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partid al Capitalei — în 
de astĂzI s-a vorbit mal

zale rezervele Interne ale dezvol
tării economice, căile de valorificare 
integrală a resurselor materiale șl 
umane. Pe această bază, organiza
țiile județene de partid au hotSrlt 
să-și suplimenteze angajamentele 
inițiale in Întrecerea socialista In
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inițiale in Întrecerea socialistă 
cinstea Conferinței Naționale șl 
celei de-a XXV-a aniversări a 
publldl, asumi ndu-șl In mod 
lemn angajamentul patriotic'de 
mobiliza forțele comuniști tor, ale tu
turor oamenilor muncii pentru rea- 

infăptulrca

Harghita. Ccuuie îî 
.Timiș, Ștefan Voltec 
Iosif Banc 
Blnjovlci - 
Burtică — 
Constantlnes'cu 
Miu Dobrescu — Jude! 
Mihai Gere — județul 
Va«,ile : Patlllneț . .
Ion Pățan — județul Iași, Ștefan An
drei —județul Gorj.

Ca și la conferințele desfășurate 
in cursul săpîămlnli treeute, pe nr- ..............

is- ho-1 
din

să contureze ____ _____
rilor co . so vor desfășura da, Conte-.
rihțâ Națională — ... - ----------- ------
rldicare la un nivel superior, a acîl- lor. n , cidșeJ muncitoare, țărănimii,
Vltățli In toate compartimentele vi'e- intelectualității, -o oamenilor muncii
țll sociale, de perfecționare a. roiului ijs toata hațlonaUtațiic de. a mlfita
conducător ni partidului In societate. fără preget pentru Înfăptuirea po-

PreluUndenl, numitorul comun al uticll mnrx'st-lehlnlste a partidului,
dezbaterilor l-a constituit Înaltul Pu^ in slujba înfloririi Ilomânlel
spirit de responsabilitate ; șl;je3dgen4 socialiste, victoriei cauzei socialisniu-
țâ partinică in care au fost anali- lui și a păcii.
' ■ ' - i !

activul de 
conferința 
concret. Atlt secretarii organizații-, 
lor de partid din sectoare, cil și di
rectorii, inginerii, muncitorii, cei
lalți tovarăși care au luat cuvlntul, 
s-au referit la probleme concrete; pu 
înfățișat posibilitățile reale de a fo
losi mal bine capacitatea’de pro
ducție existentă — atlt in ce pri
vește spațiile, cit șl mașinile șl uti
lajele. Este un lucru bun I Aceasta 
demonstrează că organizația de 
partid din Capitală, activul său, co
muniștii, oamenii muncii au înțeles 
șl înțeleg mal bine că activitatea de 
partid, construcția socialismului 
este o problemă concretă, și nu ab
stractă, că înfăptuirea programului 
elaborat, .de Congresul al X-lea al 
partidului — apropierea României 
de nivelul , țărilor cu o industrie 
dezvoltată — se poate realiza nu
mai printr-o hctlvitate concretă, la 
flecare Ioc de muncă, iată de ce 
apreciez' în mod deosebit felul, tn 
care;au-fost abordate problemele In 
această conferință ; deși tovarășul 
Cioară‘este, după cit știți, de cu- 
rînd prlriî-secretnr ăl, Capitalei, are 
un rol Important In Imprimarea a- 
cestul curs In organizația do 
partid. (Aplauze)..

Desigur, tovarăși,, angajamentul 
de a realiza planul de producție In 
patru ani și jumătate, ded in 54 de 
luni, cere eforturi, serioase. Aceasta 
presupune, \ după. calculele făcute 

există de corni teiul municipal de partid, 
o producție suplimentară de circa 
52 de miliarde . lei.. Dacă analizăm 
posibilitățile Capitalei, aceasta nu 
este chiar atlt de greu de realizat, 
pentru că, !după părerea mea, încă 
de la stabilirea planului s-au pro
dus unele greșeli ; sarcina stabilită 
Capitalei, de a crește producția 
globală cu57.la sută, a fost mică, 
țlnlnd scama de potențialul exis
tent șl de faptul că în această pe
rioadă se dezvoltă noi unități pro
ductive, Investițiile cresc cu 40 la 
sută. In fond,.ceea ce s-a prevăzut 
să se realizeze urmează să se ob
țină nu atlt pe baza folosirii mal 
bune a vechilor capacități, cit pa 
seama capacităților nou create. De 
aceea nu este chiar de speriat con- 
cluzla că se poate obține o pro- 
ducțib de 200 la sută, adică o du
blare a producției față de 1070. 
Cred că așa ar fi trebuit să arate 
de la Început planul; pentru'Capi
tală ; aceasta ne-ar fl dat acum 
posibilitatea să facem o suplimen
tare mal reală. (VII aplauze).

Cițlva; tovarăși au spus aici că se 
poate obține o producție dublă la 
capacitățile: .și utilajele existente — 
în electronică, în domeniul calcu
latoarelor ; ați auzit ce‘spații nefo
losite există și pe care le putem 
dota corespunzător imediat,- sau pe 
măsura Importării sau producerii

tn prezența tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu, secretar ge
neral ai Partidului Comunist 
Român, s-au desfășurat slmbă- 
tă, lucrările conferinței ex
traordinare a organizației mu
nicipale de partid București, 
care are loc In intîmpinarea 
Conferinței Naționale a parti
dului — eveniment de Impor
tanță majoră In viața politică 
a țării.

La conferință au participat 
tovarășii Gheorghe Ităduiescu, 
Maxim Berghîanu, Gheorghe 
Stoica, Ion Ionlță, Ion Stanes- 
cu, Mihai Marinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, precum șl membri al 
C.C. al P.C.R., al Consiliului de 
Stat ți al guvernului, conducă
tori de instituții centrale șl or
ganizații obștești, membri de 
partid cu stagiu In Ilegalitate.

Au luat parte membri și 
membri supleanțl al Comitetu
lui municipal de partid Bucu
rești, precum șl delegați! 
desemnați în adunările gene
rale ale tuturor comuniștilor 
sau în plenare cu activul ale 
comitetelor de partid din în
treprinderile, instituțiile șl 
cartierele Capitalei.

Intrarea în sala âe ședințe n 
tovarășului Nlcolno Ceaușescu 
a fost salutată de particlpahți 
eu vil șl înâeluhgL aplauze. 
Minute în șir se ovaționează 
pentru partid, pentru secreta
rul general al partidului. Este 
o atmosferă de puternic șl vi
brant entuziasm.

După deschiderea ședinței, 
tovarășul Gheorghe 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal, București - al P.C.R., a 
prezentat informarea cu pri
vire la înfăptuirea sarcinilor 
rezultate din hotarirlle Confe
rinței Naționale a partidului 
din decembrie 1907 șl ale Con
gresului al X-lea al P.C.R.., 
privind perfecționarea organi
zării, conducerii șl planificării 
activi lății economico-sbclâle. 
dezvoltarea democrației socla- 
ILste, sistematizarea munici
piului București.’.

Pe marginea Informării nu 
aftut loc dezbateri, in cadrul 
cin ora s-au analizat, Intr-o 
atmosferă de înaltă responsa
bilitate comunistă,, problemele: 
principale ale vieții economice, 
sociale, politice și administra
tive a Capitalei țării. Totodn- 
tă, au fost examinate modali
tățile de perfecționare a con
ducerii de către partid a eco
nomiei, formele șl metodele 
menite să contribuie In crește
rea rolului șl competenței or
ganizațiilor de partid In îmbu
nătățirea activității In toate 
domeniile.

în cursul .dezbaterilor au 
luat cuvlntul tovarășii Dumi
tru Gheorghe, prlm-secretar al

nu proci u- 
cum 1

utilajelor respective. S-a arătat aici 
că aveți o încărcare'a utilajelor șl 
o utilizare a schimburilor sub me
dia pe, țară, deși Bucureștiul deține 
aproape 18 ta sută din Industria < 
României ; nu nuli spun că șl me
dia pe. țară este slabă, ; nivelul 

; schimburilor rldiclndu-se la apro
ximativ 1,70. Rezultă deci că pen-' 

- tru a obține ce v-ați propus,nu se ; 
cer eforturi exlraordinare. el mă
suri pentru o mâl Bună utilizare a' 
capacităților existente. De- aceea, 
apreciez că angajamentele corni- ! 
telului municipal, angajamentele 
conferinței dumneavoastră sint pe 
deplin realizabile și chiar conțin 
Jn sine unele rezerve. Am convin- . 
gerea fermă că comuniștii, oamenii 
munci! din Capitală vor realiza in ’ 
acest cincinal o producție, dublă 
față de 1970. (Aplauze puternice).

Desigur, numai angajamentele 
nu șinț suficiente ; este necesar 
să se treacă la stabilirea măsu
rilor» pentru ■• realizarea;. Iar în ;- 
viață. In primul rind,. trebuie o- 
doptate măsuri in vederea folo
sirii tuturor capacităților de pro- , 
ducție, trecerii la realizarea schim
burilor In sensul propunerilor co
mitetului municipal în acest scop 
trebuie să se stabilească programe 
concrete In flecare sector, în fie- - 
care întreprindere șl, desigur, un 
program unitar pe Capitală, sta- 
bll!ndu-se sarcini pentru toți fac
torii chemați să concure la reali- ;/ 
zarea iul. Este necesar să se asl- > ’ 

„g'.ire o bună colaborare șl conta- 
crore Intre Întreprinderile Capi-’» 
talel șl, totodată, colaborarea sl 

‘ conlucrarea cu întreprinderile din 
țarii. în această direcție vo- tre- , 
bui să acționeze conducerile! cen
tralelor și ministerelor. De altfel, 
toate ministerele Lșl desfășoară ■/ 
activitatea In Capitală șl comite- / 
tul municipal poate da un aport \ 
însemnat la realizarea întregului 
complex de măsuri privind înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen. Trebuie să vă Informez că, 

. ținlndu-sc senina rd de angajamen
tele celorlalte județe, s-a, stabilit >-■■ 

se elaboreze' un program de 
măsuri suplimentare pe.Întreaga ; 
țară în vederea justei' corelări, -a 
colaborării șl asigurării aprovizio
nării tehnlco-materiaie necesare ■ 
realizării angajamentelor. Pentru x/ 
că nu este vorba să realizăm ori
cum depășirea producție! globale. 
Vreau să se înțeleagă foarte clar 
—■ șl cred că comitetul municipal 
a ținut seama de acest lucru — 
că nu dorim ca sporirea produc- • 
țiel globale să .fie rerâltatul-cir
culației Interne, a diferitelor pro- / 
duse, ci al creșterii producției fizice 
la prețuri constante; Deci cele 52

conferințele au prilejuit Jujn1 larg 'u H g . f—~—
aprofundat schimb de opinii menit . ^re‘e ta diferite ramuri șl

In vederea dezbate- ,e acilvitate pentru înde,,,.____
’ ta, £ .cincinalului înainta de termen, |Ou
— modalitățile de ' u-exprimat voința fermă a comuniști- 

JuperipȚ. ad’acib.. !9.te.n - 
irtlniMUF'*®4*’

llzarea - marelui obiectiv ___ ,_____
prevederilor cincinalului Înainte de 
termen.

Cu o deosebita forță ou exprimat 
conferințele județene de partid ade
ziunea totală a comuniștilor, a În
tregului popor față de politica in
ternă șl externă a partidului, hotă
rî rea de a-șl consacra Întreaga ener
gie îndeplinirii acesteia, operei ;da 
construcție a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru pro
pășirea pațrleJ, sjaro binele șl feri
cirea oamenilor muncii do la orașe 
șl Mte. . • i

Conferințele organizațiilor Jude
țene de partid au alee delegați î la 
Conferința Națională a P.C.R. — 
comuniști care, prin calltațllo lor 

. politice, profesionale șl elice, prin 
meritele lor deosebite in întrecerea 
socialiste, în „bătălia cincinalului", 
prin întreaga lor activitate șl cdm- 
Rortare se bucură de încrederea ! șl 
P^^lTea.eoleclivuiui lor, a opiniei 

f«La: tachelorea lucrărilor, conferin
țele extraordinare ale organizațiilor 
județene, de'partid au adresat, in
tr-o atmosferă entuziasta, telegrama 
.Comlletainî Centrai al I'.C.It., tova-

în atmosfera de efervescență po
litică proprie ’ pregătirilor pentru 
Conferința Națională a P.C.R., ieri 
au, avut loc conferințele extraordi
nare alo organizațiilor de partid, in 
20 de județe ale țării.

La conferințele extraordinare ale 
organizațiilor județene da partid au 
participat, lulnd cuvlntul ta Înche
ierea lucrărilor, tovarășii : Iou 
Gheorghe Maurer — județul Cluj, 
Manca ălăncscu — județul Dîmbo
vița, Paul Nleulexcu-M.Izii — județul 
Constanța, Gheorghe Pană — județul 
Arad, Vlrgll Trofln — județul Bra
șov, Iile Venlcț — județul Hunedoa
ra. Florian Dănălache — județul Su
ceava. Emil Drlgănescu — județul 

^Mehedinți. Janos Fazekns — ludoțul 
lieonte Itautu — județul 

: — județul Dolj, 
— județul Neamț, Petre 

- județul Ialomița, Cornel 
județul Prahova, Miron 

județul Vrancea, 
’ site Botoșani.

I Maramureș, ’ 
județul Covasnn, -

Stimați tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor comuniști
lor și oamenilor muncii din Capi
tală un salut călduros din partea 
Comitetului Central ol partidului 
șl a mea personal. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Pot aprecia că lucrările confe
rințe! organizației de partid din 
Capitală s-au desfășurat intr-un 
spirit de lucru, de înaltă exigență 
comunistă. Informarea prezentată 
de tovarășul Cioară șl cuvlntul to
varășilor care au ^participat ta dez
bateri au ‘scos în evidență faptul 
că s-au obținut Importante rezul
tate în înfăptuirea planului pe 1971 
șl pe primele 5 luni aie anului 1972.

' In felul acesta, domenii muncii din 
Capitala patriei noastre au adus,o 
contribuție de mare Însemnătate la 
realizarea planului clnclnaL După 
Iiiim cunoașteți/In îhtteaga țării te 
obțin rezultate bune In înfăptuirea 
pțncjpalului. Dip, / rezultatele de 
plnă'ac'um se poate trage concluzia 
că programul elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului corts-’ 
punde pe’deplin forței, capacității 
creatoare a clasei muncitoare, a în
tregului nostru popor, că acest pro
gram este realist șl exista toate 
posibilitățile să fie realizat In bune 
condiții. Mul mult chiar, activita
tea de plnă acum, analizele ,care au 
loc fn.toate județele șl unitățile 
productive evidențiază că. există 

’ Încă mari rezerve de capacități de 
producție pentru obținerea unor 
depășiri simțitoare ale prevederilor 
cincinalului. De altfel, in întreaga 
țară , se stabilesc no! angajamente 
șl se desfășoară o intensă activi- 

, tale in vederea îndeplinirii cincina
lului înainte de termen.

. /Nu aș dori să mă refer acum mal 
amănunțit la realizările obținute, 
nici pe întreaga țară șl nici In Ca
pitală : in Informare șl in cadrul 
discuțiilor s-a vorbit despre aceas
ta pe larg. Doresc să mă opresc 
asupra măsurilor ce se Impun a fl 
luate in -continuare pentru a asi
gura înfăptuirea în bune condiții 
a angajamentelor privind; realizarea , 
înainte de «termen a cincinalului.

