- 
vSduniliailtor prezentate, 
pentru ca în acest fel să 
«o poată oferi posibilități 
de afirmare m”t multor 
lucrări reunite sub n- 
ceențl semita tură : să se 
evidențieze personalități
le artistice cu adevărat 
reprezentative., Caracte-, 
rul .4 cuprinzător, ..

/ odată ‘.'selectiv, nreildâlt» 
de riguroase criterii de 
calitate ale 
constituie. în aceste con
diții; o reală 
de confruntare 
fere i ă valorilor. Rezulta
tele creației, prezentate 
acum, se înscriu firesc- 
așa ,după cum relevă ca
talogul expoziției, unor 
străvechi tradiții do artă, 
fiind In același timp un 
„fenomen calitativ nou*. 
Faptul eă Izvoarele artei

substanțiala

exDOzltle:

modalitate 
si relle-

actuale 1?1 au originea In nobile ale luptei tmpotri- 
activitatea perioadei In
terbelice Si partial In pe
rioada de la începutul 
secolului XX Intitulată 
Mloda Polska (Unăra 
Polonie) nu face dedt 

®ă ®ă releve Înlănțuirea 61 
succedarea organică a va
lorilor Intr-o singură di
recție — cea a progresu
lui. Tradițiile picturii 
poloneze se reînnoiesc In- 
tereșant. înnoadă legături 
neprevăzute șl subtile cu __ ____ _ _ _
arta precursorilor. cu mișcării varșovlene „Re- 

'senslbllitatea întregului 
popor. Dincolo de diver
sitatea mijloacelor dc ex
presie se remarcă de Ia 
început ca una din di
recțiile esențiale ale pic
turii — „colorismul*. Fo
losind experiențele Impre
sioniste șl postlmpresJo- 
nlste. artiști ea JAN .CY- 
BIS. NACHT-SAHBOR-
SKT. EUGEN IUSZ 
BISCH. WACLAW TA- 
RANCZEWSKI ®>u CZE
SLAW RZEPINSKI — cu 
mijloace mai tradlțlona- ■ 
liste, decantează neînce
tat culoarea — caro 
capătă o viață concentra
tă'și pregnantă, sjunglnd 
uneori la tensiuni expre
sioniste. De altfel ca șl în 
lucrările ©emnate de TA
DEUSZ BRZOZOWSKI, 
STEFAN GIEROWSKI 
«au TADEUSZ DOMINIK 
preferința pentru culoare, 
exagerarea uneori a efec
tului. materializează în 
lucrări nevoia de a echi
vala o experiență, umană 
^ii;pretu^ ’ ..șu^llnler1,iț ac-,

, veepluatc' fl .cg?acterii|yi;; a 
. ’ eontrtistelor.' ‘ ' ’

Persistă în lucrările de 
pictură o fertilă prezentă 
a realului. Realismul po
lonez contemporan ilus
trat prin lucrările Iul 
FEUCJAN KOWARSKI. 
BRONISLAW LINKE și 
ANDRZEJ WROBLEW
SKI. pensonalllăFi ■ mar
cante ale oriei contempo
rane — pornind de la as
pectele cele mal concrete 
sr sugestive, de la idello

DE LA 1 IULIE INTRA ÎN VIGOARE

CREȘTEREA
(Urmare dîn' pag. I)

De pildă;' la ■ Cate
goria indicatoarelor de a- 
vertizațe pentru locuri po- 
riculoa&o a fost inclus pa
noul , „Urcare periculoasă" 
(FIG. 1), menit ©5 atragă 
atenția asupra rampelor 
care depășesc 7 la sută ța 
nu se confunda cu indica
torul' vechi privind coborî- 
rea) Acest indicator este 
deosebit 'de utU, lnțruclt 
conducătorii dc autovehi
cule, trebuie să ta din timp 
măsuri sporite de pîeeauțle 
nu numai- In cazul .coborf- 
rilor accentuate,' dar 
rampelor de mare 
nare ■ •

Modelul din FIG. 2. 
neF,, atrage atenția de la 
50— 200 m că se apropie da- 
un tunel, unde nu obligația 
să aprindă luminile de po
ziție sau faza do lntllmre, ■ 
să reducă, viteza șl oă cir
cule cu precauție, deoarece 
solul'-poate fi alunecos etc.

Pentru’ h avertiza condu
cătorii dc vehicule că se . 
aproțj'.o dc o Intersecție 
unde se circulă iii'sens gi
ratoriu, locuri in general a- - 
glomerate, unde se drculă 
in anumite condiții 'spe
ctate, a fost Introdus indi
catorul dc la FIG, 3.( Sem
nalizarea trecerilor do nivel 
formează up subcapitol se
parat al părții referitoare 
la Indicatoarele de averti
zare Aci a fost inclus un 
nou Indicator (FIG. 1) pen
tru trecerile de nivel fără 
bariere la căile ferate 
avlnd două sau mai multe 
rindtrri de linii. în aseme
nea «lluațll conducătorul 
do vehicul este avertizat 
pred® asupra etamentc'oc 
geometrice alo pasajului,

«1 al 
lncU-

Tu-

t.

mal tat șl, în consecință, 
prczcntlnd un grad sporit 
de periculozitate.

Capitolul Indlcatoareioc 
de reglementare a -fast, de . 
asemenea, Îmbogățit prin 
Includerea unor noi &emr,e 
rutiere., Este vorba In pri
mul rind de indicatorul

■ „Oprire la , ■ Intersecție" 
(FIG. 5) de formă octogo- 
nală, mult mai vizibil, care 
a Început să fio masiv in- 
atatat pe arterele, raliere. 
Un alt Indicator nou se re
feră, la Interzicerea accom- 
lul autobuzelor. ’ Plrta In 
prezent lipsa unul aseme
nea semn rutier â împiedi
cat sau a creat greutăți in 
reglementarea circulației n- 
ceskw mijloace do trans
port.

Po anumite sectoare ' de 
drum unde există peri colul 

, spargerii parbrizelor din 
cauza existenței de criblură 
pa zona carosabilă sa'J 
unde circulația autovehi
culelor grele este foarte 
densă se impune, păstrarea 
unei anumite distanțe Intre 
autovehicule. în acest scop 
a fest Introdus panoul de 
la FIG. G. în Interiorul In- 

. dlcaîorulu! ee Înscrie In 
metri distanța minimă o- 
bllgatorie Impusă Intre 
autovehicule. ' ’ Lungimna 
sectoarelor de drum supura 
restricției re precizează 
prinlr-o tăbliță adițională 
tasta tată &ib Indicator, 
ofirșltu] sectorului fiind a- 
nunțat 1 
„Terminarea

■ tricțlllor".
Este știut că lungimea 

unor autovehicule sau an
samblului (remorci) creează 
adeseori dificultăți circula
ției.’mal ales pe-drumurile 
cu serpentine, curbe in loc. 
în viitor, accesul interzis

■ vehiculelor sau ansamblu
rilor de vehicule cuplate a-

vîr.d o lungime totală mă 
mare I_“.
va f> (temnnllznt cu ajuto
rai unu! indicator mult ruaj 
sugestiv (FIG. 7) deelt cd 
folosit In prezent , ‘

Un iwlicalor dc mult 
timp .cerul de practică este 

.cel referitor la limitarea 
diferențiată a vitezei pen
tru autoturisme, autocami
oane (FIG. 8). Plnă In pre
zent panourile privind 
restricțiile de viteză nu a- 
veau un caracter suficient 
de realist pentru țoale ti
purile da autovehicule/ De 
cete mal mlilte ort JUmlia 
de viteză stabilită ta unele 
curbe era prea coborită 
pentru autoturisme, caro so 
puteau Înscrie cu viteze vă
dit superioare In virajele 
respective ; in felul acosta 
ora afectată fluiditatea :Ir- 
cutoțlel Alteori, plafonul de 
viteză fixat era. potrivit 
pentru autoturisme. I fiind 
lras.fi prea ridicat pentru 
autovehiculele grele. Noul 
semn rutier dă posibilita
tea dlvcrelficăril restricție! 
de viteză !n funcție dă 
tipul do autovehicul;

......... .. _.j! • Indicator (FIG. G). „Dlrcc- 
deeft . cea indicată tic obligatorie la dreapta* 

(la stingă) care va fl ra- 
stalal pe partea dreaptă a 
străzii, cit mal aproape de 
intersecția In care ®en«ul 
Indicat dc săgeată este o- 
blîgatoriu. Acest panou re 
vă instala in cazurile cînd 
manevra de viraj ee exe
cută după depășirea Indica
torului șl nu înainte, ca In 
căzii! actualelor indicatoare 
cu săgeată dreapta dtapukă 
țx) orizontală. Actualul in
dicator „La dreapta* cti 
noua denumire „Direcție 
obligatorie ta dreapta" (In 
stingă) va fl Instalat', pe 
partea opusă Intrări! in 
drumul sau s’rada. pe-caro 
ește obligatoriu sensul in
dicat de săgeată. în ase
menea cazuri manevra-de 
viraj se executa fără a, de
păși IndlcatoruL S-n reali
zat deci o diversificare șico 
nuanțare cerută de practică. 

Necesitatea po-fecțJonăril 
și diversificării semnaliză
rii restricțiilor de oprire șl 
staționare a determinat 
completarea Indicatoarelor 
dc acest gen.

Sub clasicele Indicatoare

EI-

prin panoul cîașlc 
tuturor re.t-

Menționăm, de asemenea, Sub clasicele Indicatoare 
că indicatoarele din această do Interzicere a staționării 
categorie nu vor .conține 
deed maximum trei simbo
luri. ceea ce, va spori vizi
bilitatea șl In special lizi
bilitatea lor.

O trăsătură caracteristi
că a noii semnalizări este 
perfecționarea șl Inframj- 
gețarca formei simbolurilor, 
fiind dominantă nota de 
modern și estetic. Aceasta 
contribuie Insă și la func
ționalitatea lor, simbolurile 
fiind mult mal dare, mal 
precisa șl. In consecință’, 
mal sugestive.

Modificări s-au produs șl 
la capitolul „Indicatoare 
de sens obligatoriu". A 
fost'Introdus un nou Up de

Bhu o opririi' se vor putrn 
Instala tăblițe .adiționale 
privind categoriile de vehi
cule exceptate de la aceste 
restricții, precum și tăblițe 
adiționale cu săgeți mar- 
dnd începutul, continuarea 
șl sflrșltul restricțiilor; res
pective.

O noutate o reprezintă 
Indicatoarele dc .„Stațio
nare aliernnnU* (FIG. 10 
șl 11) caro sc vor instala 
in localități unde staționa
rea este autorizată fîe pa o 
parte, fio iw cealaltă a 
sLrăzîL Panoul de la fijf. 10 
va semnifica interzicerea 
staționării in zilele Impare, 
iar cel de la fig. 11 Inter
zicerea in zilele pare, . ln-

.“>> &M
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___ __ ,______,____ _ RIAN MAJ.JNA. ; RYS- 

va ocupației hltleriste si n ZARD OTREBA. STEFAN 
______ ‘_____ SUBER LAC.' . KONRAD 

JACEK 
GAJ etc.

Mal puțin numeroasă 
(dimensiunile st ' greu- ' 
tatea unor Importante lu
crări nu au permis trans
portarea lor) — sculptura 
se alluează la convergenta 
direcțiilor realismului vi
zual cu aspirația moder
nă spre alnteză. simplita
te. O mare varietate ștl- 

___  ___ llsllcă, expresie a umor 
MACIEJ modalități proprii do In-

războiului — le transfer- SU BER LAC. .
mă in realitate artistică, SR.ZEDNICKI. 
In slaro ttâ propaga - --. 
emoția creatoare. Reu
niți £’.o ' In cadrul 
..Grupării realiștilor* 
(WiESLAW GAR.BOLIN- 
SKl. BENON LIBERSKI, 
JANUSZ KACZMARSKI) 
fie In cel al ..Noii figu
rații" (JULIUSZ NAR- 
ZYNSK.I șl ANDRZEJ 
MOZEJKI din cadrul

konesans* aau ______ _______ _ , .
BIENIASZ ri . ZBELUR teroretare. străbate aceste 
GRZYWACZ aparțlnlnd.............................
grupării cracoviene 
„Wprost") — o mare car
te a plastldenllor nolo- 
nczl manifestă o prefe
rință accentuată pentru 
pictura figurativă, moda
litate dc a-sl manifesta 
profunda adeziune la 
lume, fntrepătunderea a- 
fecllvâ șl In același ttmn 
creativă cu ea.

Numeroasele premii ob
ținute' de graficienii po
lonezi în competiții inter- 
natloaaîe olau mărturie 
nivelului .valoric ridicat 
caro caracterizează a- 
ccst domeniu J atUstlc. 
Fie că este vorba 
de tehnica xilogravurli — 
trcdltlonniă In, Polonia 
mu de tehnici înrudite ca 
linoleumul t fie că este 
folosită gravura In metal 
sau litografia — un mod 

" d'o a MîniteHza 61 slmbo** 
liza grafic extrem do 
viabil • carsctgțizeaz^ lu- 
crflrîle. j.i’reocunfir'jn-, In 
domen îulj 1 hv eșțigă r I) *' do j 
slbilItaUIor ' ’db" sugestie, 
oferite de contrastul alb- 
negru. slnt folosite., con
form unor -variate moda
lități proprii de exprimare 
pentru a. reflecta sintetic. 
InldLcent. elemente alo 
reaîltfltll. Seriozitatea de 
atitudine, .spațiul plastic 
bine organizat ’ reunește 
gravuri atit do diferite 
ca acelea semnele de TA
DEUSZ KULISIEWICZ. 
JERZY PANEK. MA-

VW* t.

ii

4
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lucrări lnceolnd cu scul
ptura lui XAWER DU- 
NIKOWSKI — unul din
tre cel TTial renumit! 
sculptori contemporani ®i 
continuing cu lucrările ■ 
reprezentanților genera
ției mature (FRAN'CIS- 
ZEK STRYNKIEWITZ , 
sau STANISLAW HORN O 
POPLjăWSKI) șl foarte 
tinere (JACEK WAL- 
TOS).

Opt planșe fotografice 
completează , această suc
cintă Imagine a sculpturii 
poloneze. Slut fotografii 
de mari dimensiuni ale 
unora dintre cele mal im
portante monumente ridi
cate în anii de dună 
război. „Monumentul e- 
roltor Varșoviei" de MA
RIAN KONIECZNY. „Mo
numentul răsculatllor'șî- 
leztenl din' Katowice* de 
GUSTAW ZEMLY. „Mau
soleul lagărului do con
centrare de la Treblinka" 
de FRANCISZEK DUS- 

5 ZENKO s! ADAM-HKțjȘT; 
■•SI âfnl doar cHevn dlnfr'e'' 

rezultatele de 
Înregistrate In 
meniu.
. Vlzlllnd expoziția din 

sălile Dnlleâ. lnreglslririil 
Eomnlfîaitlile,' sensurile' 
exponatelor este ușor să 
desprinzi concluzia unei 
valori ridicate ce câracțe- 
rlzează evoluția artei po
loneze.

