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ÎNTÎLNIREĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
CU TOVARĂȘUL LUIS CARLOS PRESTES, 

secretar general al Partidului Comunist Brazilian
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Constituiri înfr-o brigada, 

sugestiv numită „Hei-rup", 
25 de liceeni au pornit ieri 
spre șantierul marelui o- 
biectiv energetic animați de 
un însuflețit angajament:

„Fiecare elev 
— un brigadier 

de frunte^
La ora la care scriem aceste rîn- 

duri brigada, care și-a atribuit nu
mele atît de sugestiv „Hei rup t“, 
se află pe drum, în autobuzul ea- 
re-i poartă entuziasmul spre mun
că. Oricum, după cum i-am cu
noscut, dimineață, în fața Liceului 
„I. L. Caragiale", avem dreptul să 
spunem că șantierul tineretului de 
la Lotru a primit întârituri. O 
brigadă de 25 de entuziaști, care 
au dorit să-și întreacă colegii 
bucureșteni — pe cei 30 000 de bri
gadieri aflați în aceste zile Ia 
puncte de lucru în București și în 
împrejurimi — luîndu-și titlul și 
atribuțiile de brigadieri ai Lotru
lui. Este o inițiativă pe care 25 de 
băieți, elevi la Caragiale și la Li
ceul 35 — cu program sportiv, au 
îmbrățișat-o fără să stea pe gîn- 
duri.

„De fapt, ștafeta pentru o ase
menea brigadă a fost lansată în 
februarie — ne spuner. tovarășul 
ing. Marin Voinea, președintele 
consiliului tineret muncitoresc al 
municipiului București. Atunci, Lo
trul a primit o brigadă de tineri 
bucureșteni, muncitori aflați în 
concediu de odihnă, concediu pe 
tiare hotărîseră să-1 dedice tot 
muncii. Acum au preluat elevii 
ștafeta unei vacanțe ca brigadieri 
ia Lotru". După spusele lui Cris
tian Ficiu, fost elev în primul an 
de liceu — acum în anul II — 
brigada „Hei rup" se ambiționea
ză s-o întreacă pe cea care a lan
sat ștafeta. Sigur, acum trebuie 
sfi-i credem doar pe cuvînt. Iar 
cuvîntul lor este spus cu fermi
tate utecistă.

Neoficial, dar demn de luat în 
seamă, le-a onorat botezul con
stituirii și al angajamentelor un 
fost brigadier al Salvei Vișeului, 
ing. Domnariu, venit astăzi să-și 
vadă fiul cum pleacă spre șan
tier, ca brigadier. „Și l-ați lăsat să 
plece? știți doar cum e pe șan
tier — nu e deloe ușor". „Nu nu
mai că l-am lăsat, dar l-am și în
demnat. Aștept impresii de briga
dier după 25 de ani, de la fiu" — 
mi-a răspuns.

Mașina a pornit Ia drum. Băieții 
avîndu-1 alături pe prof. Aurel 
Manolescu, au lăsat în urmă, e 
drept, consumarea unui regret — 
al colegelor de clasă care ar fi 
vrut și ele să devină brigadiere pe 
acest șantier. Dar s-a hotărît să 
plece doar băieții. Fetele păstrea
ză angajamentul colegilor că se 
vor întoarce cu fapte de laudă. 
Asta le-a ambiționat să-i aștepte 
peste două săptămîni, tot cu a- 
semenea fapte, culese din locurile 
unde muncesc deja de cîteva zile. 
Vă vom ține la curent cu întîlnl- 
rea unor asemenea fapte de mun
cii ale unor brigadieri, băieți șl 
fete, care-și petrec, ca alți zeci 
de mii de elevi, vacanța în salo
petă.

■

ÎN ÎNTlMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C. R.

Șl A CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI A REPUBLICII

ZECE TONE DE
CĂRBUNE PE POST

iiP - £

Joi după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, s-a întîlnit cu tovarășul 
Luis Carlos Prestes, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Brazilian, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită de prie
tenie în Republica Socialistă 
România.

La primire, au participat to
varășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al

C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii, a avut 
loc un schimb reciproc de infor
mații referitoare la preocupările 
actuale ale celor două partide 
și au fost discutate probleme ale 
situației politice a lumii contem
porane, ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Reprezentanții celor două par
tide au constatat cu satisfacție

dezvoltarea legăturilor de priete
nie și solidaritate intemaționa- 
listă dintre P. C. Român și P.C. 
Brazilian și au subliniat, deopo
trivă, hotărîrea de a extinde ra
porturile reciproce, schimbul de 
vederi și de experiență, informa
rea bilaterală, în interesul ambe
lor partide și popoare, al cauzei 
întăririi unității mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie tovărășească.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ÎN ABATAJ FRONTAL
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Răspund initiative! lui PETRE CONSTANTIN

MIHAI CEUCA

GHEORGHE SCORPIE

Două săptâmîni s-au scurs de la lansarea ini
țiativei „Să realizăm zece tone cărbune pe post 
în abatajele frontale", aparfinînd minerilor din 
brigada lui PETRE CONSTANTIN, Erou al Muncii 
Socialiste, de la Exploatarea minieră Lupeni. An
trenați în marea întrecere socialistă în întîmpina- 
rea Conferinței Naționale a partidului și a celei 
de a 25-a aniversări a Republicii, pentru realiza
rea cincinalului înainte de termen, numeroase alte 
brigăzi de mineri de la diferite exploatări, ani
mați de dorința obținerii unor randamente mereu 
sporite, au răspuns inițiativei pornite din abata
jul lui Petre Constantin. O bună parte din aceste 
răspunsuri au fost deja publicate. Astăzi Ie alătu
răm alte două, primite de la Exploatarea Uricani, 
pe care le publicăm în pag. a lll-a.

PLEtm ȘEFULUI SFAEULUI MMBODGIA,
PRIM MRODOM SIAM

L. L.
Fotografia V. RANGA

muncitoare la întreprinderea

de industrie locală
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PRIMA PROMOȚIE
DE CONSTRUCTORI
ISI DA EXAI.INDL

PE SCHELE
VASLUI. Cea mai tînârâ

MESAGERI Al G1NDULUI Șl VOINȚEI COLECTIVE
VA PREZENTĂM, ÎN CONTINUARE, CHIPURILE ALTOR TINERI 
INVESTIT! CU ÎNALTA CINSTE Sli RĂSPUNDERE DE A Fl DELE-

GĂTI LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI

ANA DODIAN,

școala profesională de con

strucții dă producției, în aceste

zile, prima promoție de „meș

teri mari, calfe și zidari". în a-

ceste zile, băieții din anul II A

îți dau proba practică lucrînd

cu măiestrie și însuflețire la

Joi dimineața, Alteța Sa 
Regală, prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului Cam- 
bodgia, președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, 
și Alteța Sa Regală, prințesa 
Monique Sianuk și-au înche
iat vizita oficială de prietenie 
făcută în țara noastră la invi
tația președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, președintele Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român. Nicolae Ceaușescu. și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

De la reședința oaspeților. 
Altețele lor Regale, prințul 
Norodom Sianuk și prințesa 
Monique Sianuk, au venit, 
pînă la aeroportul internațio
nal București-Otopeni, împre
ună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și soția sa 
Elena Maurer, Janos Fazekas, 
Ștefan Andrei, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe. 
Marin Alexie, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
acreditat pe lîngă șeful statu
lui Cambodgia.

întregul traseu străbătut, 
ca și aeroportul, erau împodo
bite cu drapelele de stat ale 
României și Cambodgiei. Pe 
frontispiciul pavilionului cen
tral al aerogării se aflau por
tretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și prințului Noro
dom Sianuk. Urarea „trăias
că prietenia și solidaritatea 
militantă dintre poporul ro
mân și poporul cambodgian" 
Se putea citi pe o mare pan
cartă înălțată pe platoul cen
tral al aeroportului.

La aeroport au venit, de 
asemenea, să-i salute pe solii 
poporului cambodgian tovară
șii : Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Ilie Verdeț, Gheor
ghe Cioară, Mihai Gere, mem-

tovarășul Nicolae

clădirea „Clubului tineretului"

muncitoare

la Fabrica de confecții

din Vaslui Steaua Rosie"-Zalău
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din localitate — clubul lor. Cu

ce calificativ vor trece ei acea.

stă importantă probă ? (în le

gătură cu aceasta, citiți un re-

portai în pagina a lll-a).
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S-a petrecut întîmplarea ale cărei amănunte 
le-am aflat din scrisoarea pc care poșta ne-a 
adus-o ieri :

Către redacția „Scînteii tineretului",
Subsemnata Arnbrus Adriana, domiciliată în 

București, strada Triiești nr. 21, sectorul 1, vă 
aduc la cunoștință următoarele : In seara zilei 
de 13 iunie a.c., orele 21,00 a izbucnit un incen
diu la magazia vecinului. Din cauza vîntului, 
incendiul s-a extins și la imobilul pc care-i 
ocup. Datorită efortului, abnegației și spiritului 
de sacrificiu a! elevilor uteciști de la Liceul api
col, în frunte cu tov. pedagog, incendiul a pu- 
tut fi localizat. AcK'ști elevi au lucrat foarte or
ganizat, împărțindu-se în două grupe, salvin- 
du-ne bunurile din casă, precum și restul imo
bilului care a rămas nears. Doresc pe această 
calc să aduc viile mele mulțumiri efevilor aces
tei școli, pedagogilor și profesorilor care i-au 
educat. Prin curajoasa. lor intervenție ei au sal
vat nu numai bunurile mele ci și întregul car
tier care ar fi putut să fie transformat într-o 
mare de flăcări.

NOTA REDACȚIEI : Fotoreporterul nostru a 
intenționat să realizeze o fotografie cu eroii 
acestei întîmplări. N-a fost cu putință. Pentru 
că încheindu-se cursurile ei se află răspîndiți în 
diferite unități de specialitate unde își efectu
ează practica de producție. Am aflat, însă, că 
și in această deosebită confruntare cu viața ei 
se situează la aceeași înălțime. Felicitări.
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IDEEA DE
FINTINA

de NICOLAE IOANA

(Continuare in pac. a IV-a)

MIRCEA NICOLAE

(Continuare în.pag. a 11-a)

Pc aeroportul Otopeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu și'prințul Norodom Siânuk tsi'iau un-călduros 
rămas bun Foto: AGERPRES

bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, conducători ai 
unor instituții centrale șj or
ganizații obștești, generali.

Erau de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră și alți membri ai 
corpului diplomatic.

O gardă militară aliniată 
pe aeroport prezintă onorul. 
In timp ce, sînt intonate im
nurile, de -stat ale' celor două

Citiți în pagina a IV-a

Declarația comună
adoptată cu prilejul vizitei oficiale în România a șefului 
statului Cambodgia, președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, Alteța Sa Regală, prințul Norodom Sianuk
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Cine sancționează un

3

„fault" la legile omeniei ?
La începutul lunii o tînără 

s-a adresat redacției noastre. 
Nu era nici primul, nici singu
rul loc de ■ unde Elvira Căciulă, 
acesta c numele tinerei, a ce
rut sprijinul. în răstimpul a 
peste 15 luni a scris în stingă 
și în dreapta, reclamînd de fie
care dată, cu o egală Insisten
ță același lucru : Consiliul ju
dețean Constanța pentru edu
cație fizică și sport i-a desfă
cut ilegal contractul de muncă. 
Dar era îndreptățită oare la a- 
ceste stăruitoare demersuri ? 
Afirmațiile sale ce se. regăsesc 
în fiecare memoriu, erau sus-.

ținute de fapte reale sau por
neau din inacceptabila menta
litate a omului persecutat de 
ideea absurdă că i s-a făcut o 
nedreptate ? într-o discuție a- 
vută pe marginea cazului cu 
tovarășul Cristian Haralambie, 
șeful Oficiului forțelor de mun
că-Constanța, în final, tînăra a 
fost taxată drept ,,reelamagiec‘.- 
Și această opinie am întîlnit-o 
și Ia alți reprezentanți ai foru
rilor locale care s-au ocupat 
mai mult sau mai. puțin de ne
cazurile Elvirei Căciulă, expri
mată uneori cu , rezerve, alteori 
clar - și răspicat. Cu respectul

datorat opiniei interlocutorilor 
cu care am discutat, subliniem 
încă de la început un fapt care 
se refuză oricărui comentariu. 
Atît angajarea cit și desfacerea 
contractului de muncă al unui 
salariat nu se face oricum, după 
voia unei persoane sau alta. 
Avem .texte legale, limpezi, ce 
se cer respectate. Tocmai de 
aceea în prezentarea cazului ne 
luăm îngăduința să facem cu
venitele trimiteri la reglemen
tările în vigoare, să vedem cum 
și în ce măsură au fost ele res
pectate.

Răsfoim-mai întîi dosarul

CITITORUL 
DECLANȘEAZĂ 

ANCHETA
personal al Elvirei Căciulă,, a- 
flat la C.J.E.F.S.-Constanța 
Două’ hotărîri. Una privind în
cadrarea tinerei în postul 
de pictor decorator, datată 
15. 01. 1971, cealaltă, emisă .cinci 
săptămîni mai tîrziu, prin care 
i se 'desface contractul de mun
că, cu art. 20, lit. d — Codul 
Muncii” (n.n.: ca necorespunză
toare). Nici un actîn:plus care 
să justifice îndepărtarea- din 
muncă,-nici o sancțiune. Ne ve
dem nevoi ți să urmăm firul 
faptelor.• Le reconstituim așa

Tritr-una din Cronicile mizantropului, Călinescu scria des
pre sentimentul Cetății. Italienist prin vocație, el vorbea 
despre Roma, locul unde civilizațiile s-au așternut unele 
peste' altele într-o . armonie a i timpului, conferindu-i orașului 
strălucirea urbanistică - și culturală de. astăzi. De atunci -o- 
serie de mutații s-au produs în lume, mutații care nu au în
tunecat vechile civilizații'și nici ideile propuse de ele. In 
schimb s-a evidențiat posibilitatea omului modern de a 
adăuga pe scara culturii mondiale noi forme de existentă 
ale-umanității, efort în care se-înscriu și schimbările sur
venite în ultimele decenii la noi. Astăzi viziunea asupra 
sentimentului cetății — idee-liant și conștiință a unui 
grup sau a unei comunități civilizate — apare mult modi
ficată. Spiritul constructiv descătușat, a determinat firesc și 
un sentiment al cetății, cerințele de atunci ale artistului 
care acuzau orașul românesc de lipsa unei coeziuni efi
ciente nemaipotrivindu-se prezentului. Dar Călinescu mai 
vorbea despre un lucru tot atît de acut astăzi ca și 
atunci : Fîntînile. Fîntînile despre care spunea, referindu-se 
la același exemplu, că produc o muzică odihnitoare și ele
vată fiind construite nu • întîmplător, ci incluse arhitecturii 
orașului.