Am reținut cu multă satisfacție, 
din conferință, angajamentul oa
menilor muncii din Capitală, ni or
ganizației de partid, al conferinței, 
de a realiza-planul în 4 ani șl ■ju
mătate. (Aplauze puternice). Mulțl 
din tovarăși! care nu luat cuvlntul 
au înfățișat pe larg posibilitățile 

. existente in acest sens In diferite 
întreprinderi, in diferite sectoare 
ale Capitalei, tn diferite ramuri de 
activitate. Ceea ce ml-a produs o , 
deosebită bucurie este faptul ță, 
spre deosebire de alte împrejurări 
— șl,, după cum știți, am participat 
la multe conferințe sau ședințe cu

de miliarde Iei In plus ale Capitalei 
trebuie să se materializeze tntr-a 
creștere de produse fizice La. pre
țurile stabilite prin plan — de 
altfel, legea Interzice orice majo
rare . a prețurilor fără aprobări' 
speciale. Deci, vreau să fie clar 
pentru toți tovarăși! de aici,' pen
tru toți conducătorii de întreprin
deri, pentru toate organizațiile 
de partid, pentru toți crame-, 
nil muncii că ne propun, 
ca realizările, . suplimentare să 
ducă’ la creșterea reală a avuției 
naționale, n 'producției de bunuri 
inaierlale ; numai aceasca atesta 
sporirea reală a venitului național 
și deci crearea uriel baze pentru 
progresul mai rapid al economici 
șl ridicarea bunăstării întregului 
popor. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Pornind de aici, este necesar să 
se stabilească .Ușta produselor' ce 
tTebule realizate’ peste plan, țlnln- 
du-se> seamas do, necesitățile./, reale 
alp ■ ecpnpmlel naționale, de cerin
țele de export. Nu trebuie să se 
realizeze, ca să zic așa, uniform 
cite ceva din flecare produs, ca a- 
ceste 52 de miliarde lei să se concre
tizeze in sorti riiehte de care nu a- 
vem nevoie. Trebuie realizate In 
plus produsele și sortimentele de 
care avem realmente nevoie, otitln 
producția internă» eft șl pentru con
sum șl export. Deci programul nu 
trebuie să se mărginească In mă
suri generale de creștere a pro
ducției, ci trebuie să stabilească 
concret produsele pe care să ic 
realizăm In acești ani. Numai ast
fel' ne vom putea prezenta In 1975 
cu, o eficiență reală a economiei.

Aș menționa șl de data aceasta 
că trebuie să realizăm în primul 
rind produse Industriale de înaltă 
tehnicitate care valorifică superior 
materiile prime și materialele, ob- 
țlnlnd din aceeași cantitate' o va
loare mal mare. Să fabricăm în 
plus mașini șl subnnsambie care 
conțfn in ele o valoare mare, nu 
producție brută. Să nu îndoim —ca 
să spun așa — tablă în valoare de 
52'de miliarde iei, cl să producem a-‘ 
pa’ratură șl/mașlnl de clteva [ori, 
mâl scumpe decît cazahele sau 
conslTucțla-montaj. Să 
cem țesături și confecții 
ani văzut la Fabrica de confecții 
București — de gradul III, de ca
litate Inferioară,; din același bum
bac să fabricăm țesături de calita
te superioară, cu valoare măre. 
Iată care trebuie să fio orientarea, 
sensul in care trebuie să acționați 
pentru realizarea depășirii la care 
v-âțl angajat.

(Ikies de zi s-h aflat bilanțul 
zărilor dobindlte in Înfăptuirea1 
taririJbr Conferinței Naționale 
I9J7 șl ale Congresului al X-len al 
P.C.R. privind perfecționarea '■ con
ducerii șl.‘planificării activității eco- " 
-ndmlco-sociaie?- dezvoltarea -demo-r; • 
crapel .socialiste șl sistematizarea lo-’ “ 
calităților rurale. . : • ’

Caracterizate printr-un accentuat 
spirit* de ltfcru;; evidențiind' atlt ex
periența pozitivă acumulată Jn i 
răstimp, neajunsurile constatate, . 
șl căile de îmbunălăiire a muncii, 
conferințele au prilejuit'un târg tel

rișului Ni colac Ceaușescu, p.-fn 
șl-au asumat noi angajamente cdn- 

domenSl 
lepllhtrea
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către toți oamenii mmo
nizării, somiautomatizării și automa- . 
tizării produefioi, modernizarea pro
duselor și a tehnologiilor de fabrica
ție, perfecționarea organizării produc
ției și a muncii ; • z

© întărirea și dezvoltarea activită
ții de cercetare științifică în sprijinul 
producției și aplicarea operativă în 
practică a rezultatelor obținute ;

® conceperea și fabricarea de ma- 
șini-unclte, utilaje, mașini-agregat do 
înaltă productivitate, pentru a se ob
ține produse mai multe și cu valoare 
tot mai ridicată din aceeași cantitate 
dc materii prime ;

® reducerea substanțială a chel
tuielilor de producție, gospodărirea 
rațională a materiilor prime și mate
rialelor, sporindu-se permanent va
loarea producției globale la 1 000 lei 
fonduri fixe ;

© extinderea autoutilării;
© reducerea duratei de realizare a 

investițiilor ; devansarea cu cel puțin 
un trimestru a termenelor de punere 
în funcțiune a unui număr de 30 capa
cități dc producție ; ieftinirea costului 
investițiilor și atingerea în scurt timp 
a parametrilor proiectați ;

® sporirea substanțială q volumu
lui de mărfuri destinate exportului.

’■ , -.tot ? ișqiiK oiutis;
Apreciind că îndeplinirea clndhalulul înainte de 

termen constituie o îndatorire de onoare a întregu
lui nostru popor, oamenii muncii din Capitală te 
angnjeartl să-șl realizeze exemplnr obligațiile ce le 
revin în relațiile contractuale cu celelalte unități 
socialiste șl să le acorde tot sprijinul pe care îl vor 
solicita.

Vă adresăm această chemare la întrecere, care se 
desfășoară sub semnul celor două mari evenimente 
— Conferința Națională n Partidului Comunist Ro
mân șl aniversarea unul sfert de veac de la pro
clamarea republici! —• cu convingerea fermă că 
ea vn găsi un larg șl profund ecou in rindurlle co
muniștilor, ale tuturor oamenilor munci!. Dlnd glas 
tnaltelor 
Btiîncă

-cim, dragi tovarăși, cu abnegație și devotament 
pentru a da viață angajamentului nostru .comun : 
cincinalul In patru an! șl jumătate ! Va avea astfel 
dc cîștigat națiunea noastră socialistă, vom contri
bui cu toții in progresul economic șl social al Ro
mâniei. la ridicarea bunăstării jnaterfale si spiri
tuale a întregului popor.

Conferința extraordinară n. organizației munici
pale de partid București, desfășurată în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu șl bucurfndu-sc de 
sprijinul direct, de înaltă competență, al secretarului 
general al partidului, a examinat, cu adîncă res'- ' 
punsabllltate comunistă, marile rezerve care există 
in economia Capitalei și a holArît,* Intr-o deplină 
unanimitate, în numele tuturor oamenilor muncii 
din unitățile bucureștene, să acționeze cu toată (er- 
mltatea pentru valorificarea la un nivel calitativ 
superior a acestor resurse și pentru realizarea pla
ntau! cincinal în patru ani șl Jumătate.

Exprlmînd in acest sens voința șl sentimentele 
comuniștilor, ale tuturor celor ce muncesc din. Ca
pitală, conferința adresează o înflăcărată chemare 
la întrecere organizațiilor Județene ale Partidului , 
Comunist Român, muncitorilor. Inginerilor, tehni
cienilor, cercetătorilor ș! proiectanțtidr, oamenilor 
muncii de la orașe șl sate, pentru c:t, prin- 
tr-o largă desfășurare a forțelor creatoare, valorifi
ci nd tot mal bine potențialul tehnic șl experiența 
de muncă, să realizăm'actualul cincinal în pn'.ru 
an! șl Jumătate, întrecere care să continue pipă la 
sflrșîtta anului 1075, cînd se va face bilanțul rezul
tatelor obținute.

îndeplinirea acestui măreț șl mobilizator obiectiv- 
se va finaliza. înt Capitală, Intr-o producție globală 
suplimentară Jn valoare de 52 miliarde let m filer In
ii za ta in mărfuri de o înaltă tehnicitate șl cu ca- . 
racterlsticl tehnlco-funcționale superioare, necesar© 
economiei naționale, satisfacerii cerințelor sporita 
ale industriei și .consumului ; cea mal mare parte 
din producțla-marffi va fi destinată exportului, spo
rind aportul Bucureștlului ta reducerea efortului 
valutar al țării.

Tn acest scop, ne propunem :
© folosirea intensivă a mașinilor 

și utilajelor, a tuturor capacităților 
de producție ; utilizarea rațională a 
spafiilor neeconomicos întrebuințate 
prin montarea do noi utilaje și agre
gate ;

0 modificarea structurii producției, 
asigurînd creșterea continuă a pon
derii produselor de înaltă tehnicitate 
și valoare ridicată ;

O creșterea gradului de speciali
zare și extinderea cooperării în pro
ducția ;

0 pregătirea și porfeeționaroa for
ței de muncă necesare producției ; 
generalizarea schimbului II și extinde
rea schimbului III;

® realizarea unui raport optim în
tre personalul direct productiv și cel 
administrativ ;

® creșterea mai rapidă q produc
tivității muncii, prin intensificarea 
progresului tehnic, extinderea moca-
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dumneavoastră, Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. -i. 
ați adresat-o Întregului nostru popor, de a rea- V 
liza actualul pian cincinal Înainte de termen, ra- JJ» 
portarii cu legitimă mfndrle că am Îndeplinit j 
pianul la p-oduețta-marfă, pe primul semestru 2" 
a! acestui an, eu 0 zile mal devreme. JJ

AnalMnd temeinic rezervele de care dispune 5 
județul Botoșani șl posibilitățile de perfecțlo- Jă 
nare a activități! economice la nivelul fiecărei 
unități, ne angajăm,In numele comuniștilor, nl 3* 
tuturor oamenilor muncii din județ să reali- •£ 
zăm sarcinile planului dnelnnl în Industrie In 
4 ani șl Jumătate, iar la unii indicatori chiar i 
mai devreme. JS

în atmosfera mobilizatoare, prilejuită de apro- > 
pierea Conferinței Naționale a partidului șl de JJ 
aniversarea unui sfert dc veac de !a proela- < 
marea republicii* exprimtnd voința* tuturor io- % 
cuîtorllor Județului, delegații la conferința au 
hotârlt tn unanimitate majorarea angajamente- 
Iul inițial la "
anul 1972. de in 54 milioane le! la 93

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R„ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Conferințe! Naționale a Partidului Comunist 
llom&n din decembrie 1957 a reliefat, Încă o 
dată, că locuitorii Prahovei contemporane. In 
frunte cu c-omupLștil, urmează cu fermitate par
tidul, dovedind prin fapte că ®l-nu însușit poli
tica partidului, efi o Înțeleg șl o aprobă fără re
zerve, luptlnd conștient pentru aplicarea el in 
viață.

însuflețiți de înflăcărată chemare a partidu
lui, a dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, do a Îndeplini prevederilo actualului 
clnonal In numai 1 ani și jumătate, ne angajăm 
ca, plnă la finele acestui an. să realizăm In 
industrie o producțle-marfă suplimentară în 
valoare de 500 milioane lei, cu X0 milioane le! 
peste angajamentele Inițiale, productivitatea 
munch . pe salariat va fl suplimentată 
de la l 2D0 de lei la 2 OOO de lei, planul anual 
la export va fl depășit cu 90 milioane lei valu
tă, față de 13 milioane le! valută angajament 
la începutul anului, iar beneficiile suplimentare 
vor crește, de la IOT de milioane lei. Îs 230 de 
milioane lei

Oamenii, muncii de pe ogoarele înfrățite ale 
Prahovei se angajează să obțină o producție 
globală sapllmenlară in valoare de 22 700 0®) 
lei, din care peste 10 milioane lei In cooperati
vele agricole do producție și 3 8-19 OM lei In în
treprinderile agricole de stat, dlnd peste plan 
1 033 tone grlu. 1 780 tone porumb și alte pro
duse agroalimentare.

MEHEDINȚI
® în plus o producție-marfă 

fabricată și prestări de servicii de 
117 milioane Ici ® Productivita
tea muncii pe salariat va crește 
cu 4 648 lei față de plan ® Se vor 
livra suplimentar la export măr
furi în valoare de 7,4 milioane lei 
valută ® Prin extinderea autouti- 
lării se vor realiza utilaje și ins
talații în valoare de 30 milioane 
lei, redueîndu-se importul cu 
900 000 lei valută © La fon
dul de stat se vor livra suplimen
tar : 5 200 tone grîu, 5 900 tone 
porumb, 4 000 tone sfeclă de za
hăr, 2 000 tone legume.

Integrlndu-xo plenar In eforturile generale ale 
Întregului popor, colectivele cic oameni al mun
cii din județul Mehedinți. In frunte cu comu
niști!, ac angajează, mull Iubite tovară>ee 
Nicolae Ceaușescu, să aplice In viață, In mod 
hoiărit. cu Înaltă răspundere, înflăcărată dum
neavoastră chemare <îe a realiza actualul cinci
nal In patru ani șl jumătate șl chiar mal de
vreme.

Exprlmînd voința șl hotărî rea unanimă a co- 
mimiștilor. a tuturor oamenilor1'muncii din tn- ■

5 partidului că. In cinstea Conferinței Naționale 
•C a partidului șl a cele! de-a 23-a aniversări a 
% proclamării republicii, Iri Județul Mehedinți ee 
> va realiza o valoare suplimentară da 117 ml- 

, =<:! ,1a nroducj-ta-morffl fabricată $! pre®-
j tart de servirii, sporind productivitatea muncii 
, p-a salariat cu 4 648, lei tajâ de creșterea ialțlalĂ 
, prevăzută In plan. Se vor lina suplimentar la 

export mărfuri în valoare de 7.4 milioane lei 
ralută, din care 2,4 milioane, le! In devize libere. 
I "Iii ^extinderea, acțiunii de aistodotare vor 
realiza în acest an-utilaje ș! înslalffil în valoa- 
f®. j milioane Iei, Aceas:A acțiune va con- 
tribul, In același timp, Io reducerea Importului 
de mașini șl utilaJo cu mii lei valută.

Prin punerea in funcțiune cu 7 luni mal de
vreme a fabrici! da carton ondulat-de la com
binatul de celuloză și hirtle se va obține In a- 
cest an o producție de 6 OM tone, entindu-so 
condltil ca In anul 1973 producția ®ă crească, 
față de pian, cu 11 009 tone carton și confecții 
G.n carton ondulat, respectiv cu o valoare de Că 
milioane lol. ■ f:

Prin valorificarea superioară a materiilor 
prime șl materialelor se vor obține economii la 
prețul do cost în valoare de 21 milioane ld, 
din care 17 milioane le! la cheltuieli materialo 
de producție. Aceste economi! se vor realiza 

-in principal pe seama reducerii consumurilor 
normate la metal cu . 1 169 tone, la material 
lemnos cu 3 OM mc, la combustibil convențional 
eu..6^„ tone ®! |B «ergîe electrică cu 1397 
mil kwh. Pianul de beneficii va fi depășit cu 
23 milioane lei.■

Prin creșterea continuă a producției agricola 
vor fl livrate suplimentar la fondul de stat 
5 2M tone grîu, 3 MO tone porumb, 4 MO tone 
sfeclă de zahăr, 2 OM) tone legutnc. Importante 
cantități de fructe, strugur! șl alte produse.