PTCStloiU 
aeest do-’

&
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8,13 Gimnastica pentru toți.
S.M Cravatele roșii a Ediție spe

cială dedicată Zilei ptontera- 
; lull a Tolba cu scrisori o Fil

mul serial „Delfinul Flipper". , 
10,OT viața sasului. Din cuprins : 

Sin lntlmplnarea Conferinței 
ațlonale a partldultiL Bur- 

naz... In devenire a Grinclo 
Ia ora secerișului o Un om, 

, o faptă, un exemplu — re
portaj o Muzică populară.

11,10 Să înțelegem muzica — ciclu 
de. emisiuni do educație mu
zicală prezentat do Leonard 
Bernstein.

13,03 Do strajă patricL
13,30 Emisiune În limba maghiară, 

Din cuprins : In lnUmpinarea 
Conferinței Naționale a parti
dului ți a celei dis-a XXV-a 
aniversări a RopubllcJI ; Se 
IntUnosc zidurile vechi șl noi 
ale orașului meu. Scblță-por- 
tret a orașului Tg. Mureș ; 
Melodii eterne ; Program

0 Aventuri la Marea Neagră t FE
ROVIAR — 9; 13^13; ÎS; 19,S3, ME
LODIA — 9; 12,te; 15; 19,23, TO- 
M1S — 8; lLte; 15,S3, Ia grădină
— S3.
O te M3 de leghe sub miri : LU
CEAFĂRUL — 8.SJ; 11; 13,te; 18; 
18,30; 21. FESTIVAL — 8,45; 11,15; 
13,45; 18,15; 18,45; 31,15, ta grădină
— 20,15, FAVORIT — 3,30; 13; 13,30; 
18; 29,20, GRADINA. DOINA — 
28,319.
e Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9; 10,15; 
11,10; 12,45.
0 Goya ! DOINA — 14.15; 17,15; 
20,15.
0 Desculț ta parc i KXCEU1IOR — 
9,15;- 11.W; 13,43; 19; 15,15; te,S3, 
MODERN — 9; 11.15; 13,30; 16;
1B.15; 21.C. la grădina — te,15.
O Femei ta oJtald : VOLGA — 
9,39; 11,39; 13,43; 18; 18.15;
0 Robin Hood : GIUVTTA 
11,15; 13,te; 19; 18,15; 89,30, 
RIA — 9: 11,15; 13,30; 19; 
tete, AURORA — B: 11,15;

pentru copil.
14,ca Postmeridian. Din 

„IcleLIn marș L. „

»
Din , cuprins : '

.. .la Danubiana*
— reportaj ; Desene anima
te ; lUnerar european : Italia 
(XXV) — comentează Dan 
IlăuUcă î Aripi romanești — 
reportaj : Divertisment muzi
cal cu Corina Chirtac.

13.30 Teals do chop : România — 
Italia (semifinala zonei euro
pene a „Cupei 1 Davis*). 
Transmisiune directă de la 
Arena ProgresuL

18.33 Finala campionatului euro
pean de fotbal. Transmisiune 
directa de la Bruxelles. Co
mentator : Cristian Topescu.

10.30 Serial pentru tineret : „Pot
coava de piatră" — episodul 
al IV-Iea. „Nas Crestat". 
Scenariul : Constantin Bana 
șl NIcolae Moaie. Regia ar
tistică : Nlcolae Motrie.

iS.M 1P3L de serL
13,23 Telejurnal.
ÎS,10 Reportajul săptamlnll S „Dă- 

tălla pentru cristale". Repor
taj de Iloria 'VasJlonL

”3^0 Timișoara pe adresa dv... 
Spectacol realizat de Televi
ziunea Română in colaborare 
cu Comitetul de Cultură ș! 
Educație Socialistă al Județu
lui Tlinlș. In pauză s Desene 
animale.

33.13 Telejurnal.
33,15 Duminica sportivă.

rnoGRAMui. n
12.33 Promenada dumtntcaUL Din 

cuprins i O stea (Ară nume 
— Elena Toma ; Aventuri In 
epoca de piatră ; Giuseppe dl 
Sielano la București : Mo
ment folcloric ; Mozaic pe ÎS 
mm ; Invitatul emisiunii : Ion

I Dacian : Vâ prezentam Tea-
, irul „Roman" din Moscova ;
\ Moment corcgraEc : Invlncl-
/ bllul MJgluy Mouse : Amintiri
î din teatru — Sică Alexan-
/ dresej.
ț ÎS.M închiderea emisiunii do prfnz. 
i S3,CO Deschiderea emisiunii de 
I seară. Oaspeți al vtețll muzl-

I

!

seară. Oaspeți 61 nețll muzi
cala romanești :. Orchestra de 
cameră din Paria dirijată de 

. Pierre Duvaudwlle.
Săptăialna culturală bucureș- 
teană.

Si,CO Haraaața șl cfnteca lăutărești 
interpretate de Hinca Nlțu- 
lescu, Romica Puceanu ®1 
Constantin Mlrca.

31,53 Din lumea șUlnțel. 
ZM0 Film serial : "__________ î ..Kchulmel.5'.e"“. 

Episodul al H-Iea :. „Micul 
maselol".

B

• Legenda s CENTRAL — 3.15; 
11,S3; 13,43; 13; 111,19; S3.S3.
• Batalionul invizibil : VICTORIA *
— 0; 11,15; 13,3*3; is,«; 18.15; MJ3.
O Mărturisirile unul comisar do 
politie făcute procurorului repu
blicii t ■ PATRIA — 10; IM»; ie; 
18,M; M, CAPITOL — 9; 11,13: 14: 
18.15; 18.45; 11, Ia grădină — tain.
• Casa de sub arbori i SCALA — 
B.45: 1L1B; 13,45; 18,15; 19,45; 31,15, 
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,15f 10;

©

■50 «S

te,30. 
— 9; 
GLO- 
18,15; 

________ ,_ __ 13,30; 
15,45; 1«; te.15, ta grădina — te,®). 
0 U. D. la munte șl la mare ; 
LUMINA — 9; 11,15; 13,te; 18; 19,15; 
33JO,
0 Inima e un vta&toT singuratic : 
BUZEȘTI — 15,39; 18, ta gradină
— te.te.
0 Inima nebuni™ nebună de le
gat — 10; 12; 14, Feldtnareșala — 
19; 18.15; te,te : CINEMATECA 
(gala Union).
a Puterea șl Adevărul i PACEA — 
15,30; 19. ,
0 Doamna șl vagabondul 3 BU- 
CEGI — 15,45; 15; te, 15, la grădină
— M,15, FLAMURA — 9; 11,15;

13,39;
B:

— M,16, FLAMURA — 
13,39; 18; 18,15; te.»2.
• Pentru c4 se iubesc :

iiș

DACIA
8; 11,15; is,M; 15; 18.15; S®,30, VII
TORUL — 13; 18; Si.
• rrerta | UNIREA — 13.33; 18, 
la grădină — 23,15.
■ Prințul Balaia i TIMPURI NOI — 
S—13,13 In continuare.
• Toamna CtieycnnUor: GIU- 
LEȘ’H - 11; 15.M; 15, MIORIȚA
— 8: lî,20; 1«; 19,te.
• 19 fete șl un marinar i URA — 
lă.te; n, la grădină — S0,M.
0 Murea dragoste i DRUMUL SĂ
RII — 13,30; 17,43; 2®.
0 Asii-seară dansăm In familie : 
MOȘILOR — 13,03; 18. ta gradină
— 20,15, VITAN — -15,43; 18,15, la
grădlnâ — 10^0, COSMOS — 15,13; 
17,45; te. * '
0 Trane I FLOREASCA — 15,39; 
18; te,33, AHT A — 15. te; 18, la gră
dină ~ te,».
0 Ancheta de Ia hotel Excelsior : 
FLACĂRA — 15JS; 18; ®,1B.
0 Evadare din Planeta maimuțe
lor I FERENTARI — 15,33; 17,43; 
te.

a Filarmonica de stat „Georga 
knescu" (la Sala taică b Palatu
lui) : Lucrări camerale de Mozart 
ta lîuerpreuurea Qvarmlului „Mu- 
slca" — S3.
0 Opera romănă : Prinț șl cer
șetor — 11; Rlgoleuo — 19,39.
0 Teatrul de operetă : Contele dc 
Luxemburg — 18,35; Slngo vlenez 
— U,te.
a A.JLLA. prezintă (ta sala de 
concerte a Itadlotclevlzlunil) : 
Concertul formației folclorice con- 
duxe de Gheorghe Zamfir — te. 
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Moartea 
ulilmului golan — te.
• Teatrul do comedie i Cher 
A o toi uc — sa.
• Teatrul ,,C. L Nottara" (cala 
Magheru) : Omul care... — 19.33.
a Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Vicleniile Iul Scapta 
— 29,33.
a Teatrul 
tandra” (_______ ,___ ,______ ,
gurcanu) : O scrisoare pierdută — 
la: (sala Studio) : Iubire pent™ 

s iubire — 20. -țqs' b. a- - /> I
a Teatrul Ciulești (la Sala Pala
tului) : .„Eseu — 10,30. I
a Teatrul „Țăndărică" (gala | din 
ntr. Academiei) : Punguța cu doi 

. bani — 1,1. . | ■
a Teatrul de revistă șl comedie 
„îon Vasllescu" : Dansul maimuțe
lor — 19,39; (In Arenele Romane) : 
Vine, vine™ olimpiada —M.I 
a Teatrul sotirtc-muzlcal Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Revista > are 
cuvlntul — 19.30.
a Circul „București* : Spectacol 
prezentat de Circul mare din Mos
cova — 10; 15; 19,30.

■
zi „Lucia Sturdza Bu- 
(sala din, bd. Schitu Mă-

V
*

J

/

N;
■*.

dlllulrea staționării alter
nante va permite o mâl 
bună utilizare a tramei 
stradale, va împiedica per
manentizarea staționarii |>e 
unele artere, care supra
solicita structura străzilor 
respective șl Împiedica 
efectuarea operațiilor de 
salubritate pe părțile res
pective. ’

Indicatorul de la FIG., 12 
se plantează în localitate 
la începutul sectoarelor 
unde staționarea are o du
rată limitată. Sub acest 
ganoîi se poate -monta o lă- 

Hță adițională care să pre
cizeze’ orele de - Interzicere 
a staționării In zona res
pectivă. La ieșirea din zona 
supusă restricției de stațio
nare ®e inatalează panoul 
de la FIG. 13.

Capitolul „Indicatoare do 
orientare și dl verso" con
ține do asemenea, multe 
noutăți : Indicatorul de pre- 
semnallzare pentru Inter
secții denivelate (FIG. 10, 
Indicatorul de preaemnall- 
zaro pentru orientare la in
tersecții importante do 
drumuri (FIGI 15). Pe, pa
noul de la fig. 15 inscrip- 
țla „Centru* va avea fon
dul alb, spre deosebire tio . 
denumirile de localități 
rare so realizează pe toad 
albastru.

Indicatorul de la FIG. 1G 
va f r de mare utilitate a- 
trflgind din vreme atenția 
asupra unor locuri pericu
loase situate pe drumurile 
laterale pe care eventual 
participant!! la trafic vor 
să, se deplaseze.

Panoul de la FIG. IT va 
ajuta pe automobilist! să m 
orienteze din timp asupra 
traseului de urmat in eaz.nl 
în care , urmează o Intersec
ție unde virajul Ia stings 
este Interzis. Iod leat oral 
de te FIG. 18 este destinat 
preseainallzărl! ' devierii

i

® ©
• 1 I

®

!■ ®
circulației grele. Va putea 
fl Intllnlt cu 50—200 m îna
intea locuiu! untie încape 
devierea respectivă, incit 
șoferii autovehiculelor In 
cauză să poată lua din vre
me măsurile necesare pen
tru a urma traseul Indicat

După cum ee cunoaște. 
In scopul sporirii fluldltațil 
circulației pe uncie eeclo-are 
da drum in rampă, s-a con
struit pe oensul In urcare 
o a treia bandă destinată 
autovehiculelor ce se de
plasează cu viteze reduse. 
Indicatorul de In FIG. 19 
ee va Instala la 30—100 m 
Înainte da Începutul-secto-

TIMIȘOARA
I TURNU SEVERIN j 

' U BECHEfTl
!p .CALAFAT 

rCENTRiD

®

drum pe care' „Sfirșit de autostradă* vor, dul albastru, o săgeată albă 
șl una roșie).

Indicatoarele de sens o- 
bllgatorlu șl cele de orien
tare vor avea fondul al
bastru. Iar simbolurile și 
Inscripțiile albe.

Firește că nartidpanțll la 
circulație direct interesați 
în realizarea unei semna
lizări complete, precise fl 
modeme, de natură să 
creeze condiții pentru o 
circulație fluentă șl sigură, 
trebuie să-șl însușească șl 
să respecte semnificația 
noilor Indicatoare caro vor 
intra în vigoare, așa cum 
s-a arătat, la 1 lult-z.

ruiul de <____„ ______
exlslă o bandă specială" re
zervată circulației lente.

Indicatorul do la FIG. S) 
(cu Inscripția pe forul alb) 
are o arie mal reslrinsă de 
folosire, inaă va fl util In 
situațiile cîr.-d traseul de 
urmat din punctul respec
tiv către toate direcțiile 
este comun.

La Începutul șl pe tra
seele unde este deviată 
circulația autovehiculelor 
destinate transporturilor de 
mărfuri va putea fi intllnlt 
Indicatorul de la FIG. 21.

In cadru] subcapitolului 
„Indicatoare diverse* Indi
catoarele „Autostradă* gl

avea .simbolul pe fond ver
de — in conformitate cu 
practica Internațională de 
semnalizare a autostrăzilor

Ca șl plnă In prezent In
dicatoarele de avertizare, 
de reglementare vor avea 
simbolul ' negru, clterutn.il 
roșii și fondul alb. Excepție 
va face- panoul „Oprire Iă 
Intereecțlo" (fond roșu, 
chenar șl Inscripție albe), 
„Drum , oi prioritate* (fon
dul galben r! chenarul alb. 
dunga diagonală hașurară), 
„Prioritate față de circula
ția din sens Invers" (Ipn-

lras.fi
clterutn.il
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A treia conferință mondială de cercetare 
a viitorului cu tema:

■

î

gpillUIUI WVIIIMI!
,

între 3 ®i ■ 10 'septembrie,. Capitala' ' 
țării noastre va fi gazda unei Impor
tante manifestări științific® Interna
ționale -- cea de-a treia conferință 
mondială da cereolare a viitorului cu 
tema „Viitorul comun al oamenilor0.