Trebuie să recunoaștem că Ta fîntîni ne-am gîndit puțin, 
deși fac. parte din‘noi, ideea de fîntînâ fiind una din obse- 

. siile noastre culturale de bază. Este necesar să amintim 
ce loc ocupă fîntîna în folclor, în. operele poeților, în bas
mele și în proverbele noastre, ca să, ne dăm seama că 
am trecut cu ușurință pe lîngă un lucru atît de apropiat 
nouă. Bucureștiul, care în vechime trebuie să fi avut fîn- 
tînî, dacă nu multe la număr.cel puțin de importanță isto
rică, deși locul nu’ este cel mai propice dar tocmai din 
acest motiv prezența ei se face simțită, este în mare parte 
văduvit de ele. Cred că edilii orașului, arhitecții lui — 
pentru că a construi o fîntînâ. nu :e o treabă ușoară dacă 
ne gîndim la încadrarea ei în pulsul urbanistic actual — 
ar putea să cinstească mai mult prin fapte o idee româ
nească, găsindu-i simbolul material cuvenit. La aceasta s-ar 
putea gîndi în aceeași măsură artiștii pietrei și metalului 
pentru a, găsi ideea artistică unificatoare a arteziene- 
lor care să ne dea melodia, frumusețea citadinului. O 
arhitectură a fîntînilor, a elementului primordial cred 
că așteptăm cu toții să se adauge zidirilor monumen
tale ale prezentului. A construi de la Manole, chiar și 
mai de departe, e un cuvînt cu rezonanță de fîntînâ.
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PERSPECTIVA
subiect de meditație imediată

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Alteței Sale Regale, 
Marele Duce JEAN DE LUXEMBURG, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului, 
adresez Alteței Voastre cordiale felicitări și cele mai bune urări 
de fericire personală și de prosperitate pentru poporul luxem-» 
burghez.

COSTINEȘTI
• •

tinereții
Pentru uteciștii de la Combi

natul de celuloză și hîrtie din 
Călărași, activitatea cercurilor de 
învățămînt politic, începută la 
sfârșitul anului trecut, s-a în
cheiat. Firește, etapa care ur
mează apare ca foarte indicată 
desprinderii unor concluzii pe 
marginea modului în care au 
funcționat, relevării acumulări
lor înregistrate în pregătirea 
politică și ideologică a tinerilor.

Prin ancheta întreprinsă în 
rîndurjle tinerilor din combinat, 
participanți la învățămintul poli
tic, am dorit să cunoaștem apre
cierile lor în privința activității 
recent încheiate, cît și ceea ce ei 
înșiși consideră că mai trebuie 
făcut pentru ca, în perspectivă, 
lucrurile să meargă mai bine ca 
pînă acum.

Pe Petre Teodorescu din sec
ția atelierul mecanic, membru 
al cercului de studiere a „Tra
dițiilor revoluționare ale clasei 
muncitoare și ale P.C.R." l-am 
rugat* să se pronunțe asupra efi
cienței participării la cerc pen
tru pregătirea personală.

„în adevăratul sens al cuvân
tului nu pot spune că ml-am 
îmbogățit prea mult cunoștințele. 
De fapt, am rămas doar cu niște 
impresii destul de vagi. Asta 
datorită inconsecvenței cu care 
s-a urmărit clarificarea temei, 
discutîndu-se fel de fel de pro
bleme, legate sau nu de subiectul 
anunțat la deschiderea cercului 
Oricum, acum, in final, nu pot 
afirma că știu mai multe decît 
la începutul acestei activități".

L-am întrebat care a fost tema 
inițială a cercului. Nu a șțiut șă 
răspundă. La fel s-a întîmplat eu 
absolut, toți tinerii cu care am 
vorbit. Este și acesta un semn 
care exprimă o stare de fapt 
simptomatică pentru a cărei în
țelegere, impresiile lui Petre 
Teodorescu deschid un prim Un- 
ghi. Un altul aparține lui Vasile 
Smădu, tot din secția atelierul 
mecanic, membru al aceluiași 
cerc de învățămînt politic. Lui 
i-am cerut să se refere la mo- 
dalitatățile de desfășurare a 
dezbaterilor din cerc.

„Au avut loc lecții ținute de 
propagandist pe baza unor refe
rate făcute tot de el. Ne-a mai 
citit unele ziare, reviste, broșuri. 
Cei mai mulți dintre noi n-au 
avut nici o altă contribuție. Pur 
si simplu l-am ascultat pe pro
pagandist cum ne-a vorbit des
pre lucruri știute, de altfel. El 
și-a luat dreptul să facă totul, 
noi formînd asistența". Drept ar
gument, Vasile Șmădu ne-a ară-

ta-t caietul de însemnări de la 
învățământul politic, Deși volu
minos, are doar câteva pagini 
scrise, notițele rezumîndu-se la 
cîteva fraze generale care nici 
pe departe nu conving că rezultă 
dintr-un studiu serios al proble
melor.

Intenționind de la început să 
consemnăm opinii personale, 
puncte de vedere proprii unui 
tinăr sau altul, ni s-a părut nor
mal să abordăm și aspectul 
participării la dezbateri. Iată de

SFIRȘIT DE AN

IN iNVÂȚAMINTUL

POLITICO-

ce, pe Ion Petre din secția celu
loză l-am întrebat despre conți
nutul luărilor sale la cuvînt.

„Eu n-am vorbit niciodată, 
N-am avut ce să spun. Bineînțe
les aș fi vrut să-mi exprim pă
rerea dar nu am fost pregătit 
pentru așa ceva. Ascultînd refe
ratele n-am înțeles prea multe 
iar intre ședințele de cerc nu 
făceam nimic. Bibliografie nu ni 
s-a recomandat, în combinat este 
o bibliotecă bine dotată dar nu 
a fost folosită, la fel și eu punc
tul de informare și documenta
re politică. Cred că propagan
distul era mai interesat să-și 
țină el expunerile decît să ne 
asculte pe noi, să ne dea și 
nouă voie să vorbim".

Ca și în cazul ignorării temei 
cercurilor de studiu (l-am întll- 
nit și în secția celuloză) cu o 
singură excepție, tinerii interpe
lați ne-au confirmat că nu au 
luat niciodată cuvîntul la învăță
mintul politic. Este adevărat, 
dacă nu ei. totuși alți tineri, 
cîțiva la număr și mereu ace
iași,, au încercat să confere acti
vității o cît de mică atmosferă 
de dezbatere. Aceasta însă nu a 
fost o caracteristică definitorie, 
ci dimpotrivă, atestă faptul că 
marea majoritate a participant* 
lor au rămas pasivi, întărește 
convingerea că accentul activită
ții a căzut pe ascultarea expu
nerilor propagandistului.

Așa cum opiniile deja reținute 
cu privire la bilanțul activități
lor cercurilor se întilnesc într-un 
punct comun, dovedesc o pro
fundă insatisfacție a tinerilor, la 
fel și dorințele lor pentru îm
bunătățirea felului lor de des
fășurare se concentrează în cel 
puțin două direcții principale. 
Una dintre ele ne-a împărtă
șit-o Anghel Petcu din atelierul 
mecanic.

„A existat o anume rigiditate a 
conținutului activității. Rareori 
s-au depășit principiile, aprecie
rile generale, afirmațiile globale. 
Nu prea s-a discutat concret. Pe 
viitor ar trebui să se dea mai 
multă atenție înfățișării faptelor 
și oamenilor vii care le-au fă
cut Să se renunțe la scheme 
teoretice, să ni se înfățișeze pe 
concret viața și lupta clasei 
muncitoare și a partidului. Con
vinge mai 
tate decît

A doua 
Gheorghe 
celuloză :

„Trebuie înlăturată situația ca 
propagandiștii să ne transforme 
în simpli spectatori Expunerile, 
referatele să fie elaborate în 
primul rînd de tineri, cu ajutorul 
lui. Altfel s-ar dezbate proble
mele dacă ne-am simți cît de cît 
responsabili de buna desfășurare 
a cercurilor, dacă n-am rămîne 
cu impresia că ni se pretinde 
doar prezența fizică".

Cele spuse de tineri sînt prea 
lipsite de echivoc pentru a fi 
nevoie să lungim comentariile. 
Merită subliniate însă câteva ob
servații. Și anume, că trebuie 
depuse toate eforturile pentru ca 
participarea să nu rămînă la un 
simplu act de prezență, că fără 
dezbateri serioase, numai cu 
simple ,Jecțîi“. cunoștințele ti
nerilor n« vor fi mai avansate 
decît înainte. Este îndreptățită, 
deci, solicitarea ca ei să partici
pe direct la elaborarea materia
lelor necesare funcționării cercu
lui. Apoi, cercurile de studii 
își propun să le ofere numai 
sumum de cunoștințe, ci și 
stimulent moral, un îndemn 
a se ridica în munca și viața 
curentă la' înălțimea ideilor și 
convingerilor care li se expun. 
Pentru formele de învățămînt 
politic de la Combinatul de ce
luloză și hîrtie, îmbunătățirea 
activității de viitor se pune toc
mai în aceste direcții esen
țiale.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Radu
lescu, a primit joi la amiază 
pe ministrul federal al agricul
turii și economiei forestiere din 
Republica Austria, dr. Oskar 
Weihs, și pe specialiștii care 
l-au însoțit în vizita pe care a 
făcut-o în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, privind sta
diul actual și perspectivele de 
dezvoltare a colaborării în do
meniile agriculturii și econo
miei forestiere între România 
și Austria.

La primire, au participat An
gelo Miculeșcu, ministrul agri
culturii, industriei alimentare 
și apelor, și Gheorghe Moldo
van, adjunct al ministrului.

vizita făcută în țara noastră, la 
invitația Ministerului Agricul
turii, Industriei Alimentare și 
Apelor, au părăsit Capitala.

★
Cu prilejul vizitei ministrului 

austriac în țara noastră amba
sadorul Eduard Tschdp a oferit 
un cocteil.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Vietnamului de 
Sud, doamna Nguyen Thi Binh, 
a adresat un mesaj de mulțu
mire ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România. Corneliu Mănescu, 
pentru urările călduroase ce 
i-au fost adresate cu ocazia 
zilei naționale a Republicii 
Vietnamului de Sud.

M. I. C. M
Școala profesională AUTOBUZUL

anunța ca recrutează băieți și fete între 15 și 18 ani, ab
solvenți ai școlii generale pentru meseriile strungar, lâcâtuș. 
sculer-matrițer, sudor, vopsitor, nichelcrtor, tinichigiu auto pen
tru formele de calificare prin ucenicie la locul de munca și 
curs de zi.

Se primesc tineri din București și comunele subordonate 
precum și din toate județele cu posibilitatea de a face naveta 
sau de găzduire m orașul București. Durata de școlarizare este 
de 2—3 ani.

Concursul de admitere consta în probe scrise și orale la 
fizica, matematică și chimie. Candidații se pot prezenta pentru 
înscriere între 1 și 4 iulie cînd va avea loc examenul medical, 
concursul de admitere ținîndu-se între 6 și 14 iulie. Sînt nece
sare următoarele acte :

Buletin de identitate ;
2) Certificat de naștere (copie) ;
3) Certificat de absolvire (original);
4)

1)

5)
6)

Fișa copilului de la 0—15 ani sau certificatul medical 
eliberat de circumscripția medico-sanitarâ la care candi
datul este luat în evidentâ ;
Buletinul de analiza sîngelui efectuata după 1 iunie ; 
Rezultatul examenului radiologie pulmonar efectuat dupâ 
1 aprilie 1972.

Elevii și ucenicii beneficiază de burse, indemnizații, vacanțe 
școlare

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul școlii 
din Calea Șerban Vodă, 280, sector 5, telefon 23.64.02.

Bgg”»T8

mult această modali- 
oricare alta".
a fost evidențiată de 

Dragu din secția

în cursul zilei de joi, tovarășul 
Virgil Trofin, președintele Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
a primit delegația Federației Ge
nerale a Muncii din Belgia 
(F.G.T.B.), formată din Andre 
Genot și George Gogne, secre
tari naționali ai F.G.T.B. și 
Germain Duhip, membru al Co
mitetului Executiv al F.G.T.B., 
secretar național al Centralei 
Metalurgiștilor, delegație care 
face o vizită în țara noastră la 
invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate 
prietenească.

La invitația Camerei de Co
merț a Republicii Socialiste 
România, a sosit în Capitală o 
delegație turcă, condusă de dl. 
Behcet Osmanagaoglu, președin
tele Camerei de Comerț din 
Istanbul.

CRONICA

nu 
un 
un 
de 
lor

TRAIAN' GINJU

A apărut nr, 6 al revistei

„TÎNÂRUL
LENINIST"

cu un conținut bogat și in
structiv.

Numărul conține > Materiale 
închinate Conferinței Naționale 
a P.C.R. : Stă In puterea noas
tră să îndeplinim cincinalul 
înainte de termen — editorial; 
Perfecționarea socială de dr. 
Ion luga ; Creșterea participă
rii tineretului de Iosif Valter., 
secretar al C.C. al U,T,C. ; Ge
nerații de creatori de Cristache 
Nicolae,

O importantă parte a numă
rului este acordată dezbaterii 
unei teme pasionante : Rapor
tul între generații. Participă : 
Mircea Maiița (Conversația ge
nerațiilor) , Mircea Horia Și- 
mioneseu (Cooperarea genera
țiilor) ; Vladimir Treble! (Ge
nerațiile din perspectiva de
mografiei) j Victor Săhleanu 
(Toate generațiile...), Petru 
Pînzaru (Gîndire și acțiune), 
Nicolae Mărculescu (O genera
ție cu mari posibilități). Aculin 
cazacu (Conlucrarea generații
lor). Fred Mahler (învățarea 
„rolului de adult"). Constantin 
Maximilian (Cooperarea gene
rațiilor), Virgil Teodorescu (Mo
rn ori a generației), Constantin 
Cuciuc (Relații între generații). 
Teodor Hațegan (Reprezentarea 
generațiilor). Dan I. Cruceru 
(Climatul colaborării și crea
ției). Andrei Crîșan (O gene
rație atee).

Numărul mai conține rubri
cile : Climate, File de istorie, 
Tribuna elevului, Evocări, A- 
miptiri, Artă-literatură, Artă- 
cultură. Dialog filosofic. Știin
ță. Cronica atee, Sexologie și 
cujtură, precum și secțiunea 
„Meridian".

Pentru a vă asigura procu
rarea din timp a revistei 
TINĂRUL LENINIST, abona- 
ți-vă din timp la oficiile poșta
le, factorii poștali și difuzorii 
voluntari din întreprinderi 
instituții.

VINERI, 23 IUNIE 1972
MAREA SPERANȚA ALBA : ru

lează la Patria (orele 10; 12.45; 16; 
18.45; 21,15), Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina 
Doina (ora 20,30).

ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
rulează la Central (orele 9,15 : 
1130; 13 45: 16; 18,15; 20,30).

ȘI TOTUȘI EOLIS EXISTA : 
rulează la Doina (orele 11,30: 13,43; 
16).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII: rulea
ză la Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15), Capitol (orele 9; 11,15: 14; 
16.15; 18,45). Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Modern 
(orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18 30;
20,45), Grădina Capitol (ora 20,15), 
Grădina Modern (ora 20.15).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—18.30 în continuare) La 
ora 20,15 PROGRAM DE DOCU
MENTARE.

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză ta Scala (orele 8,45; 11.15: 13.45; 
16.15; 18.45; 21,15). București (orele 
8-45; li : 13.15; 16; 18,30; 20,45). Gră
dina Select (ora 20,15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Excelsior (orele 
9, 12,30; ................ ........... —*
9; 12,15;
12,30; 16; ...
(ora 20,15).

LEGENDA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30: 17.45; 20).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează Ia Feroviar (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,15; 21), Melodia (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21).

FELIX ȘI OTILIA : rulează Ia 
Unirea (ora 16,30). Grădina Uni
rea (ora 20.30).

PETRECEREA : rulează Ia Doina 
(orele 18; 20).