în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Mehedinți asigurăm condu
cerea partidului, pe 'dumneavoastră personal, 
mult stimate șl Iubite t®vară.?e Nleotaa 
Ceaușescu, că vom milita neabătut pentru creș
terea continuă a rolului conducător al organelor 
și organizațiilor dc partid In toate domeniile 
vieții economlco-soclale, că votn munci cu pa
siune. dăruire și înaltă răspundere pentru În
făptuirea marilor sarcini șl obiective ce ne re
vin din Directivele celui de-al N"'ea Congres 
al P.C.R. șl a Importantelor hotflrir! ce vor fl 
adoptate de apropiata Conferință Națională a 
partidului, sporind Mtfcl contribuția județului 
nustru la înflorirea șl dezvoltarea muliHaterală 
a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă 
Itomănîa.
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județ să reali-

VRANCEA

simțăminte patriotice, șl animați de 
responsabilitate partinică, să mun-

municioia

tribul, In același timp, 
dc mașini ț! utilaje cu

al Centralei Industriei 
Ion Roman, dl-

nomlee șl au subliniat necesita
tea mobilizării In această direcție 
a întregii capacități tehnice, orga
nizatorice șl politice a cadrelor 
de conducere, a tuturor colective
lor de muncă. A fost relevată ne-' 

.cesltatea creșteri! continue a 
productivității muncii, a genera
lizării .schimbului do! șl extin
derii schimbului trei în toate 
unitâțile industriale, pînfl la în
ceputul anului 1074, a devansării 
cu cel puțin un trimestru a ter
menelor de punere în funcțiune 
a obiectivelor importante prevă
zute în actualul plan cincinal, a 
scurtării perioadei de atingere a 

marin urnim .uuiwu parametrilor proiectați șl a foto-
de pompe, Gheorghe Marinescu, sirii mal raționale a actualelor 
directorul Trustului de construe- suprcfe.e dc producție. ^Animați 
țli-montaj, Gheorghe Borș, pre
ședintele comisiei de validare, 
Lina Ciobanii, prim-secretar ai 
Comitetului do partid al sectoru
lui 2, Tlberlu Rlccl, arhltectul- 
șef al municipiului București, 
Petre Oprea, directorul uzinei de 
anvelope „Danubiana", Radu 
Prișcu, rectorul Institutului de 
construcții, Marin Grigore, direc
tor general ai Centralei Indus
triale pentru electronică și teh
nica vidului, Constantin Nicolae, 
montor la uzinele „Semănătoa
rea*, șl Nicolae Manea, directorul 
întreprinderii „Acumulatorul".

Evaluind cu exigență re
zultatele obținute în sfera eco
nomie,!, rellefind în spirit critic 
șl autocritic lipsurile care mal 
persistă In conducerea întreprin
derilor, In celelalte sectoare de 
activitate, vorbitorii au arătat 
că mai există Importante rezerve 
a căror valorificare ponte condu
ce spre sporirea eficienței ' eco-

(Urmare din pag. I)

^Comitetului de partid al 'sec
torului 3, Teodor Goreeag, di
rector general nl Centralei In
dustriale de mecanică fină șl 
scule, Marla Flucsă, director ge
neral ' ~
bumbacului, 
rec’.ortil Institutului de cerce
tări pentru tehnologia construc
țiilor de mașini, Virgil Flo- 
rea, prim-secretar al Comitetului 
de partid nl sectorului 5, Con
stantin Zamfir, secretar1 al comi
tetului de partid de la uzinele de 
utilaj chimic „Grivlța roșie", 
Marin Ionlță, strungar la Uzinele

de un puternic patriotism, Însu
flețiți de entuziasmul cu către în
tregul nostru popor a pornit să 
dea viață mărețului obiectiv — 
cincinalul Înainte de termen — 
participant!! la conferință s-au 
angajat eă muncească cu abne
gație șl dăruire pentru realizarea 
planului cincinal 1971—1075, la 
producția ■ Industrială, globală șl 
marfă, tn patru ani șl jumătate.

în legătură cu problemele puse 
In discuție, au fost făcute nu
meroase observații, sugestii ?1 
propuneri, de o deosebită Însem
nătate principială ?1 practică, 
care urmează a fl supuse dez
baterilor Conferinței Naționale a 
partidului.

întfmplnât cu vii aplauze, eu 
ovații, a luat cuvlntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ampla cuvîntare rostită de se
cretarul general al partidului a 
fost subliniată în repetate rin- 
duri cu puternice șl 
aplauze.

cretarul general al partidului _ a

Îndelungi

Particlpanțiî la conferință și-au 
manifestat cu însuflețire dragos
tea și atașamentul față de partid 
șl patria socialistă, față de con
ducătorul partidului șl statului, 
adeziunea deplină la politica 
marxlst-lnnlnlstă, Internă și ex
ternă, a partidului-și statului 
nostru, hotărirea fermă de a mi
lita neabătut pentru Înfăptuirea 
acestei politici; Ei și-au exprimat, 
In același timp, cu înflăcărare, 
angajamentul de n-șl mobiliza 
Întreaga capacitate șl putere de 
muncă In vederea realizări! cin
cinalului înainte de termen, a 
transpunerii în fapt a grandiosu
lui program de înflorire multila
terală a României socialiste, 
elaborat de partid.

După ce a mulțumit secretaru
lui general al} partidului pentru, 
prețioasele Indicații cuprinse In 
ampla expunere la conferință, 

.tovarășul Gheorghe Cioară- a 
prezentat Conferinței propunerea 
Comitetului municipal București 
al P.C.R» de a adresa tuturor co
mitetelor județene de partid che
marea la întrecere pentru reali
zarea actualului plan cincinal In 
patru ani șl jumătate.

Conferință a aprobat această 
propunere Intr-o deplină una
nimitate.

Conferința organizației munici
pale de partid București a ales 
apoi din rindurlle celor mnl des
toinici comuniști care lucrează In 
uzine șl fabrici, în Instituții știin
țifice, cultural-artlstlce șl de în- 
vățămlnt șl din unități militare 
din Capitală 239 de delegați In' 
Conferința Națională a partidu
lui (Agerprcs)

PRAHOVA
• 0 producție marfă suplimen

tară în valoare de 500 milioane 
lei © Productivitatea muncii pe 
salariat va fl suplimentată de la 
1 200 lei la 2 000 lei • Planul la 
export va fl depășit cu 50 milioa
ne lei valută, iar beneficiile su
plimentare vor crește la 250 mi
lioane lei ® Peste plan : 1 030 
tone grîu, 1 780 tone porumb șl 
alte produse agroalimentare.

talegnțll U conferința extraordinară a orga- 
ațlel județene de partid Prahova exprimă, 

In numele celor 81 7OT comuniști, nl tuturor oa
menilor round! de pe meleagurile „aurului 
negru- adeziunea deplină la politica profund 
realistă a Partidului Comunist Romfln șl cele 
mal alese sentimente de Înaltă stimă șl dra
goste slnceră-față de dumneavoastră, mult Iubite 
tovarășa Nicolae Ceaușescu, neobosit slu
jitor al Intereselor vitale ale poporului nostru, 
militant dc frunte al mișcării comuniste" șl 
muncitorești Internationale.

Analiza amplă, lucidă șl responsabilă • a mo
dulul In care au fost îndeplinite directivele

mifnitate majorarea angajamente- 
p-oducțla-marfă Industrială. pe 2J 
in 54 milioane lei ia 93 milioane

lei. economii La prețul de cost de la 1,0 la 3,8 *,
milioane lei ți a beneficiilor peste plan, de la ■« 
12 la 24 milioane lei. Productivitatea muncii pe 
salariat vn crește cu. B 175 lei, mareînd un spor »■ 
de 3 787 lei față de angajamentul inițial.

Tn cadrul acestui angajament vom realiza 
suplimentar plnă la sfîrșltul anulu! 40 tone fire ra 
tip bumbac, confecții în valoare de 21,3 mill- 
oine lei, 0 5<0>0 tone zahăr, piese de schimb In ,■ 

' valoare de 2,9 milioane lei, &0 tone unt, 2 300 ■■
tone nisip. înnobilat și alte produse. jJ

E’xjprlmtnd glndurile celor peste 38CO0 de co- "■ 
muntțtl, pe care-i reprezentăm, ale tuturor mun- J» 
cltorilor. iSranllor șl Intelectualilor din județ, ,« 
vă asigurăm de adeziunea noastră totală Li po- ■■ 
Utica Internfi ți externă mnrxlsl-lenlnlstă a ■_ 
partidului șl statului nostru, .de încrederea fer- ■£ 
mă In forța de nebiruit a clasei noastre munci- 
toarc. a partidului el — In frunte cu dumnoa- 
voastră, Iubite tovarășe Nicolae .Ceausescu — »■
șl vă asigur Am că hii yoțn'' precujxjt! nici un 
efort pentru realizarea exemplnrft a' angaja- ra 

!» mantelor, că ■ vom Îndeplinimeabălut țmfisurlle \ 
ce vor fl stabHlte la Conferința Națională din Ji 
iulie 1072, care vor Însemna noi pași In ridica- ,■ 
rea României socialiste pe cele mal Înalte o° 
trepte ale progresului șl dvlllzațlcL j,

TIMIȘ
® Planul pe primul semestru a £ 

fost îndeplinit cu 7 zile înainte de < 
termen, prellminîndu-se o pro- > 
ducțle-marfă suplimentară de cir- ț 
ca 230 milioane lei ® In acest an, »» 
peste prevederi, o producție-mar- £ 
fă de cel puțin 400 milioane lei, £ 
70 milioane lei beneficii și 30 ml- 
lioane lei economii • Lucrări de > 
autoutllare în valoare de peste < 
100 milioane lei ® Obiective edl- 
litar-gospodăreștl șl de înfrumu- j" 
sețare a localităților în valoare de £ 
260 milioane lei.

Raportăm Comitetului Central, <" 
mult stimate tovarășe Nicolae ' . 
muncitorii,-Inginerii șl tehnicienii din industria 
Județului înfăptuiesc cu succes sarcinile actua
lului cincinal. In 1071 a fost realizată peste pre
vederi o producțle-marfă Industrială ta valoare 
de 323 milioane lei, iar planul pe primul <w- 
mesLru al acestui an a fost Îndeplinit ea 7 zile 
Înainte de termen, prellmlnlndu-sa o producțle- 
marfă suplimentară de circa 230 milioane ici.

Oamenii muncit din Judelui Tîmlș, ferm ho- 
tăriți ta îndeplinească in mod exemplar rarcl- 
nlle ce le vor reveni din noua perspectivă pe 
care o va deschide Conferința Națională din 
Iulie a partidului, făcîndu-sa exponent!! Inten
sei angajări politice a tuturor cetățenilor ju
dețului, asigură conducerea partidului că in 
acest an' industria tlmlșaană va realiza peste 
prevederi o producțle-marfă !n valoare de cel 
puțin 400 milioane lei, 70 milioane lei beneficii 
șl 30 milioane lei economi! la prețul de cost, 
Iar, productivitatea mur.d! pa salariat va crește 
cu 1000 leL Colectivele unităților Industriale 
vor livra In plus economiei naționale 1 500 tone 
laminata, motoare electrice, Insumlnd 130 000 
kW, 2,3 milioane cărămizi ți blocuri ceramica, 
IM 009 mp țesături, IMOTO bucăți tricotaje, 
30 000 perechi Încălțăminte șl oile produse. Con
sumurile de materie primă și materiale vor fi 
reduse suplimentar cu MO tone metal, 1OTO 
mc material lemnos, 40 tone fire textile, 7 500 
mp piei pentru încălțăminte ți 10 milioane 
kw/oră energie electrică. In unitățile indus
triale șl de construct!! vor fl efectuata lucrări 
de autoutllare In valoare de peste IM) milioane 
lei '

Vor fl date In funcțiune, Înainte de termen, 
fabrica „Elertrotlmiț-, hala, de mașini de ri
dicat ți transportat dc ia U.M.Ț., Întreprinderea 
de prefabricate din beton Timișoara. 8 stații 
de pompare din complexele dc- desecări, linia 
electrică de 220 kV T:n-.!țc>ar.-i—Arad. 278 apar
tamente și alte obiective economice șl socla.1- 
culturnle. *J ■

Comuniștii, toți oamenii muncii Bînt ferm ho- 
tărițl să militeze in continuare pentru valorifi
carea deplină a rezervelor existente in unită
țile economice, crelnd condiții sigure pentru 
Îndeplinirea planului cincinal ta 4 ani șl luml-

® Planul pe semestrul I a fast 
îndeplinit la 22 iunie © .în acest 
an, peste plan, o producțle-marfă tS 
industrială în valoare de>i 13 mh 
lioane lei și un beneficiu de 29 
milioane lei © Productivitatea 
muncii va crește cu 2 300 lei pe 
salariat, cheltuielile de produc
ție vor fi reduse cu peste 9 milioa
ne lei, iar la export se vor livra 
suplimentar mărfuri în valoare de 
peste 12 milioane lei valută © 
Se vor livra statului peste plan : 
1 000 tone grîu, 2 000 tone po
rumb și alto produse.

Particlpanțil la conferința extraordinară a or- 
gajnizațlri Județene de partid. Vranrea, analtzlad 
intr-un climat da înaltă responsabilitate ?! exi
gență politici, activitatea desfășurată de comu
niști, de toți oamenii muncii din Județul nostru 
pantru infăpluirea hoUurlrUor Conferinței Națio
nale din decembrie 1M7 și ale Congresului al 
X-lea al P.C.R., au evidențiat rezultatele obținute 
In dezvoltarea economică șl social-culturală, În 
sistematizarea orașelor șl comunelor, au arătat 
posibilitățile mari de valorificare a potențialului 
material șl uman de care dispunem, in vederea 
unei participări active la marea întrecere socia
listă, inițiata in cinstea Conferinței Naționale a . 
P.C.R. și a Împlinirii unul sfert de veac dc la„ 
proclamarea republlciL

Vă raportam că lucrătorii din unltațlle indus
triale au Îndeplinit In ziua de 22 Iunie a.c. planul 
pa semestrul I, urmlnd ca. plnă lâjiflrșliu! lunii, 
să realizeze o producție suplimentară in valoare 
de peste 70 milioane lei.

; Exprimlnd hotărlrea unanimă a celor 33 000 de 
comuniști, a tuturor celor ce muncesc pe aceste 
meleaguri, conferința organizației Județene -da 
partid 'se angajează ca. In acest an, să obțină 
peste pian o producțle-marfă Industrială în va
loare dc 113 milioane Iei și un beneficiu de 23 
milioana leL Tot In acest an, productivitatea 
muncii va crește cu 2 300 lei pe salariat, cheltuie
lile dc producție vor fi reduse cu-peste 0 mi
lioane lei, iar la export vom livra suplimentar 
mărfuri la valoare de peste 12 milioane le! 
valuta.

Ne angajăm, Iubite conducător, să depunem 
eforturi sporite pentru recoltarea In timp ș! fără 
pierderi a culturilor dc vară să extindem supra
fețele de cullurl duble și legume, să executam 
la timp toate lucrările agricole ri să acordăm 
toata atenția sporirii producție! animaliere.

Producțiile pe care le vom obține la principa
lele culturi ne vor permite să livrăm stalului 
peste plan 1 COT tone grlu, 2 0OT tone porumb și 
Însemnate cantități da struguri, legume, lapte și 
carne.