Lucrările conferinței se vor desfă
șura sub înaltul patronaj al președin
telui Consiliului do Stat "al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nlcolae CMUjascu.

Această reuniune are loc cub aus
piciile Comitetului permanent al Con
ferințelor mondiale de cercetare a 
viitorului îi alo Comitatului national 
român de organizare, care are ca 
președinte pe prof. unlv. Manea Mă- 
ncscu, președintele Consiliului Fm- 
nomlc al Republicii Socialiste Româ
nia, iar ca vicepreședinți pa prof. 

,univ. Miron Constanunoscu, președin
tele Academie! do științe sociaJa și 
politico, și prof. unlv. Mlrcea Mal!ța, 
ministrul educației și Invățătntatuiul.

Programul conferinței este coordo
nat de un directorat internațional, 
desemnat de Comitelui pcrmancnl al 
conferințelor.

i

Pe agenda de ■ lucra stat tn.ș<sri«s 
probleme de spseio.Utate de o deose
bită însemnă tale și actualitate : ro
lul științei in Inovația socială ; me
tode de investigare a viitorului ; re
prezentări “ ale diferitelor popoare 
asupra propriului lor viitor ; modele 
de relații Internaționale și viitorul 
Telațlllor faterlndivlduale ; educația 
pnntra viitorviitorul economiei șl 
noi concepte alo creșterii economic® ; 
viitorul țârilor fa curs de dezvoltare; 
politică ecologică po termen lung ffl 
al lele.

în legătură cu temele pusa în dls- 
euțta vor fl prezentate numeroase 
rapoarte șl comunicări științifice, vor 
avea loc dezbateri. Tot ta zilele con
ferinței stat programate o masă ro
tundă ■— „Viitori: tineretului și tine
relul viitorului", o expoziție de carte 
intitulată „Literatura majdlală ta 
cercetarea viitorului®, reuniunea de 
lucra a Comisiei de futwotogie a Aso
ciației internaționale de snriotogta șî 
o tatllpire cu tema „Informarea si 
documentarea ta sludlUe asupra vii
torului0.

(Agerpres)

VIZITEIE DELEGAȚIEI P. C. DIN ARGENTINA
_ , ' ■ ■ >'■ j ' ' i . ‘ ■

în continuarea vizite! pe care o 
întreprinde in țara noastră, delega
ția Partidului Comunist din Argen
tina a fost oaspetele* județului Con- 
atanța. Cu acest: prilej au fost vizi
tate întreprinderea do morărit șl pa
nificație, întreprinderea de Hnâ in
tegrată' dta Constanța șl. Etațiuhlle de 
pe litoralul Mări! Negre.

Delegația .P.C. dta Argentina a 
avut o IntEnlre la Comitetul judo-

■„ >......
• - ■’ 1 Îl

țeari Constanța al P.C.R., în cadrul 
căreia tovarășul Vasile Vitou, mem
bru nl Comlieiului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prbn-sccrotar al comite
tului Județean de partid, a înfățișat 
preocupările actuale ?i de viitor ale 
comuniștilor șl ase tuturor oamenilor 
muncii dta județ pentru înfăptuirea 
isarcfaitor trasate do cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

(Agerpres)
?• t 5$-
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ronica zilei
■

Noul ambasador al Finlande! In 
. Republica Soriallsiă România, Penllî 

Martin Suomnfa, a depus slmbălă o 
coromiă de fiori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patrie!, pentru socialism.

Tot slmbătă a depus o coroană de 
flori, la Monumental eroilor luptei 
pentru libertatea; —
triel, pentru socmustn. ,noul aml 
efor al Indiei, V. K. Ahunfa.

* ■
Stmbăță a sosit fa Capitală 

ședințele Institutului central | 
credite pe termen mediu i" 
Glan’no Parrnviclni, care 
vizita ta țara noaslră la 
președintelui Băncii rtanâi. 
merț exterior.

li

1

' marele fiu
I

k

'H

i

îș

la invitația Consiliului tte adminis
trație al Băncii române de comerț 
exterior, face o vizită ta țara noas
tră. a avut Klmbăîă convorbiri cu 
Vacile Mallnschl, președintele Con
siliului de administrație, guvernator 
al Băncii Naționale e RopubllcU So
cialista România.

★
StaJbăta e avut toc la Bacău o con- 

Kfătasro p« tema : „Probleme de ra
diologie pediatrică",

-Au participai: numeroși specialiști 
din domeniul radlotogirt șl pediatriei 
dfa Întreaga țara, cadre didactice din 
centrele universitare, cercetători ști- 
toțlflei.

BHL.---------- ----- Comunicările șl referatele prezen-
La .aeroport, oaspetele a. fost . ta-., tafe - cu acert prilej .reprezintă con- 

ttmplnat de .VasMe Voloșentac, pre- tribuțU ram&ncfti ta metodologia
ședlnteic Băncii române de comerț diagnosticării șl tratamentului afec-
ex’erior. țlunltor pulmonare la copii de dife

rita virata.
(Agerpres)

1 pre- 
... pentru 
din Palia, 
va face o 

.Invitația 
1 române de co-

’*

Președintele .Bănci! de export-im
port a S.U.A., Henry Hearn - care,

DE CE A DEVENIT IUNIE

SimblM. a început Ia Oradea în- 
tltalrea da lucru a ministrului in
dustriei constrtscțilfor de maț ini din 
țara noastră, loan Avram, cu Hcr-

meniul construcțiilor de mașini. CM 
doi miniștri au examinat obiectivele 
de interes comun pentru dezvolta
rea In continuare a colaborării, eco-

gos Gjuln. ministrul metalurgiei șl perări! și livrărilor recinroce de
construcțiilor de mașini din R. P. mașini șl utilaje dintre cele două
Ungară, (tu acest prilej stat anali- țări, fa cursu.1 ccjleiași zile el au
zate rezultatele obținute In coîabn- făcut o vizită ta urina constructoare
rarea directa dintre rele dctiă ml- de mașinl-uneltc „înfrățirea" dta
r.lwere și, ,!n primul rlrri. promo- Oradea.
varca cooperării Industriale ln do- (Anerprca)

onașlnl _ _ _ _
prilej stat anall- 
jțlhute ”

Ungnră. Cu acest prilej slnt anali
zate rezultatele obținute In colabo-

și. In primul rlnd, promo- 
copperfiril Industriale în do-

Plecarea: unei delegații
la Helsinki

Slmbătă n părăsit Capitala dele
gația româna care va participa la 
conferința miniștrilor culturii din 
Europa, organizată de UNESCO la 
Helsinki, intre 19 și 33 Iunie a.c.

Dl» delegație, condusă de Dumitru 
Ghlșe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, fac 
parte Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al consulului. Zoe Dumltrea-

cu-Busulenga. vicepreședinte al A- 
cademlel do științe sociale și poli
tice. ambasador Valentin Llpatll, 
directorul Direcției rotațiilor cul
turalo dta Miniatural Afacerilor Ex- 
tertje. Sl Vasîle Itaisâ. director In 
Conriiral Culturii șl Educației So- 
dallste.

(Agerprea)

■ r

LUNA LUI CUPTOR"?
EBawdv^b'U fui9ut* . -

ploaie însoțite de puternice descăr
cări electrice, pe alocuri chiar șl do 
căderi do grindină. Deocamdată acest 
aer rece esie reținut de lanțul Cor- 
pațitor, fapt pentru care ta Jumăta
tea da sud a țării vremea a rămas 
caniculară șl fa cursul zile! de teri.

Meteorologii apreciază că regimul 
temperaturilor deosebit de ridicata 
va lua practic sflrșit ln timpul zilei 
de astăzi, csnd aerai rece se vh ex
tinde treptat șl ta sudul țării, unda 
temperaturile maxima vor atinge nu
mai pe alocuri 23—30 de grade,

Dta prognoza noastră îtmară re
zultă că după această răcire, asociată 
cu o nebulozitate mol ridicată, cu a- 
verse locale de ploaie, cu frecvente 
descărcări electrice și Izolat cu că
deri de grindină, începlnd cu 19—-30 
Iunie vremea se va tr.câ’.z'.. dar nu va 
mal căpăta caracterul canicular pa 
care l-a avut zilele, trecute. Spunem 
aceasta pentru că, după 24 .iunie, vre
mea va căpăta un caracter Instabil, 
favorabil averselor de ptoate și des
cărcărilor electrioe fa toate regiu
nile țări!. Se întrevede, de asemenea, 
ca ta Kflrșltul lunii temperatura ae
rului »ă marcheze dta nou o scădere.

p...
pentru luna Iunie ! Cnre stat 
zele, cum va evolua starea vremii In 
zilele următoare 7 IA aceste Între
bări ne răspunde to-.’. Dumitru Ba- 
clnschl, director adjunct științific al 
Institutului do meteorologie șl hl- 
drotogle.

Specialiștii institutului nostru pre
vedeau încă ta s'lrșital luni! mal,
in prognoza formulată pentru luna
Iunie, că a dcua decadă a lunii, ta 
speria! Intervalul 11—13, va fi 
duronta, cu temperaturi maxims 
vor atinge 34 grade la umbră

Căldură caniculară, neoblșmjltâ
cau-,

■ui 
ite

S’.mMta geaca a sosit in Capitală’ 
o delegație o Federației Generale a 
Mundl clin Belgia (F.G.T.B.), care, la 
Invitația ConslHului Central al Uniu
ni! Generala a Sindicatelor din 
România, va face o vizită In țara 
noastră.

Delegația aste formată din Andre 
Genot șl George Cogne, secretari

șl GentnatanațJonall ai F.G.T.B., .. ... .
Dunin, «secretar național al Centrale! 
mctalurglțtilar d‘n Belgia.

La sosire, pe aeroportul Otopenl. 
oaspeții au fost salutați de Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului Cen
tral al U.Gtij.R., și activiști sindicali.

(Agerpres)

căl- 
ie co 

.... .u ........„ șl
chiar mal mult. Recordul s-a înre
gistrat ia stația Bechet, unde mereu-» 
ral termometnilul a urcat in ziua da 
16 iunie pină la 33 do grade la um
bră. Chiar dacă pe litoral tempera
tura maxtata a fost da numai 36—28 
de grade,, temperatura apel n înre
gistrat 25—26 ' de grade, ceva ce e 
toarte mult

Explicația voiului de căldură este 
relativ simplă;: aerul tropical pro
vine de pe coastele nordice africane 
șl a cuprins aproape Întreaga jumă
tate de est a contiMnailu! n.Mtr>i, 
intr-o Qșie ce; se Întinde din Delta 
Nilului ptaă la Murmansk. Deplasa
rea acestui r.cr tropical, de la sud 
.«pre nord, s-n produs fa contextul 
unei circulații atmosferice deosebii 

i; deftațanse in care <ztiefta 
i: oceanic, mn! rece ?1 nrat umed a ră- 

mas Izotal ln Europa de vesti ta 
timp ce ta Europa de răsărit acrul 
tropical n-a InUmpinat nici o rezis
tență ta a se deplasa șl menține 
vreme Îndelungata Aceasta s-a tn- 
Umptal pentru că centrii de acțiune 
ni atmosferei, care ar f! putut rit mo
difice dispunerea maselor de aer, au 
rămas inactivi și departe de conti- 
ncntulriostru. ' ■. , '

iltuația

e

i' sud 
contextul

|

Este de mențtoMt totuși că, 
șaptea de 16 spre 17 Iunie, 
început &ă bo modifice. în jumă- 

.lea da nord a țării noastre vremea

noaptea de 16 spre 17
a 1
lalea'-,  -----_...___ ....,, ,
s-n răcii, am putea spune apreciabil, 
temperatura aeruhil scăzind ta me
die cu 10 grade ; au căzut averse de

____________

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 șl 21 iunie. Tn țară : După o ta-
' bllltate ji o răcire tanl

ia 
......ui’va fi variabil. Se vor oemnaia 
averse de ploaie, Insoțiie do dewâr- ’ 
căit! electrice, mal ales in nordul 
țării. Vlnt potrivit. Temperaturile 
minime vor f.l cuprinse Intre 8 șl 18 
grade. Iar maximele intre 18 șl 23 
grade, tocai mal ridicate. Pe alocuri 
stal posibile căderi de grindină. In 
București t După o instabilitate și o 
răcire trecătoare, semnalate la În
ceputul Intervalului, vremea vă de
veni ta general Inimoasă și se va 
încălzi. Cerul va fi variabil, favora
bil avwsai de ploaie, insoțitâ de des
cărcări electrice. Vini potrivit Tem
peratura în scădere la Început, apoi 
in creștere.

h , ‘ " . - . ‘y ... ... " . . .
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Aseară, la fotbal

ROMÂNIA-iTALIA -3-3

O

iif.i

Cite fnu e-au • epus ta legătură cu 
acest. med de fotbal dintre repre
zentativele Românie! și Italiei văzut 
aseară, dta tribunele stadionului „23 
August", de peste 23C©0 de specta
tori și, pe „micile ecrane", de clteva 
elite de mil de telespectatori ? Va fi 
un med al ambițiilor celor două ge
nerali!. pentru că. ta urma ratării ca
lificării la semifinalele campionatului 
european, antrenorii respectivi e-au 
gindEt 6ă folosească prllelul de a în
cerca și. eventual, a titulariza o se
rie de jucători din generația mal ti
nărâ. Care vn fi dec! răspunai! „M- 
irinitor" ? Pentru fotbalul românea: 
va fi un med al revanșe!, știut 
fiind că. fa decursul anilor, disputele 
dintre echipele reprezentative ale 
Românie! șl Italiei nu e-au terminat 
niciodată In favoarea noastră (0—I la 
București ta 1039 ; 1—2 la Roma in 
J946 ; 1-3 la Napoli In 19M : 0—1 ln 
București ta 1«S7). Șl astfel, deși 
considerata fără miză oficială, cea 
do-a clocea partidă Ialia—România 
a devenit, cu tot caracterul el ami
ca], extrem do pasionanta încă Îna
inte de fluierai de Începere.