DESCULȚ TN PARC : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30: Î6; 
18,30; 20,45), Gri vița (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Buzești (o- 
rele 15,30; 18), Cosmos (orele 15.30: 
17,45; 20). Grădina Buzești (ora
20.30)

ROBIN HOOD : rulează la Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15:
20.30) . Tomis (orele 9; 11,15; 13,30- 
16, 18,15), Bucegl (orele 15,45; 18). 
Grădina Bucegi (ora 20.30), Grădi
na Tomis (ora 20,30).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Crîngași (orele 15.30: 18: 20.15).

TOAMNA CHEYENNILOR ru
lează la Lumina (orele 9; 12,30; 16;

16; 19,30), Aurora (orele 
16,30), Flamura (orele 9; 
19,30). Grădina Aurora

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu. secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, va face 
o vizită oficială îp țara noastră, 
împreună cu soția, în perioada 
5—6 iulie 1972.

Joi la amiază a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația de activiști ai P.C.U.S. 
condusă de tovarășul A. F. 

membru al C.C. al 
prim-secretar al Co- 
rpgional Kemerovo al 
care la invitația C.C. 
a efectuat o vizită în

Eștokin.
P.C.U.S., 
miletului 
P.C.U.S., 
aJ P.C.R._____r____ ________
schimb de experiență în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspețij au fost salutați 
de tovarășul Aldea Militaru, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R

A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești, V. I. Drozdenko.

Delegația de activiști ai Co
mitetului Regional Novgorod al 
P.C,U,S., condusă de tovarășul 
M. M. Truș, secretar al Comi
tetului regional., care a făcut 
o vizită în schimb de experien
ță în județul Harghita, a pără
sit joi Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

După-a miază, ministrul fede
ral al agriculturii și economiei 
forestiere, dr. Oskar Weihs, și 
specialiștii care l-au însoțit in

A apărut :

„LUPTA
DE CLASĂ"

organ teoretic și politic 
al C.C. al P.C.R, 
Nr. 6, iunie 1972

DIN SUMAR :
In întimpinarea Conferinței 

Naționale a P.C.R,

MAXIM BERGHIANU : Pla
nul — instrument al politicii 
economice a partidului ; ȘTE
FAN VOICU Cu privire la 
dezvoltarea relațiilor sociale 
socialiste de producție ; ION 
FLOREA : Etica în procesul de 
adîncire a democrației socia
liste ; ȘTEFAN ARSENE : Une
le aspecte ale acțiunii legii va
lorii în economia socialistă ; 
IOAN BORDAȘ : Conducerea 
colectivă formă și substanță ; 
NICOLAE TOADER : Legătu
rile funcționale dintre centrală 
și minister ; ION VÎNTU . Ex
tinderea atribuțiilor organelor 
locale ; PAUL CONSTANTI- 
NESCU : Cercetarea științifică 
și realizarea sistemelor Infor
maționale pentru conducere.

U. T. C.
Ieri a părăsit Capitala, to

varășul Iiie Pîrvu, activist 
al C.C. al U.T.C., care va 
participa la Congresul orga
nizației Tinerii Democrați 
Germani (D.J.D.) din R.F. a 
Germaniei.

• Peste 4 000 de spectatori au 
asistat la cea de-a doua reuni
une a (semifinalelor campiona
tului republican de box, care 
se desfășoară la arena „23 Au
gust" din Capitală. în cel mai 
spectaculos meci al galei de a- 
seară, la categoria pană, Gabri
el Pometcu l-a învins la puncte 
pe O. Amăzăroaie. La aceeași 
categorie, P. Nedelcea și-a ad
judecat victoria la puncte în 
fața lui A. Dumitrescu. în limi
tele categoriei semimijlocie, 
Al. Popa a dispus clar la puncte 
de Paul Dobrescu, iar V. Zil- 
berman l-a întrecut pe I. Ho- 
doșan.

Iată și rezultatele celorlalte 
întâlniri . categoria muscă : 
Tr. Cerchia bate la puncte pe 
I. Nicolau ; A, Cojan cîștigă prin 
neprezentar-ea lui Șt, Cocioc ; 
categoria cocoș : M. Toni în
vinge prin abandon în rundul 
doi pe O. Badea ; \M. Peia în
trece la puncte pe I. Lungu; 
categoria ușoară : C. Cuțov în
vinge prin abandon pe C. Stan ; 
L. Mathe cîștigă prin KO (în 
prima repriză) meciul cu D. Mo
rarii ; categoria semigrea : 
P. Cîmpeanu dispune la puncte 
de M. Constantinescu.
• CEA DE-A 17-A EDIȚIE 

A COMPETIȚIEI CICLISTE 
„CUPA VOINȚA" a început ieri 
la Tg. Mureș, reunind la start 
peste 100 de concurenți din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.F. a 
Germaniei'. Italia, Polonia, Un
garia și România. Prima eta
pă, Tg. Mureș-Reghin-Sovata- 
Tg. Mureș (133 km) a revenit 
rutierului vest-german Klaus 
Peter Thaller în 3 h 11’09”.

în urmă cu cîțiva ani, un 
reporter nota in coloanele 
„Scinteii tineretului" despre 
Costinești ; „Vilele și căsuțe
le turistice ies în intîmpina- 
rea soarelui cu pereți proas
peți, albi, și ferestre care să-i 
rețină, multiplicat, chipul. 
Se-aud valurile suind fremă
tător spre continua întîlnire 
cu argintul plăjii. între pă- 
mînt și cer — un imperiu de 
veselie, bună dispoziție, tine
rețe... Nu. n-am greșit. Am 
anticipat numai cum va ară
ta Costineștiul peste cîțiva, 
ani..."

Cel care cunoaște Costi-' 
neștiul din această vară va 
remarca chiar după primele 
ore trăite pe acest țărîm al 
tinereții că imaginea repor
tericească a fost devansată

activităților din tabără : 
„Consecvent principiului tu
rismului social instructiv-e- 
ducativ. B.T.T. organizează Ia 
Costinești pe lingă programul 
de plajă și baie, mese rotun
de. întâlniri cu oameni d® 
seamă, expuneri, proiecție de 
diapozitive ; nu sînt uitate 
nici serile distractive, de 
dans, tirul sportiv, concursu
rile de frumusețe. Costineș
tiul este apoi, punct de ple
care în interesante tururi ale 
litoralului, ziua și noaptea, 
cu vizitarea tuturor celorlalte 
stațiuni, a muzeelor și a al
tor obiective turistice, a lito
ralului bulgar, pină la renu
mita stațiune Varna“.

Despre perspectiva dezvol
tării Costineștiului stăm de 
vorbă cu tovarășul Iuliu Fe-

în tabăra de la Costinești. Foto : GH. CUCU

In comuna Finiș a fost inaugurat dispensarul medical construit 
prin contribuția locuitorilor și prin munca lor voluntară < Colec
tivul Întreprinderii de materiale de construcții Bîrcea a introdus în 
producție curentă plăci de argilă arsă glazurate și neglazurate de 
diferite torme și culori • Peste 500 elevi din școlile municipiului 
Pitești au participat la recoltarea plantelor medicinale din pădurea 
Trivale • La Izlaz s-a desfășurat concursul de poezie patriotică 
„Nicolae Bălcescu", la care au participat recitatori din întreg județul 
Teleorman • Invitat de elevii Liceului „D. Loga*’, tov. Ion Darie, 
secretar al Comitetului județean Timiș al P,C.R„ a vorbit despre 
„Realizări și perspective de dezvoltare a economiei județului Timiș" 
• Elevele claselor a VIII-a de la Școala generală de 10 ani nr. 141, 
București, au realizat în cjnstea Conferinței Naționale a Partidului 
o depășire a planului cu 3 000 lei • In timpul liber, tinerii au con
struit pe matul Mureșului un debarcader care poate găzdui, în pre
zent, io bărci. Acest succes se adaugă celorlalte pe care tinerii din 
O<*na Mureș le obțin in cinstea celor două mari sărbători ale poporu
lui • Textilistcle din Sebeș au realizat peste plan o jumătate milion 
de ciorapi • Constructorii de ne șantierul Uzinei de utilaj alimen
tar și Integratei de bumbac din Slatina au adresat colegilor din

județ chemarea „Fiecare investiție, o rapacitate de producție înainte 
de termen" • Trofeul „Cupa drapelului roșu“ si Diploma de onoare 
a Comitetului județean Timiș al U.T.C. au revenit — in concurs — 
brigăzii artistice de agitație de la întreprinderile textile Lugoj, iar 
premiul I formațiilor de la „Electromotor» (Timișoara) „Munca*4 
(Lugoj) și căminul cultural din Ghizela • La Făget a avut loc o 
sesiune de comunicări științifice dedicată aniversării centenarului 
nașterii lui Traian Vuia • In cadrul Cupei tineretului de la sate 
s-au întîlnit 28 echipe de fotbal din județul Harghita • Peste 18 000 
elevi din județul Bihor vor lucra în această vacanță la I.A.S., fabri
cile de conserve, șantierele de construcții, la amenajarea drumurilor, 
în silvicultură. Primii elevi au plecat la „posturi*4 • Expoziția șco
lară inaugurată la Caracal este o veritabilă paradă a portului popu
lar • Filiala din Tg. Mureș a Societății de științe filologice are în 
pregătire un volum de tipărituri vechi intitulat „Monumente cul
turale mureșene", (De la corespondenții noștri ; Ioan Vlad, V. Ioan, 
Victor Cmeciu, Vasile Moroșan. Ion Petrescu, Alexandru Vasile, 
N. Corneliu, Carol Băcs, Ion Tincuț, Marin Cazacu).

irii lui Traian Vuia • In cadrul Cupei tineretului de la sate 
întîlnit 28 echipe de fotbal din județul Harghita • Peste 18 000

cu mult de realitățile din jur. 
Un veritabil 'orășel al tinere
ții și al odihnei active te ia 
in. primire de cum ai pășit 
dincolo de porțile complexu
lui. De o parte și de alta a 
aleilor, inundate de un su
perb covor floral policrom, 
sînt risipite vile, căsuțe, cor
turi cu cupole de formă geo
dezică.

Pretutindeni chipuri tinere. 
Fiecare găsește aici, potrivit 
gustului său, acel ceva de 
care este atașat și-1 face să 
se simtă bine în stațiune.

O discuție cu tovarășul Ni- 
colae Marin, directorul com
plexului debutează cu cîteva 
elemente de „încadrare tem
porară" a subiectului : „Tabă
ra preluată de către B.T.T. în 
anul 1970 a cunoscut adinei 
prefaceri înnoitoare. în pre
zent dispune de o capacitate 
de cazare de 2 880 de locuri 
pentru fiecare din cele opt 
serii, ceea ce înseamnă că in 
tabără se vor odihni în acest 
an aproximativ 24 000 de ti
neri. Mulți din aceștia, vor 
veni din cele 24 de țări cu 
care B.T.T. are legături turis
tice permanente. Tinerii vor 
fi cazați în vile, căsuțe de 2 
și 5 locuri, într-un camping 
alcătuit din corturi, dotate cu 
paturi, mese, scaune, lumină 
electrică.

Printre ultimele noutăți : 
clubul modern, în care
află o mare bibliotecă cu 
4 000 de volume semnificative 
ale culturii românești și 
străine, în mai multe limbi, 
sală de audiții muzicale, sală 
de convorbiri, sală de jocuri. 
Am inaugurat teatrul-cinema. 
un mare ring de dans etc."

Ne interesăm de profilul

se

jes, președinte al B.T.T.. pe 
care l-am întîlnit in tabără : 
„In următorii ani va continua 
în același ritm dezvoltarea 
complexului, astfel ca in 1975 
să dispună de 5 000 locuri pe 
serie, noi terenuri sportive, 
teatru de poezie, încă un 
club. Costineștiul va fi de 
fapt „Orașul tineretului" pe 
litoralul Mării Negre".

Evident, toate sînt bune și 
frumoase, în măsura în care 
tinerii ce beneficiază de acest 
complex sînt mulțumiți și se 
simt „ca acasă". Un scurt in
terviu cu trei tineri întîlniți 
pe plajă indică „vreme fru
moasă" pentru organizatori. 
Valeriu Niculescu, muncitor 
Ia Fabrica de aparataj elec
tric din București : „Nu cre
deam să-mi petrec o vacanță 
atît de frumoasă. Plajă bună, 
căsuțe amenajate cu mult 
gust, un mediu prin excelență 
tineresc": Vâlter Schlauberg, 
telegrafist din Dusseldorf — 
R. F. a Germaniei : „Auzi
sem multe despre Costinești. 
Complexul îl găsesc mai pre
sus de orice imaginație. Fru
mos, curat, cu gust. Și încă 
ceva — îmi place că aici se 
poate participa Ia diverse 
discuții atractive despre Ro
mânia, despre dezvoltarea 
tării în ultimii ani, pe diferi
te planuri"; Lorand Szilagy, 
muncitor la Fabrica „Csepel" 
din Budapesta : „Am numai 
impresii frumoase despre 
Costineștiul prietenilor ro
mâni. M-a impresionat mai 
ales modul functional în care 
este amenajat clubul, în care 
tinerii, potrivit doleanțelor lor 
își pot petrece orele...44

C. RM.

(Urmare din VQR D

ele în urmă

d* serviciu. Oricum trebuia să 
justificăm plata făcută !

Așa a aparut la sfîrșitul lunii 
ianuarie hotărîrea nr. 1 a con
siliului, antedatată... 15. 01.
1971. Ilegalitatea, după inșăși 
expresia tov. vicepreședinte, a- 
vea de acum un document de 
acoperire. Greșeala contabilului 
șef era îndreptată. Dar anga
jarea plasată din capul locului 
de CJEFS în zona „greșelii" 
a întârziat să adauge alte 
alte verigi Ia viitorul lanț 
ilegalităților.

Prima din ele. In ciuda 
tului scris ce-i poartă semnă-

cluzia consiliului, după care tî- 
năra nu putea efectua lozincile 
și panourile, atita vreme cît nici 
măcar o zi nu a lucrat la ele, 
fiind internată în spital. Sînt 
doar cîteva fapte la care, dacă 
tinăra ar fi contestat imediat 
la judecătorie măsura îndepăr
tării sale din muncă, consilitfl 
ar fi trebuit să ofere răspunsuri 
convingătoare. Bazate pe fapte 
și nu pe simple presupuneri așa 
cum se încearcă acum, E. C. a 
făcut demersuri oriunde, numai 
acolo unde se putea lua diivect 
o decizie, nu. Rezultatul acestor 
demersuri ; un singur răspuns 
scris pe care citindu-1 nu te 
poți reține să nu exclami : 
unde dai și unde crapă ! Pe 
baza cercetărilor efectuate de 
Direcția județeană pentru pro
blemele de muncă Constanța, 
una din instituțiile noastre cen
trale. ii răspunde : „Aflăm că 
intr-adevăr vi s-a desfăcut con
tractul de muncă de CJEFS. de 
asemenea ni se comunică, că vi 
s-au oferit mai multe locuri de 
muncă pe care dv le-ați refu
zat. Va trebui să așteptați pină 
se vor ivi..1." Nu mai continuăm. 
Rar. haina formalismului este 
afișată cu atita ostentație. Cu 
atîta lipsă de solicitudine în 
tratarea necazurilor unui tînăr. 
De asemenea, tot ca urmare a 
sesizărilor sale, la CJEFS Con
stanța se găsesc copiile a două 
informări trimise anul trecut de 
către consiliu organelor jude
țene de partid, informări prin 
care iarăși se recurge la tot 
felul de mijloace și informații 
necinstite pentru a se încropi 
cit de cît un adevăr cusut cu 
ață albă, o însăilătură me
nită să inducă în eroare și or
ganul de partid.