Vă asigurăm șl eu acest prilej, stimate tovarășe 
Nlcoiac Ceaușescu. că organizația județeană de 
partid, toți oamenii muncii vrincenl, vor. acționa 

t cu toata fermitatea pentru a realiza prevederile 
nșlualulul plan cincinal In patru ani șl jumătate, 
convinși fiind că astfel ne aducem o contribuție 
sporită la edificarea sodelătii spclallBto multila
teral dezvoltate In patria noastră.

BOTOȘANI
® Cu 9 zile mâl devreme a 

fost realizat planul la producțla- 
marfă pe primul trimestru ® 93 
milioane lei angajament la pro
ducția- marfă Industrială, 3,8 mi
lioane lei economii, 24 milioane ]ulîcțean, „umcipaie,
lei beneficii neste Blan ® Produc- orășenești șl comunale de partid vor acorda un 

,, sprijin susținut consiliilor populare. In vederea
tlvltotea muncii pe, salariat va înfăptuirii In bune condiții a atribuțiilor șpo-

«... a 4TB Ini ..n rite cc io revin In dezvoltarea economiei șl acti
vității soclal-culturale tocata, pentru o largă 
mobilizare a maselor de cetățeni In întrecerea 
patriotică, al cărei obiectiv 11 constituie realiza
rea șl depășirea angajamentelor de a înfăptui, 
In cursul acestui an, noi obiective ediUtar-gos- 
podăreșil șl de înfrumusețare a localităților, ta 
valoare de mUloane Iei.

crește cu 9175 lei, mareînd un "îmi 

spor de 3 787 lei față de angaja
mentul inițial.

Angajați cu toate forțele In efortul comun 
pentru a răspunde Inflăcăratei chemări pe care

s 
dumneavoastră, D° 
Ceaușescu, că ? 

II din Industria ■„s
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De altfel, după cum este cunos- ' 
cut, Congresul1 al X-lea a pus pe . 
prim plan creșterea eficienței eco
nomice și ridicarea nivelului tehnic 
șl calitativ al producției. Desigur, 
am obținut o serie de rezultate 
bune —- șl mal mulțl tovarăși au 
vorbit pe larg despre ele aici. Dar , 
mal avem încă multe de făcut în . 
această direcție. Este oare normal 
ca în întreprinderile din Capitală 
să se mal fabrice mașini sau utila
je care se produceau cu 10 ani în 
urmă ? Doar este știut că astăzi, 
în medie, mașinile, utilajele se re
înnoiesc-la 5—G nnl șl chiar ma! 
repede. A continua să menții în 
fabricație produse cu tehnologie 
învechită înseamnă a te condamna 
de la început la rămînere în urmă, 
a nu putea Ieși pe piața Interna
țională pe picior de egalitate cu 
concurențll. Cel care au început să 
se ocupe mai Intens de comerț ex
terior știu bine că astăzi nu esto 
ușor să pătrunzi pe piața interna
țională ; sînt mulțl eoncurențl, șl 
pentru a te afirma trebuie să vil cu 
produse cel puțin de aceeași cali
tate I Iată de ce nivelul tehnic, ca
litatea producției sînt probleme 
esențiale pentru eficiența economi
că, Pînă Ia urmă, eficiența depin
de de calitate, de nivelul tehnic al 
produselor pe care le realizăm.

Pentru a asigura creșterea efi
cienței economice trebuie să folo
sim, do asemenea, întreaga capaci
tate de producție. S-a vorbit aici 
despre faptul că, în întreprin
deri,- capaeltățllo noastre. Inclu
siv mașinile, utilajele nu sînt 
încărcate în mod rațional. Or, 
una din problemele esențiale pe 
care trebuie să le înțeleagă fiecare 
maistru, inginer, muncitor este că 
eficiența economică începe cu fo
losirea intensivă a fondurilor fixa 
De fejul cum vom folosi mijloacele 
fixe, obțînînd cu fondurile existen
te o producție cit mal mare, depin
de în mod esențial ridicarea efi
cienței economice.

această direcție. Esto oare normal

Să se mal fabrice mașini sau utila-
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Oamenii munci! din tadt 
dețulul Neamț au obținut 
de prestigiu Jn întrecere : 
rea, cu 8 zile mal devreme, 
nllor de plan la prinsa 
ca lori pa primul semestru 
luL In acest fel s-au creai p 
ca, pînă la sdrșltul lunii 1 
se dea suplimentar 2 OM) 
din oțel. 1 StlO tone Ir 
arot ta substanță activă, 
fire șl fibre sintetice, 8 
ciment. 3 KM) mc prefabricate 
ton, 3 milioane bucăți cărăa 
blocuri ceramice, 4 mc 
de rășinoaso șl fag In vale 
4,7 milioane lei, 634 tone h 
alte Importanta cantități de 
unelte, confecții, produsa ani 
legumicole ;ra.

Utilizarea ra 
iul tehnic șl 
șlrea cu 1,3

prezintă o creștere de 10 la 
1. ' ’ ' “ 7-'—
mestru al anului trecut.

tua, comitetele de sectoare deve
nind, înlr-adevăr, organe do con
ducere, inclusiv in domeniul bunel 
gospodăriri. Știți că e mul; de fă
cut în flecare din sectoarele Ca
pitalei.

Comitetul municipal trebuie, de 
asemenea, să-și îmbunătățească ac
tivitatea, să exercite un control mai 
sistematic, să fie mal ferm, mal 
exigent, să nu treacă peste proble
me, cum, din păcate, s-a îptîmplat 
în trecut, înte-un șir de razuri pe 
care le cunoașteți. Cunosc bine or
ganizația de partid din Capitală 
de mulțl asii ; știu că avem alei or
ganizații de partid bune. Sper că 
spiritul în care s-au desfășurat lu
crările de azi se vn rflsfrînge pozi
tiv asupra1 acHvJlățll organizațiilor 
noastre de partid, că organizația do 
partid a Capitalei — cea mal mare 
organizație a partidului nostru — 
își va îndeplini mal bine sarcinile 
de seamă ce-1 revin. (Aplauze pu
ternice).

Este necesar să aplicăm în prac
tică măsurile pe care le-am discu
tat împreună în octombrie anul 
trecut șl care s-au materializat în 
hotărirlle plenarei din 3—5 noiem
brie 1071 privind activitatea politi- 
co-educativă. Programul stabilit a 
început să se aplice ; Irebule să ac
ționăm cu mal multă fermitate 
pentru afirmarea In viață a princi
piilor eticii șl echități! socialiste, 
pentru a face ca aceste principii să 
devină un bun nu numai ai comu
niștilor, ci a! întregului nostru po
por. De altfel, în Conferința Națio
nală vom mai reveni asupra acestor 
probleme pentru a preciza unele 
norme și reguli de viață șl mun
că, atit pentru comuniști, cil șl 
pentru ceilalți oameni al muncii. 
Să ieșim din generalități despre e- 
tiefi și echitate șl să arătăm ma! 
clar ce înseamnă aceasta, după ce 
reguli trebuie să ne conducem în 
viața șî activitatea noastră. Nu 
mă refer acum la aceste proble
me asupra cărora se va pronunța 
Cpnfcrin ța Națională. Programul e- 
labora’t de plenara din * ndr®âl!e 
dă o orientare clară’ în acest do
meniu și întreaga organizație .’.de ‘ 
partid trebuie să acționeze pentru 
înfăptuirea iul.

Este necesar să acordăm mal 
multă atenție participării maselor 
populare ta realizarea întregii ac
tivități de conducere economlco-so- 
clală. Avem organe colective în 
toate domeniile de activitate ; tre
buie să perfecționăm activitatea a- 
cestora, pentru că tot ceea ce ne 
propunem să înfăptuim nu se; poa
te realiza decît împreună șl cu con- 
Gultarea largă a oamenilor, muncii. 
Numai în măsura în care flecare 
organizație ■ de partid va ști să 
realizeze unitatea tuturor oameni
lor muncii în înfăptuirea progra
mului partidului, vom asigura 
succesul. în același timp, vom face 
noi pași po calea dezvoltării demo
crației socialiste, a participării în
tregului popor la construirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, ta făurirea, în mod con
știent, a propriului său destin, (A- 
plauze puternice, urple).

Nu doresc să mă refer la pro
blemele internaționale. Am vorbit 
nu de mult despre aceasta ; la Con-1 
ferlnța Națională vom analiza pe 
larg situația Internațională și 
schimbările care au Intervenit șl 
sînt in curs de accentuare pe are
na mondială. Ceea ce doresc să 
menționez șl de data aceasta este 
că viața, evenimentele demonstrea
ză cu claritate' justețea orientări
lor stabilite de Congresul al X-lea 
al partidului, a politicii Internațio
nale desfășurate de partidul nostru. 
Vom continua cu fermitate să ac
ționăm în spiritul liniei trasate de 
Congresul ai X-lea. îmblnînd înfăp
tuirea sarcinilor naționale șl in
ternaționale, adueîndu-ne contribu
ția la promovarea unor relații noi

duse. Aceasta Impune specializarea 
și concentrarea producției in țară 
pentru a putea trece la cooperare 
și specializare ne cale Internațio
nală. Aceasta este o necesitate o- 
blectivă pentru o producție de înalt 
randament, de înaltă tehnicitate.

le veți lua, prcoeupîndu-vă dc 
creșterea eficienței economice, tre
buie să Intrați în profunzimea pro
blemelor concrete, să mergeți ta 
disecția protlucțle! șl a conținutului 
ei. Să vedem unde se duce ultimul 
ban, ce se tntlmplfl cu el. Aceasta 
este, obligația conducătorilor din e- 
conomle. a fiecărui comunist, a fie
cărui om al muncii. Aceasta este 
problema cfențlală a eficientei eco
nomice și de aici trebuie să pornim. 
Insist asupra aceste! probleme pen
tru că unii conducător! de între
prinderi, spun : „putem ușor spori . _ .__ ___
producția, dar nu ne putem încă- bunătățlr! și programelor școlilor 
dra în reducerea cheltuielilor ma
teriale da producție !“. Dar nu e 
vorba de n produce de dragul pro
ducției"; trebuie să vedem cît ne 
costa, cu ce consumuri realizăm 
producții Programul de caro am 
vorbit Irebuțc să stabilească măsu
rile cp trebuie luate in acest scop. 
Este clar că trebuie să trecem ra
pid Ia reprolectarea unor mașini 
șl utilaje, la revederea și îmbunătă
țirea unor tehnolog!!-- care să ne 
ducă ta reducerea consumurilor. 
Să adoptăm șl alte măsuri pornind 
db la experiența proprie șl de la 
experiența mondială, cu care' tre- 
biilo să ne comparăm permanent 

Organizația de partid a Capita
lei, oamenii muncii din București 

. dispun de posibilități mai mar! de- 
cîi: județele — aici se află majori
tatea insUtutelor dc cercetare șl 
proiectare, majoritatea centralelor 
— din păcate, toate conducerile mi
nisterelor. Folosind aceste forțe pu
teți realiza obiectivele la care 
m-am referit șl,- în același timp, 
puteți da ajutor și altor Județe în 
ridicarea eficienței economice. A- ■ 
ceasta este sarcina pe care o pun 
în fața organizației de partid, a oa
menilor muncii din Capitală — și 
am convingerea că o veți îndeplini 
cu succes. (Aplauze pn(ernîce).

O altă problemă deosebit de im
portantă penteu eficienta economi
ca este creșterea productivi lății 
muncii — factor de prim ordin al 
progresului societății noastre socia
liste. Avem, desigur, în aceasta 

fe'bun'e,’drir'ri-nm- 
. . ________ . . . felfiâcIre-UJi

^țîerye foarte' mar&Egfc 
? ;"facem în această d’recțîe o ana-;

liză temeinică, să stabilim măsuri 
concrete pentru creșterea Produc
tivității muncit. însăși schimbarea 
unor tehnologii, reducerea consu
murilor de materiale vor avea un 
rezultat Imediat asupra productivi
tății. Dacă o piesă are o încărcătu
ră suplimentară de 10 mm în loc 
de 50 mm se reduce de citeva ori . 
timpul necesar prelucrării. Iată un

5

ciențel- economice, O deosebită -Im-’ privință, rezultata bune, ; 
poriantfl.au, de asemenea? reduce-'l’blea spune că nuHB'xktâ l 
rea cheltuielilor^ mBferiaîeMoirgfii 
rea cu mal mulâ* eflcîdnță’a mij
loacelor circulante. în fond, proble
ma este dacă folosim rațional sau 
risipim munca socială 'înmagazina
tă în materiale șl materii prime. 
Reducerea consumului material, 
creșterea procentului de produse 
fizico dintr-o tonă constituie pro
blema esențială a eficienței econo
mice, Or, situația existentă în a- 
eest domeniu nu ne poate mulțumi. 
Ne aflăm printre țările în care se 
înregistrează un nivel foarte ridi
cat al cheltuielilor materiale do 
producție — șl de la -această si
tuație nu face excepție nla! Capi
tala. De altfel, nici ceea ce se pre
vede în cincinal în acest domeniu 
nu poate să no mulțumească, sar
cina de reducere a cheltuielilor ma
teriale este destul do mică. De 
aceea, va trebui ca, paralel cu rea
lizarea producției globale, să ne 
preocupăm de scăderea costurilor

pra a ceea ce au de făcut în săpiă- 
mina următoare. Trebuie spus că 
inginerii șl maiștri! noștri -nu-șl 
fac pe deplin datoria th instruirea 
șl îndrumarea tehnică a muncito
rilor. El trebuie să conducă proce
sul de Instruire a muncitorilor, să 
ajute concret la ridicarea nivelului

tn programul ce sa va elabora să să ne 
stabilim măsurile indicate încă a- 
cum un an de Comitetul Central 
al partidului privitor la ridicarea 
calificării oamenilor muncii.

Se Impune să aducem unele îm-

profestonnle, în sensul unei mal 
mari concenlrărl a profesiilor, 
deoarece s-a ajuna la o diversifi
care exagerală. Fflrimlțurea pro
fesiilor în 4-—5 șl chiar 0—7 așa- 
zlse specialități este o proastă în
țelegere a specializării. Trebuie să 
restrîngem — începînd cu anul a- 
cesîa — nomenclatorul profesiilor 
atit în școlile profesionale șl licee, 
cît șl tsi Institutele de învătămînt 
superior. Teoretic, spunem că in 
perspectivă omul trebuia gfl pose
de mai multe calificări pentru a 
putea trece ușor de la o muncă la 
alta, dar în practică acționăm 
invers: îl punem în situația 
de n nu putea executa de- 
cît o singură operație, de a deve
ni un simplu instrument al pro
cesului de producție șl nu factorul 
care sfl determine procesul de pro
ducție. Irită de ce este necesar să 
aducem rapid îmbunătățirile la 
rare m-arn referit. La Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
și. ta Ministerul Industriei Ușoare 
vom încerca organizarea a două 
școli profesionale pe principiul pro
ducției și învâțămîntulul. Amîndoul 
școlile sînt în Capitală, poate una 
la uztnele"..23 August®. Elevul ®ă lu
creze 4 ore, șfi albă o pauză de 
masă și odihnă de două ore — două 
ore și Jumătate, iar 4 ore să învețe. 
Școala • să funcționeze în două 
schimburi : cei care învață dimi
neața să lucreze după-masa si in
vers. Aceasta vn permite folosirea 
rațională și a atelierelor de pro
ducție șl Vn asigura tinerilor o râ- 

Jlflajre^temelnică, jȚrebuie să trfer 
ceni/la o organizare modernă a pro- 

J6fâuîr.I Ue învătămîiit. Mergînd'mn! 
departe, vri trebui să na gîndim la 
perfection area r în acest sens șl a 
liceelor tehnice și a celorlalte licee. 
Trebuie înfăptuite măsurile stabi
lite acum un an de Comitetul Cen
tral privind patronarea școlilor șl 
liceelor de către Întreprinderi. A- 
vem 8M de licee în Întreaga tară 
șl peste o mie de întreprinderi In
dustriale mari; flecare întreprindere 

efect Imediat asupra productlvllă- ™ u" !lceu
ții. O mare importanță au si me- ?! cî’^n sco1 de JP Gn3L Ayem f
cnnlznrea. automatizarea produc- raa/e răspundere față oe t.nereî
țtal, trecerea la mașlnl-ngregat, ta GÎâ P,reSiit!rKl,,u P™,1™ v1?'