Fotbaliștii noștri au început jocul 
cu multă încredere. Inițiativa apar- 
țlrdndu-le minute în șir. Obligați să 
se.jelragă fa, fața, propriei porți. ita
lienii fac mari eforturi i>eni!ru a nu 
primi gol Cea dinții mare ocazie Insă 
a echipei noastre este ratata... de Do- 
brjn care, de Id numai 4 metri, nu a 
reușit să introducă mingea ta poarta 
Iul Zoff. Totuși. Zoft este obligat să 
ticoată mingea din plasă, autorul go
lului fiind Insă unul dintre fundașii 
proprii (Spinos!), care, am zice, nu a 
mai avut ce face ta atacul Insistent e- 
fectuat de formația română in minu
tul 10. Aspectul partidei rămlne ln 
continuare neschimbat, stapfajrea te
renului Bpnrține jucătorilor noștri. O 
fază de maro spectacol, căreia puțin 
l-a lipsit pentru a fl șl finalizată, rea- __ _ JMHI
Uzează Dobrln după trecerea a apro- nZjâ 'iialla-Romănlâ 65—11 p ; 
xlmativ o jumătate de oră dcs la u.R.S.S.-BelBia 73—33 p; U.R.S.S.-
farepulul partidei. Pasa iul l-a găs.t România 74—32 p j România—Belgia
precis, pa post de atacant intrai. p
pe fundașiti Sătaiăreanu. Nea,en4 Performerul prime! zile de con- 
însă in apărare, foSball'tll noștri se 
văd totuși egalați șl apo! conduși, 
primind două goluri ta două minute. 
— primul Insă dlnlr-o poziție de 
ofsaid — ca urmare a unor contra- _____ _ ______ ___ ____
atacuri rapide, finalizate Impnrabll do bun rezultat l-a obținut Milial Za- 
Prati (min, 33 șl 34). La pauză, Ita- 1 ' ’■'**' “ u”
lia conducă astfel ou 2—1, absolut

împotriva cursului jocului, cM, re
petăm, echipa noastră a dominat.

După dteva minute de joc anost, 
fără a prevesti nimic deosebit, iată 
șl golul egalizator. La o centrare 
splendidă a Iui Sătmăreanu, lansat 
pa dreapta de Diau, Domkle vtae ta 
careu șl reia direct Sn plasă, 2—1 
Atacurile echipei noastre continuă cu 
aceeași insistență. Tuturor ne plac 
acțiunile ei ofensive ; na plac pa
sele Iul Dobrin, driblingurile Iul Iw- 
dancscu, suturile iul Nunwelllcr. Dar 
un alt gol — golul victoriei.! — .fot
baliștii romăni nu mai reușesc. Spa- 
ctallști prin tradiție ln a se apăra 
«upranumerlc, Italienii rezista. For
mația noastră nu a Învățat» sa pare, 
dta grtseMlc comise ta prima repriză 
ctad, „Încălzi tă“ do dotnlMrca teri
torială ce o exercita, nu s-a ntai ullai 
șl spro poarta Iul Adamaclte. Ia un 
contraatac clasic, italienii Iau din 
nou conducerea (prin Caurio) ș! nu 
a lipsit prea mult să se detașeze. Por
tarul Aaamache a enlvat de dteva ari 
goluri ca și Înscrise..

Partida da aseară avea să se în
cheie însă cu un rezultat de egali
tate. Cu trei minute Înainte de nuie- 
rul final, Hajnal (introdus In echipa 
noastră ln locul lui Dondde) șntează 
puternic, mingea ncputSnd £1 ajunsă 
de portarul' Zoff dedt - a apreciat 
arbitrul — după ce trecuse linia 
porțlk

Ion DAMIAN
i

Rezultate din atletism
© Ln Milano au Început întrece

rile meciului atletic la care , parti
cipă selecționatele masculine ale 
Belgiei, României, U.R.S.S. țl Ita-
MeL După prima zi, scorurile în-
.Uluirilor slnt următoarele: U.R.S-S.-
Italla 61—46 puncte; Italia-Delgia

V»--- BXJ
Performerul primei zile de con

curs a fost sprinterul sovietic Va
leri Borzov, care a egalat recordul 
european ln nroba do 1®® m plat 
cu ■ timpul- de 10". v. - -.

Dintre sportivii români, cel mal
ha'rla, clasat pe locul doi In proba 
de săritură ln lungime cu 7&4 m.

■ \ ‘ : ti'<4'^ 'f-W I

f

Se împlinesc astăzi !KI de ani î 
nașterea tal Gheorghi Dimii, 
marele fiu al dtasel muncitoare șl 
poporalul bulgar, militant atrăta 
i.; 
intomațlonale. Ghcorghl Dimitrov 
și-a Închinat întreaga ea viață pen
tru Înfăptuirea Înaltelor aspirații ale 
poporului bulgar, pentru triumful 
cauze! comunismului șl păci!.

Născut la 18 iunie 1882 ta salul 
Kovaccvțl, plasa Radomir, într-o fa
milie de muncitori, Ghrorghi Dimi
trov g-a formal și cSIH ta contactai 
nemijlocit ca viața șl lupta .prole:■ - 
rialului bulgar. tnrolindu-M de 
ttaăr In Partidul Muncitoresc Soda]-

!

da la 
Itrov,

1 al 
__ -lucit' 

al mișcării comuniste șl rntinritorcști

90 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI GHEOMÎ OHTROV, 

al poporului bulgar, eminent militant
al mișcării comuniste internaționale

- . _ a
dimpotrivă, tocmai ta aceste forme 
se pol apăra cu succes ri Interesele 
Internationale ale prolciariaiulul" — 
a subliniat Dimitrov ta raportul său.

Perioada î care a urmat a con- 
ctlluit o etapă de reorganizare 
șl activizare a partidelor co
munista și muncitorești, de În
chegare In numeroase țări a fron
turilor patriotice, de aspre bătălii Îm
potriva fafietanulul — între care lupta 
brigăzilor Internaționale pentru apă
rarea Spaniei republicane, sprijinirea 
luptei revoluționare a poporului chi
nez, .

In România, ta anii premergători 
războiului șî apol în condlțjîta.. grele ’ 
ale celui de-al doilea război mon
dial. P.C.R, a militat pentru unirea 
i:i jurai său a forțelor patriotice și 
democratice, a condus lupta elatel _ ,T . ,. _
munatoare șl a poporului român ini- continuă a rotațiilor frățești dintre 
potriva politicii de fascizare a țării P.C.R. șl P.C.B., dintre- .România șl 

■ ’ ' ’ ’ ' --^la Bulgaria, pe baza principiilor msr
iță xi«tn-lenlntamulul sl Intemattona- 

Itemulul. La curau! mereu as
cendent al acestor relații con
tribuie fatllnlrile șl convorbi
rile dtalre tovarășii Nlcolae 
Ccaușescu șl Todor Jtvkov. 
care eu devenit o frumoasă și 
rodnică tradiție. Rezultatele 
pozitive ale acestor contacte Iși 
găsesc expresie ta dezvoltarea 
legatarilor de solidaritate din
tre P.C.R. șl P.C.0., în colabo
rarea mereu mal largă pe plan 
politie, economic, tchnleo-știta- 
țlflc, cultural Intre Remărita 
șl Bulgaria. Noul Tratat romfi- 
ro-bulgar, semnat în noiembrie 
1070, a deschis noi 1-
ve pentru Întărirea 
alianței șl cola 
bulgare.

în perioada care > urmat 
după Încetarea dta viață. Ia 3 
Iulie KMfl, a Iul Dimitrov, po
porul bulgar, sub conducerea 
partidului comunist, a obținut 
succese Istorice pa tftrimul e- 
conomlel, științei șl culturi!. 
Bulgaria se înfățișează astăzi 
ca un stat EoclaUst cu o eco
nomie dinamică, cu o cultură 
șl civilizație înfloritoare, ca un 
factor activ al luptei pentru 
pace ta Balcani, ta Europa șl 
In lume.

în perioada postbelică, cau
za comunismului — căreia Di
mitrov l-a Închinat viața —- 
a făcut însemnate progrese. 
Socialismul este Învingător In

r!

-

Dimitrov a făcut-o in 1913 Ia Bucu
rești, In fruntea delegației guverna
mentale bulgăre, semnarea cai acest 
prilej a primului tratat româno-bul- 
gar au contribuit la ridicarea tra
diționalelor relații romfirfo-bulgaru 
pa o treaptă superioara, corespunză
toare conținutului nou al acestor re
lații. „Ne-am hotărit să clădim un 
pod de fler peste Dunăre, pentru » 
ne lega si nmi sirius.» Dar pin» la 
construirea Iui trebuie să clădim prin 
muncă, colaborare prjetencaseâ, cul
tură. silință, artă, prin dezvoltarea 
sentimentelor frățești dintre popoare
le noastre, un pod viu--in .conștiința 
noastră, în inimile și sufletele noas
tre” — a spus Gheorahi Dimitrov în 
cursul vizitei sule la București. Aces
te cuvinte memorabile s-au adeverit, 
găîlndu-șl expresie în dezvoltarea

I l’năr In Pa: . . . _____
Democrat din Bulgaria, Dîmltrov hni- 

; Iitează, alături da Dftnităr Dlagosv, 
pentru transformarea aripii de stin®B 
a partidului — așa-numits a „temta- 
<Slotrf — intr-un partid marxist cu un 
program șl un statut nou. în IȘtffl. 
este ales membra al Comitetului Cen
tral al partidului „4esn!acltos-“. Nume
le Iul Dimitrov este intltsofahfl legal 
de bătăliile muncitorești pe 
care le dasffișaară proletaria
tul ln anii 1909—10®. perioadă 
în care ei a fosi secretar al 
Uniuni! Generale Sindicale.

în perioada primului război 
mondial. Dimitrov demască, In 
cuvtatărl cu larg răsunet in 
mase, politica reacțlunl] bulga-’ 
re șl a cercurilor imperialis
te Internaționale. Atrăglndu-și 
ura ți represaliile oligarhiei 
din țara fia. a fost arestat si 
Întemnițat, fiind eliberat din 
Închisoare, aub presiunea pro
testelor oamenilor muncii, in 
decembrie 1018. După victoria 
Marii Revoluții Socialiste dta 
Octombrie, eveniment care a 
descids o eră sxnsă In totorin 
universală, Dimitrov, discipol 
devotat al lui Lenta. b« pro
nunță Sl activează pentru 
transformarea partidului eoda- 
liștitor „lesnlati" falr-un nar- 
Ud de țfo nou, leninist, ta- 
•crilndu-șl numele printre fon
datorii ei conducătorii Parti
dului Comuntat Bulsar. înfiin
țat In 1919.

După Instaurarea ta Bulga
ria a dictaturii fasciste a tal 
Tancov. nartidul comunist, ta 
frunte cu Dimitrov șl Kolarov. 
a organizat șl condus Insurec
ția armată dta septembrie 
1923. La înăbușirea acesteia, 
Gheorghl D;ml:rov, condamnat ta 
moarte de justiția reacționară, est® 
nevoit să plece peste hotare. RArrrt- 
nlnd statornic atașat de solul natal 
da po;.M>rul e?.u,_ talnd ,parte_ activă

Bulgar, Dimitrov desfășoară totodată 
o Intensă ^activitate faterrțnțională.

“Jcom’ltiît’1 Ex'cr.ut:v esta’
anul 1921.

Un deosebit răsunet internațional a 
nvut atitudinea tal Ghcorahi Dimi
trov ta timpul procesului Incendierii 
Reichstagului. Înscenat ta 1033 de 
hltleriștl. Infruntind cu un admirabil 
curaj șl fermitate, revoiuțlonară pe 
Înșiși conducătorii naziști, Dimitrov 
a demascat esența profund reacțio
nară ;« fasctemtiîul, transform tnd 
banca acuzării tr.w-o tribună a luptei 
ontifoseteta.

Sub presiunea opiniei publice mon
diale, Dimitrov asta eliberat dta în
chisoare șl pleacă In IBM ta U.R.S.S. 
Anta următor asta ales secre tar’ge
neral al Comitetului Executiv al In- 
tarnațtonalel Comunist®, funcție pe 
care a Indepllnll-o pînă Vi autodizol
varea Coenlnternulul, In 1M3,

în ani! ascensiuni! fasciste șl pre
gătirii războiului, conducătorii co
munist! dlntr-o serie de țări, Ir.je- 
legtad. comandamentele situației in- 
Sonalc, au imprimat activității 

;lor tor un curs ferm spre 
rea , subaprecierii pericolului 

fiiscl’.l. spre unirea șl mobiliza
rea unor piaso larițt ta lupta împo
triva fascismului șl războiului/ în 
acest context s-au forară t ln diferite 
țări largi fronturi populare, s-au des
fășurat lupte muncitorești, cum au 
fost cale ale ceferiștilor șt petroliști
lor rornănl — una dta primele ridi
cări de masă împotriva pericolului 
fascist — aii avut loc insurecții 
antiftMdxte. Este meritul Istoric al 
lui Gheorghl Dimitrov de a fl 
sintetizat, la Congresul al VTI-Iea 
al Internaționalei Comuniste, ex
periența lupte! anlifBscinte dobfa- 
dită ptnă atunci de partidele co
munistei Raportul prezentat de Dimi
trov la acest congres &a carac
terizează prin clarviziune șl spi
rit ■ novator, prin dezavuarea unor 
teze depășite de viață, prin sublinie
rea puternică n cerințelor pase de 
realitățile concreta șl chemarea adre
sată partidelor comuniste de a rn-- 
nunța ta orice manifestări de secta- , , ■ --- —.—-- —.............
rtsm și a acționa hotărît pentru fău- de c.ta.vt muncitoare dta România,
rlrea Frontului UnJc2Muncitoresc 91 " ””
a Frontului popular antifascist Di
mitrov’ vedea calea realizării acestor, 
sandmi ta studierea atentă șl luarea 
în considerare de către flecare 
partid a condițiilor concrete și 
particularităților Istorice ș; goeiato' 
dta fiecare țară, ta îmbinarea armo
nioasă a Intereselor naționale cu 
cele Internaționale. „Formele na
ționale ale luptei de clasă pro
letare șt ale mișcării comuniste 
dta diferite țări nu vin în contradic
ție cu iniemailonallsmul proletar, d.

'șl ’nstervire a el. față de Gensan,
‘ hlilcrlsia, pnntni prietenie șl allmr. 
cu Uniunea Sovietică, pentru ellbc-

la conducerea Partidului Comunist 1

rarca țării de sub Jugul fascist, pen
tru o reală independență .și suverani
tate,' pace șl progres social. închega
rea Frontului Unic Muncitoresc, dez
voltarea unei largi politici do alianțe 
cu toata forțele interesate ta înlS- 
iuraren fascismului au creat condiții 
favorabile pentru victoria insurecției 

I
M

româno-

s

14 țări de pe trei contlncaite; partidele 
(xwnuniste au cre.5c.it, s-au maturizat 
și șl-au aporii influența. Lor. le1 re-, 
vine ta prezent misiunea de cinste 
de a unt pe platforma luptei antlim- 
periallste — pentru pretaUmpinarca 
unul nou râzboi mondial, pentru 

‘ ‘ ‘ r_.de război JjL ta-

«diversitate Icuai 
_ aldodată în trecut.