Să fim bine înțeleși : este de
parte de noi intenția de a do
vedi cu orice preț, prin rându
rile de față, că E. C. era omul 
cel mai potrivit pentru ocupa
rea postului de la CJEFS Con
stanța. Ceea ce am vrut să sub
liniem este că, și asupra acestui 
fapt am vrea să atragem aten
ția organelor în drept, un tînăr 
a fost înlăturat din muncă in
tr-un moment greu al vieții 
sale, atunci cind avea cel ma: 
mult nevoie de ajutor, de un 
cuvînt de încurajare. El nu s-a 
îndoit însă nici o clipă de trium
ful legilor statului nostru, a> 
omeniei. Și a acționat potrivit 
acestei convingeri. Nimic nu ne 
îndreptățește să-i înșelăm în
crederea.

Sigur, știm că dacă E.C. s-ar 
fi adresat justiției la timpul po
trivit, organelor competente, 
ilegalitatea ar fi fost cu opera
tivitate înlăturată. Știm că tî- 
năra ar fi fost repusă în drep
turile sale. E.C. s-a adresat însă 
mai multor foruri de unde nu a 
primit îndrumarea așteptată. 
Să însemne asta că tînăra va 
rămîne nedreptățită, că cei 
care au săvîrșit ilegalitatea vor 
rămîne nesancționați ? Dată , fi
ind gravitatea faptelor, ne ex
primăm convingerea că aceasta 
nu se va întâmpla.

rezervă și o altă dovadă de bu
năvoință. Contrar legii, (HCM 
nr. 880 din 1965 art. 24) i se re
fuza plata concediului medical 
și adeverința pentru a fi scu
tită de plata cheltuielilor de 
spitalizare. încearcă prin cîteva 
audiențe să-și primească drep
turile, însă consiliul o ținea una 
și bună. „începind din 23 fe
bruarie nu mai ești angajata 
noastră, nu mai avem nici o 
obligație". E. C. și-a primit to
tuși drepturile bănești, în cele 
din urmă, prin intervenția or
ganelor locale sindicale.

Ce ar fi de reținut pină aici.

cum s-au petrecut 
cu peste un an.

Ce ne spune E. 
tură cu angajarea 
rn-am prezentat la serviciu pe 
15 ianuarie 1971 mi s-a spus că 
la început am să fiu în perioa
da de probă. Am lucrat tot ce 
mi s-a dat. Dar trecuseră două 
săptămâni fără să cunosc ce 
hotărîre se luase în privința 
'mea. Am fost atunci în audien
ța la tov. Dumitru Panait, vi
cepreședinte al CJEFS. DînsuJ 
nu mi-a reproșat nimic in le
gătură cu activitatea mea. Mi-a 
spus apoi să am răbdare pină 
$e va întruni biroul consiliului, 
cind voi primi decizia de an
gajare. Apoi am primit sala
riul la fel ca toți angajații**. 
întrerupem aici declarația ti
nerei. Consemnăm mai departe 
cuvintele tov. vicepreședinte 
Dumitru Panait : „La început 
nu am știut nimic de angajare, 
îmi amintesc că fata a venit la 
mine și i-am spus să-și vadă 
ma* departe de treabă. Dar la 
salariu a apărut pe statul de 
plată alături de ceilalți anga
jați. Cînd am cercetat mai în
deaproape situația am observat 
că nici măcar cererea sa de an
gajare nu era înregistrată4*.

— Bine, dar cum de a primit 
salariul ?

— A fost greșeala contabilu- 
lui-șef.

— Și atunci ?
Atunci am hotărât înca

drarea fetei începând cu 15 ia
nuarie 1971. adică din prima zi

C. în legă- 
sa : „Cînd

nu

al
ac-

PROGRAMUL I

A apărut numărul 
6/972 al revistei

PROBLEME 
ECONOMICE

Cine sancționează
un „fault"?

19.30) , Arta (ora 16), Grădina Arta 
(ora 20,15).

ASTA SEARA DANSĂM IN FA
MILIE : rulează la Ferentari (orele 
15,15; 18; 20,15), Popular (orele 
15,30; 18; 2(L15).

MAREA DRAGOSTE ; rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

TRAFIC : rulează Ia Lira (orele 
15.30- 18).

FEMEI IN OFSAID : rulează la 
Moșilor (orele 15,30: 18).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Dacia (ore
le 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 
Grădina Moșilor (ora 20,15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL ! 
rulează la Giuleștl (orele 15.30; 18:
20.30) , Floreasca (orele 15.30:
20.30) .

SILVIA Î rulează la Miorița 
rele 10; 12.30; 15: 17.30: 20).

19 FETE ȘI UN MARINAR : 
lează la Rahova (orele 15,30: 
20,15).

PRERIA : rulează la Pacea (ore
le 15,45; 18: 20), Progresul (orele 
15.30: 18; 20.15).

TAINA SOFIEI GRUSKO î 
lează Ia Laromet (orele 
17.30: 19.30).

LOVE STORY : rulează la 
(orele 15,30: 18.15) Grădina 
(ora 20.30). Cotroceni (orele 
18: 20.30).

BATALIONUL INVIZIBIL : ru
lează Ia Munca (orele 16; 18; 20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Flacăra (orele 
15,30: 18, 20,15).
O FLOARE ȘI DOI GRĂDINARI 

rulează la Festival (orele 9; 12,20; 
16; 19,15), Grădina Festival (ora 
20,15).

RITMURI SPANIOLE ; rulează 
Ia Grădina Lira (ora 20,30).

ELDORADO (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45), AMANȚII DIN TOLE
DO (ora 21). rulează la Cinemateca 
„Union44.
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15.30:
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Opera Română : FLAUTUL FER
MECAT — ora 19,30. Teatrul de 
Operetă : SE MĂRITA FETELE — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : DUL
CEA PASĂRE A TINEREȚII — ora 
20: Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sch. Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTA — ora 20; 
Teatrul de Comedie (La Teatrul de 
vară Herăstrău) : FATA MORGA
NA — ora 20; Ansamblul Rapsodia 
Română : PE PLAIURILE MIORI
ȚEI — ora 18.30; Circul București : 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 
ora 19,30.

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. 9,05 Universitatea 
9,50 Muzica populara. 10,00 Curs de
limba germană. 10,30 Desen ani
mat. 10,45 In întâmpinarea Confe
rinței Naționale a Partidului Co
munist Român. Sensul acțiunii 
Perfecționarea. 11,10 Retrospectivă 
Walt Disney. 12,00 Film serial pen
tru copii : Aii și cămila. 12,15 Tele
jurnal. 16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba germana. 
18,00 Pentru sănătatea dv. 18,15 
Satul contemporan. 300... fără nici 
o grijă. 18,45 Tragerea Loto. 19,00 
Munci și zile. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 în întîmpi- 
narea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român și a 
celei de a 25-a aniversări a Repu
blicii. Țara întreagă în întrecere. 
20,20 Ancheta TV. Bine v-am găsit 
și... după aceea ? 21,00 Film artis
tic : „Bunicul automobil". 22.30 
„24 de ore". 22,45 Din țările socia
liste.

PROGRAMUL II
20,00 O viață pentru o idee : Pa

racelsus. 20,35 Teatru : „Seara țîr- 
ziu în tipografie1* 21,10 Agenda. 
21,20 Cluburi sportive bucureștene 
— Handbaliștii olimpici. 21,40 Film 
documentar. 21,55 Dans și muzică 
de pretutindeni.

tura, în care se scria negru pe 
alb „Biroul încadrează..." tov. 
vicepreședinte o consideră mai 
departe pe E. C. tot în perioa
da de probă timp de... 2 luni. 
De ce 2 luni, greu de spus, dar 
și mai greu de argumentat. Co
dul Muncii menționează că
durata încercării nu poate fi
mai mare de 6 zile pentru mun
citori, 12 zile pentru funcțio
nari și 30 de zile pentru cei ce 
uimează să fie angajați în 
funcții de răspundere. ' ' 
dacă-și continuă activitatea 
după expirarea termenului 
încercare, candidatul devine 
gaj at. Notăm deci că E. C. 
încadrată Ia CJEFS atît l__
efectul hotărîrii nr. 1, cît și prin 
efectul legii. A doua ilegalitate.

Pe data de 22 februarie 1971, 
tinerei i se desface contractul 
de muncă ca... necorespunză
toare. Ce s-a întîmplat de fapt 
în ziua aceea ? Transcriem din 
nou din declarația tinerei, acele 
pasaje confirmate ca reale de 
tov. vicepreședinte,

„M-am prezentat la tov. vice
președinte în legătură cu con
fecționarea unor panouri și lo
zinci ce urma să le execut. 
I-am spus că biroul în care lu
cram fiind foarte mic trebuie să 
mi se ofere un alt spațiu. Nici 
nu a vrut să audă. In aceeași 
zi urma să merg de urgență Ia 
spital cu rezultatele unor ana
lize medicale și am cerut să fiu 
învoită. Mi s-a spus că pot 
merge. Nici nu am bănuit ce 
avea să urmeze".

într-adevăr, ziua de 22 și ur
mătoarele i-au oferit tinerel 
două surprize, una mai neplă
cută decît cealaltă. La spital 
se dispune internarea ei de ur
gență pentru o intervenție chi
rurgicală deosebită. Apoi, în 
timpul cit era internată, pri
mește comunicarea potrivit că
reia imediat după învoirea ei, 
consiliul i-a desfăcut contractul 
de muncă ca „necorespunzătoa
re1 (? ’) Și asta nu era totul. La 
ieșirea din spital, consiliul îi

Altfel, 
i Și 

de 
an- 
era 

prin

Mai întâi promptitudinea 
care consiliul se dispensează 
serviciile unui tînăr angajat, 
timp ce acesta era învoit 
considerente medicale. Și 
mai fi de reținut și un alt fapt. 
Aminteam la început că măsura 
desfacerii contractului 
că, ca cea mai aspră 

, luată împotriva unui
trebuie să respecte ...... ~
condiții. în toate cazurile pre
cizează art. 21 al. 3 din Codul 
muncii, unitatea este obligată 
să comunice această măsură cu 
arătarea motivelor și cu preci
zarea textelor din C.M. pe care 
sc întemeiază. Deși condiția se 
referă la forma actului în ca
zul nerespectării consecințele 
juridice sînt din cele mai im
portante. în această idee, prin 
decizia nr. 869 1966, colegiul ci
vil al Tribunalului Suprem a 
subliniat că „încălcarea cu pri
vire la condițiile de formă, dis
pensează instanța de a cerceta 
în fond temeinicia desfacerii 
contractului de muncă". Alătu
răm textelor, și nu numai pen
tru simpla comparație, comuni
carea ce i-a fost trimisă în spital 
Elvirei Căciulă. „Vă facem cu
noscut că datorită faptului că 
nu puteți efectua lucrările de 
care avem nevoie (confecționări 
de panouri, lozinci de dimen
siuni mari,) angajarea dv. înce
tează incepînd cu 23. 02. 1971.
Atît ! Cît de legală este comu
nicarea îi lăsăm pe tovarășii de 

- apre- 
aceste 
însăși 

desfacerii 
cla
ia o
una 
cum 

cu 
asi-

CU 
de 
in 
pe 
ar

de mun- 
sancțiune 

angajat, 
anumite

Ia CJEFS Constanța să 
cieze. Dincolo însă de 
inadvertențe formale, 
motivarea faptică a __
contractului de muncă se 
tină serios chiar și numai 
analiză sumară. Pentru că 
este „nu puteți efectua../* 
se scrie în comunicare, și 
totul altceva este să ți se 
gure condiții, așa cum a cerut 
tinăra înainte cu o zi de inter
nare. După cum ar fi foarte 
interesant de aflat căror savante 
raționamente se datorează con-
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Mesageri aiREZULTATELOR
RECORD

Marin Lungu, secretarul comitetului
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NAȚIONALĂ A PARTIDULUI

a împlinit 
îți vorbește 
fabrica în 

realizeze ca
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incolo vor fi ca aceasta

lună să meargă cu 7 
pe post dar angajamentul 
n-a ținut decit cîteva 

între timp a luat cunoștin- 
de angajamentul prietenu-

de partid — toate zilele de acum

...dar_ precizează tovarășul

„ZIUA

EEHESHE
La „Semănătoarea

ieri a fost

...Și totuși nu este o zi obișnuită. Se resimte încă de 
la intrarea în uzină. Totul a fost conceput cu minuțio
zitate, cu responsabilitate. La fiecare loc de muncă au 
fost asigurate din timp condiții care să favorizeze o pro
ducție sporită față de cea anterioară. în secții au apărut 
lozinci mobilizatoare. Nimeni nu mai știe exact de unde 
a pornit inițiativa. Fapt este că. ieri, la ora 6,30 — a 
intrat în program „schimbul de onoare", sub deviza „Rit
micitate model prin folosirea maximă a utilajelor și a 
timpului de lucru'1.

Propunîndu-și o zi a rezultatelor record — încă una din 
dovezile definitorii pentru starea de spirit cu care în
tâmpină Conferința Națională a P.C.R. și cea de a 25-a 
aniversare a proclamării Republicii - muncitori uzinei 
„Semănătoarea" au declanșat o întrecere generala înțre 
secțiile de lucru. Grafice cu obiective precizate, pe fie
care operație anunță planul și realizările din doua in doua 
ore. Stația radio difuzează frecvent date despre situția 
fiecărei secții.

La ora 10,30 telefonul sună din nou. La „Comandamen
tul de centralizarea datelor", tovarășul Adrian Herlea 
își notează alte realizări.

— Alo J? Ce secție sînteți ? A șaptea ? Bine O clipă... 
Spuneți. Planificat 480 ore, realizat 528 ore. Ați calculat 
cît reprezintă ?... Cît ?... 109 la sută ? Bun ’. Cine ?... Strun
garii Marin Sima cu 10 la sută. Ion Mirescu 10,5 la sută... 
Cît brigada de sudori ? 19,5 la sută ? Bine ! Mi-am notat... 
Vâ aștept la ora 13. Succes I

Secția I raportează realizarea planului pînă la ora res
pectivă în proporție de 104,7 la sută la turnătorie. 104 U 
sută la formare, 103,4 la sută la maleabilizare, 104,1 U 
sută Ia curățitorie fontă maleabilă, 102,8 la sută polizoare. 
In frunte, birgada maistrului Nicolae Martin. „Sînt posi
bilități ca planul să poată fi depășit in continuare, totul 
funcționează normal I"

La secția a Il-a planul pe schimb era îndeplinit mai 
mult de jumătate.

La următoarea comunicare, secția a IV-a realizase 1938 
ore față de 1785 ore, ceea ce reprezintă o realizare de 
108,5 la sută. Pe tabla instalată Ia intrare citim alături de 
rezultate, cifra efectivului prezent al secției. Nici un ab
sent de la locul de muncă.

— Astăzi toată lumea trebuie să fie prezentă la schim
bul de onoare, ne spune Gheorghe Curcă, secretarul co
mitetului U/T.C. Față de zilele trecute nu s-a înregistrat 
nici o întîrziere de la program. Lipsesc numai 4 munci
tori în toată uzina. Probabil să fi intervenit ceva ne
prevăzut.

Dar salariații uzinei au ținut în această zi să-și mani
feste prezența nu numai în planul realizării producției ci 
mai ales al calităților lor profesionale. La încheierea 
schimbului de onoare, din secția a IlI-a ieșeau 6 combi
ne, mai mult cu una decit de obicei, altele aflîndu-se pe 
banda de montaj.

Ceea ce înseamnă o îndeplinire a planului pe schimb în 
proporție de 120 Ia sută.