ță. Este clar că actualul sistem do 
Invățămînt, rnă refer 1a liceul do 
cui tură generală, nu mal corespun
de condițiilor 15! cerințelor socle- 
tățir'moderne. Avem, fără îndoială, 
nevoie dc biologi, medici șl fizi
cieni, dar pentru aceștia trebuie 
să facem programe speciale. Pen
tru viitorii fizicieni să avem scol! 
unde să se învețe cu adevărat fizi
că, nu de toate șl nimic aprofun
dat. Este nevoia sfl revedem, încă 
anul aecsta, problema orientării 
învățămîntuluî nostru. Trebuie să 
trecem la realizarea unu! raport 
ma! bun al liceelor do diferite 
specialități; corespunzător, necesită
ților dezvoltării societății, dind 
llnerelulul pregătirea de care are 
nevoie în viata socială. în același 
timp, trebuie să dezvoltăm activi
tatea productivă în școli. Uzinele 
„23 ^AugustH, cărora le lipsesc 5 MO 
de muncitori, să-și Instruiască oa
meni! de care nu nevoie, inclusiv 
din licee. Cel ce nu pot Intra la fa
cultate, să pontă merge imediat 
după absolvirea liceului ta „Sg Au- 
gust“. Ia „Grivlța" sau în oricare 
alte întreprinderi șl să iucreze I 
Noi lucrăm acum la noul Cod al 
muncii ;.ln Conferința Națională 
Vom supune propunerea ca toți oa- 
1__ LJ_“ .
începînd de la virsta de, 16 ani.

canlzaroa. automatizarea produc-

munca la mal multe mașini. Nu 
vreau»să descifrez acum flecare 
din aceste probleme în narte. Dar 
e greu să admit ea- la „23 August" 
—; uzină care șl-a sărbătorit 50 de 
ani de existentă șl care are un co
lectiv de 14 000 de oameni, dintre 
care mulțl tehnicieni, care dispune 
da un institut de proiectare și cer
cetare — să găsești lucrîndu-se ta 
un utilaj modem cu mijloacele cu 
care se lucra acum 50 de ani. Fără 
mecanizarea munci! nu putem 
spori productivitatea,' Este necesa
ră înlocuirea mijloacelor vechi. B,us™ n matermor p-nme care. j , -

de asemenea, duce In Kcfldnren .
cheltuielilor materiale în valoarea 
producției. Aceste probleme se pun 
șl la metal, șl la lemn, șl la com- 
bustîbll, practic în toate ramurile. 
Este vorba de tot ce intră Jn pro
cesul de producție, Inclusiv lu
minile care ard noaptea în fabrici 
cînd nu se lucrează, consumînd e- 
nergla fără rost, Flecare director 
trebuie să-și pună această proble
mă. Dacă .îritr-p uzină cu 5 000 de 
oameni lucrează în schimbul HI SO 
de muncitori, se poale spune că 
lucrează schimbul HI ? Consumuri
le nu sînt recuperate prin produc
ția ce se realizează în acest fel. Este 
necesar să se Înțeleagă faptul că o 
economie modernă nu se constru
iește cu lozinci sau cu discursuri 
despre superioritatea economiei 
.socialiste, sau cu principii genera
le de economie politică,’ așn cum se 
predau ele la no! în facultăți. (A- 
plauze puternice).

Trebuie' să analizăm concret 
cum se cheltuiește flecare ban șl 
să înlăturăm mentalitatea’ unor di
rectori care nici nu se uită cînd se 
cheltuiesc 10 OM sau 100 000 lei, 
consîderînd aceasta un, fapt divers. 
Nu mrd spun de miniștri, pentru 
care nu contează prea mult nici un 
milion, 10 milioane sau IDO de mi
lioane I Aceasta este, din păcate, 
mentalitatea unor tbvarăș! și tre
buie să o lichidăm. Flecare trebuie 
să înțeleagă, de la ministru 
la muncitor, că orice . risipă 
■— chiar de un gram de metal —- 
înseamnă pagubă pentru economia 
națională. Lozinca din ziare despre 
„micron0 este justă șl trebuie'apli
cată prate tot. Fiecare gram de 
metal înmagazinează muncă socia
lă jfe care nu are nimeni dreptul 
să 0 risipească, în măsurile pe care

1

scop în sine, ci pentru a avea 
cadre, care să asigure reînnoirea 
proceselor tehnologice, care să 
îndrume efectiv producția. în pro
ducție este locul Inginerului șl 
tehnldanulul — aceasta este orien
tarea șl tendința pe scară mon- 

----------— -j-r-j-.------— — ------ dlală. O dată cu trecerea la două nR lor de calificare. Esțe necesar ca sau trei schimburi, este necesar ' ? 01 ® e ‘
- ------- -------------- ---------- -M preocupăm de a asigura acest obiecdv.

cadrele de ingineri șl tehnicieni 
corespunzător cu normele de asis
tență tehnică Trebuie stabilită lu
nar sau săptămînal repartizarea pe 
schimburi a cadrelor tehnice prin 
ordin ol comitetului oamenilor 
muncii semnat de director șl afi
șat. Trebuie să se stabilească ofi
țeri de serviciu pe schimburi șl în 
cadrul conduceril. Nu se poate lăsa 
procesul de producție la voia în- 
llmplărli. Vorbind de disciplină, 
de ordine, nu putem admite ca pro- . 
duejia să se desfășoare la voia la- 
timplăril. Vom introduce' regiemen- ' 
țări prin lege — dar pînă la lege, 
vă rog să luațl măsuri practico 
pentru rezolvarea acestor proble
me. De productivitate este legată 
pînă la urmă șl problema perso
nalului admlnlstratlv-funcțtonă- 
rcsc. S-a făcut un calcul, pe baza 
analizei a 111 întreprinderi, din 
care'a reieșit că —‘ excluztnd per
sonalul de conducere, personalul 
tehnic șl personalul de concepție 
funcționarii și personalul admi
nistrativ reprezintă 11 la sută Este 
Inadmisibil, tovarăși I Ponderea a- 
cestuî personal trebuie să înceapă 
de la 3—4 la sută șl să nu depă
șească 6 -7 Ia sută, diferențiat pe 
ramuri, desigur. De asemenea, tre
buie să trecem la comasarea unor 
sectoare șl funcții. (Aplauze). Nu 
se poate' admite ca pentru flecare 
problemă Să se numească un șef 
de serviciu squ{iin funcționar. Unii 
funcționari nu au de lucru decit o 
oră pe zl. Ce fac în rost ? Trebuie 
făcută o analiză a tuturor sarcinilor 
administrative șl, prinir-un regu
lament do oblignțli bine întocmit, 
să se asigure reducerea personalu
lui. Aceasta este o rezervă impor
tantă de creștere a productivității 
muncii.

O problemă de. mare Importanță 
este realizarea investițiilor.li limp, 
Intrarea capacităților nou construi
te în producție In termenele sta
bilite. Realizarea acestei sarcini 
este legată de buna organizare a 
construcțiilor. Este necesar ca li
nele' întreprinderi 3ă-și realizeze 
anumite dezvoltări cu mijloace 
proprii. Avem asemenea exemple 
în București șl în mai toate jude
țele. Pe această bază s-au obținut 
economii și rezultate foarte bune, 
în același timp, este necesar să re
nunțăm la unele construcții Inutile. 
Nu vreau să vorbesc despre toate 

problemele Investițiilor, dar vreau să 
amintesc că s-au dat în acest do
meniu largi atribuții centralelor 
șl întreprinderilor. Ministerele nu 
dreptul să aprobe investiți! pînă 
la 50 de milioane, iar centralele, 
pînă la 30 de milioane lei. Normal 
era ca aceste fonduri de Investiții 
să fie îndreptate spre utilaje, spra 
dotare tehnică. Pe țară, cheltuieli
le pentru construcții reprez.intă însă 
circa 30—39 la sută. Iar la unele mi
nistere, centrata șl întreprinderi nu 
trecut de 50 la sută. De ce? Pentru 
că în loc să se aducă mașini în spa
țiile existente s-au construit clă
diri care stau goale. Unii chiar au 
demolat spații pe motiv că sînt 
vechi, făcute de capitaiișll,' nu ma! nlclpal și cohslUul popuiar să n- 
codrcază cu era socialistă. Alții corde mai multă atenție slstematJ-
s-nul apucat să facă palate admi- zării Capitalei, îmbunătățirii mlj-
nlstrutive și lot felul de săli de șe
dințe. Oare acolo unde este canti
na nu poale fi și sală de ședință ? 
— doar nu tontă ziua trebuie să 
Stăm în ședințe. Trobule să se pună 
capăt ipvesllțlitor neproductive, să 
nu se mal admită în următorii an! 
ridicarea do construcții administra
tivo șl' săli de fesUvllățL Să pu
nem accentul In primul rind pe do
tarea spațiilor existente cu mașini. 
Numai dacă qsle realmente ne- 

cohsteuiăscfl noi ktxiții 
de producție, dar după ce am fo-

•’./ii

este ^realizarea investițiilor. liș timp,

'•J

producției, do reducerea substan
țială a cheltuielilor materiale. A- 
ceasțn se poate realiza, atît prin 
reducerea consumurilor fizice pro- 
priu-zlse, cît șl prin prelucrarea 
superioară a materiilor prime, care,

duce la scăderea decJ gI tJmp_ mîj]oQC9
dacă nu automate, col puțin meca
nizate. Altfel nu vom crește pro
ductivitatea', nu vom îmbunătăți 
calitatea producției. Sarcinile no! 
trebuie Înțelese nu în sensul Inten
sificării efortului fizic, ci al adop
tării unor măsuri tehnice care să 
ușureze efortul fizic. Desigur, aceas
ta cere mai multă gîndlre. atU din 
partea inginerilor șl tehnicienilor, 
cît și din partea muncitorilor. Dar 
aceasta nu este singura cale pentru 
creșterea rapidă a productivități! 
muncii. Este vorba apoi do mal 
buna organizare a producției șl a 
muncii, a fluxului de fabricație, de 
mecanizarea transportului — mă
suri care trebuie să ușureze munca 
și să dea posibilitatea muncitorului 
să s© concentreze asupra creșterii 
producției șl productivității. Am 
realizat o serie de lucruri bune în 
organizarea științifică a producției 
81 a muncii, dar în unele locuri s-a 
uitat do această acțiune deosebit 
de; Importantă pentru economia 
noastră.

Este, de asemenea, necesar să 
luăm măsuri pentru ridicarea ni
velului de calificare al oamenilor 
muncii. Desigur, aceasta esto o 
problemă vastă. Ea e legntă, •' pe 
de o parte, de nivelul pregătirii în 
școli profesionale, în liceele teh
nice, In locul de muncă, deci de 

mare o muncitorilor calificați ;
XL. \J::'. ...

strfris de continuarea procesului de drelor tehnice din
. . producție și concepție. Am arătat 

in Conferință Națională a Ingineri
lor șl tehnicienilor că trebuie să 
transferăm tehnicienii șl inginerii 
din aparatul funcționăresc in pro
ducție. Nu cheltuim ban! pentru a 
forma Ingineri șl tehnicieni ca un

j

Trebuie să acordăm o atenție 
deosebită problemei exportului. Noi 
importăm o mare narte a materi
ilor prime-; importăm, de aseme
nea, multe utilaje si mașini; toate 
acestea trebuie plătite, nimeni nu 
le dă pa gratis. Trebuie să facem 
eforturi ca, în conformitate cu ho- 
tărtrile congresului, cel mal lîr- . 
zlu în 1074 să echilibrăm balanța 
de plăți externe! Este necesar să 
trifirlm exportul într-o proporție 
mult mal mare decît producția, a.sa 
cum se procedează șl în alte țări 
Noi prevedem să creștem în Capi
tală producția față de 1070 cu 10® 
la sută șl exportai cu 05 la sută : 
or. exportai trebuie să crească mal 
mult decît producția. Trebuie să 
înțelegem că fără a asigura un «țv. 
port corespunzător nu ne putem 's- 
slgura mijloacele necesare a- 
chlzlțlonărll materiilor prime șl 
mașinilor de care avem nevoie. 
Creșterea exportului constitute una 
din cele mal Importante probleme 
pe care flecare întreprindere, fle
care director, fiecare secretar d*> 
partid trebuie să o aibă permanent 
în centrul atenției. Sînt multe țări 
care realizează între 40 șl 50 
ta sută din venitul național pa 
seama relațiilor de comerț exterior. 
ȘI prin aceasta se caracterizează 
pînă la urmă o economie dezvolta
tă, în legătură cu aceasta tre
buie sft-mJ exprim nedumerirea că 
problema exportului nu și-a găsit 
un loc prea Important în expunerea 
prezentată de tovarășul Cioară sJ 
nici în cuvlntul celorlalți tovarăși.

Nu doresc să intru în alte pro
bleme economice. In curind vn aven 
loc Conferința Națională șl avem in 
vedere să dezbatem acolo pe larg 

*s aceste’probleme, să stabilim măsu
rile necesare pontau folosirea, cu 

< rezultate superioare n tuturor fon
durilor șl mijloacelor materiale șl 
financiare de care dispunem, pen
tru asigurarea măririi vitezei de 
rotație a fondurilor, pentru crește
rea eficienței economiei naționale.

Trebuie să avem permanent în 
vedere că sporirea producție! de 
bunuri materiale, ridicarea efi
cienței economice se reflectă pînă 
la urmă în creșterea bunăstării 
materiale a oamenilor muncii, a 
întregului nostru popor. Țelul su
prem al socialismului, ai politicii 
partidului și guvernului este bună
starea șl fericirea poporului — și 
de aceea este necesar ca organiza
țiile de partid, consiliile populare 
să acorde o marc atenție bunel 
aprovizionări a populației, deservi
rii. creșterii continue a bunăstării 
materiale și spirituale. Nu doresc 
să mă refer acum la măsurile pri
vind creșterea salariului real, de
oarece aceasta va face obiectul 
Conferinței Naționale ; avem în ve
dere să asigurăm o creștere mal 
substanțială a veniturilor. In mă
sura creșterii producției, a reduce
rii cheltuielilor, ridicări! ta un ni
vel mal înalt a eficienței întregii 
activități economice.

Este necesar ca comitetul mu-

toacelor de transport in comun, 
creșterii spiritului gospodăresc al 
organelor noastre. Nu aș dori să 
inâ refer acum la o serie de con
statări făcute recent In unele în- 
trepriaderi alimentare din Capi
tală. Trebuie exercitat un control 
exigent asupra felului în care in
dustria oUmcntarfl, comerțul Ișl 
realizează sarcinile, își fac datoria 
față de oamenii muncii. Din acest 
punct de vedere,’trebuie să constat 
cu regret că și In Capitală mai 
n'-.r. multe lucruri de făcut Sper

Utilizarea rațională 0
‘ ' I ■ uman a dus la
,___ _ . ■ la suta n
productivitatea muu di. ceea
J.,1 V.^.JL I Lil „ jl— „*
peste, nivelul atins In primul se- 
mestru al anului trecut.