îndeplinirea acestei mărețe mlstarl 
i&toriee depinde, fa mod esențial, de 
unitatea și coeziunea partidelor co
munista ii muncitorești, a tarilor so- 
rtallste — comandament primordial 

■\ zilele noas
tre. Dezvoltarea legăturilor de prie
tenie șl colaborare, pe baza principi
ilor ■ Independențe! șl egoiltătii în 
drepturi, a stimei și înțelegerii re
ciproce, respectării dreptului fle
carul partid de a-șl stabil! singur 
șwlilica, aplicând creator adevărurile 
marxlsm-lenlnlsmulul la condlțMte 
concrete ale țării, abordarea deose
birilor de păreri ta spirit tovărășesc, 
fa discuții de la partid in partid — 
aceasta o calea solldarltfiții, partide
lor comuniste, depășiri! dlflcultățltor 
existente, realizării unei unități noi. 
incomparabil mal puternice de rit 
oriclnd In trecut. Astăzi, ca șl ta lat 
cursul existenței sale. l'.C.if . deta
șament activ al mișcării comuniste 
interna!

î pentruK.
liste, a partidelor comuniste șl mun
citorești, pentru dezvoltarea colabo
rării cu celelalte detașamente ale 
mișcării muncitorești, cu fronturile și 
mișcările da eliberare națională, 
dndu-șl contribuția la crearei;. 
frontalul mondial anUlmperialtst ■-

.n-au e
U ........................
ol 'antihitleriste.'lă 'lupta
victorioasă Împotriva fasc.temulul. .

Urmărind Îndeaproape desfășu
rarea luptei revoluționare din Bulga
ria, Gheorghl Dimitrov a fost unul 
din organizatorii Frontalul Patriei, |©. ■jmj.urij.
al mișcării de partizani șl a! Insurer- internaționalismului fa zrte'.e noas- 
țiel armate caro a dus la rttaluraarca - — ................................
regimului fascist din această țară șl 
la instaurarea puterii populare.

Revenit fa patrie, dună 22 de ani 
do emigrație, Gheorghl Dimitrov este 
ales in cele mai înalte funcții de 
conducere a partidului și statalul, 
fiind, plnâ Ia :.flrș!'.ul vieții fale, se
cretar general al Partidului C’ornuntat 
Bulgar și președinte al Consiliului da 
Miniștri. îai cel de-al V-lea Congres 
al Partidului Comunist Bulgar, ținut 
Jn decembrie 1M8, pa baza raportului 
prezentat de Gheos^W Dîmltrov. est® 
adoptat programul marilor prefaceri
KoclaSlinnutai’în Bulgaria.

legături de

w» ipjbjlb. (Mi.MJ a M w Y : »,jț<
prieten al său. Numeroși

ravotațtotwe, aljeonstrulril bazelor 
Legat prin vechi 'șl indestructibile 

legături de prietenie cu poporul bul
gar, poporul râm&n ii cinstește pa 
Ghcorgnl j Dimitrov ca pe un mare 

"—----- ,1 fruntași
i. ai mișcării muncitorești din Româ-
războtatal. In n'a l-au cunoscut parsonnl pe 

Dimltro-.-. au Întreținut cu el o bo
gata corespondență, au dezvoltat le
gături da colaborare tovărășoască.
Dimltro'.’ a fast în 1910 la București. iL-lașă forță a 'co
in fruntea unei delegații a sindicate- -
lor bulgare; iar ta 1012, ca Împuter
nicit al partidului „tesnlactlori la 
Congresul al H-len a! Partidului So
cialist dta Bomănltu Clnd. ta 1920. nlo- 
cind cu o barcă spre Uniunea Sovie
tică, nnufraglnză pe malul romăneșc 
al Mării Negre șl este arestat de Si
guranță, mișcarea socialistă, mun- 
citorii român' 11 smulg, prin ma
nifestațiile tor de protest, din ghia- 
rele reacțlunll. în timpul procesului 
de Ia Leipzig, l'.C.R. a organizai 
ample acțiuni de solidaritate cu Dl- 
mltrov. în raportul la Congresul al 
Vn-lea, precum șl ta articole și cu- 
vlr.tar:, (Jheorghl Dimitrov a dat o 
înaltă apreciere luptelor desfășurate 
aib conducerea P.C.R. Vizită pecăre

* vsj’ > 'w t1 Ti f 1s M.
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DUPĂ DOUĂ ZILE; 3-0 CU ITALIA 

Romania în finala zonală 
„Cupei Davis"

• Teri, Țlrlac l-a învins 
șl in proba de dublu o A

* “.1. L 'J r ' '
Pasionanta și deci mult aplaudata 

partida dintre Ion Tiriac ri Adriano 
Panalta, întreruptă din cauza Întu
nericului vineri spre seară, la situa
ția de 8—6, 7—6. 6—6. 1—3, a-a re
luat Ieri fa amiază in fata a circa 

'3 060 de' spectatori șl — dta nou — 
ștab razele directe ale unul soare 
neîndurător (37 de grade I). Evident, 
căldura a fast pentru cel do! oare
cum surprinzătoare si cu atlt mal 
cilde suportat, cu dt ta ziua pre
cedentă jucaseră pe răcoare. Noroc 
pentru țoală lumea, ca,, să snunem 
astfel, că ..restanta" a durat doar vreo 
10 minute. Nu ș-au schimbat decit 
mingile strict necesare a cinci ..ghe
muri". adică exact atlt cit ii trebu
iau lui Tiriac pfentra a-gi adjudeca 
Botul (cu 0—3) ®1 cu aceasta partida.

Sportivul nostru, dta nou un a- 
d«vlir.ii exemplu de sertoritate Bl de 
dăruire pentru culorile echtoeL a 
jucat excelent, nelărttKta-l de fapt 
tai Panatta declt satisfacția acelui 
singur set vineri— L-am vă
zut pa Tiriac din nou Intr-o 
deosebită, de care foarte putini îl 
icoiMlderau capabil ln acest eezon nu 
prea strălucit pentru eL Pe lingă 
Burprlza plăcută oferită publicului ei 
speclnllșHlor. evoluția de Ieri a iul 
Tiriac a asigurat echipei României, 
în acest foarte important meci, al 
doUca punct (dta tot atltea posibi
le) ta fața unei reprezentative de 
autentică valoare, nrotagonlstă de 
altfel ln numeroase edilii ale ,.C_ 
pel Davis®.

La intervalul de timp regulamen
tar, Ion Tiriac ci Iile Năstaro au a- 
părut apoi ta arenă pentru a susține 
proba de dublu.; Mal nu tin J . '
poate, cuplul italian a fost format In 
această partidă din Nlcoln PleîrangeU 
91 Adriano Panatta, fonta, alături de . 
actuala stea a tanteuliU nenlnsutar. 
Relativ echilibrat în prima ea parte, 
setul revine cordului nostru (6—3). 
Cel mal bun de oe teren — Ion Ti
riac. fără greșeală si cu Intervenții 
salutare ta momente decisive. In fo
cul sportivilor noștri intervin unele 
inexactități, ceea ce facilitează ita
lienilor o desprindere dta plecare ; 
el conduc cu 3—0. Tiriac si N&stase 
revin Insă puternic, egallnd chiar 
mal ușor dodt plerdusxsră oină atunci. 
Setul ®a prelungește, adjudecarea ite- ca 3—0. G—3. 6—2, 10—3 pe Fassben- 
cârui punct neeerttind eforturi mari. der.

o S3

3

j

is pe Panatta o Victorie romflneascS 
Ast&xl, ultimele două partide de simplu

Italienii conduc ba 6—3 ; este apoi 
rindul românilor să gpere fa obți
nerea setului (7—6). înlr-odevăr. cu
plul român ciștlgă, dar după .facă 
trei „ghemuri0 (deci cu 9—7). Expli
cația unui asemenea sat-maraton con
sta mal degrabă ta relaxarea fireas
că, am zice, pa cnre sl-au permls-o 
jucătorii noștri, fleclt ta valoarea pro- 
priu-zisă a cunlulul Ităltan. în fond, 
partida de dublu este jucată, c&ci ro
mânii clșliaă si ultimul set (0—1).

Este păcat Insă că .anezlnH" cunlu- 
rltor respectiva (ne referim la 
r-itta șl fa N&staso). remarcați dese
ori pentru talentul t;: rwntru com
portarea ta atltea s! atltea .Împre
jurări, nu au reușit de această dată 
ea-ri D&steezc integral calmul nece
sar. asemeni mal experimentalilor lor 
colegi. Bănuim că mingea trimisă pe’ 
sub ulcior de Nas lase (gest nesportiv, 
dealgur) l-a enervat »e Panatta, dar 
nld amenințarea mimată a arestata 
nu a apărat deloc firească, fiind ta 

„ afara manierelor unui sportiv ade-
vervă vârât...

Cu victoriile de Ieri, ©china Româ
nie! si-a asigurat calificarea ta finala 
zonei europene a ..Cupel Davis*. 
Chiar dacă din medul România — 
Italia au mal rămân de disnula! încă 
două partide de simplu, putem vorbi 
do pe acum despre meciul următor 
al tantsmanllor noștri — la' Moscova, 
sau la Tbilisi, cu reprezentativa U- 
nlurril Sovietice.

,Cu- Date fiind cele de mal sus. s-ar pu
tea ca In partidele de astăzi efrnl- 
tanll-neiucătorl al celor două for
mații să facă unele echlmbăd. Dacă 
insă vor fl respectata prooramărfle 

ndahtiit Inițiale, astăzi vom avea ocazia să
- a urmărim, mal tatii, de la ora 14.

disputa dintre Tiriac si Barazzult! ș: 
apoi o mult așteptată revanșă : par
tida Năsta&e — Panatta, Ded. invi
tație la arena ..Progresul" sau.» ta 
fața televizoarelor.

1. D.
*

După prima zl, ln meciul de te
nta R. F. a Germanlel-Cehostovacta 
(semifinală a „Cupei Davls" — zona 
europeană), rezultatul este egal : 
1—1. în cel de-al doilea med, ta- 
trerupt vineri din cauza Întunericu
lui, Nodes (Cehoslovacia) l-a Învins

cwolu-
Pa-

p

în Cehoslovacia
a Indirei Gandhi

PRAGA 17 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că președintele R. S. 
Cehoilovace. LudvUc Svoboda, a pri
mit sâmbătă po primul ministru al 
Republicii India, Indira Gandhi, care 
Întreprinde o vizita oficială ta Ceho- 
s’.ov.icin. La primire au iual parte 
L. Strougal, președintele guvernului 
cehoslovac, B. Chnoupek, ministru! 
afacerilor externe, și alte persoane 
oficiale cehoslovace. Cu acea! prilej, 
relevă agenția, a avut loc o convor
bire rare s-a desfășurat lnte-o at
mosferă cordială, prietenească.

în aceeași zl, premierul indian a 
avut o convorbire cu prejadlntcle 
guvernului cehoslovac, L. SteougaL

,1
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Cu prilejul împlinirii a M de ani de 
ta nașterea lui Gheorghl Dimitrov, 
prin Decret al Consiliului de Stat al 
Republicii Sorta liste Romania a fort

Ilonale, mlUtează neobosit 
întărirea unității țărilor socta-

I

j
jrțS n contemporaneității, fa 

asigure pacea și Înfăptuirea, 
or înaintate ale’ omenirii.

B’-are să i_ 
■asplrațlftor

Anlverrind 00 de ani de ia nașterea 
tal Gheorghl Dimitrov, păslrindu-I o 
cșffldă șl neșteansă amintire, comu
niștii din țara noastră, întregul po
por român tț! exprimă holărirea de ' 
a face totul pentru ‘ întărirea priete
nie! rctnâno-bulgarc, cu convingerea / 
fermă că relațiile de prietenie fră
țească dintre parttaele, țările și po
poarele noastre eeri’esc interesator 
fundamentale ele celor două pc^joăre 
șl, tolodală, unității, țărilor socialiste 
și mișcări! comuniste șl rmmrflorești 
internaționale, a forțelor nntiimperta- 
irtte do protatindeni, cauzei păcii Iu 
Balcani, ta Europa și in lume.

i

i

atribuit numele acestuia străzii Avia
torilor din municipiul Ptoloști.

(Agerpres)

Președintele Allende a anunțat

Lista noului; guvern chilian
SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager

pres). — Președintele statului ChLJe. 
Salvador Allende, a anunțat fiimbă- 
tă. lista noului guvern, după eonsul- 
tărl prealabile cu liderii partidelor 
care alcătuiesc Frontul Unității 
Populare. Informează agentille Asso
ciated Press. France Pre«e sl United' 
Press International. Reorganizarea 
guveraulul afectează pe titularii a 
șase din cele 15 portofolii ale vechiu
lui cabinet. Astfel. In locul fosfatai 
ministru al economiei,.Pcdro Vud;<>- 
vic (Independent), a fost numit Cnr- 
kH Matus (sodallst). Pedro Vuskovlc 
a fost numit In funcția de vicepre
ședinte al Comitolulul executiv ero- 
EOTnlc. organism nou creat condus

de însuși președintele tar':, si care 
va nvea ca sarcinii coordonarea eco
nomia! cu finanțele țării. Cellalt! 
cinei miniștri nou numiți slnt: Ani
nai Palma (membra al partidului 
radical) — la Ministerul Educației, 
Mlreya Baltra (membra ni partidu
lui comunist) — In Ministerul Mun
di, Orlando Millas (membru al par
tidului comunist) — ta Ministerul Fi
nanțelor. Jorgc Aerate .(membru al 
partidului socialist) — interimar la 
Ministerul Minelor, gi Luis Matte 
(Independent de stingă) —• la Minis
terul Locuințelor.

Se. remarcă nrezenta, pentru pir!-, 
ma dotă in guvernul chilian, a unei 
femqî. In perrorna mLnUiruIul mun
cii,; Mireya Baltra.i

cre.5c.it
r_.de
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VIETNAMUL DE SUD

AERIENE
« r,

ARIHERIEI PATRI01IL0R
VIETNAMUL DE SUD 17 (Agerprcs). — în noaplea de vîiiefî 

spre simbătă, forțele de eliberare din Vietnamul de sad au atacai eu foc 
de artilerie donâ mari baze aeriene inamice din sectorul Platonri- 
lor înalte — Phn Bal si Dananr.

In. același srotor s-a l-nnoaLstraț un 
violent angajament la haza 41. ei- 
ltiaffi.tat.ro Pleiku si Kontiun. S-au 
semnalat lupte rt ta imediata auro- 
nies’n. a fostei capitale imperiala. Hue. 
Continulndu-«1 acțiunile in provincia 
Klcntoung. la.’ vest de Salgon. for
țate natrfotlce au drtșchla focul asu
pra porilllior tsaigemeze din Mos Hoa.

hanoi CONDAMNARE FERMĂ A BOMBARDAMENTELOR

Phu Dai si Danang,
Ca si in EUdo precectenta. avioa

nele strategice americana B-52 au 
bombardat îndeosebi provlnciiio 
Qiîfum Tri M Thua Thlen. Alic rai
duri au vizat' zona localității Qui 
Nhon, capitala provinciei Blnh D’nh. 
precum si împrejurimi!» orașelor 
Koaium fi An. Loc.