— Aceasta, continua tovarășul inginer Marin Lungu. se
cretarul comitetului de partid, reprezintă nu numai un 
record de producție, dar exprimă și capacitatea de mobi
lizare a colectivului nostru în îndeplinirea cu succes a 
anagjamentelor adoptate. Dorința noastră e ca toate zilele 
de-acum încolo să fie ca aceasta.

EXIGENTA
CU SINE
EXIGENTĂ

CU CEILALȚI

Lucrează în secția scaune a în
treprinderii, la operația finală, 
montarea tapițeriei, executînd 
totodată și controlul de calitate. 
De aici, de la locul său de mun
că, Ana Bodian își dă seama 
cum a lucrat fiecare din munci
torii secției, dacă operațiile au 
fost executate corect. Am între
bat-o dacă are dese ocazii să fie 
nemulțumită de calitatea pro
duselor care trec prin mîna ei.

pe cei 53 de uteciști ai organi
zației secției, este membră în 
biroul organizației de partid 
pe secție. Vorbește cu mîndrie 
despre rezultatele obținute, de 
secția în care își desfășoară ac
tivitatea, despre hotărîrea colec
tivului de a da o producție su
plimentară de 200 000 lei și o 
economie de 70 metri cubi de 
material lemnos în cinstea Con
ferinței Naționale a P.C.R.

ÎNTOTDEAUNA
Intre ceidintIi

Intrată in producție de nu
mai cîțiva ani. Fabrica de 
confecții din Vaslui nu are 
în aparență o cronică prea 
bogată dar începutul ei este 
demn de toată atenția prin 
problemele majore pe care 
le implică și mai ales prin fe-

formează destul de repede în 
noua lor familie și fără nici 
un fel de exagerare se auto- 
formează, pentru' că ei re
prezintă majoritatea în acest 
colectiv. Intre ei și Lina Chiru 
de la secția 1 a atelierelor 3, 
tura A, locțiitorul secreatrului 
organizației de partid pe sec
tor, a rămas mereu aceeași 
tînără venită de la Fabrica de

— Pentru ca să-mi fie 
ușor, dați-mi voie să încep cu 
evenimentul care a însemnat cel 
mai mult în viața mea : intrarea 
în fabrică. Pe atunci eram încă 
copil, abia terminasem școala 
elementară și m-am angajat 
muncitoare la întreprinderea 
de industrie locală „Steaua Ro
șie0 Zalău. A fost destul de 
greu la început dar, cu efor
turi, cu ajutorul tovarășelor de 
muncă am reușit să fac față și 
treptat să mă și afirm ca una 
din cele mai bune muncitoare. 
Am fost primită ’ i organizația 
U,T.C. în același an, iar după 
2 ani primeam prima insignă de 
fruntașă în producție și tot în 
acel an deveneam membră de 
partid. Munca în această fabrică 
mi-a adus împlinirea.

De la venirea ei în fabrică 
au trecut aproape 10 ani. Astăzi 
Ana Bodian este o muncitoare 
dintre cele mai bune ale între
prinderii în care lucrează și o 
activistă pe tărîm obștesc apre
ciată și iubită de tovarășii săi.

giadulai și voinței colective
— Foarte rar, mi-a răspuns 

ea. Muncitorii noștri sînt maiș
trii pricepuți, din mîna lor ies 
lucrări de calitate apreciate nu 
numai în țară, ci și în multe 
țări din Europa.

Ana Bodian nu 
încă 25 de ani dar 
despre ea, despre 
care a reușit să se
om de nădejde al societății, des
pre activitatea ei obștească cu 
seriozitatea și maturitatea unui 
adevărat comunist. Conduce cu 
multă îndemînare și pricepere

— Am obținut în cei aproape 
10 ani de munca multe distinc
ții și medalii, am fost și delega
tă la Congrese, dar desemnarea 
ca delegată la Conferința Na
țională a partidului reprezintă 
pentru mine cea mai mare cin
ste. Voi fi în acest înalt for, 
mesagerul gîndurilor colegilor 
mei de muncă, îndrăgostiți și 
ei, ca și mine, de fabrica noas
tră, de ținuturile noastre natale 
pe care le dorim mai frumoase 
și mai înfloritoare.

I. CÎMPEAN

Iul în care colectivul de mun
citori reușește să se adapteze 
muncii industriale, să se inte
greze profesiei și cerințelor 
acestei vieți. Aceasta este 
problema capitală, se spune 
peste tot. Fabrici se pot edi
fica astăzi șt în cîteva luni 
chiar, dar un colectiv de 
muncitori e mult mai greu 
de ctitorit. Și totuși gradul 
de adaptabilitate a tinerilor 
absorbiți din împrejurimi de 
dezvoltarea industrială a Vas
luiului este ridicat. Tinerii se

tricotaje de la lași, aceeași 
tînără din Mădîrjești, simplă 
și intransigentă, comunicativă 
și scumpă la vorbă, pusă pe 
treabă parcă în virtutea o- 
binșnuințelor gospodărești- 
casnice făurite în familia pă
rinților săi. Aceleași trăsături 
definesc și pe ceilalți membri 
ai brigăzii ae tineret din care 
face parte. Brigada în care 
numai doi oameni sînt în 
„vîrstă", au 35 de ani. Aceas
ta, considerația că cei doi 
oameni sînt în vlrstă vine din

respectul pentru aceștia
primul rînd, dar înseamnă, în 
același timp, și recunoașterea 
conștientă a faptului că tine
rii sînt direct răspunzători de 
toate cele ce se întimplă în 
sector, altcineva „mai mare" 
nefiind pe acolo și nici cu 
mai multă experiență. Ei, cei 
mai tineri și mai vârstnici tot
odată, au simțit nevoia să fie 
sub îndrumarea unuia dintre 
ei ajuns la o maturitate poli
tică apreciabilă, a unui tova
răș de muncă lucid și comba
tiv. Și alesul a fost Lina Chi
ru căreia la 21 de ani i s-a 
încredințat pe linie de partid 
funcția despre care ăm vor
bit, iar anul acesta, la 22 de 
ani, a fost aleasă să-și repre
zinte tovarășii de muncă la 
Conferința Națională a parti
dului. Gîndurile cu care par
ticipă la un astfel de eveni
ment ? Au și fost exprimate 
deja. Nu toate, poate, dar 
esențialul a fost spus: pla
nul de muncă a fost mereu 
îndeplinit și depășit, și a în- 
mănunchiat semnificativ gîn- 
duri și sentimente profunde 
de adeziune la politica parti
dului, de dragoste nețărmurită 
pentru patria socialistă și pen
tru orașul muncitoresc; anga
jamentul inițial a fost sub
stanțial suplimentat: 1 000 cos
tume peste prevederi, adică 
producție-marfă peste plan de 
220000 lei.

ZECE TONE DE CĂRBUNE PE POST
iN ABATAJ FRONTAL

RĂSPUND INIȚIATIVEI LUI PETRE CONSTANTIN

Brigada condusă de Minai 
Ceucă de la Exploatarea minie
ră Uricani lucrează acum la pre
gătiri. Are sarcina de a pune 
în valoare rezerva de cărbune 
din blocul V/l sectorul 3. Pen
tru a-și atinge cît mai rapid sco
pul băieții au hotărît să mear
gă cu 2 m pe schimb avansare, 
ceea ce înseamnă 8 ml pe zi a- 
dică de două ori mai mult de- 
cît prevederile planului. în ul
timele luni ei au dat peste plan 
300 mc de cărbune și speră ca 
pînă la Conferința Națională a 
partidului să mai extragă încă 
100 mc. în curînd însă brigada 
lui Ceucă va fi repartizată în 
abatajul frontal pe care si-1 
pregătește acum. Șeful de bri
gadă e un frontalist experimen
tat. Cu ani în urmă obținea ran
damentul de 8 tone pe post. Pe 
vremea aceea era mult. Ceilalți 
brigadieri îl invidiau.

— O să dati iar 8 tone ne 
post ? îl întreb.

— Numai atît ? se miră el. 
Noul abataj îmi oferă condiții 
bune pentru a-mi depăși recor
dul : beneficiez de un strat uni
form cu înălțimea frontului de 
peste 2 m. Sub 10 tone pe 
nici nu mă gîndesc ! Altfel 
mai avea îndrăzneala să 
ochii cu Petre Constantin, 
îmi este prieten și cu care 
tem de ani de zile în întrecere. 
Nu știu dacă el a obținut deja 
acest randament, adaugă Mihai 
Ceucă. dar noi sîntem ferm ho- 
tărîți ca din primele zile să lu
crăm cu ..10 la cască". Băieții 
sînt ambițioși.

Știe el pe ce se bazează a- 
tunci cînd face o asemenea pro
misiune. In primul rînd își cu
noaște ortacii cu care a ieșit 
victorios din atîtea încercări. 
Brigada sa a devenit o adevă
rată familie, sudată si omoge
nă., Cînd trebuie să rezolvp ce
va. minerii se string în jurul se- 

brigadă — utecistul

Ceucă — și se sfătuiesc. Dacă 
se defectează un transportor ră
mîn cu toții în abataj să-1 re
pare.

— La noul loc de muncă, afir
mă Mihai Ceucă, oamenii pe 
care-i am sînt insuficienți. Tre
buie să-mi măresc colectivul. A- 
tuncj voi putea să împart sar
cinile mai judicios între mem
brii brigăzii, lucru extrem de 
important pentru realizarea ran
damentului propus, de 10 tone pe 
post. Voi avea grijă ca fiecare 
om să-și execute operația din 
ciclu.

în discuția noastră intervi
ne și Simion Cupșa șef de 
schimb.

— într-un abataj frontal cu 
susținere metalică, precizează 
el. cu cît lucrezi mai rapid cu 
atît e mai ușor : presiunea e 
mai redusă și răpirea se poate 
face mai cu ușurință. Numai 
comozilor le dă bătaie de cap 
această metodă de înaltă pro
ductivitate.

Minerii din brigada lui Ceucă 
vor avea și un alt atuu. Utili- 
zînd susținerea metalică nu vor 
mai avea nevoie de lemn, scîn- 
dură. și alte materiale care 
ajung destul de greu în abataj 
datorită greutăților existente în 
sectorul de transporturi.

— Numai vagonete goale

PRIMA PROMOȚIE
DE CONSTRUCTORI
ÎȘI DĂ EXAMENUL

PE SCHELE
„CLUBUL TINERETULUI VA FI GATA ÎNAINTE DE 
TERMEN : ÎN ZORII PRIMEI ZILE A CONFERINȚEI 
NAȚIONALE A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN"

construit mult în Vaslui 
continuă să se constru- 

Noua fabrică de materiale

GHEORGHE SCORPIE

Minerii din brigada lui Gheor- 
ghe Scorpie au fost primii la 
mina Uricani care au lucrat ex
perimental 6 ore în subteran. 
Realizînd aceleași randamente ca 
și în opt ore ei au demonstrat că 
este posibilă generalizarea nou
lui program la toate formațiile 
și exploatările din bazin, fără ca 
producția de cărbune să fie di
minuată. Trecerea la orarul re
dus n-a reclamat intensificarea 
muncii, ci închiderea robinetelor 
prin care se irosea timpul afec
tat producției. Pornind de la a- 
ceastă premisă tînărul șef de 
brigadă consideră că randamen
tele pot crește încă mult în pe
rimetrul celor 6 ore. A dovedit 
el însuși acest lucru. Luna tre
cută a avut sarcina de a obține 
4,8 tone cărbune pe post. Oame
nii săi au realizat însă cîte 7 
tone pe post, demonstrînd tutu-

fie ! exclamă șeful de brigadă. 
Sînt convins că cei de la su
prafață n-o să prididească să 
preia recolta pe care o extragem 
noi din adîncuri.

Mai sînt doar cîteva zile pî
nă cînd Mihai Ceucă și ortacii 
săi vor intra în abatajul fron
tal din blocul V/l. Momentul e 
așteptat cu nerăbdare. Conco
mitent cu activitatea pe care 
o desfășoară la pregătiri, el se 
gîndește insistent și la măsurile 
pe care le va lua în momentul 
cînd va începe să extragă căr
bune. Minerii au afirmat că ei 
vor realiza 10 tone pe post si 
sînt deciși să se tină de cuvînt. 
La un moment dat Mihai Ceucă 
s-a gîndit să-și împrospăteze bri
gada cu forțe noi. mai tinere ui 
vederea bătăliei care îl ’așteap
tă. Chiar i-a zis mai vînstnicu- ’ rb»-, inclusiv celor care trecînd Ia 
lui Alexandru Junele să lase în 
locul său un tînăr. Dar acesta" 
a replicat prompt: „Voi pleca 
cînd oi ieși la pensie ! pinâ a- 
tunci vom lucra cot la cot. Nu
mai să-mi țineți voi mie piept, 
dacă puteți”.

Sufletește oamenii lui Ceucă 
sînt așadar pregătiți. Prea mul
te griji nu-și fac. Știu că totul 
depinde numai de ei.

nou) program n-au mai reușit 
să-și mențină cadența, că pen
tru • sporirea productivității 
muncii în abataje există încă 
importante rezerve. Gheorghe 
Scorpie și-a propus ca și în a- 
ceastă 
tone

AL. BALGRADEAN

NOUA CONSTRUCTORI DIN 
VASLUI CU... SECRETARUL 
— ZECE. O poză prefigurind-o 
pe aceea, eu ștaif, destinată 
tabloului de absolvență. „La 
revedere în 1982“ va scrie pe 
frontispiciul tabloului — și bă
ieții din anul II A al Școlii 
profesionale de construcții din 
Vaslui sînt hotărîți să se reîn- 
tîlneascăț peste un deceniu, 
cu Vasluiul, cu școala care i-a 
format, cu amintirile adoles
cenței. Vor vizita alunei, desi
gur. și clădirea „Clubul tine
retului" construită de ci și își 
vor regăsi zîmbetul de-acum 
înflorit pe obrazul altor ado
lescenți, altei generații, chema
te să-și înscrie numele în șirul 
fără de capăt al promoțiilor 
răspunderii. Peste un deceniu... 
Răstimpul a două cincinale ♦ în 
fotografia de sus — Ionel Mi
ron, secretarul organizației 
U.T.C.
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iască, 
izolatoare, aflată într-un stadiu 
avansat de construcție, căreia i 
se adaugă cvartalele de lo- 
ințe — unele abia la fundație, 
altele la roșu, altele în curs de 
finisare, adăugate construcțiilor 
din ultimii ani, arată că Vaslu
iul și-a descoperit o nouă voca
ție : vocația construcției. (Afir
mația aceasta nu anulează, de
sigur, considerațiile critice pe 
care le formulam cu cîteva zile 
în urmă, în legătură cu unele 
carențe în munca de organizare 
a șantierelor de aici.) O vocație 
materializată, printre altele, și 
prin crearea unei școli de con
strucții, prima de acest gen în 
istoria orașului.

Nu este de mirare, deci, că,

privit în ansamblu — de pildă 
de pe una dintre vestitele „cos
tișe" care-1 înconjoară — orașul 
însuși pare un vast șantier.

Unde să ne oprim, în acest 
furnicar ? Ce punct să selectăm 
pentru a-1 face cunoscut cititori
lor ? Greu de ales...

Și totuși, coborînd în oraș, ne 
alegem de îndată „subiectul". 
Mai bine-zis, el ne alege pe 
noi. Căci, iată, de la fereastra 
unei construcții cu un singur 
nivel — ciudată și ca dimensi
uni, și ca înfățișare, în raport 
cu marile zidiri din preajmă — 
un tînăr își flutură cipilica de-a- 
supra capului strigînd:

— Nu ne faceți și nouă o • 
poză ? Nu sîntem „șantier mare", 
ca alții, dar o poză de amintire 
tot merităm.