HARGHITA

Simbătă. 24 Iunie n.c.. colectteele 
de oameni ai muncii din Industria
Județului Harghita au raportat 
dopUnlrea pionului pe primul
mestru al anului. Din calculele 
Umlnare rezulta că. plrta la sG 
tu! lunii Iunie, se va realiza o 
ducțle-marfâ suplimentară In 
toare de 70 milioane lei. eon 
zata printre altele In 1 170, 
fonta. 2 5®0 me cherestea fag, 1 
bucăți butoaie pentru bere. 4OT 
lăzi de fag. mobilă in v 
re do 4 milioane lei (ta un! 
M.EF.M.C.), eonfecțil textile 
eW&WW S' 
llmenterii.-La obținerea acestor 

.sllzăd s-;a reliefat la mod deo;
contribuția colective!sr de mi 
de la Filatura de lină Miere. 
Clue, salina Prald, Combinatul 
exploatare șl industrializare a lei 
nulul Miercurea Cluc, Combina 
minier Bălan, întreprinderea „Ț 
noulllaj“ Odorhelul Secuiesc 5 
brirfle de confecții din 
Cluc gl Odorheltu Secu

«i a'

BIHOR

Oamcntl muncii din întreprinde 
rile Industriale ale județului Bihoi 
au raportat Îndeplinirea înainte di 
termen a sarcinilor de plan din ‘ori- 
ma jumătate a anului. Pină in pre
zent. el au dat o producție suoll- 
mentară do aproape 2®0 milioane 
iei. în fruntea întrecerii ae află co-.- 
leetlvele de la fabrica de ulei „Tn- 
tcrlndustriar. Rafinăria de petrol; 
Crișana. Fabrica de confecții din O- 
radea. de la C.E.IX. s.a. De la ln-< 
cepului anului si oină in nrezent. 
muncitorii blhoren! au produs pes
te plan 123 000 tricotaje diferite, 
confecții In valoare do 3 milioane ■ 
let 400 tone ulei comestibil, mobi
lă In valoare de 2.5 milioanei Iei. 
paste 3 MS tone motorină si altoie.

SATB-MARE

Angajate cu entuziasm s! elan: pa
triotic in ampla si rodnica între
cere socialistă ce sa desfășoară in 
cinstea Conferinței Naționale a 
nartldului si a aniversări! republi
cii. colectivele oamenilor muncii din 
întreprinderile Industriale alo 'jude
țului Satu-Mhro au comunicați1 în
deplinirea. cu G zile mal devreme, 
a sarcinilor de plan pe aentestrul ! 
la producția globală, si marfă. Din 
ealculele estimative ale Direcției 
județene de statistică rezultă că. 
plnă la finele lunii iunie, se va ob
ține un spor do 8-1 milioane lei ia 
producția globală «1 de ffll milioa
ne le! la producția marfă tenor care 
va fi realizat în proporție de 70 la 
sulă pe seama creșterii productivi
tății muncii) și care sa vn con
cretiza. Intre altele. In confecții In 
valoare de 3ă milioane lei. mobilă 
In valoare de 4 milioane lei. T50 
mc cherestea fag. 102 bucăți marini 

si resouri. 5-0 000 
._________ ~ ™ .1___ . J nro-

uin lapte. 23 tone unt g.a

SĂLAJ

vum vu WHyu." _
menii să aibă obligația de a lucra vo'v să se co
începînd de la virsta de 16 ani. fej .»«» «„I™«...
(Vil; aplauze). Principiul socialist losit la maximum spațiile exlsten- că se va ține seama de taplul că
spune că'nimeni nu poale trăi fără ta- în multe țări, ponderea con- în trecut nu s-a acordat toată a-
—• .1—■„l,.a. I „„ de. 30 ia aut5 tențla acestor probleme, deși le-am - -----, -—............—  -----

___ „ „ discutat nu o dată. Cu mijloacele neavpastrfl vn constitui un factor 
mu puue uuu -j__  ™_______________ pe caro le avem se poate și trebuie mobilizator pentru toți comuniștii

criteriu trebuie t°U! C’1 0 construcție durează 50, să asigurăm cobdlțll mai bune, mai ®î oamenii muncii din Capitală, că
.ii civilizate de trai oamenilor muncii. va duce la sporirea aportului celor

T. -------- - ----------- - Este necesar să sporească și mal r~ — - -
talitatea unora. Că dacă s-a amorfi- mult răspunderea, și rolul organir «hrea programului elaborat de
zat o construcție trebuie înlocuită. zațlllor de partid în rezolvarea nl -,ea al po-^plul.
Clădirea ca atare nu produce, este problemelor pe care le-am dezbătut , oameni! muncii care locu-

. ........   _ ‘ „ie lese în Capitală îșl vor spori - 
șlnllqr și adăpost ai oamenilor. Nu- conducerii de partid în întreprin-
■mai mașinile, utilajele, instalațiile derl. Organizația de partid poate cesc dm patria noastră
asigură producția, de aceea orien- spune că a acționat șl că are re- *
tarea noastră trebuie să fie de a zultate bune în măsura în care so- multilateral dezvoltate, la creșterea
folos! investițiile eu prioritate pen- luțtonează aceste probleme în mod bunăstării șl fericirii întregului
tru utilarea tehnică n producției, corespunzător ; altfel, munca nu va

O altă problemă de care depinde avea nici un rezultat, va fi lipsită prelungite),
înfăptuirea măsurilor suplimentare S® do eficiență, 
pe care le-am stabilit se referă la 1” 
specializarea, concentrarea șl coo
perarea în producția internă. Avem 
multe întreprinderi care produc 
aceleași mașini, unele cu rezultate 
mai bune, altele cu rezultate mal 
proaste. Este necesar să mergem la 
reducerea nomenclatorului de pro-

; (1U11LUI, HU tU UllU ------ — - ------------------------------------ , ,

Socialiști! șl comuniștii atracțiilor nu trece „--------- - _ ,
■ ‘ i: „Nici în medie. Iar în unele cazuri s-a

muncă. î . .
- mal vechi aveau lozinca: __

muncă fără pline, nici pline fără ajuns chiar ta 25 la sută. Știm cu 
muncă I"; Acest <._____ ‘
să-l introducem în viață. (Aplauze <» dfe ani șl, dacă o îngrijești bine,

nar tinerelul în activitatea. pro-

îmbunătățirea procesului de . for-

dar în același timp este legală multă: atenție bunel folosiri a ca-

perfecțlonarc a calificării în între
prinderi, dc folosirea experiențe! 
existente pe plan mondial. în le
gătură cu aceasta este necesar ca 
săptămîna! muncitorilor să 11 • șa 
arate cum a fost realizată produc
ția șl sa ii se dea explicații asu

și respect — la realizarea păcii și 
cooperării între toate popoarele lu
mii. (Aplauze puternice).

Sînt convins că conferința dum-

po car® ic avem se poate și trebuie mobilizator pentru toți comuniștii
- - _ _ . - . M An r>r^< i nm, ■ ■ ■-» i J 2 /"Ș«1 ta! * K

ista-fc, -- -----  » » - — -- ------ -----  — - ----
puternice). Trebuie să angajăm pie- 51 o sl,yi- Trebuie combătută men- Este necesar să sporească și mal 
nar tinerelul în activitateapro- * 
ducllvă; sfl-1 ajutăm să se ■pregă
tească în raport cu nevoile socie
tății noastre. Acest lucru este tsen- 
țlal pentru progresul social pen
tru construirea socialismului șl co
munismului.

în legă tură cu pregătirea șl for
marea' cadrelor — condiție esenția
lă a ridicării productivității mun
cii — este necesar să acordăm mal

sectoarele de

zat o construcție trebuie Înlocuită. zațlllor de partid în rezolvarea 

doar spațiu pentru amplasarea ma- astăzi — probleme'centrale 
șlnllqr și adăpost ai oamenilor. Nu- conducerii de partid in intreprln- 
■mal mașinile, utilajele, instalațiile derl. Organizația de partid poate

tarea, noastră trebuie să fie de a
folosi investițiile eu prioritate pen- luțlonează aceste probleme in mod

i

ce muncesc din București la înfăp-
________ _j

Congresul al X-lea el partidului, 
că oameni! muncii care locu-

— alături de toți cel ce mun
cesc din patria noastră — contribui ' 
țla la făurirea societății socialiste 

bunăstării și fericirii Întregului 
nostru popor. (Aplauze puternice.

Vă urez dumneavoastră, organi-
Comlteteie de partid ale sectoare

lor trebuie să-și îndeplinească mai 
serios atribuțiile. Mi-a plăcut că 
astăzi, pentru prima dată, clțlva din 
secretarii de sectoare au Intrat mal 
amănunțit In unele probleme ale 
conducerii activității do producție; 
sper că acest proces se va accen-

zațlei de partid a Capitalei, comu
niștilor, comitetului municipal, ■ 
tuturor oamenilor muncii noi șl tot 
mal mari succese în întreaga acti
vitate. Vă doresc multă sănătate 
și fericire 1

(Urale, aplauze prelungite; se 
scandează : „Ceaușeseu — P.C.R.").

de gătii cu a.ize si reîouri. ! 
mp țesături. 14 000 hl lapte si 
duse 

l-'i &■ ș

S ____
; Colectivele unităților Industriale 

salăjeae raportează, cu mintîrle În
dreptățită. realizarea sarcinilor- de 
olan pe primul semestru al anului 
cu opt zile mal devreme. Astfel, 
olanul proddctțel globale Induslria- 
le fiind indeollnit cu mult înainte 
de termen, se creea’fl premisele ob
ținerii unei producții suplimentare 
In valoare do peste 21 milioane Ici. 
Materializată in produse, aceasta 
înseamnă 22 580 hl lapte si produ
se lactate. 54 tone came, aproape 
1 OCffl mc prefabricate din beton, 
precum si Însemnate cantități de 
armături industriale si fire de bum
bac. De atemenea. anon lamentai a- 
nual va fi realizat in proporție de 
aproape S3 la sută Dină la finele 
acestei luni, cel semestrial fiind 
indeollnlt 
Ho de drea 150 la sută,

de Be acum la Drooor-

poriantfl.au
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OCTAVIAN PALER

Formofio Fred Frobberg

UN REMARCABIL ANSAMBLU
DE ESTRADĂ DIN R D. GERMANĂ

entuziast

PE SCENELE NOASTRE

de lectură

mato-

JOCUL DE-A MOARTEA

a parașutiștllor acrobațl. Regla : John Frankenhei

Sheree North

Nicut» TANASE

So|la unul nefamltor 
fost invitată la I.M.C.

Un fumător a
4 la LM.C.

Ia 
astfel

auzit cfi vrei 
degetul Ine-

fumătoare ? 
poate fuma

înlocuitorul Iul Ion iță, 
nelilnd siră-strănepot '■ de 
șirul, ascunde banii in ni
sip ' . ;

Constantin 
AVU AM

— Dar prin niște 
med! ari ați făcut 
tlrgulell cu valuta.

nu ne lnșe- 
FIAT-830.

Tot „Intimplător» am 
................ , ă te 

institut

Cu : Scott Wilson, Gene Hackman, Bill Windom

niuțuu|nuiv<
aflat că ni Intenția rfi 
internez! Intr-un 
de estetică.

— Eu estetică ?
— Am 

să-țl lungești 
iar pe motiv, că nu-ți ln-

! trau celo nouă g'nlulurl de

37 WO do Iei șl alături un 
dolar. Numai unul. $1 aia 
rătăcit.

' — lonlțfi, pentru
117 SM de lei ce-ai 
string ? Care curea ? 
reaua de 
FIAT-uIul?
Xbiine», 
unde ai 
nomll».

— De 
Dacă o

N. I. îșt aprinde un 
Pall Mall de la o brichetă 
cu gaze șl răspunde la în
trebările tovarăților de la 
LM.C.

inter
niste 

, Aveți
neamuri in străinătate ?

— Nu. Am cumpărat 
niște dolari. Am posibili
tatea să cumpăr dolari. La 
stația mea do benzină se

— Am mal întllnlt 
mulțl din șefii dv. 
de brichete.

— Le-am făcut eu ca
dou... Eu sl poale și alțlL

— Ați slrins cureaua șl 
ați făcut șefilor dv. cadou 
brichete șL.. Cum vă con
trolau tovarășii care aveau 
drept de control după co 
le clădeați cadouri ? Cum 
de luau cadouri ?

— Un obiect străin, un 
obiect strălucitor tentează. 
A primit o brichetă cu 
gaze ș! un șef de-al meu 
care nu c.fumfitor.

— Fuma soția iul.
— De unde știți ?
— Am aflat „In timp lă-

maneniă cu acele note 
de călătorie jucăușe, 
lipsite, de solemnitate, 
conseriinatlve la mo
dul contabilicesc. Călă
torul autentic nu se 

pentru poate asimila .unul fo- 
Octavjan tograf slrgulnclos ; o- 

unei chiul său nuz poate ■ fl

acești 
mul 
Cu

la ventilatorul 
Dă-o po 

lonlță. Spune de 
făcut allîea „eco-

„ROMĂNIA-FILM“ PREZINTĂ

Slmbătă .dimineață a sorit Jn Ca
pitală un numeros grup de artiști, 
membri al unor presilgtoase an
sambluri" din R. D. Germană. Oas
peții Întreprind Intre 28 iunie 'sl 
,4 iulie a. c. un turneu de concerte 
in opt dintre orașele țării.noastre, 
turneu organizat de Agenția Ro- 
mănă de Impresariat Artistic in 
cadrul manifestării Intitulate „Zf- 
LE1.E ARTEI DISTRACTIVE DIN 
IL D. GERMANA». Dintre stelele 
revistei „Bcriln-vorietâ» — specta
col pe care artiștii germani 11 pre
zintă la noi in. țară — trebuie men
ționați. In primul rind, Fred 
Frobberg și ansamblul pe care-1 
conduce. Ari 1st de renume intema- 

►fesor la 
ig, Fred 

laureat al Premiului

ra „Junimea» ei Szaprell EHa. pen
tru cartea' ..'zteuz.su Seremberekben» 
(Peripețiile lui Juju) — editura „Ion 
Creangă'. Premiul „Cuiczătorll" — 
AL Mitru. pentru evocarea Istorică 
..Domnul din Viadlmirl» —- editura 
„Ion Creangă». Premiul „Coslnzîana" 
— Petre . Ghelmez. pentru volumul 
„Puf pufos” — editura „Ceres“ și E- 
rlka lidbner-Barth, pentru sulta de 
povestiri „Bidibldlbutzcl» — editura 
„Kritcrion". .

— îonlță. de unde a! „o- nailon din care a scos șl
conomlsll» tonte astea ? numărat 4(N) dc sute. Adi-

— Păi mai luam șl bac- că 40 &M de leL La al
șiș că aveam „piele de doilea moment dat, uce-
căprioară» și mal șiergeam Lași ofițer a mal scos.din
parbrizele mașinilor, mai același șifonier o altă jr.sti-
ștergeam aripile aulotu- gă de nailon. Ale! 38 0®O
rlsmelor. ' ' ’ de lcl. Pentru ca ta n treia

— lonlță, „nu țlrte”. In pungă să găsească doar

— Vă numiți Nlcolae lo
nlță și aveți gestiunea 
PECO-ulul din Piața O- 
perelel 1

— Da. A răspuns foarte 
nervos gestionarul PECO- 
ulul «in Piața Operele! șl 
și-a aprins un Pali Mail 
de la flacăra unei brichete 
cu gaze.