HANOI 17 (Agerp-tsi). —.înlr-o de
clarație a Minlsteruliul ... Aip-cciilor 
Externe ol 'R. D. Vietnam, daîă.'pu- 
blicl lății vineri la Hanoi, eetarniă câ 
in zilele de 11 și, 15 iunie fivialia a- 
mertcanri is continua! să efecSuezo 
intense raiduri de bombardament a-' 
supra rnneto- populate din nume
roase . provincii ale R. D. Vlotanm. 
în urma bombandamentdor; au foșt 
provocata ctaurșe materiale unor p- 
bitalvc economica ?i culturale, sli- 
teme cte irigații, baraje șl au fost-in- 
regif,'trate numeroase victima ome
nești.’ . ■ ■’ • • -

Condamn irul cu ..vigoare- acosta 
noi acta agresive, deriarația cefe gu
vernului american să pună capăt 
•mediat minării si blocării. porturi
lor nord-vietna.meze,. bombardamen
telor asupra teritoriului R. D. Viet
nam, pSecum și tuturor celorlalte 
acte Îndreptate Împotriva R. D. 
Vietnam. ■

- ' '
Ministerul Conservării Apelor al 

R. D. Vietnam a dai publicității, vi
neri,', o declarație In cerc se arată 
că,’In perioada 10 aprilie— 10 iunie, 
aviația americană a bombardat 32 
diguri și baraje pe riurilo Interioare, 
precum șl . 31, sisteme de irigații din 
R? D. Vietnam, in cursul atacurilor 
au foat inregtetrate victime ome
nești. ,/ , . ’■ •> , '■

Prin atacarea > deliberată, sistema-- 
tisă și neîntreruptă a rilgurllo.” , rt 
sistemelor de irigație î din R. D. 
Vietnam — se subliniază in decla
rație — Administrația. S.U.A. taten- 
■țtoneazfi să provoace foametea in

SENATORUL McGOVERN 
CERE REDUCEREA DRASTICA 
A CHELTUIELILOR MILITARE

WASHINGTON 17 : (Ăgerprfs). ,- 
în cadrul audierilor ccsfășurâto. -In t 
Gt&'isii economică'riiilxt&S'ă’ 'Ctagrc- 
idliiț,,S. U.A., .’ionaforiil’’- Gfcdl-gC >': Mc- 
Govem — rare, după rath M știe, a’
jntrimlt cel mal mare număr .de vo
turi In alegerile pfellmlrtarc de ptnă 
acum in vederea desemnării candi
datului Partidului Democrat; la ale- 
gerito prezidențiale din noiembrie — 
a respins crlUcfle formulate la ndre- 
sa programului său do reducere a 
bugetului'militar, al Ș.ii.A. cu’ 32 mi
liard® dolari. „Adevărul — a relevat 
McGovern — este el nu vom aven 
nici un fel, de uoi priorități națio
nale, dacă nu vom schimba drastic 
tendințele' actuale de creștere a chel
tuielilor militare, dacă, nu voin;ac|to- 
na ea țelul llcfrldâril șomajului sâ nu 
rărnîuă doar un vis politie steril.

Problemele grave care confruntă 
astăzi S.U.A. se circumscriu in do
menii ca ocrotirea sănătății publice, 
calitatea învățămlntuiul public, crir 
uîinrtifalca, apărarea mediului am
biant și vlialitaiea economiei. Tre
buie să ‘ rupem cu dependența de 
cheltuielile pentru înarmare- pentru a 
aloca direct șl. imediat fondurile eco
nomisite fa gropul, soluționării nec®- 
rtțățSor fltringente ci vite", a Spus în 
inchelero iSilcGov-ern.

TOKIO
■sasnBMmvMM «

! EISAKC SATO

Vietnamul de nord, in încercarea de 
a ieși dfa impasul total al politicii 
sale de „vletnamlzâre* a' războiului 
in Vietnamul do sud. în încheierea 
declarației se arată că. in cazul fa 
care, ca urmare a dtHcriorăril digu
rilor, vor fi provocate inundații In 
R. D. Vietnam, Întreaga responsabi
litate pentru acest genocid va re
veni Administrației ă.U.A.

TOKIO 17 (Agerpres)- — După În
cheierea ultime! ședințe a Ote-tei, 
primul ministru Japonez, Elsaku 
Salo,'vorbind în fața propriului grup 
parlamentar, și-a anunțat tatcnțla de 
a-demisiona, din funcția de președin
te al Partidului lllieral-democral, de 
guvernâmint. Potrivit Constituției ja
poneze, demisia din postul de lider 
al partidului de gnveinăniint impli
es, automat, demisia din funcția de 
prtm-mlnixlru. Cererea sa de demi
sie trebuie, acceptata de către par
tidul politic ■ po care' il conduce.

Deși mandatul sau.' aiTnd un ter
men <fc. șapte ani. urma să expire 
abia in luna .noiembrie. premlenil 
Salo a anunțat că isi va prozenta 
demtaia după . încheierea ’. eefdunU 
parlamentare. •

Partidul’IftârrididcnMXxat- va țtoo 
în-5 iulie'un .congres pentru a alege 
pe noul! său președinte, caro vn de
veni,' in .acida?! timp, prim-minislru.

încheierea vizitei in Anglia a delegației 
guvernamentale române

rare  ̂economică’;jl teiiilică dtairo Ro
mânia "șl; Marea Britaple șl a purtat 
LfatallVe' privind ‘ dezvoîta-ea . ta 
continuare a relațiilor 
dintre, cete două țări..

' ir -
La'sosire,r ps aeroportul Otoponî, 

delegația a fost salutata de Mlhal 
Marinescu, . vicepreședinte, al Consi
liului “do Miniștri, ministrul. aprovi
zionării tehnlcb-matariale :Ș1 contro
lului șospodărlfii fondurilor fixe, Ni-, 
colăe Nicolne, ministru .secretar de 
sial la Ministerul Comerțului' Exte
rior. Roman Moldovan,; președintele 
Cnrne-ei 'de Cornel. Rotru IJurtficu. 
adjunct-al ministrului afacerilor aș
terne, și alto-persoane oficiale;

Au fost prezențl Derick Rosalyn 
Ashe, ambasadorul Marii -Britanii la 
București,' șl membri al ambasadei.

economice
LONDRA 17 ■; — Corespondentul 

nostru. Ni- Ptopeanu, transmite:' Dele
gația economică guvernamentală 
română, condusă dc Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exterior, 
d-a încheiat slmbătă vizita oflrialn 
in Anglia, pierind epre1 patrie. La 
aeroportul Healbrow, din Londra, 
delegația a fost condusă de B. A. 
Bellamy, subsecretar de. stat la Ml- 
nlstenu Industriei ?i- Comerțului, 
L. Friedman, vicepreședinte al Con
siliului pentru comerțul cu Europa 
de r&târiL .... r.

A fost prezent ambag-ndorul Re
publicii Socialiste România la Lon
dra, Voal le Pungah.

Oa prilejul- vizitei, ta Anglia, 'de
legația economică guvernamentală 
română a semnat Acordul comercial 
pe termen lung și-Acordul dc coopc-

economica

VARȘOVIA
a '- -■ -
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Consfătuirea activului c&ntr^

CAMBODGIA

Sufocată, dc Ktrinsoarea, dcștelul de 
foc al patrioțllor, capitala cambod
giana aro aspectul tot mal pronunțat 
ni unuj oraș In stare do asediu Co
respondenții agențiilor de presă 
occidentala descriu atmosfera apăsă
toare. do neliniște ®1 derută -ce dom
nește in riadul guvernanților de la 
Pnom Penh. A lacurile succesive ale 
tortelor patriotice fac ca situația 
regimului marionetă al lui Lon Noi, 
care a uzurpat puterea prin lovi
tura de stat rcacțlreiarâ din martie 
lf»70. 6â devină din ce in ce mal gu- 
brcdll De aitfel. de mol mult timp. 
Ppom I’enhul este practic Izolat de 
râțțul țării. Priiiripalul drum strate- 
fiic, șoseaua nr. 1. care duce la Salaoh 
este controlată do patrio‘1 pe .por
țiuni de zeci si chiar sute de kilome
tri. Pentru a patra oară dă la 
inicpulul anului, patriot ii au ata
cul recent. în plină zi. cu rachete 
gi mortlero nu numai aeroportul, dar

TTdirtstefâlul de război: ' ’L ; "v: ?'
Intr-p situație similară se află ți 

’ alte ora50 ale țA-('l. Intro caro' .Svay 
Rieng și Proj1 Vong, împresurate de 
ir.nl mu'.ta luni do zile, si avind,' le- . 
gături cu capitala doar jio cale afi,- 
rianâ. Au tos', .totodată blocate prind- 
palele „porți" spre Delța fluviului 
Mekong și spre martie orezării ale 
Cambodglei.

Forța catalizatoare a mlsdlriJ de e- 
llberare o constituie Frontul Unii. 
Național (F.U.N.K.), șl Guvernul Re
gal da Unitate Națională (G.R.UJT.K.). 
Prodarnațla in cinci puncte a șefu
lui statului cambodgian, Norodom 
Sianuk. ș! , programul politie ol 
F.U.N.K. Întrunesc adeziunea Largă 
a tuturor grupărilor politice progre- 
slsto' t;i democratice, a tuturor ele- 
mentefor patriotice ale: țării., atașate 
cauzei 'HbertfiUI șl Independenței na
ționale.

In cadrul unor importante acțiuni 
ofensive, forțele patriotice, eub con
ducerea Frontului Unit și a Guver
nului Regal de Unitate Națională, au 
eliberai; rfnd pe rind, . Importante 
centre . populate, piovbdâd grele.

Șl • !n săpS-ămlria care s-a Încheiat 
p» primul plan al preocupărilor ix>~ 
r.îtao-diplomasice &-a situat - proble
ma părti In Vietnam" si-ih' întreaga 
fndochină — ca problemă nofală a 
vțeți! internatforialel/O amplă tre- 
eere In revistă, a'.situației sa .prile
juit ședința CtttwEUtînl <te jMlnist-1
al R-D. Vlelnam si. reuniunea Con
siliului Guvernului Revoluționar ăl 
Rcpuhlleil . Vietnamului ><fo Slid, ta ' 
.câdriil.cărora s-a’-exprimat\hotărî- > 
rea da a continua lupta ,<’e rezistență ; 
împotriva .agresiunii,! S.U.A., pentru : 
apărarea , fRaței naționale si a drepr 
t.i.L-ilo". sacre./Sa.lțs' ’poporului . ’rietna- ; 
moi’ si. totodată, voința manifestă 
de a sn a.țunîe .ta o reglementare, po
litică a confildului. în acaassă prl- i 
vințfi, reține atenția faptul că partea 
vietnameză e-a adresat — de patru 
ori .de La ■ Întreruperea negocierilor 
— părții americane ■ cu apelul de, n 
relua lucrările con ferințoi cvsdri-
partite', efi șeful delegației'. FLD. 
Vietnam; Xuan llhuy. sita anunțat ' 
revenirea .14 Paris „cu nbî directive0 ; 
că; de tatemenea. ministrul,- de oxferr 
u“ al G.R.P., Nguycn Tb« fllqh. s-a 
fcinto-s la ■Paris. Față , ds aceasta, 
poziția părții americane de a refuza 
rrt.uarea- convorbirilor.a trezit o le- 
âitte-.â npriuiUutalre In opinia pu
blică moftalăis." includv cea, 'din 
S.UJl.. caro ijl manifestă toi mal 
deschis ’dorința <io’ a se ajunge la fa? 
cctȘrea ■ războiului " din1 ’Indochina. 
Un simptom caradcrlBâlc ■ al a- 
itasfri start’ de ' spirit tltau' ; 
oferit alegerile nrellmlnara din Ca- 
iitoțiiia ta alte slate ale S.U.A., In 1! 
cadrul cărora, a repurtat succese re-

i;

patriotice
pierderi Inamicului. Ele eonirolcază 
în prezent vaste regiuni insumînd 
circa opt zecimi din teritoriul 
Cambodgicl, tinde iriltsc peste cinei 
milioane dc oameni. In zonele elibe
rate au luat ființă cornițele ale 
F.U:N.K. la nivel de sal, oraș, dts- 
triet, care au înlocuit administrația 
regimului louniillsi. Aceste comitete 
reprezintă nuclee ale puterii de stai 
democratice, avînd largi atribuții ta 
domeniile economic, militar, politic, 
social-cultural etc.

Sitacesele remarcabile înregistrate 
de forfele patriotice cambodgiene ta 
lupta pentru respingerea Intervenției 
Irnpertaltete, pentru apărarea libertății 
și independentei „țarii, pun ta evi
dență, fa modul. cel mai pregnant, 
nbputlnța resdmului marionetă.' in 
ciuda wriitaulul ..șl a intervenției 
S.U.A. de a-s! lmnnno voluta po
porului cambodgian. Farsa electorală 
organizată 'recent de Lon Noi, ta In-

o nouă dovadă in acest sens ; in po- ■ 
flda terorii fățișe, cea nuri mare par
ts a populației nu a nartfeinat la vot 
boIcoUrw! aeenstfi mascaradă electora
li Nolle nrtiunl ofensive, explozii
le rachetelor dirijate spre central ca
pitalei exprimau simbolic acel „NU“ 
categoric al natrioillor. al Întregului 
popor cambodgian.

Lupta eroică a pojx>riilui cambod
gian‘pentru înlăturarea regimului 
marioneta., pentru apărarea Htațel na- 
țlonale. a dreptului sacra ta libertate 
și-independență; se burară de întrea
ga simpatie si calda eotirtaritate a po
porului român, care .urmărește cu viu 
interes și deosebita satisfacție știrile 
do pe fronturile de luptă din Cam- 
bodala care informează despre noi 
succese obținute <|e forfe8 <■'- elibe
rare pe întreg, teritoriul târli. Este 
convingerea fermă a oamenilor mun
cii din tara n^asufi efl fiecare acțiu
ne ofenri vă. flecare, .bă talie aurbpic 
ei mal mult ziuă victorie! finale a 
poporului prieten cambodgian ta 
luata-«a dreapta. . . ' ,

Dumitru ȚINU
’! I ■' i ■ [’ . ’r * }■ 1 •

REZULTATEIE ALEGERIEOR CONUNAIE DIN 'BAVARIÂ’
BONN ’• 17 (Agerpres). —■ Au fost 

, . . ” ' ' finale
ale alegerilor comunale desfășurate 
duminică, 11 iunie,* în Bavaria......