în definitiv, nu dimensiunea că, iată ce aflăm. Această con-

unui șantier contează, ci felul 
cum își fac oamenii treaba. Ia 
să vedem, deci, despre ce este 
vorba :

Ne întâmpină, numai zîmbet, 
,i-a pus 

cap și încearcă să-și 
dosul mîinii boabele 
de pe față. Mai rău

Dar nu-i stă rău.
r Pentru că, se știe, la chipul unui 
om privirea contează. Iar pri
virea lui e frumoasă, deschisă,
seînteietoare. Se recomandă : Mi
ron Ionel și ne urează, ca orice 
gazdă binevoitoare: „Bine-ați 
venit ! Bine-ați venit pe șantie
rul promoției noastre 1“ „Cum 
al promoției ?“ întrebăm. „Foar
te bine, al promoției", ne răs
punde el.

într-adevăr, foarte bine, pentru

Ne întimpină, numai z 
băiatul de la fereastră. Și- 
cipilica pe 
șteargă cu 
de mortar 
le întinde.

strucție deosebită, măruntă Cînd 
o privești pe dinafară, dar sur
prinzător de spațioasă cînd îi 
treci pragul, este clădirea viito-’ 
rului Club al tineretului din 
Vaslui. Și tînăra noastră gazdă 
precizează volubil : „A fost pro
iectată, voluntar, de cel mai tî- 
năr arhitect al orașului, Niels 
Auner, pe temelia unei, clădiri 
mai vechi. Inginerul constructor 
este și el unul dintre cei mai 
tineri specialiști. Și-atunci, vă 
întreb : cei care-i dau înfățișare 
concretă nu trebuie să fie tot 
tineri ?... Este inițiativa anului 
nostru, a organizației noastre 
U.T.C., a promoției noastre, în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului, în întîmpinarea ani
versării Republicii; Sîntem 18 cu 
toții — anul II A — și am 
cerut să ni se ofere posibilitatea

de a da proba practică cu o lu
crare a noastră, unde să ne ară
tăm măsura pregătirii, unde să 
ne întrecem pe noi înșine. Și 
asta nu numai de dragul cali
ficativului la examen... “

Desigur, nu numai pentru a- 
ceasta. Căci iată ce ne spune 
tovarășul Dumitru Rădescu, prim 
secretar al Comitetului județean 
Vaslui al U.T.C.: „Eu vin foarte 
des — uneori chiar de cîte două 
ori pe zi — pe micul șantier 
al Clubului tineretului. De fie
care dată găsesc uteciștii lui Io
nel Miron în plină activitate — 
uneori nici nu se duc la masă, 
alteori rămîn să lucreze mult 
după orele de program. Sînt ho- 
tărîți să termine lucrarea cu mult 
înainte de termen, chiar în ziua 
deschiderii Conferinței Naționale 
a partidului. Și sînt sigur că vor

reuși. Pentru că, în calitate de 
«promoție princeps», se simt răs
punzători față de prestigiul ti
nerei lor școli și, de asemenea, 
pentru că știu că construcția a- 
ceasta le este destinată**. întă
rind această idee, Ionel Miron 
ne spune : „La Vaslui e de zi
dit cît pentru trei vieți de con
structor. Așa că noi vom rămîne 
cu toții să lucrăm aici, unde 
ne-am afirmat ca promoție**.

Promoție! Privim la băieții 
aceștia harnici și veseli, mînuind 
mistria și canciocul, drișca și 
șpaclul cu viteză de performeri. 
Sînt fii de țărani din satele în
conjurătoare Vasluiului și aici, la 
școala născută din necesitățile 
constructive ale cincinalului, au 
învățat nu numai să zidească ; 
au căpătat și conștiința propriei 
valori, propriei misiuni — ca ge-

nerație, ca promoție. Ca promo
ție a răspunderii... „Cînd va fi 
gata lucrarea, ne spune tovară
șul Rădescu, ° placă omagială 
va consemna faptul că aici a lu
crat prima promoție de tineri 
constructori din Vaslui. Va fi o 
răsplată pentru băieții lui Ionel 
Miron și, totodată, un imbold 
pentru promoțiile următoare".

Și va fi, adăugăm, un prim 
semn public al istoriei acestei 
tinere școli. Un semn cu atît 
mi prețios cu cît lapidarele de 
metal vor specifica: „Lucrare 
efectuată în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, în cinstea 
celei de a 25-a aniversări a Re
publicii".

PETRE DRAGU 
GH. GHIDRIGAN

Foto: GH. CUCV

lui sap de la Lupeni, eroul 
muncii socialiste Petre Con
stantin care și-a propus să a- 
tingă un randament de 10 
tone pe post. Tînărul șef de 
brigadă a stat și a chibzuit. Și 
el lucrează într-un abataj ‘fron
tal ca și Petre. Beneficiază deci 
de aceleași condiții. De ce se 
lasă mai prejos ? Nici gînd ! 
Le-a spus ortacilor cum stau 
lucrurile, explicîndu-le că sînt 
pe punctul de a fi lăsați mult 
în urmă de către brigada Iui 
Petre Constantin de la Lupeni. 
Dănilă Sas, Mircea Apostu* Du
mitru Baciu. Adalbert1 Kileny, 
ceilalți mineri, nici n-au vrut să 
audă :

— Ne întrecem cu Petre ! 
hotărît ei. Dacă el spune 10 
ne spunem și noi la fel.

—. Măi băieți, le-a atras 
tenția șeful de brigadă, 
nu spuneți apoi că va fi greu, 
că să vedem, să mai așteptăm... 
De mîine începem cu 10 tone pe 
cască... Cine jiu Va da atîta, nu 

..va mai fi tniner în fața mea...
„Zece tone pe cască". Deviza 

minerilor din brigada lui Scor
pie a ajuns repede la urechile 
celorlalte formații de lucru. 
Mulți au rănias uimiți. Pînă a- 
cum nimeni nu atinsese aseme
nea performanță. într-adevăr, 
este dificil în loc de nici 5 to
ne pe post — cît este planul — 
să dai de două ori mai mult. 
Dar ei și-ou respectat cuvîntul. 
Acum brigada lui Scorpie lu
crează frecvent cu randamente 
de 10 tone dp cască. Mai există
— nu tăgăduiește nimeni — și 
șuturi în care se realizează o 
productivitate mai. slabă, dar în 
curînd — promite Gheorghe 
Scorpie — se va lucră zilnic cu 
un asemenea randament. Există 
chiar ’ posibilități de a fi depă
șit...

Dacă cunoaștem măsurile lua
te de către șeful de brigadă 
avem explicația rezultatelor 
bune obținute, precum și a op
timismului ce-i caracterizează 
pe mineri. Atenția a fost, con
centrată .asupra lichidării între
ruperilor în producție. în pri
mul rînd. oamenii, ș-au îngrijit 
ea utilajele din dotare — în
deosebi transportoarele — să 
funcționeze cît mai mult.

— Pentru reducerea- timpului 
de staționare a transportoarelor
— spune șeful de schimb Dăni
lă Sas — am inclus în compo
nența brigăzii și lăcătuși, cîte 
unul în fiecare schimb. Ei fac 
revizia zilnică a utilajelor și 
dacă este cazul le repară. Cînd 
transportoarele funcționează, lă
cătușii lucrează alături de mi
neri în abataj. Și noi îi ajutăm 
cînd ei sînt suprasolicitați. Ex
perimentul a dat rezultate foar
te bune.

Gheorghe Scorpie a reușit să 
rezolve și o altă problemă di
ficilă : aprovizionarea cu lemn 
de mină în condiții destul de 
grele (locul său de muncă se 
află la o distanță de 3 km. de 
puț). El își comandă materialul 
necesar cu 24 de ore înainte 
pentru a dispune permanent de 
un stoc care să-i permită con
tinuarea lucrului.

— Dacă avem tot ce ne tre
buie, și de un timp încoace a- 
vem. afirmă șeful de brigadă 
~ treaba merge bine. Mai apar 
și acum greutăți. Noi sîntem 
însă întotdeauna pregătiți pen
tru a le 
posibilă 
ment de

înlătura. Altfel n-ar fi 
atingerea unui. randa- 
10 tone pe post.

B. ALEXANDRE

I



DECLARAȚIA COMUNĂ
ADOPTATĂ CU PRILEJUL VIZITEI OFICIALE ÎN ROMÂNIA A ȘEFULUI STATULUI 

CAMBODGIA, PREȘEDINTELE FRONTULUI UNIT NATIONAL AL CAMBODGIEI,
pest epotare

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, președintele 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceauș eseu,, șeful 
statului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cam
bodgiei, Alteța Sa Regală Prin
țul Norodom Sianuk, și Alteța 
Sa Regală prințesa Monique 
Sianuk au făcut o vizită oficia
lă în România între 19 și 22 
iunie a.c.

în timpul șederii sale în Ro
mânia, șeful statului Cambodgia, 
președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei. și cele
lalte personalități cambodgiene 
au vizitat unități industriale, o- 
biective social-culturale din ora
șele București și Pitești, luînd 
cunoștință cu mult interes de 
realizările obținute de poporul 
român în făurirea _ orînduirii 
noi, socialiste în patria sa.

înalții oaspeți cambodgieni 
s-au bucurat pretutindeni de o 
primire călduroasă și ospitalieră, 
mărturie grăitoare a sentimen
telor de prietenie și solidaritate 
pe care poporul român le nu
trește față de poporul cambod
gian.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, și șeful sta
tului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cam
bodgiei, Alteța Sa Regală Prin
țul Norodom Sianuk, au avut 
convorbiri la care au participat:

Din partea .română :
Ion Gheorghe Maurer, mem

bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri ; Janos Fâzekas, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri; Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R. ; Corneliu Mânescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe ; Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R.; Ma
rin Alexie, ambasadorul R.S. 
România acreditat pe lîngă șe
ful statului Cambodgia.

Din partea cambodgiană :
long Sary, trimis special al 

părții din interior a Frontului 
Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.) și a Guvernului Re
gal de Uniune Națională 
(G.R.U.N.C.): Sarin Chhak. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.C, și ministrul a- 
l'acerilor externe al G.R.U.N.C. ; 
Huot Sambath, membru al Bi
roului Politio al C.C. al F.U.N.C. 
și ambasador al Regatului Carn- 
bodgia în R. S. România; Thi- 
ounn Prasith, membru supleant 
al Biroului Poliție al C.C. al 
F.U.N.C. și ministrul însărcinat 
cu coordonarea eforturilor luptei 
pentru eliberare națională ; Al
teța Sa prințul Sisowath Me- 
thavi, director de cabinet al șe
fului statului.

în cadrul întîlnirilor și con
vorbirilor, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
prietenie și înțelegere reciprocă, 
cele două părți s-au informat 
reciproc asupra preocupărilor 
actuale ale popoarelor român și 
cambodgian, au examinat etapa 
actuală și perspectivele .relații
lor bilaterale și au efectuat un 
larg schimb de vederi cu pri
vire la probleme ale vieții in
ternaționale, îndeosebi situația 
din Peninsula Indochina.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a făcut o prezentare a activității 
intense desfășurate de poporul 
român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, pentru în
făptuirea amplului program de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, adoptat 
la cel de-al X-lea Congres al 
partidului.

Șeful statului Cambodgia, Al
teța Sa Regală Prințul Norodom 
Sianuk, a informat despre evo

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Președintele Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste, Secretar 

general ăl Partidului Comunist Român

PLECAREA PRINȚULUI 

NORODOM SIANUK
(Urmare din pag. I)

țări, în semn de salut se trag 
21 de salve de artilerie. Prin
țul Norodom Sianuk și preșe
dintele Nicolae Ceaușescu trec 
în revistă garda de onoare. 
Solii poporului cambodgian își 
iau rămas bun de la șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București, de la persoanele 
oficiale române prezente pe 
aeroport. Oaspeții răspund 
îndelung aclamațiilor priete
nești adresate de mii de oa
meni ai muncii aflați pe aero
port, își iau rămas bun de la 
conducătorii partidului și sta
tului nostru.

La despărțire, prințul Noro
dom Sianuk și președintele 
Nicolae Ceaușescu își string 
călduros mîinile, se îmbră
țișează. Tovarășa Elena 
Ceaușescu și prințesa Monique 
Sianuk își iau rămas bun cu 
cordialitate.

Un grup de pionieri oferă 
oaspeților buchete de flori.

Altețele lor Regale au fost 
însoțite în vizita oficială de 
prietenie în țara noastră de 
domnii leng Sar}’, trimis spe

ALTEIA SA REGALĂ PRINȚUL NORODOM SIANUIi
(19-22 IUNIE 1972)

luția situației din Cambodgia, 
scoțînd în evidență lupta neabă
tută și fără compromis dusă de 
poporul cambodgian și de forțe
le sale armate populare de eli
berare națională sub conducerea 
Frontului Unit Național al Cam
bodgiei și guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambod
giei, împotriva agresiunii impe
rialiștilor americani și împotri
va valeților lor, trădătorii de la 
Pnom Penh, pentru restaurarea 
suveranității și integrității teri
toriale a țării, pentru edificarea 
unei Cambodgii independente, 
pașnice, neutre, democrate și 
prospere. El a scos, de aseme
nea, în relief victoriile străluci
te ale poporului cambodgian ob
ținute pe plan militar, politic și 
diplomatic în ultimii doi ani și, 
mai ales, pe cele, obținute recent 
la Pnom Penh și în suburbiile 
sale, ca și în numeroase provin
cii, unde 27 de baze și poziții 
strategice importante deținute de 
către mercenarii de la Saigon și 
trădătorii de la Pnom Penh au 
fost în întregime lichidate și 
controlate de către forțele arma
te populare de la Svayrieng, de 
la Preyveng, de la Kampot și 
de la Takeo. Toate aceste vic
torii au permis o nouă lărgire 
a zonelor eliberate care repre
zintă în prezent peste opt ze
cimi din teritoriul național cu 
peste șapte zecimi din popu
lație.

în fața amenințării prăbușirii 
totale grăbite de aceste noi vic
torii, agresorii imperialiști și 
trădătorii de la Pnom Penh 
și-au intensificat febril mane
vrele politice și diplomatice în
șelătoare pentru a încerca să 
dea o aparență de legalitate re
gimului fantomă al clicii Lon 
Nol-Sirik Matak-Son Ngoc 
Thahh prin „referendum" și 
mascarada „alegerilor”, prin în
cercarea „soluțiilor de compro
mis" între Frontul Unit Națio
nal al Cambodgiei și trădătorii 
de Ia Pnom Penh, prin așa-zise- 
le „conferințe internaționale", 
printr-o pretinsă reconciliere na
țională, prin „încetarea pe loc a 
focului", prin intervenții ale or
ganizațiilor internaționale. Par
tea cambodgiana a denunțat și 
respins din nou toate aceste ma
nevre care nu vizează decît pre
lungirea și intensificarea războ
iului de agresiune imperialist în 
Cambodgia și în Indochina.

Procedînd la o trecere în re
vistă a principalelor evenimente 
în desfășurare pe arena interna
țională și analizînd fenomenele 
majore și dezvoltarea lor, cele 
două părți au subliniat convin
gerea lor că tendința dominantă 
a epocii actuale o constituie con
solidarea și influența cr.escîndă 
a forțelor păcii, democrației și 
progresului social. Evoluția po
zitivă survenită în raportul de 
forțe pe plan mondial limi
tează tot mai mult spațiul de 
acțiune al forțelor retrograde ale 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului. Ea favo
rizează manifestarea tot mai 
hotărîtă a voinței popoarelor 
de a-și afirma independența și 
suveranitatea.