— Slnlem de la LM.C. 
șl conform autorizației nr. 
378/0 1972 a Procuraturii
municipiului București vă 

■ vom -deranja cu o perriie- 
zlțle™ Dacă 
lăm, aveți ’un

— Da.
— Ca salariu aveți dv. ?
— Păi om scos șl peste 

1 2OT de lelpc lună... Pen
tru acest F1AT am strins

Film american inspirat din existența plină de riscuri

drept de i 
stațiilor de

— Da.
— Slntețl
— Da. Sa

aur jpe care le-ai cumpă
rat de la...

— Șl usța știți î— Ml-turi 
cumpărat ața ca să...

— Ca să siringi cureaua.' 
Unde slnt: Inelele de aur?

Cele nouă ghlulurl sl un 
alt ceas Dos a (nu cel de 
la purtător), șl niște „car
tușe» cu țigări străine, șl 
un magnetofon portativ’, și 
alte .marafeturi nu fost 
găsite intr-o despărțituri! 
a unui șifonier.

MIERCUREA CRIC (Corespon
dentul „Sctatcll", Bariunek lstvăn). 
Sub titlul generic „F.xpo ’72». la 

^. Miercurea Clue nu fost , reunite cele 
z - ,iaal reprezentative produso Indus- 
( ' triale șl bunuri dc larg consum rea- 
“^Xlzata do colectivele do oameni ai

rilor lor au fost supu
se unor noi confrun
tări. Nemulțumit cu a- 
devărurile deja formu
late. cu legendele inja- 
glnale parcă 
totdeauna, 
Paler ,le supune . .

Îțrobe subiective, unor confundat cu oblecti- 
nterpretărl noi, Jc . vul aparatului de luat 
caută, sensuri ți’fațete vederi. Autorul 

neluminate încă, u- 
Jiinglnd adesea la con
cluzii revelatoare, for
mulata cu pregnanță.

.„Drumurile prin me
morie» filat prin expre-

Miercurea Clue și Odorhelul Secu
iesc. preeum și numeroasele articole 
de uz casnic șl gospodăresc, obiec
tele de artizanat prezentata de uni
tățile cooperației meșteșugărești șl 
cooperației da consum. în cele 10 
săli, numerose macheta, grafice, pa
nouri Înfățișează elntelic realizările 
precum și angajamentele mobiliza
toare ale unităților economice din 
Județ de a îndeplini cincinalul Îna
inte dc termen. O' cifră elocventă : 
ptnft In 1975, producția globală a 
județului Harghita va crește cu circa 
G0 la sută față de 1972.

„EXPO 72"

— sergent 
Coporan. fruntaș 
rin Lancea, soldat Pe
tre Ghiță — dar Dină 
la urmă conturează 
un portret... colectiv, al 
subunității In Întregul 
rob r Dfofiuțla despre 
subordonații lor. des- 

■Dfe damejtijll nario- 
nează mai mult rfedt 
oricare altă latură 
activității.

— împllnitL 
rind. două decenii 
frontieră. Ce yi 
părut mal ‘ greu

la „binevoitori», 
să blestem pe ci

neva pentru cele ce șe vor 
Intlmpla cu mine, pe ..bi
nevoitori" o să-i blestem.

— Care sini ..binevoi 
teri!» ăștia pe ,eare-i bles
temi 7

— Șoferii 1 Mal ales șo-

rea npeclacolulul, este ții ea cunos
cută publicului nostru din turnee 
anterioare Întreprinse In Romănla, 
turnee In timpul cărora a Învățat 
mal multe șlagăre ale compozitori
lor români. lucrări pe care le, va 
Interpreta in concertele acestei săp- 
tâminl. .

Vom avea ocazia ®ă urmărim 
evoluția Seplet-ulul Horst Ivrllgcr 
șl-a solistei <16141 Moller. Dagmar 
Frederik, laureat al concursului 
„Cerbul de Aur» de la Brașov, șl 
Siegfried Uhlenbrod: formează un 
cuplu foarte Îndrăgit in țară șl 
mult apreciat in. urma turneelor În
treprinse In Europa șl Orientul 
Apropiat ; exccpțtonalele lor cali
tăți au fost răsplătite cu prestigio
sul „Premiu al Artei» din R.D.G.

In concertate din București va 
mal apărea, de asemenea, cunoscu
tul cintăreț Frank SchObcL Multe 
din nwmenlele spectacolului vor fi 
agrementate de prezențele coregra
fice ale unor soliști șl ala unul 
grup de balet al Operei din LelpzLg.

Turneul arllțlilor germani Începe 
luni, 2S Iunie, la GIURGIU, conli- 
nuind succesiv in zilele următoare 
la : PLOIEȘTI, ClMPINA, BILX- 
ȘOV, SIBIU, PITEȘTI, SINALA 
șl — pe dala de 4 iulie — la BUCU
REȘTI.

cu
pe 

s-a 
In 

munca- dumneavoastră 
de-a lungul ncaslul

vu! apai 
vederi. Autorul are 
orgoliul de a comunica 
mereu cititorului ceea 
ce nu se vede la pri
ma vedere.
' Scriind

despre această carie, 
cineva ișl exprima 
teama că întlinirea cu 
adevărata Imagine a 
celor descrise ar putea 
să fie o dezamăgire. 
Biruind impresiile mai 
presus de pretextul 
lor. Este firește, în a- 
ceastă afirmație o mo
dalitate de a elogia 
expresivitatea multora, 
din paginile JDrumu-' 
rilor prin memorie».. 
Locurile văzute sini 
descoperite de autor Ih 
primul, rind pentru 
sine, deflnlndu-se că 
o structură caențial- 
mente lirică, medita
tivă.

Structura lirică n 
autorului,- simbioza fe
ricită dintre poet și 
moralist. aptitudinea 
de a dăltul cuvlntul- cu 
minuție in frază, evi- 
tlnd inutila aglomerare 
adjectivală, mobilita
tea cu care’ slnt evd- 
cate scrieri inspirate 
de aceleași locuri șl 
momente, lntegrindu-le 
organic In pagină, dar 
mal aleg darul de a 
descifra sensuri nebă- 

■nuite, de-a lumina fa
țete Inedite ale unor 
monumențe despre ca
re se părea că s-a sntis. 
totul, fac din „Drumu- 
.rlle prin memorie” 
mult mal mult declt 
o confesiune, mult mal 
mult declt un Jurnal 
de călătorie. „Dru
muri prin msnorle* 
este o carte cu cere 
merită - să. pleci la 
drum I

țtonai, compozitor șl pro! 
Conservatorul din Leipzig 
Frobborg
Artel din R.D.G. — c contribuit Iri 
mod decisiv, din 19S7, anul înfiin
țării formației, :1a creșterea presti
giului acesteia. prin turnee In tarăsl 
peste hotare, prin muneroasale 
emisiuni de radio șl televiziune, 
prin imprimările pe discuri. în ca
drul aceluiași precise©! apare, de 
asemenea. binecunoscuta inter
pretă de șlagăre Regina Thoss, a- 
preclhtă de publicul românesc in 
cadrai uneia din edițiile festivalu
lui ș! concursului „Cerbul de Aur“. 
Roxandra Iloroday, prezentațoa-

JA GRĂNICERILOR"

slvltatea paginilor lor 
un veritabil net do ini
țiere In arta călătoriei, 
o severă admonestare 
a. dcjartelor vanități 

, turistice, a tentației de 
„a bifa” pe hartă sau 
în enciclopedii nume 
de localități șl monu
mente. „A observa un 
templu — scrie Octa
vian Paler — e, ea și 
lectura, un act intim. 
Indivizibil». Pentru a 
Înțelege, pentru a pă
trunde dincolo-de fața 
imaculată,’ de jnarmu- 
ră. a armonioaselor sta
tul ■ ale sculpturii grei 
.cești, in lumei lor de 
Inepuizabile simboluri 

‘și sensuri ,” se cer o dis
ponibilitate — deloc 
artificială — către re
flexie, un cult—- clădit 
pe cunoaștere — pen
tru operele trecutului, 

Convingerea autoru
lui curții este că omul 
are datoria să .trăiască 
In Intimitate bucuria 
Intilnlril cu capodope
ra., să aspire tenace la 
revelarea adinei! salo 
frumuseți, să se defi
nească astfel pe sine. 
OctaVlan Paler se va- 
situa, fără a o declara, 
lntr-o polemică per- Nlcolae DRAGOȘ

— Munca cu omul !: 
..Munca cu omul”.

Formula Însumează di
mensiunile definitorii 
alo activității coman
dantului si secretarului 
do partid din subunita
tea de frontieră. Așa
dar. nici- nODtiie ne
dormite. nici genii, 
nici arșița, nici mar
șul: acela de paste două 
lungimi de Ecuator, d 
munca de formare, do 
călite a oamenilor. îmi 
vin In minte cuvintele 
secretarului general al 
partidulii! nostru rosti
te la plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—3 no
iembrie 1871 : „Trans
formarea oamenilor. 
Înarmarea lor cu con
cepția InalntaU des- 

. ore viată șl societate— 
eonstltule una din cele 
'mal complicate pro
bleme. cu mult mai 
grea, in multe privințe, 
declt dezvoltarea eco
nomiei». Gfndlndu-mă 
la reflectarea acestei 
Idei In activitatea sub
unității de grăniceri po 
care o vizitez. îmi dau 
seama că tot ceea ce 
se InUmplă in viata In
terioară a soldatului, 
toate schimbările sale 
on drumul de la stln- 
gftcle la iscusință, cer
titudine, curaj si e- 
rolsm — constituie re
zultatul unul neîntre
rupt, pasionat efort 
pedagogic.

O sarcină pe care mi
litarii și-au asumat-o 
cu Înalta răspundere 
Încredințată de partid 
șl popor. Fiindcă ecolo, 
Ungă borne, In amfitea
trele frontierei, ei au 
nu numai datoria da 
a modela apărători 
destoinici al hotarelor 

' ’ I, cl șl cetățeni 
do nădejde al țării, cu 
înaltă conștiință socta- 
îinta,

—Șase dtolome ..Sub
unitate de frunte» Îm
podobesc. cum spu
neam. unul dintre pe
reții clubului, drept 
mărturie a hărniciei 
sl Iscusinței grănice
rești de care au dat 
dovadă ostașii 
rului Hala de-a lungul 
anilor. Sl se conferea- i 
ză. la orizont, a șan- 1 
tea diplomă: 75 la sută 
dintre ostași Îndepli
nesc de De acum con
dițiile centru obținerea 
titlului ..Militar de 
frunte* șL imul leit, a 
diplomei ■ TiSubunlUite — 
de frunte» De acest an.

Cu asemenea succe- 
eo înțelege această des
toinică subunitate de 
grăniceri, alături de 
întreaga armată, de 
Întregul popor, să !n- 
Umpino cu cinste 
Conferința Națională 
a partidului nostru și 
cea de-a XXV-a ani
versare a republici!.

undi — romăni șl maghiari — din 
dejul Harghita. Atrag In mod 
■osebit atenția produsele realizate 
Uzinele de fler Vlâhlța, noile 

mituri de mobilă confecționate la 
îorhelul Secuiesc, Gheorghienl șl 
Itrău, zeci de modele noi de con- 
rțll, produse in fabrictie din

,,Bucuria descoperiri semnificațiilor șl'valo- 
prin călătorie compor- 
lă riscul ei“. Cu a- 
cesle cuvinte ișl În
cepe Octavian Paler 
„Drumurile prin me
morie», apellnd la cu
vintele lui Gărard do 
Nerval, cel care cehi- 
vala. nu fără oarecare 
justețe, călătoriile cu 
actul unei „dezmoște- 
nirl dc Iluzii". îh poe
mele in proză ale a- 
cestel foarte frumoase' 
cărți, ăutoraț II va cita 
pe Thăcphilc Gautier, 
pactlzîncf fără rezerve 
cu afirmația acestuia 
că ,‘JucruHle capătă 
un relief special clnd 
slnt văzute in camera 
obscură a memoriei» 
sau va observa că Paii- 
sanlans „a compus 
„Descrierea Eladei» na 
ca să facă operă do 
geograf, nici din ra
țiuni științifice ci pur 
și simplu ca sa-șl a- 
dune impresiile do că
lător".

Se află, cred, în a- 
ceste citate, dlslmu- 
inlij. profesiunea .de 
credlnță a autorului 
„Drumurilor prin me
morie", definirea pro
priului punct de vede
re asupra scrierilor de 
călătorie. Prin evoca
rea spațiilor de tulbu
rătoare civilizație ale 
Egiptului șl Greciei 
antice este demonslra- 
lă. in.fapt. cu subtili
tate supremația .ma
ximei alese pentru a 
a fl scrisă pe zidul 
templului lui Apollo : 
.,Cunoaște-te pe tine 
Însuți. Nimic mal 
mult». Pentru că Îna
inte de tonte se Impu
ne. In lectură, senti
mentul acut cfi autorul 
nu s-a transformat 
nici o clipă Intr-un pe
regrin exclamativ, in
tr-un contabil al mo
numentelor nenumă
rate către care țl-n 
purtai pașii; ele au de
venit doar pretextele 
unor reflexii !n rare 
nlit datele realității, 
„memoria”'concretă a 
acelor vremuri de ve
che civilizație, cit șl 
considerațiile asupra

C' T. B. este funcționar 
principal cu drept de con
trol Ia LL.P.P.B. Acest 
I.L.P.PJ1. pare-ml-se că 
Înseamnă întreprinderea 
de livrare a produselor 

, petroliere București. Așa- 
,' dar, T.B., cum ziceam, a 

/ fast invitat la I.M.C. (In- 
/ «pectoralul Miliției Capita- 
/ lei) șl a fost Întrebat :

— Ce tangență aveți cu 
PECO î Cu stațiile do 

J ■ benzină T
— Anarțln ds no!, de 

IJL.P.P.B.
‘— Aveți drept de con- 
«Hstrol asupra acestor stații ?

f — Da.
— Și dumneavoastră per- 

/ gona l ?
/ — Da.

— Slntețl fumător 1 
r”: —■Da.

— Vreți să aprindeți o 
țigară ?
- E voie ?
Șl T. B șl-a aprins o 

țigară Pall Moli de la o bri
cheta cu gaze...

De ce nu. Chiar vă alimentează șl autolurlsne 
străine.

Nlcolae lonlță tșl mal 
aprinde un Pali Mai! de 
la bricheta cu gaze și unul 
din ofițerii LM.C.-ulid 11 
cere permisiunea să se 
uite mal atent la bricheta 
cu gaze. După care zice :

Teodor Bala ll cunosc 
bine, de multi ani. Cu 
clteva luni In urmă am 
făcut Împreună un 
caicul : In fiecare zi a 
traversat de-a lungul 
granite! — In ’fruntea 
ostașilor săi. mereu , . , 
alții sl alții — cam 13; patriei 
Mtometrl. Inmuitltl cu 
ODtzed de anotimpuri 
și veți căpăta o cifră 
dc Dronoriil astrono
mice : de nesle două 
ori lungimea Ecuatoru
lui I

îl roa să-mi gchl- 
teze portretul celui 
mal destoinic grăni
cer. Comandantul sub
unității i:l secretarul de 
nartld eo decid greu. 
Pronunță clteva nume 

Gbeorgbe 
Ma-

Conslllul Național al Organizației 
Pionierilor a decernat următoarele 
premii celor mai valoroase lucrări li
terare destinate ulonlerilor sl școla
rilor. apărute in perioada iunie 1971— 
Iunie 1972.