După cum menționează agenția 
D.P.A., în martie orașe'olc landului 
Partidul social-democrat a obținut 
19,1 Ia sulă din voturi, fața de 39,7 
la sulă ale Uniunii Crețtln-SoclaJe, 
aripa bavareză a Uniunii Cre?llri- 
Democraio. Dețintod un spor, de vp7 
suri in chcum&crlpțilta rurale, U.C.S. 
numără 4j2> la solă did totalul sufra
giilor exprimate, eu. 53 Ia sută mal 
molie deeît în alegerile din I9&3. 
P.SJD. și-a consolidat, la riadul său, 
poziția, deținlnd 35,8 la sulă voturi, 
cu 2 la suta mal multe dccil la ale
gerile ce au avut Ioc in urmă eu șase 
ani.

Partidul. Liber-Democrat a pierdut 
teren, totalLztad numai 1,0 la sută din 
roluri. în ce-1 privește pe nnțtoriai- 
democrațl (P?J.D. — partidul prona
zist), aceștia au Înregistrat un eșec

.9 
?

BONN 17 (Agerpres). —■ 
date publicității rezultatele

; ’ k >r>. . " r.‘ ; ■ "
total, neobțlrdnd debit 0,4.1a suta din 
votiirL Participarea electorală' n În
registrat 70,7 la vjtft ■ din" numărul 
persoanelor cu drept de vot '

s Tiț ■ ■ ,rf - '

Cancelarul 
alegerile anticipate 

pentru Buntetag
BONN 17 (Agcrpros).— lntr-un 

interviu acordat unul port dc tele
viziune din R.F.G., cancelarul-,Willy 
Brandl a apreciat că „este mal pro- 
babU ca alegerile anticipate pentru 
Bundestag să aibă', loc tacă .In scost 
an. decil in — transmite agenția 
D.PJL Brapdt a subhntat că asupra* 
acestei’ chestiuni vă trebui ta fa o 
hotărtre „Ia momentul potrivit șl pe 
proprie răspundere", deoarece opo
ziția nu a dorit să poarte convorbiri , 
«1 privire ta momentul, șl' modalte 
ta tea organizării de noi al «teri.

’ ' '
. .< 2- « s...

Irani

®r %

sprijinirea ei. &e cor îndreptate efor- mal departe a: relațiilor d!n,re R. P. 
• ----- Chineză ți S.U.A. șl continuării

Echtmbului de vederi ta probleme de 
bs’.cie.' comuni întîlnlrea se Ipsoie ta 
modalitățile prevăzute de cpmunlca- 
i'.i! comun publicat, la Încheierea' }vlv 
zital președintelui Nixon in R, P, Chi
neză, fa vețleroa. continuării dialogu
lui deschis cu Iaca! prilej.

Frecvența tot mal mare a contac
telor dovedește că pe arena interna- 
țipnală dobindește un teren mereu 
mal larg ideeă că rozulfale pozitive,, 
eficiente in. aliordaraa șl reglementa- 

;troblcmelor litigioase, Sn norma- 
Agenda a consemnat fa acest ««ns VI- Uzarea -rtstajilior Internaționale co pot

zlta no care ministrul afacerilor,- eșj obține numai pe căi politice, prin dls-

turtle tuturor tonelor Iubitoare de 
. pace. A.j.i cum cate «Slut, pa ■ aceasta 

poziție se «situează, cu' ronancvanta 
România . socialistă, profund solidară 

. cu lupta dreaptă a popoarelor fado- 
chlneze pentru libertate el afirmarea 
deplină a drepturilor lor suverane.

Evenimentele 'âăptămlnll care toc 
obiectul aci;.stei cronici confirmă, ten
dința, care s-a conturat tot moi mult 
in- ultima vreme, epre’ dezvoltarea 
contactelor si- abordarea. in cadrul 
lor. a problemelor Îmbunătățirii re- ..... —
Miilor si climatului ■ InlcrantlonoL rea problemei 
Agenda a consemnat in acest sena, vi- '

PHENIAN 17 (Agerpresl. — După 
cum («a știe, în cadrul ultimei' întll- 
nir! dintre reprezentanții Organiza-' 

| țiitor de Cruce Roțlo din R.P.D. Co
reeană și Coreea do sud, ca.ro a avut 

..toc ia Panmunjnu, a . fost- aprobată 
ordinea do îl u convorbirilor de 
ffexl,;;pentru-, -,<daborarc.i căreia j.s.a.u 
fort- necașare 13-Intllniri ’ale grupin 
lui do lulcru 'fanrial din reprezentanți 
ol retor două părți.

într-o conferință de presă organi
zată Ia Pahmiinjpn, purtătorul dc 
cuvtat al Orgnnlzațiol dc Crace Roșie 
din R.P.D. Coreeană a aubllnlat im
portanța deosebită a stabilirii ordinii 
de zi. clement care marchează În
cheierea convorbirilor proilminare, 
grăbind lotixlatâ începerea, convorbi
rilor de forul — relatează agenția 
A.C.T.C. Faptul că ordinea de zi a 
fort astfel elaborată Incit fră.rcspeele 
pflnelj7h.il Independențe! să ușu
reze In mare, măsură' . suferințele 
eetățanllor coreeni dispersați in nqrd 

țși" in EUd, reprezintă un important 
succes dobindli la convorbirile pre
liminare — a subliniat purtătorul de 
cuvlnr. , -. , ; - (i . -

în același ilmp, s arătat cL «cm- ’ 
nlf 'cația deosebita- ol ștablllrll ordiilll 

;de zi a convorbirilor de fonii rezidă 
și ta concluzia că deosebirile .de o- 
plnli pot fl dtaj».ășlte,"’ că se pot găi 
puncte comune 'și că, in cele din

J-
lor state Independente, dc pe 
continentul african de a âe a- 
firma tot mai mult ca,J factori âi- 
Slvi al vieții internaționale, în ace
lași ; timp, conferințaconsemnlnd 
reconcilleraa;..di.ntro Senegal și Gut- 

r.n®ea, dintre Mișcarea pentru elibe
rarea Ajigolel, șl guvernul .revoluțio
nar angolez dfa exil — a prilejuit, 
fa, comparație cu sesiunile'anterioare, 
o manifestare Superioară de unitate. 
jVceâîia denotă eroșterca ințeiegerli 
că lupta pentru dezvoltare de si no 
ștatatoare, împotriva'- colonialismului, 
neocolonișltaituiul p rasismului, a

in-riDod.lmJperioa unitatea."

si

î

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI EDWARD GIEREK CU PRIVIRE 
LA POLITICA INTERNA Șl EXTERNA A POLONIEI

Nixon, orfanii oecrclar al C.C. al 
P.M.U.P. a subliniat că dtaeutillc Pur
tate do conducătorii noloneri cu pre- 
Ecdlntele Nlxdn ău fost duse in spi
ritul ț promovării cotosccventa - a poll- 
tidi de coexistență pașnică,
■'Tot ta cadrul referirilor la politica 

externă a Poloniei. Edward Gierelc 
a amintit recenta vizita . făcută da 
primul'’ secretâr .al C.C. al P.C. dfa 
Cuba, primul rnintjtru al-.Guvernu
lui - Revoluționar al Republică! 'Cuba. 
Fidel .Castra'- ar&tlnd că '''dEficutllle 
purtate ’Intre conducătorii polonezi 
și cubanezi au contribuit la Întărirea 
rclațillOr rectorate. în legătură cu 
vizita pe car© urmează oft o facă in 
Polonia loslp Broz'TIlo. pre&edțhțele 
R.S.F. Jugoslavia, președintele U.C.l- 
vorbitorul a arătat că ■ președintele 
Tlțo' va £1 .lntlmpinat ca un condu- 
...l:or al Iugoslaviei eodaltate.. ca un 
militant proemlrtent ol mișcării co- 
munta'.e IntemallonnJc. prieten al 
Poloniei. Ne bucurăm de dezvoltarea 
di suocea’’ a felatiHor pofono-lugcnla- 
vef—' a Arătat; in acont context ’Ed
ward Glerek.

Sarcinile ce otau ta fața noastră in 
anul ta curs si’in cel viitor elnt deo
sebit de complexă, a wnm vorbitorul. 
Pe de o parte; trebuie să ne todenll- 
nlm, angajamentele asumate el, aă.a- 
algurăm creșterea permanentă, armo
nioasă a producției si deplina - înfăp
tuire a planurilor - cu. caracter eoclal. 
lari -pe de altă parte, trebuie să mo- 
dorrtizfim conducerea, să efectuăm 
reliLmbări organizatorice, să perfec- 
țfo:iăm funcționarea statului. Princi
pala condiție a indcpifalrli acestor

iț

t- ' ■ ’.'< t ■
VARȘOVIA 17. — Corespondentul 

Agerpres. I. Dumltrascu. transmite: 
La .Varșovia a avut loc. eub pre
ședinția tal Edward Glerelî. prlm- 
secretar al C.C.'al P.M.U.P.. o con
sfătuire a activului central do partid, 
consacrată discutării problemelor ac
tuale do noiltîcâ economică, politică 
externă d celor privind activitatea 
po ' tărlm’ ideologic si educativ.

■ -Flote Jttroszowfcz, prerodlnteto
Consiliului ‘de;,Miniștri 'al R. P. P&-* 

, lone, e-a referii, in cuvlntul său. la 
probleme de politică externă, precum 
și la probleme privind comerțul exte
rior al târli. Parilc! nanțll la discuție 
și-au. concentrat atenția asuma prin
cipatelor probleme ’rezultind «lin 'ac
iuata ritualic internă gl 'fotematto- 
naj’

.1

1

■ nalfi. ..
în Ihdmteroa lucrărilor a luat .cu- . ... 

vlntul primul secretar al‘! C.C. ■ ,al căi 
P.M.U.P.. Edward Glcrek.’Vorbltbnil ml 

. a arătat că Înfăptuirea holăririlor
■ Congresului “al Vl-lea al, P.M.UJ?. re 
desfășoară In mod Just, nrimiil an ol 
realizării programului i congresului th- 
cepind bine. Qnaa muncitoare si în
tregul popor polonez au dobfadlt re
zultate încununate de succes In-prin-

' dpalele domenii ale acUvit&U! se
dai -economice.' Pe acest temei eo 
poate, considera efl sarcinile anului - 
1972 vor fl Îndeplinita ’ si depășite. 

: Sarcinile asumate do colectivele de 
muncă, de a da. tării o producție su
plimentară considerabilă fdnt , Înde
plinite -,1a timp. Această. producție 
eupiimentară se ridică-la suma do 

123.5 miliarde rioll.
‘Abordlnd politica externă a stătu- ------------------------------------- —-----

Iul polonez, primul secretar al C.C.. sarcini este .creșterea nivelului finic
al P.M.U.P. a reievat că linia condu- «el conducătoare a partidului, intărî- 

1 eăioare a politicii externa a Polo- rea influentei sale si a autorității Iu
nie!-este Ideoa lenintelă al coexfcten- turor membrilor sâi. - : , 
tel pașnice al statelor,' indiferent Ide ■ Abordlnd aarclsiile, Meotazlre. Pri- 
orinduirea tor rodalft? Această.poliH-' m«! secretar al,C.C. al P.M.U.P. a 
că «lujefte cel mai bine ir.terewic Wț31, ,<*■ Î(î domeniu., prfari-

;j fundamentale ale Potentei — Înde- wua »;e-c;-:ă wle-.aflrmarea In ®octe- 
nendonța, securitatea ;sr4 .dezvoltarea -i^țea - * - *'
țării. în continuare. Edward Gicrok a, 
arăta! c& intrarea In vigoare a Trata
tului dintre Polonia ei R. F. a Ger- 
maiilei si a Tratatului dintre UJFLS.S. 
si R. F. a Germanici are. de âseme- 

inea. o, importantă deo.tebltă; paniru 
‘ Potenta, dăoarece, ta ace.it tel, este 
’ complet închisă problema recunoaș
terii. conform dreptului international, 
a frontierei vestice poloneze actuale. 
Rcferindu-se la recenta vizită fa Po
lonia a președintelui S.U.A.. Richard

sa tea noCoric-ză a «entimentului da 
mlndrle t pentru' sueeoseJd obținute 
de popor, ihlări-ea 'sentlmeniulul tte 
încredere In programul trasat da 
partid. Partidul vede ca principală 
sarcină Idebloalcă a sa întărirea con- 
seevontă a tuturor factorilor, care u- 
nnâc sdrie&teă pe baza socialismu
lui. a spus Edward Gierck. Toiotbitâ. 
el a arătat’ c§. in vederea atingerii 
tuturor eeoourilor propuse, trebuia 
dusă o acUvitate susținută si per
manentă. , trebuie evitate autoîlnlsts- 
rea si automultumlrea.

V

agențiile de presa transmit:
... : - ■ .* . .-■ ■ - . - ; EH ’ / ..... ■ ;■ i- ... ;

<L ■W

> .

Președintele Tito va vi- bilc.n »tBocrntfi 'Germană.' a vizitat, - 
zits Polonia. As^uite p.a.p.
Tanlug anunl
iunie, la. lnvll_^_ _______ .______ _
prim-sccretar al CC... ol P.M.U.P., ... 
a Iul, Henryk Jablonski, președintele 

dele R.S.F.’ . 
al Uniunii

«imbătâ. ooasul BdslcWi — cea _rnâî 

a luat 'cuvlntul. cu a-

Generalul de annatâ Sor- 
ghei Mariahin a încetat din 
viaft; Agenția TuAȘ.S. anunță îri- 

‘ "... .tații a generalului de «r-
■ghcl Mariahlp, I membru al 

uj i .CiU.S., adjunct al ministru
lui apărării- al U.R.S.S. Necrologul 
publicat de presa sovietică cete sem
nat de I- L DroJnev. N. V. Podgof- 
nli, A. N. Kcxdghln ?1 de alțV condu
cători sovietici.

as®

importantă. poartă maritimă a R.D.G. 
itâ că. Inoeptnd de la 19 :Fidel Castro a luat cuvlntul. cu a- 
liația iul Edward Gierek^ 1 PtaV dfaU2âj?r8o’SsBt

a Jut, HenryK Jablonski, președintele » ’,L . ,
Consiliului de Stat al ILP. Polone, MOIOCUl □ lUDt TelOtlUe
EM? diplomatic cu Portugalia,
Canunlștlior dta Iugoslavia,’-Va face ■ a declarat în cadrul un'oi conferințe 
o ririth. oficială ta PoȘonla. da prcilLregele,Hassan al II-lcn..Ho-

.. ' ' _ tărire-a comunicată dc țolul statului
Vizita Iui Fidel Castro în ®.ar<*îan urmează’unei rezoluții îndop- . 