Reafirmînd simpatia și soli
daritatea militantă a poporului 
român cu cauza dreaptă a po
porului cambodgian, partea ro-^ 
mână a dat o înaltă apreciere 
luptei sale eroice și acțiunilor 
întreprinse de Guvernul Regal 
de Uniune Națională de sub e- 
gida F.U.N.C., pentru unirea tu
turor forțelor patriotice din 
Cambodgia în apărarea ființei și 
libertății naționale, a dreptului 
imprescriptibil de a dispune de 
propriile destine, conform voin
ței și intereselor legitime. R. S. 
România susține ferm Procla
mația în 5 puncte din 23 martie 
1970 a Alteței Sale Regale, Prin
țul Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgia. și programul 
politie al Frontului’ Unit Națio
nal al Cambodgiei. Partea ro
mână se pronunță pentru res
pectarea neabătută a indepen
denței și suveranității Cambod
giei, a neutralității și integrității 
sale teritoriale — drepturi fun
damentale garantate prin Acor
durile de Ia Geneva din 1954 —

cial al părții din interior a 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei (F.U.N.C.) și al 
Guvernului Regal de Uniu
ne Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.). Sarin Chhak, 
membru ai Biroului Politie 
al C.C. al F.U.N.C. și mi
nistrul afacerilor externe al 
G.R.U.N.C., cu soția. Huot 
Sambath, membru al Biroului 
Politic al C.C. al F.U.N.C. și 
ambasador al Regatului Cam
bodgia în Republica So
cialistă România, cu soția, 
Thiounn Prasith, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.C. și ministru 
însărcinat cu coordonarea 
eforturilor luptei pentru elibe
rarea națională, Alteța Sa 
prințul Sisowath Methavi, di
rector de cabinet al șefului 
statului.

Avionul special cu care că
lătoresc înalții oaspeți cam
bodgieni decolează, îndreptîn- 
du-se spre R.P. Albania. Pînă 
la frontiera țării noastre, nava 
aeriană este escortată de 
avioane cu reacție ale forțelor 
armate române. 

pentru încetarea intervenției, r 
celorlalte acte de. agresiune ale 
imperialiștilor împotriva acestei 
țări.

Guvernul . și poporul român 
vor acorda și în viitor spriji
nul lor poporului cambodgian 
pentru victoria cauzei de elibe
rare națională, pentru reali
zarea aspirațiilor sale de pro
gres și dreptate socială, de neu
tralitate și pace și pentru ac
țiunea și eforturile sale în ve
derea obținerii recunoașterii 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională ca singurul și unicul 
guvern legitim și legal al Cam
bodgiei.

Partea cambodgiana a expri
mat și cu acest prilej o 4e 
gratitudine și recunoștință po
porului și guvernului Republi
cii Socialiste România pentru 
recunoașterea oficială, de la 
constituire, a Guvernului Regal 
de Uniune Națională ca unic 
reprezentant legal și legitim al 
Cambodgiei, pentru sprijinirea 
consecventă a poporului cam
bodgian în înfăptuirea idealu
rilor sale de libertate și inde
pendență, în lupta armată con
tra intervenției imperialiste. In 
același timp, partea cambodgia
na a adresat călduroase felici
tări pentru realizările impor
tante obținute de poporul ro
mân în opera de construcție so
cialistă a țării, în înfăptuirea 
obiectivelor trasate de ultimul 
congres al P.C.R.

Cele două părți se pronunță 
în modul cel mai energic și mi
litează cu fermitate pentru a se 
pune capăt cît mai grabnîo 
războiului din Vietnam și din 
întreaga Indochină, pentru în
cetarea bombardamentelor și a- 
nularea măsurilor de escalada
re militară luate în ultimul 
timp de S.U.A., pentru retra
gerea tuturor trupelor america
ne și ale aliaților lor din Pe
ninsula Indochineză și asigu
rarea condițiilor necesare pen
tru ca popoarele cambodgian, 
vietnamez și laoțian să-și poată 
rezolva singure problemele iii- 
terne, fără nici un amestec din 
afară.

Ele consideră că propunerile 
Republicii Democrate Vietnam, 
propunerile în 7 puncte ale 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, precum și propu
nerile Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambod
giei și ale Frontului Patriotic 
din Laos reprezintă o bază 
realistă pentru a se ajunge la 
o reglementare politică, pașni
că a războiului din Indochina. 
Pentru soluționarea problemei 
vietnameze, ele cer reluarea 
imediată a Conferinței de la 
Paris.

Cele două părți își exprimă 
convingerea că dreapta cauză 
a popoarelor cambodgian, viet
namez și laoțian și lupta lor 
unită, pe baza Declarației co
mune a Conferinței la nivel 
înalt a popoarelor din Indochi
na, vor triumfa !

Republica Socialistă România 
este hotărîtă să acorde, ca și 
pînă acum, întregul său spri
jin — material, politic și diplo
mație — popoarelor din Indochi
na, pînă la victoria finală îm
potriva imperialismului, pentru 
a-și cuceri dreptul de a hotărî 
singure asupra propriilor lor 
destine, asupra dezvoltării lor 
viitoare, corespunzător interese
lor și aspirațiilor lor vitale.

Ambele părți sprijină lupta 
poporului coreean pentru retra
gerea trupelor americane din 
Coreea de sud, propunerile gu
vernului Republicii Populare 
Democrate Coreene privind rea
lizarea reunificării independen
te și pașnice a țării.

Profund preocupate de situa
ția existentă în prezent în O- 
rientul Apropiat, care amenin
ță" în mod primejdios securita
tea și pacea internațională, cele 
două părți s-au pronunțat pen
tru găsirea unei soluții conform 
justiției, echității și principiilor, 
unanim recunoscute, ale drep
tului internațional și care să 
respecte, în mod necesar, drep

Convorbiri 
economice 
româno- 

vesf-germane
• NICOLAE M. NICOLAE, mi

nistru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior, a avut, in 
cadrul vizitei pe care o efectuea
ză in K. F. a Germaniei, convor
biri cu Otto Wolf von Ameron- 
gen, președintele Uniunii Federa
le a Camerelor de Comerț și In
dustrie din R.F.G., cu dr. F. Neef, 
vicepreședinte al Uniunii Federa
le a Industriașilor vest-germani, și 
cu Bertold Beiiz, președintele con
cernului Krupp.

La convorbiri, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de lucru si 
înțelegere reciprocă, a participat 
șl C. Oancea, ambasadorul țării 
noastre la Bonn.

W. Rogers va vizita 
R. P. Ungară

• LA INVITAȚIA LUI JANOS 
PETER, ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Ungare, William Ro
gers, secretar de stat al S.U.A. 
pentru afacerile externe, va face 
o vizită oficială în Ungaria, la în
ceputul lunii iulie a.c., anunță a- 
genția M.T.l.

• DELEGAȚIA Comisiei de poli
tică externă a Marii Adunări Na
ționale condusă de Mihai Dalea, 
președintele comisiei, a fost pri
mită la 22 iunie de Petăr Mlade- 
nov, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Bulgaria, iar apoi de 
Milko Tarabanov, prim-vicepre- 

turile fundamentale ale poporu
lui palestinian.

Profund atașate . dreptului 
inalienabil al fiecărui popor la 
existență liberă și independen
ță, cele două țări au reafirmat 
sprijinul lor față de lupta miș
cărilor de eliberare națională 
pentru lichidarea asupririi co
loniale, față de eforturile po
poarelor din Asia, Africa și A- 
merica Latină pentru consoli
darea independenței lor . politice 
și; economice, împotriva domi
nației imperialiste și a practi
cilor neocolonialiste, a discri
minării rasiale, pentru dreptate 
sociala și un viitor de prosperi
tate și pace.

Cele două părți se pronunță 
cu hotărîre pentru ca relațiile 
dintre state să se întemeieze 
trainic pe principiile indepen
denței și suveranității naționa
le, egalității depline în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
ale renunțării la forță și la a- 
menințarea cu folosirea forței, 
pentru lichidarea practicilor 
imperialiste de dominație și 
dictat în relațiile internaționa
le. Ele au subliniat că respec
tarea neabătută a acestor prin
cipii- — care capătă o tot mai 
largă recunoaștere internațio
nală — constituie un impera
tiv* fundamental al lumii de 
astăzi, o condiție decisivă pen
tru dezvoltarea ascendentă a so
cietății omenești.

Părțile sînt ferm convinse că 
în prezent soluționarea reală și 
trainică a marilor probleme cu 
care este confruntată omenirea 
impune luarea în oonsiderare a 
intereselor tuturor popoarelor, 
fără excepție, reclamă partici
parea directă și activă Ia viața 
internațională, cu drepturi egale, 
a tuturor statelor lumii — mari, 
mijlocii și mici.

Cele două părți au subliniat 
semnificația deosebită pentru 
triumful luptei antiimperialiste 
în întreaga lume, pentru cauza 
păcii și înțelegerii internaționa
le a, eforturilor care se depun 
în prezent în Europa, îndreptate 
spre întărirea securității și ex
cluderea forței în raporturile in
terstatale, realizarea destinderii 
și promovarea largă a colabo
rării pe- continent. Partea cam
bodgiana a dat, în acest context, 
o înaltă apreciere activității con
secvente desfășurate de Republi
ca Socialistă România, vizînd e- 
dificarea unui sistem trainic de 
securitate in Europa și găsirea 
mijloacelor acceptabile, pentru 
toate părțile, în vederea realiză
rii acesteia.

Părțile și-au exprimat deose
bita satisfacție pentru rezultate
le vizitei efectuate în România 
de Alteța Sa Regală Prințul No
rodom Sianuk, apreciind că dis
cuțiile rodnice purtate cu acest 
prilej au contribuit la dezvol
tarea legăturilor de prietenie și 
solidaritate dintre poporul ro
mân și poporul cambodgian, din
tre Partidul Comunist Român și 
Frontul Unit Național al Cam
bodgiei. Ele au dat expresie con
vingerii lor nestrămutate că re
lațiile dintre Republica Socia
listă România și Cambodgia se 
vor dezvolta continuu în intere
sul celor două popoare, al cau
zei luptei împotriva imperialis
mului, al progresului și păcii în 
lume.

Șeful statului Cambodgia. pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei, Alteța Sa 
Regală Prințul Norodom Sia
nuk, și Alteța Sa Regală prin
țesa Monique Sianuk îm
preună cu personalitățile ofi
ciale care i-au însoțit, au expri
mat președintelui Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, secretarul general al 
Partidului.- Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ccaușescu, guvernului și 
poporului român cele mai sin
cere mulțumiri pentru primirea 
caldă și prietenească, pentru 
ospitalitatea ce le-a fost re
zervată în timpul vizitei în Re
publica Socialistă România.

București, 21 iunie 1972

NORODOM SIANUK
Șeful Statului Cambodgia, 

Președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei

ședinte al Adunării Populare a 
H. P. Bulgaria.

La cele două întîlniri, s-a făcut 
un schimb de păreri în legătură 
cu dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două tari și perspectivele lor, 
precum și cu privire la colaborarea 
balcanică și securitatea europeană.

La întîlniri au fost prezenți 
Sava Ganovski, președintele Co
misiei permanente pentru politică 
externă a Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria și Nicolae Blejan,1 
ambasadorul'țării noastre la Sofia.

P e»s
• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 

agenția ADN, la 21 și 22 iunie, 
la sediul Cancelariei din Bont;, 
s-au întflnit dr. Michael Kohl, se
cretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Germane, și Egon Bahr, secretar 
de stat la Cancelaria R.F. a Ger
maniei, însoțiți de delegațiile res
pective.

Obiectul schimburilor de păreri, 
precizează agenția menționată, l-a 
constituit stabilirea de relații nor
male de bună vecinătate între 
R. D. Germană și R. F. a Germa
niei. ca state independente.

Convorbirile vor fi reluate la 28 
iunie, la Berlin.
• TRIBUNALUL MILITAR. însăr

cinat cu judecarea iui Kozo Oka
moto, tânărul japonez în virată de

După acțiunile militare 
israeliene in Liban

• Plingere libaneză și notă de protest a 
Israelului la O. N. U. • întrevedere

Saeb Salam - Yasser Arafat 
repercusiunile acesteia și a luat 
„toate măsurile pe care le cere 
situația".

DAMASC 22 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe, al 
Siriei și Comandamentul Forțe
lor Armate siriene au dat pu
blicității declarații, transmise de 
postul de radio Damasc și re
luate de agențiile Reuter, Fran
ce Presse, TASS și Associated 
Press, în care se arată că cinci 
ofițeri sirieni au fost capturați 
în timpul atacului lansat Ia 21 
iunie de trupe terestre, aviația 
și artileria israeliană în zona 
localității Hasbaya, din Liban.

Conferința miniștrilor 
culturii din țările Europei

NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager
pres). — Reprezentantul per
manent al Libanului la O.N.U., 
Edouard Ghorra, a prezen
tat președintelui Consiliului 
de Securitate, la cererea gu
vernului Libanului, o plînge- 
re în legătură cu atacurile 
lansate de Israel la 21 iunie 
în zonele din sud-estul Libanu
lui, -anunță agențiile Reuter și 
France Prjesse. Secretariatul 
O.N.U.- a precizat că plîngerea 
nu a fost însoțită de o cerere 
privind convocarea unei reuni
uni a Consiliului de Securitate.

TEL AVIV 22 (Agerpres). —- 
Guvernul israelian a cerut re
prezentantului permanent al Is
raelului la O.N.U., Joseph Te- 
koah, să transmită Consiliului 
de Securitate o notă de protest 
în legătură cu incidentele care 
au avut loc la 20 iunie, în apro
piere de frontiera israelian o- 
libaneză, a anunțat postul de ra
dio Tel Aviv, reluat de agenția 
France Presse. Potrivit postului 
de radio amintit, guvernul isra
elian a cerut autorităților liba
neze să pună capăt unor aseme
nea acte, prin toate mijloacele

BEIRUT 22 (Agerpres). Preșe
dintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, a avut 
o întrevedere cu Saeb Salam, 
primul ministru al Libanului, 
informează agenția France Pres
se. A fost examinată, cu această 
ocazie, situația creată de atacul 
lansat de aviația, artileria și 
forțele terestre israeliene asu
pra unor sate libaneze și a ba
zelor organizațiilor palestiniene 
de rezistență, situate pe terito
riul libanez, menționează agenr 
ția France Presse.

BEIRUT 22 (Agerpres). — 
Consiliul de Miniștri al Liba
nului s-a întrunit, joi, într-o 
ședință extraordinară, sub pre
ședinția șefului startului, Sulei
man Frangieh, pentru a exami
na situația creată în urma a- 
tacurilor lansate, miercuri, de 
Israel asupra regiunilor din su
dul țării, acțiuni soldate, po
trivit unui bilanț provizoriu, 
cu 48 de morți și 55 răniți, a- 
nunță agenția France Presse..

După încheierea reuniunii, 
care a durat trei ore, Khat- 
chik Babikian, ministrul infor
mațiilor, a declarat că guver
nul libanez a trecut în revistă 
detaliile acțiunii israeliene și

Consfătuirea intelectualilor 

patrioți din Pnom Penh
Agenția Khmeră de Informații relatează că, într-una 

din zonele eliberate ale Cambodgiei, a avut Ioc o consfătuire 
a intelectualilor patrioți din Pnom Penh, organizată sub auspi
ciile Comitetului din Pnom Penh al Frontului Unit Național al 
Cambodgiei.