R, D. Germana. 'Fidel', cast.-o, 
prlm-secretac al C.C. al P.C. din 
Culta, .primul mintalril al Gtfverniilul 
Revoluționar, care iîo află in ilcjiu-

«ț> ■ ?• ,-jptf .

calarea din via' 
mată . Ser;
C.C. al Pj
I. ‘ Jfii. . IH___ ____
publicat de presa sovietică este aem-

nil, A. N. Kdrighta rt de rițV condu-

w Vizita Iui Fidel Centro in J
nivel innlt, caro cerc «Latelor afri
ca, ne membre ale Organizației Unită
ții Africane ta rup.l relațillo diplo
matico șl de alta natură cu Porta,-ja- 
Isa în semn de protest Împotriva po
liticii coloniale pe cnre o promovea
ză in Africa guvernul de la Lisabona.

Statele Unite au cerut 
convocarea Consiliului de 
Securitate, «nfad po- 
sMPs, pentru a- discuta problema pi
rateriei -’aeriene, ■ \

Prelungirea sîdrii de ur
gență în Rhodesia. La cererea 
guvernului minoritar rasist al Iul lan 
Șni!țh,( Parlamentai do la Salisbury 
a prelungit pe tacă un an i,tarea do 
urgență instituită in noiembrta 1063.

Curtea suprema a statu
lui Colita mi a a hâiârit mențlne- 
fea verdictului dc crimă cu preme
ditare pronunțai,' in anul 1969. împo
triva tai S’rhan Bishara Slrtian, asa
sinul fostului «anator Robert Kennedy 
Și-a comutat pedeapsa cu moartea, 
pronunțată la sftrșilui procesului im- 
potriva/iul Slrhan. -în închisoare pe' 
viaffi. Această ' măsură, Informează 
agenția Associated Press,- a fost po
sibilă ca urmare a abolirii pedepsei 
cu moartea ,fn California.

lutodtâțfle uruguayene 
au anunțat vineri arestarea "a -45 - de 
persoane membre ale organizației Ile
gale de guerilă „Tunamârâsl*. ; nr

------ ------------------- __ _ _ _
V '■ ■ ■ ... : ,
V RĂZBOIUL — CEL MAI PERICULOS FACTOR:
ț DE DISTRUGERE A MEDIULUI AMBIANT I

sic ' cel , lil. abia după eic ur- 
>s' factor mind catastrofele' na- 
‘ ~ f-'

în timpul ultimului, derț economice, Spre 
deceniu,’ caiasțrpfcle cremplu,.' cutremurul, 
naturale au antrenat,' -de pdmlrit produs In 

e. pre- direct sau indirect, Chile. In 1irite 1971 a 
i/erinf-1 t—r—
ite ars

î

La Awibaroda română din j 
ftfontBptdeo a-a organizai o nea- > 
Td'-prieteneflscd cu prllajul inau
gurării sistemului hidrotnarga- J 
tic (i de'navigație - Portlirde’! 
fier. Cu acest prilej au fost ' 
prezentate, In planie rndrite, 
fotografi^ ale an-rambjului Mrlro- 
-energelic,iar arnbdsadoful . 
Romanici,' Valeria 'Pop-ia vorbit « 
desprs importanta lucrării reali
tate. , ■; ' .

.1 'La ’Vnlver.fitatcâ din;Vie'na’;» 
aput loc vineri o jearâ’culiura- i

' Ifi râmdncucd, in cadrul căreia 
directorul- Institutului de roma-, 
nisfied, prof.-unic, G. Rabtuc, a 
ecoj.ln eciden/d -trădijlondltile 
iegfifuri culturale dintre Auefria; 
0 România. Tn continuare, 'prof. , 
Vcsile Șerban de la Unlvern-‘ 
tatea din Timișoara, ■ in prezent 
titatarul lectoratului de limba 
vomând de la <jnicerjilatea <iin 
Vtepa,: a vortiit despre Lendii- 
helm, satul ’ natal al poeiulci 
Lcnau. Asistența a vizitat ajwi 
o expoziție de carte românească 
și exporifia „Imagini din Româ
nia" — deschise in-holul'institu
tului. ' • ■

în ovarul canadian Mont-’
’ -real s-a deschis Festivalul mon

dial al teatrelor pentru capii .ți 
tineret, la care participă ■ gi un 
cotecflp. ’ al Teatru tai „tos ,

■ iCreângd“r din Bucurcjii. Șpec-. 
".facolul , prezentat de colectirul 
.românesc — „Snoare icu .mdfli"

. — s-a- bucurai de un deosebit 
succes , ta riadul spectatorilor ți 
a fost elogiat de presa locală.

kvf-s' .’Si. il & rljî.
progresul eccuritățll po continentul 
nortru.

Convingerea, câ Ttecaro snat are 
dreptul șl Îndatorirea n& se mani
feste acUy’ln vtața' -faterîtaționălă 
călăuzește in - permanență partidul șl 
fltâsul nestfu Ini' IritreaBa ăctlvl-1 
tale internațională, ,pusă cqosecvâhi 
in’ slujba cauzei pătai!’. Șț so- 
dalisrnulul. aspirațiilor Înaintate ale 
omenirii. Pe linia cnordonhtelqr r.o- 
UțicU. noastre oxleme, ta agenda 
acestei «ăptâmlnl «e Înscriuacțiuni 
do' o mtaro diversitate. Astfel, se ea- 

------ -—------------vin notate, fa primul rtod,‘fatilni- 
oricărel dominații șl asupriri redamă rile tovarășului Nlcolae Ceauțescu cu 

Este de dșiegațla Partidului Comunist' din 
Argentina. condusă de' tovarășul 

.. ■ Geronimo Amedo Alvarez, secretar 
general al partidului, șt cu- liderul 
partidului laburist din Murea. liri- 
fanle, Harold ,Wilson care vin eă
aducă.noi confirmării orientării con- 
Becvente a partidului nortr.i «bre 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
tovărășească șl fiolidarltâțc interna- 
Uonallffta cu toate partidele ' ctsmu- 
r.Lsto șl muncitorești, «pre promova
rea. dincolo de deosebirile, de ordin 
Ideologic, a' legăturlfor cu diferite 
partide socialiste și fipcfâl-dcmocra- 
te. cu toate tortele: democratice el 
progresiste, fa Interesul , progresului 
eoclal, destinderii șl păcii.. Agenda 
săptflmlnil Include. de asemenca. par- 
tidparea delegației române la. con
gresul rindicatetorcehoslovace.’ a de
legației P.C.R. ,la conferința interna- 
țtonalâ coMâcrntfi aniversării tal 
Gheorghl Dimitrov, virila delegației 
guvernamentale ‘economice In Anglia 
Rl"Încheierea unor Importante r;cor- 
duri româno-britanlce, activitatea de
legației române lâ> Conferința O.N.ii. 
pentru mediul lncohjurălor.' ținută 
la Stockholm ș.n.' Sint. acțiuni care 
Îmbrățișează domenii toarte variate, 
dar esența tor comurifl. -.firul călău- 
zltof ce le străbate este preocuparea 
neslăbite a partidului șl stalului‘nos
tru de a-și spori contribuția ’ pro
prie ta.imitates țărilor roitallște. a

, partidetor comuniate. a tuturor tor- i 
țelor nntilmperlallste. dc ă-șl mani
festa fplrltul’de reaponșabilitnte pen
tru soluționarea problemelor majo
re de care depinde meniul înainte 
ni umanității, de a acționa nea
bătut pentru Înfăptuirea; .Idealurilor 
de libertate, pace șl buh&ftarc ala 
tuturor popoarelor. •

• Ion FINTINAJRU
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teme al U.R.SJ5., A. Gromlko. a fă
cut-o la Paris si convorblrlta pe-care 
le-a avut'cp președintele Eompltibu. . 
Vi olțl conducători de stat franceri. 
Așa" cum s-a^nrătat in comunicatul 
publicai la incMerea vizitei, convor
birile au exprimat,.gatlsfaclla pșpj.ru 
dezvoltarea continuă a relațiilor’ bi- 
liilcralc. in perioada .care s-a arara 
da la tratativele dlntee L. T. I.lrej- 
nâv. și G.'Ppmpidou din octombrie 
1971 șl au subliniat hotâriraa de a 

_ ____ _ ... extinde relațiile reciDroco ta ’toate 
uwroabiip- senatorul democrat -McGo- ■ domeniile, ta cadrul #Mdilmbuliil cte 
verii care si-ă derifâșurai campania părerp In proMbmele Internationale.

cujLI șl tratative,, prin eforturi sus
ținute pentru găsirea căilor de înțele
gere șd cooperare. Este insă .evident 
că lichidarea surselor de ’terishme și 
conflict, a căror' perpetuare’ alimen
tează încordarea și generează prtniel- 
<U! pentru pacea . generală, găsirea «e 
soluții ta problemele atll de complexe 

lumii do azj. -presuixin șl rccla- 
ăctlvă.; cu drepturi 

■...statelor, indiferent do

r;

altfel, semnlflcâtiv că1'progresele in- 
reglstrate’ In'promovarea utiltațil au 
permis să-oa adopte Aotărlrl Impor
tante, cum ește nenea de a sa dubla 
ajutorai material acordat mlțcârStor 
da eliberare. ,

Pe plan european,, năzuința tafate- 
tor mici șl mijloci! de Orțl adaca 
conlribuțla la dezvoltarea destinderi! 
a fost UiHlrată do convorbirile, pur
tate la Viena, de minîntnil de externe 
al Poloniei'cu conductfoțirAustriei, 
comunicatul publicat' rontannlnd — 
ca și cei sovKfo-francez poziția in 
favoarea ■ Începerii grabnice a convorr 
blritor multilaterale ta vederea pre
gătirii conferinței general-europene 
pentru securitate șt colaborare — ce
rință primordială, care, nu mai suferă 
amlnare. . ’ »

Dijîfășurarea in .continuare a pro- 
seșle expresie ișl In .dăschlderea, 
unei noi runde, do cetavorbiri. intre 
R.D.G .șl R.F.G.. menite să ducă la 
tratative 'ta. vederea Încheierii-, unul 
tratat-general intre rofc două: state 
'"•rmane, care să/reglementeze rela

te dintre «ae pe. bata( dreptului fa- 
■tjnțloMl. Este do la sine lnîfttas co-v 
iro însemnătate vâ aven un ase

menea tratat, pentru, deplina norma- 
Uzare a relațiilor ințereuxopeile și

ale-lumii do azi 
nta -participarea 
egale, a tuturorJ.______ __ ______ __
mărimea lor, tț1 Întregii comunități in
ternaționale. Aceasta exte, calea .pa 
care se’poate’ajuiigâ lă fioluții care să 
icorespuhd&'-rJijteresetâr' tuturor po-1' 
poarelor, cauzei generale a păcii și 
securității. .Au, de aceea,,'o:deosebită 
&amhltlcațleacțlujnllppo'ca”elein- 
itreprind țările mici și mijlocii— care 
reprezinte marea majoritate a țărilor 

‘■lumii, ri-'.pentru a>contribui lâ desîă- , . .. __
țurarea. evenimentelor In spiritul do- casator pozitive din'Europa ișl - gă- 
jrin.ței»pioi>oareforț de- pace, șl colabo- ' 
■rare. ■ >■■... 7 ;
’.. în aceasta ordine de. idei.» un eve- 
himen.1 remarcabil al săptămtali’ l-a 

_ __ ccfartitolt-țSConterișița . Organizației
luni, coMliierul prșiidențlal arnert- , Unității Africane, care s-a. ținut la 
can, Henry Kissinger,„va. face o vizită Ratat,''cu participarea șefilor de slat, 
de patra zii o, la Pekin, unde va avea de guvern rauța unor Inalțlreprezen- 
cojMuItari concrete cu cohducăîbțll '.tanți din 40 do țări membre. Ea a
chinezi,' consa-crate nor’nMiliz&rii pe , Jir. ,ir..t pfegnanf

părțile s-au pronunțat pentru convo
carea cit mal rapid posibil a con fe
rinței general cufpoena. si. in ve
derea pregătirii acsstela.’ pentru ta- 
'ccoerea nelnHrzlată a consultărilor, 
multilaterale, la Helsinki. Cale- două 
părți Ei-au afirmat. intenția , de a 
continua dialogul, subliniind uiiilta- 
tea unor asemenea Intllnlri pentru

rării sovieio-francaze. '
Așa cum ‘ s-a anunțat, înecplnd de

eleriorală afi’.inirid că dacă '.u fi 
alea preyedfațc vn face'pace in Vfot-, < 
nafa în CD da zile do Ta alegere. In 
aceste Împrejurări, la Washington 
d-a considerat,util ca si șeful ^dele
gației americane. Porter. Bă revină la 
Paris. Acum este necesar ca trăta- 
tivele tă £e reluaia ncin'.irzial slc-'s. 
ta cadrul Jdf.’."sâ'*6C dea dovadă da --------- ■. ——
votata de a se ajunge la ihtcleaerea dazvo»tarea in conițnnarp a oțtabor 
ncrerilă'.i! de a șa realiza retragerea 
definitivă a forțelor S.U.A. din Indo
china si recunoașterea dreptului po
poarelor vietnamez, khmer si laoțian 
de<- a-și hotărî singure soartă, • fără 
niet. un amestec din afară. Aceasta

sî lealiimă. 
păcii si. in tendința noi-

Tel- IV tn 10. It 40 M Abonamente
Cate» Grlvitri nr. M-tt, P.O.a

O
Kuzbm'M aste cel

I- imU -pefterioi _
de distrugere a me
diului ambiant 7A-’ 
ceasta esta fl conclu-

• iia unor ' a m’pje cer-
i 'ceferl statistice, pre-

: rentate Conferinței moartea anul milion
Națiunilor .Unite aru- J -----

( jpre mecHuîuî incan- SWpto ati pierit i in
I i^7îor‘ Fm a“\ urznfl seismic

e— a <MM B».
l _-. .. .
rare a mediului am
biant, riirboaieie 
situează, pe locul

nuc de persoane; pșrte
pra mediului Incon- 1 .
jurâtor. Potrinit a- - cJ3"}u|’
lista celor mai rierlcu-
lo?l factori de deterio- Cal 'd ™0. Cutremu-

fele de pdmînt din 
Iran (J9C9) fl Peru 
(1970) s-au soldai cu

cutremurul,

caurat pagube ‘.fa pa
loare totală- de 150' 
milioane dolari.

Clipă cum' ei vede 
— un bilanț mal 
mult ■ deci! 'tragic I Șl, 
totuși, cgiatirb'fele' 
naturale rdtnln pe lo
cul... doi I

ltiaffi.tat.ro
pflnelj7h.il
p%25c8%2599pj.ru