Participanții la consfătuire, 
ale cărei lucrări s-au desfășu
rat sub conducerea Iui Hou 
Yuon, ministrul de interne, 
pentru reforme comunale și al 
cooperației in Guvernul Regal 
de Uniune Națională al Cam
bodgiei, au examinat situația 
pe plan intern, precum și ecoul 
internațional al evenimentelor 
din Cambodgia și au dezbătut 
modalitățile de lansare a unei 
ofensive generalizate împotriva 
regimului marionetă, pentru de
plina eliberare a patriei khme
re. într-o rezoluție adoptată la 
încheierea consfătuirii se expri
mă sprijinul ferm față de 
F.U.N.C. și G.U.U.N.C., precum 
și față de lupta eroică împotriva 
regimului antipopular și antina
țional al Iui Lon Noi, dusă de 
forțele patriotice din capitala 
canibodgiană, în rîndurile că
rora intră, muncitori, studenți, 
funcționari, reprezentanți ai 
clerului budist. ‘ Rezoluția expri
mă, de asemenea, hotărîrea de

24 de ani implicat în atentatul de 
la aeroportul israelian Lod, în 
cursul căruia 26 de persoane și-au 
pierdut viața și alte 72 au fost ră
nite, s-a întrunit, joi, într-o ședin
ță extraordinară, anunță agențiile 
France Presse si United Press In
ternațional. Ședința a fost convo
cată cu aproape o săptămînă îna
inte de data fixată anterior pentru 
deschiderea procesului, pentru au
dierea unui martor important, care 
trebuia sa părăsească Israelul la 
sfirșitul acestei săptămini.

CUI?
E. Kennedy repetă 
hotărîrea de a nu 

candida
• SENATORUL DEMOCRAT 

EDWARD KENNEDY a dat publi
cității o declarație în care preci
zează că, „în scopul prevenirii 
oricăror speculații din partea pre
sei și a îndepărtării oricărei 
îndoieli din partea delegații
lor la Convenția națională a 
partidului democrat sau a publi- 
cului“, repetă hotărîrea sa finală 
„de a nu accepta sub nici un mo
tiv candidatura în cursul acestui 
an, pentru vreo funcție oficială". 
Declarația survine într-un moment 
în care se intensificaseră specula
țiile că senatorul Kennedy va 
putea fi convins, în ciuda dezmin

La Helsinki continuă con
ferința miniștrilor cultu
rii din Europa, organizată 
sub egida U.N.E.S.C.O.

Paralel cu dezbaterea gene
rală, în cadrul plenarei, a pro
blemelor legate de politicile cul
turale ale țărilor europene, de 
accesul și participarea maselor 
Ia cultură și de cooperarea in
ternațională în acest domeniu, 
și-au început activitatea și co
misiile de lucru.

In comisia întîia, care exami
nează problema mijloacelor de 
difuzare a culturii, delegatul 
român Ion Dodu Bălan a subli
niat, în intervenția sa, necesita
tea ca guvernele să acorde o a- 
tenție sporită difuzării culturii 
prin mijloacele moderne de co
municare care să se împletească 
armonios cu cele tradiționale. 
Mijloacele moderne de difuzare 
a culturii — a spus el — repre
zintă un factor însemnat în creș
terea nivelului cultural al ma
selor și în dezvoltarea plenară 
a personalității umane, sînt un 
factor activ al progresului so
cial și al consolidării păcii.

în comisia a treia, care se ocu
pă de politica mijloacelor de 
cercetare a fenomenului, cultu
ral, delegatul român Vasile 
Ileasa, a subliniat necesitatea 
creșterii calității informațiilor 
și a statisticilor culturale, pen

a contribui Ia întărirea pozi-^ 
ției de independență și suvera
nitate a Cambodgiei, voința ne
abătută a poporului khmer de 
a continua lupta fără a da îna
poi, fără compromisuri sau ne
gocieri, pînă la înfrîngerea 
completă a agresiunii, ai cărei 
promotori sînt S.U.A. și acoli- 
ții lor de la Saigon și Bangkok 
pînă la izgonirea guvernanților 
marionetă de la Pnom Penh.
• LA INVITAȚIA LUI HADJI 

IjLESHI, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R.P. Albania, 
și a lui Mehmet Shehu, președin
tele Consiliului de Miniștri, in Al
bania a sosit, intr-o vizită oficia
lă, Samdech Norodom Sianuk, 
șeful .statului Cambodgia, pre
ședintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, împreună cu soția, 
prințesa Monique Sianuk.

La aeroport, oaspeții cambod
gieni au fost întâmpinați de Hadji 
LIeshî și Mehmet Shehu. de alte 
persoane oficiale albaneze, pre
cum și de șefi și membri ai misiu
nilor diplomatice acreditați în Al
bania, informează agenția A.T.A.

țirilor sale repetate, să accepte la 
Convenția Partidului democrat 
candidatura pentru funcția de vi
cepreședinte al S.U.A.

în Burundi a fost 
restabilit calmul

• COMANDANTUL ȘEF al for
țelor armate ale Republicii Bu
rundi, Thomas Ndabemeye, a de
clarat că pe întreg teritoriul ță
rii a fost restabilit calmul, după 
tentativa eșuată de lovitură de 
stat a elementelor regaliste. Nda- 
bemeye a adresat concetățenilor 
săi chemarea de a apăra unita
tea națională.

• ȘEFUL DELEGAȚIEI CO
MUNITĂȚII CIPRIOTE TURCE 
la convorbirile intercomunitare 
de la Nicosia, Rauf Denktash, 
va efectua, săptămînă viitoare, 
o vizită oficială la Ankara pen
tru a prezenta guvernului turc 
un raport asupra progresului 
înregistrat în convorbirile a- 
mintite — informează agenția 
Reuter.

• CELEBRA „PIETA“ a lui Mi
chelangelo, .deteriorată la 21 mai 
a.c. cu lovituri de ciocan de un 
alienat mintal, va putea fi restau
rată complet pînă la sfîrșitul aces
tui an, a declarat directorul Mu
zeului din Vatican, prof, de Cam
pos. El a informat, cu acest pri
lej, că experții fotografiază în pre
zent părțile distruse ale sculptu
rii șl selecționează materialul ne
cesar restaurării. Inițial, directo
rul muzeului apreciase că lucrările 
ar putea dura mai mulți ani.

• LA 20 IUNIE, Consiliul 
de Securitate a adoptat prin 
consens, după cum s-a anun
țat, o declarație generală 
care condamnă pirateria ae
riană și cheamă statele să ia 
măsuri pentru a o combate, 
în textul declarației, care a 
fost dat publicității la Națiu
nile Unite, se arată printre 
altele : „Membrii Consiliului 
de Securitate sînt serios pre
ocupați de amenințarea care 
planează asupra vieții călă
torilor și membrilor echipa
jelor în urma deturnărilor de 
avioane și a altor acte de in
gerință ilicită în aviația civilă 
internațională. Ei condamnă 
toate aceste acțiuni, ce consti
tuie un obstacol grav în calea 
folosirii normale a transpor
turilor aeriene, și consideră 
necesar să li se pună capăt. 
Consiliul de Securitate chea
mă toate statele să desfă
șoare și să intensifice activi
tățile și măsurile de colabo
rare internațională în acest 
domeniu, conform obligații
lor care decurg din Cartă, 
pentru a asigura maximum 
de securitate aviației civile 
internaționale".

tru elaborarea de studii compa
rative privind realizările state
lor în domeniul culturii.

Mihai Marinescu 
primit de W. Stoph
• MIHAI MARINESCU, vice- 

președinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, președintele părții române în 
comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică între Româ
nia și R.D.G., care se află la Ber
lin cu prilejul sesiunii comisiei 
mixte, a fost primit la 22 iunie de 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.D. Germane, Willi Stoph.

In cursul convorbirii care a a- 
vut Ioc cu acest prilej, desfășura
te într-o atmosferă caldă, priete
nească, au fost abordate probleme 
ale dezvoltării colaborării și coo
perării între cele două țări.'La în
tâlnire au participat vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, Kurt Fichtner, președin
tele părții R. D. Germane în Comi
sia mixtă, alte personalități ale 
vieții economice din R.D.G.,’ pre
cum și ambasadorul țării noastre 
în R.D.G., Vasile Vlad.

In aceeași zi, Ia sediul Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G. a fost 
semnat protocolul privind sesiunea 
Comisiei mixte.

★
Intre 19 și 22 iunie 1972 au avut 

loc în R. D. Germană lucrările se
siunii a V-a a Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare eco
nomică între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

In cadrul lucrărilor sesiunii s-au 
examinat și convenit măsuri pen
tru dezvoltarea și adîncirea in 
continuare a relațiilor de colabo
rare și cooperare economică și 
tehnico-științifică dintre cele două 
țări în spiritul rezultatelor convor
birilor oficiale dintre delegațiile 
de partid și de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Democrate Germane, care au avut 
Ioc la București în luna mai a.c.

Lucrările s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie si înțelege
re reciprocă.

Joi după-amiază, delegația eco
nomică guvernamentală română 
S-a înapoiat în Capitală.

SAfUĂrOAUU LUXEMBURGULUI
Situat în inima 

Europei, între 
Franța, Belgia și 
R. F. a Germa
niei, Marele Du- . 
cat al Luxem
burgului cultivă 
armonia desăvâr
șită a unor tra
diții diferite, de 
esență renascen
tistă sau gotică, 
a conservat cu

grijă vestigiile trecutului.
In anul 963, spun cronicile, 

contele Siegfried de Ardenne 
și-a ridicat un castcl-fortă- 
reață în jurul căruia s-a orin- 
duit în secolele următoare alte 
și alte așezări, constituind intii 
o capitală în formă de stea — 
Luxemburg — a cărui putere 
și influență i-a impus apoi nu
mele micului stătuleț. Acum, 
fosta cetate a devenit un im-

Bastionul avansat „Trei ghinzi", o relicva a Evului Mediu

portant centru financiar-indus- 
triai si nod de comunicații in
ternaționale.

Relieful muntos i-a apărat 
pe cei aproximativ 340 000 de 
locuitori in împrejurări grele, 
dar pînă in 1815, teritoriul ac
tual al Luxemburgului (2856 
km.p.) a fost revendicat pe 
rînd de burgunzi, spanioli, 
francezi, austrieci, prusaci, 
care i-au lăsat moștenire ele
mente de stil arhitectural: 
porticuri, turnuri, bastioane, 
forturi printre culturile tradi
ționale de trandafiri din văile 
Moselle și Alzette. Mari perso
nalități umanistice au îndrăgit 
acest „burg", și-au petrecut 
frînturi de viață pe aceste me
leaguri ; Jean Racine a făcut 
un popas aici în 1687; Goethe a 
admirat „grandoarea și grația" 
turlelor sale; Victor Hugo, in 
1871, se interesa de fortăreață, 
cadru pentru cîteva dintre „Lc- 
gendes des Siecles" ale sale.

Noi acțiuni 
ale patrioților 
sud-vietnamezi

SAIGON 22 (Agerpres). — UL 
nități ale Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
sprijinite de tancuri au lansat 
joi un atac împotriva perime
trului de apărare al armatei 
saigoneze din zona Hue, traver- 
sînd rîul My Chanh. Agenția 
UNITED PRESS INTERNATIO
NAL, care relatează această ști
re, informează că patrioții își 
mențineau în seara aceleiași 
zile pozițiile ocupate în perime
trul armatei saigoneze, unde 
continuau să se desfășoare lup
te înverșunate, în pofida inter
venției masive a aviației de 
bombardament și asalt a State
lor Unite. Aceeași agenție afir
mă că acesta este unul din 
cele mai puternice atacuri ale 
patrioților din cursul actualei 
ofensive. Agenția U.P.I. preci
zează că atacul patrioților a 
fost declanșat concomitent cu 
începerea retragerii detașamen
tului saigonez care a participat 
la încercarea, eșuată, de recu
cerire a provinciei Quang Tri.

Pe de altă parte, agenția 
ASSOCIATED PRESS relatează 
că potrivit Comandamentului 
merican din Saigon, alți șase 
militari americani au fost uciși 
în ultimele zile în zona An Loe, 
unde de mai multe săptamîni 
sînt blocate importante unități 
saigoneze ce intenționaseră ini4 
țial să recucerească orașul și 
deschidă șoseaua nr. 13 care 
leagă An. Loc-ul de Saigon. Se 
știe că ambele aceste încercări 
au eșuat. Do asemenea, conti
nuă să aibă loc lupte în zona 
Platourilor Centrale, unde, da 
mai mult timp, trupele saigo- 
neze încearcă în zadar să re
capete controlul asupra șoselei 
nr. 14 care leagă orașele Kon4 
turn și Pleiku.

• DIRECȚIUNEA Parti
dului socialist democratic 
italian a hotărât, miercuri 
seara, să participe alături de 
Partidul democrat-creștin și 
cel liberal la un viitor gu
vern de coaliție. Această de
cizie, se apreciază în cercu
rile politice italiene, ar putea 
pune capăt situației confuze 
în care se află premierul de
semnat, Giulio Andreotti, 
permițindu-i să treacă la 
formarea noului cabinet tri
partit. Sc așteaptă ca An
dreotti să anunțe componen
ța guvernului său pînă la 
sfîrșitul săptămînii în curs.

Coaliția de centru, preco
nizată de Partidul democrat- 
creștin după refuzul socia
liștilor de a se alătura libe
ralilor în cabinet, deține o 
majoritate redusă în Parla
ment, deși se bucură de spri
jinul exterior al Partidului 
republican, care, după cum 
se știe, s-a abținut de a 
participa la această formație 
guvernamentală.

Uniunea cu Olanda hotărîtă 
de Congresul de la Viena din 
1815 a durat pînă în 1890. Dar 
pe la 1867. Conferința de la 
Londra l-a declarat „stat veș
nic neutru". Secolul XIX, cu 
explozia sa industrială a făcut 
să răsune văile înguste ale ță
rii de șueratul locomotivelor 
care treceau zecile de viaducte. 
Podurile au deschis drum liber 
circulației intense, fapt care 
i-a conferit Luxemburgului nu
mele de .„oraș al podurilor", 
semn că el nu mai sta izolat 
pp înălțimile stîncoase ca un 
„Gibraltar al nordului" — cum 
il numise odinioară Carnot. 
Țara posedă acum un poten
țial economic deosebit, cu 6 
milioane de tone de minereu 
de fier și 4 milioane de tone 
oțel pe an. 7® la sută din ve
nitul național este asigurat de 

siderurgie — cartea de vizită 
pentru export al celui de-al 
cincilea centru siderurgic eu
ropean. produsele laminate, și
nele de cale ferată, utilajele 
chimice, materialele de con
strucții, pielăria, textilele com
pletează spectrul unui comerț 
exterior in plină dezvoltare

Preocupată de intensificarea 
colaborării pe continentul nos
tru, pentru transformarea Eu
ropei într-o zonă a păcii si 
înțelegerii, România a dezvol
tat legături de colaborare cu 
Luxemburgul în interesul am
belor popoare Acordul comer
cial pe termen lung intre țara 
noastră și țările Beneluxului 
(Belgia, Olanda și Luxemburg) 
a creat un cadru propice inten
sificării schimburilor economi
ce și comerciale cu Marele 
Ducat al Luxemburulul
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București, Piața „Sctnteii*. 
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFIhATEâlA*

Te!. 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și Instituții. .
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