Premiul „Albatros" Mircea Mtag 
pentru volumul do versuri „Memo
ria pergamentelor» —, editura „Ion 
Creangă». Premiul „Cravata Roșie". — 
Iile Tănăssachc. neutru volumul do 
povestiri ..Azot cel verde" .— cdllți-

Msfcrt de ..ti 
terească” obis- 
! Un grun de os- 
oleacă In misiune.

«abnă». La club, un 
/J consultă Intr-un 
f ! programul de le
fi ilune. Un altul 
\,ș cuiva. în dorml- 

) — dțiva se odlh- 
t. Slnt cel abia vc- 

/■ din pază. 
Plotul aici &a deș

ir pară cu precizie 
I «tematică — la oră; 
\ riilr.:1.' chiar. Pază, 
(tțuctle. activități 
«ițico-educatlve. gos- 
Wurie. odihnă, tre- 
hi personale — iată 
iritai ui DToaramuUrt 
!p ordonează cu 
etate viața cottdla- 

<TȚa-;a subunității, afic- 
.-''cărul goldat In parte. 
J în club am zărit d- 
? tava diplome cu mon- 
\ tluhea „Subunitate de 
a frunte». îl rog pe că- 
ț pitonul Ion Gayri- 
1 fă,, secretar de,partid,.-, 
! aă-ml spună istoricul 
W lor. îi completează,'.
\maloral Teodor Băla, 

•«’mandantul gubuni-
;il

i E meritul mun-
1 soldatelor. de-a 
asul anilor. Asta In- 
nmnă că avem oslasl 
toi.
E vorba însă nu nu

ia I de hărnicia osta
tic,- d si de rodnicia rifeUmn. tovarășe ma- 
jundl comandantului ior î
1 a organizație! de Răspunde fără ezl- 
jartld. Pe comunistul taro:

5TEINT0R

1
Ț

„Aeroportul Oradea. Avionul 
do București s-a înălțat In aer. 
Era momeotul clnd tocmai mă 

.întrebam ce v;ol face In timpul 
zborului Și tocmai aiurid am 
primit răxpiuis neașteptat : 
urlrulu-ne călătorie plăcută, pilo
tul avionului șl-a cerut permisi
unea de a ne îi, In același timp, 
?!-. ghid plnă la aterizare! Din 
clipa aceea — ne scrie R. Con
stantin din București — zborul a 
dbbiridit un farmec Inedlt.Șllam 
in orice moment unda ne aflăm, 
eram provenit! asupra a ceea ce 
va urma : orașe, rluri, munți, 
dmpii. Do la ferestrele avionu
lui urmăream o Inedită lecția 
de geografie. Ghidul nostru din 
difuzor ne- ținea la curent plnă 
șl cu„. evo’upa scorului
In partida de fotbal Ro
mânia — Italia. ȘI astfel, clnd 
am aterizat, poate că muitLem 
regretat că zborul a luat-șflrșlt 
Acum, echipajul care nc-a În
soțit pe noi In ziua de 17 iunie 
n.c. predă, probabil, aceeași ine-, 
dltă lecție altor pasageri. Șl,’ 
cred cu, cu aceiași succes !».

SI,

’ De la o creme, o serie de 
I vagoane atașate la diverse tre

nuri de marfă ce dreuiau in' di- 
recfiWe București — Galati sau 

IBucurefti — Bunda nu mal a- 
jungeau intacte la destinație. 
S-au întreprins cercetări amă
nunțite ți s-a stabilit cd sp-ăr-, 

I gătițfil lor erau nu mai puțin de
20 ae lucrători din stația C.F.R. 
— Urriceni, printre care ma- 

Ipasinerui Nicolae Ivăncescu, ma- 
nevrantil Gheorghe Dlncă si Va- 
sile Zamfir, impiegatul de mif- 

Icsre Petre Săvulescu, șeful de 
manevră Ion Ghiocel j.a. Trl- 
mi}i in judecată, ei au fost con
damnați, in funcție da faptele 

Isăoirsitc, de la un an ta nouă 
ani închisoare. Pedepse meri
tate, in spiritul legii. Dincolo da 

I sentința propriu-sisă se pune
insă întrebarea : cum sa face că 
nic! conducerea stației, nici or
ganele Direcției regionale C'.F.fi.

I București, care s-au perindat pe 
aici, n-au sesUaf ca se petrec 
chiar, sub ochii lor asemenea

I fapte ’ Credem că Departamen
tul C..F.R. va analiza acest cais 
cu atenția cuvenită, pentru ja 
completa rentinfa instanței cu

I măsurile ce se impun și pe linie 
administrativă.

UndO-
Rîpă?

Dc doi ani de sile, Ioan Ri; 
din comuna Erbiceni, j ~ . 
la^l (născut Ia 10 martie 1042 fi 
Podul lloaiei), a plecat dt 
acasă și... r ' ----- -
întoarcă 1'1

. Rlpă
Județul 

in 
__ . Je, 
acasă și... a uitat să se nuri 
(ntoarcă / Din cile se pare,- [in 
present s-ar afla prin bazinul 
carbonifer din Valea Jiului ți 'ar 
fi angajat ia Exploatarea minie
ră Dllja. Cert este insă că dum
nealui, de dnd a plecat de aca
să, este mereu pe picior de ple
care. Pentru simplul motiv jcd 
se sustrage de la oblîcatille-i fi- 
refti de întreținere a celor patru
copii ai răi, deși acolo unde [re . 
angajează, încasează fl alocația 
de sfat preedrutd pentru ci. 
Dacă-l intilnifl. tndreptali-l ipra

■ I
.'i " ’ :

organele dc mill|ie.

Rarități 
floricele

Veritabil paradis al
■Grădina botanică din _. _
se prezintă, zilele acestea, jcu 
un „buchet» deosebit de atractiv. 
De reținut, in primul rind, sezo
nul orhideelor : 39 de specii In 
forme și culori dintre cele mai 
variate, Intre rare șl Cattleya 
mendelil,' considerată printre 
cele mâl frumoase. Tot la ca
pitolul ■rarități menționăm în
florirea unul arbore decora
tiv malaezian,. deosebit dc 
rar — Alblzzla jullbrlsiin 
— uvlnri flori ce nu seamă
nă cu nici una dintre cele cu
noscute la noi In țară. De all- 

■'m'meri. puleți din acest arbore, 
obținuți de cercetătorii grădinii, 
vor împodobi In viitor șl alte 
zone al Capitalei, nrecum șl di
ferite orașe. Adăugind numeroa- 
Bide flori do sezon, Grădina bo
tanică lșl așteaptă vlzilatdrlL

florilor, 
Capitală

Motorina 
nu admit© 
excepții!

în calitatea ea de gestionar da 
carburanți 1a cooperativa agri
cola de producție Dobrun (Olt). 
VlrgibMlrcea știa, desigur, foar
te bine ce Înseamnă o sunsă de 
foc in incinta depozitului res
pectiv. De altfel, nu o dată, el 
11 lua. pe bună dreotato. la rost
pe cel ce' Îndrăzneau să 60 a- 
pronle de depozit 
prinsă., înQ-una din

t cu țigara a- 
\ zile Insă 

s-a glndlt aă facă o exceolle. că 
n-o fi foc. în timp ce trebăluia 
printre butoaiele cu motorină. 
V. M„ aflat sub Influenta alcoo
lului. a aprins o țigară. Șl de 
Îndată ce a aorins-o. motorina', 
care nu prea... obișnuiește să 
deosebească nici țigările sl nici 
fumătorii, a reacționat aromat, 
în clteva minute' s-au dus pe 
apă slmhetel C®0 utri de moto
rină șl 109 litri de ulei. Șl d®:ă 
nu Intervcnsiili imediat coopera
torii șl pompierii voluntari pa
guba eră mult mal mare. Nici- 
așa însă, țigara <m • pricina nu 
e:’d.e deloc ieftină.

Rubrică redactată de '
Dumitru TIRCOB
și corespondenții „Scînloii"
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Simljătă după-amiază. ministrul mi
nelor, petrolului și jgeologlal. Bujor 
Almășon. a avut o Întrevedere cu mi
nistrul resurselor naturale ni Repu
blicii Kenya. Wllllnm Omamo. care 
întreprinde o virilă în țara noastră. 
Cu acest prilej au fosl discutate oro- 
blefrie privind extinderea colaborării 
șl cooperării în domeniul Industrie! 
extractive dintre România șl Repu
blica Kenya.

Oaspetele a făcut o virilă în lu- 
dețul Maramureș, unde I s-nu pre
zentat unele din realizările obținute 
fn țara noastră In ceea ce privește 
îmbogățirea minereurilor șl metalur
gia neferoasă. De asemenea, au fmt 
vizitate Instituții de InvftțămJnl pro
fesional, liceal șl superior.

rășul Ștefan Pavel, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R.. pentru a 
participa la cel de-al IXriea Con? 
eres al Uniunii Sindicatelor dLn R. F. 
a Germanie! (D.G.B.).

*

Ln București a fost semnată o în
țelegere orlvlnd colaborarea directă 
în domeniul Informatici si ddeumen- 
totlel tehnlco-stllntlflce dLntre unită
țile Ministerului Industriei Metalur- ’ 
Bice din tara noastră sl ale Ministe
rului Metalurgiei sl Industriei Con
strucției de Mașini dk> R. P. Ungară.

Si

ta invitația Consiliului Național al 
Frontalul Unității Socialiste ne vizi
tează țara o delegație a Frontului 
Popular Patriotic din Republica Pojj>’- 
larll Ungară, condusă de tovarășul 
Tstvan I-Iajdușka. membru în Consi
liul Național al acestei organizații.

Cu acest prilej, delegația a avut 
convorbiri cu tovarășii Tnmara Do- 
brln. vicepreședinte nl Cdn»’lJ.uiîfl 
Național nl Frontalul Unității Socia
liste. șl Octavian Paler membru a! 
CoMlltatal Național. Tn continuarea 
călătoriei în tara noaslrft. delegația 
va avea InHlniri cu Consilii locale 
nie Frontului UnlUUl Socialiste pen
tru documentaro șt schimb do ex
periență.

în zilele do 20—24 iunie, la Bucu
rești a ovut loc InUlnlren de lucni n 
Grupei româno-cehoslovnee de cola
borare economică șl tehnlco-ștllnll- 
fltta in domeniul metalurgie!- Proto
colul semnnt cu această ocazie pre
vede acțiuni de cooperare economică 
șl colaborare In domeniul proiectării 
de Instalații metalurgice, cercelărll 
științifice șl specializării în produc
ția

I

Ajutor acordat de Crucea

*
In zilele de 20—24 Iunie, o dele

gație a Comitetului luptătorilor anti
fasciști din rezistență din R. D. Ger
mană a făcut o vizită de Drieten’e 
In tara noastră, la Invitația Comite
tului foștilor Înotători nnllfssri«ri.

Delewtla n avut convorbiri r: con
ducerea comitetului, a vizitat. Capi
tala. precum s! unele obiective in
dustriale. agricole sl culturale din 
jlidetclc Galați s! Constanta.

*
Slmbăta a părăsit Capitala o dele

gație a Uniunii Generale a Sindica
telor din România. condusă de tova-

Roșie din România populației 
sinistrate din Afganistan
Pentru a veni în spriUnui popu

lației din Afganistan. Care a avut de 
suferii ln urma unei îndelungate se
cete. precum sl a inundațiilor care nu 
lovit unele provincii a!e acestei tfirl. 
Sn-letavn de Cruce Roșie din Re- 
oubllcn Socialistă România a trimis 
Semilunii Rosll........... ... Afgane un alutor 
compus din alimente, medicamente, 
pături sl altele.

de la Sofia a delegației Comisiei 
de politică externă a Marii Adunări Naționale 

Delegația ComLsIe! pentru politică 
externa a Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovar&sui Mihal Dalea. pre
ședintele comisiei, care n făcut o vi
zita In R. P. Bulgaria, s-a Inaoolat 
limbată dunățamlază |n Capitală.

Din deîeeatte nu făcut narte deotș- 
tatll Stefan Volcu sl Mircea Ange- 

:le<wu. membri al Comisiei pentru 
politică externă a M.A.N.. Mihnll 
Gheimegeanu. președintele Comite
tului romftn rtentru colaborare sl în
țelegere reciprocă Intre ^noooarela <!in 
Balcani.

*

La oleenren din Sofia, deleea’la 
română a fosl salutată de acad. Sava 
Ganovskl. oresedlntele Comisiei de 
oolltlcă externă a Adunării Populare 
a R. ‘ P. Bulgaria, de denutatll Vern 
Naceva, orim-adtanct al șefului Sec
ției de oolltlcă externă sl rololll In
ternationale o C.C. nJ P.C.B.. Dimi- 
lăr Bratanov, președintele Comitetu
lui national bulgar pentru securitate 
8l cooperare în Europa. sl Sin veto Va
sev. președintele Comitetului natio
nal bulgar pentru înțelegere sl co-

laborare balcanică, funcționari su-, 
periorl din M.A.E. g| Adunarea Popu
lară a Ri P. Bulgaria.

'A fost de fata ■ Nlcolae Blclan 
ambasadorul Republicii Sodallate 
România ta Sotta.

*' ■
SOFIA 24 (Agerprsș). ■— La 23 iu

nie. delegația Comisiei de. politică 
“externă a Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Mi hal Dalca. pre- 
ședinlele acestei comisii, aflată In 
vizita oficială In Republica Populară 
Bulgaria, a vizitat unități Industriale, 
un complex.agroindustrial, precum »l 
unele Instituții culturalo din orașul 
Plovdiv. Seara, delegația română 
conduită de Mihal Dalea s-n Inlllrul 
țl a avut convorbiri cordiale cu 
MUko Tarabanov, prim-vlcepreședln- 
te ai Adunării Populare a R. P. Bul
garia. academician Sava Ganosvkl. 
ureședlnlele Comisiei de politică ex
ternă a Adunări! Populare a R. P. 
Bulgaria, ți oile personalități bul
gare. în cadru] unul dineu oferit de 
ambasadorul țării noastre la Sofia.

(A gem rea)
jl

Plecarea delegației Federației

Delegația Federației Generale a 
■Muncii din Belgia — F.G.T B — 
formata din Ar.drd Genot sl Georges 
Goane, secretari naționali al F.G.T.B.. 
ti! Germain Duhin, membru al Bl? 
roulul Național al F.G.T.B.. secretar 
national al Centralei metalurelstilor

din Belgia, care, la invitația Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, a făcut o 
vizită in tara noastră. a părăsi’ «îm
băta dimineața Capitala, oleclnd 
spre patrie.

dezideratelor legitime
■

ale poporului coreean
ce Roșie din R. P. D. Coreeană șl 
Coreea de Sud.

Poporul român este anlmat .de cele 
mal profunde sentimente de prietenie 

solidaritate Internnjlonnllslft față 
de poparu! coreean. în perioadă râz- 
boliilul din anil 10M—1033. poporul 
nostra a foit din toată Inima alftturi 
de’lupta eroică a R.P.D. Coreene, l-a 
acordat, sprijinul său material șl mo
ral. pe planuri șî -in forme mulll- 
ple. în toți ani! care, au trecut de 
atonei, România o susținui șl sus
ține activ — pe arena mondială, ta 
O N U„ ln alte organisme Intornațlo- . 
nale — cauza dreaptă a poporului 
coreean. Partidul șl guvernul nos
tru se pronunță ferm pentru retra
gerea trupalor americane.din Coreea 
de Sud sprijină .pe deplin năzuința 
coreenilor de a tril ca națiune II-, 
beră șl Independenta, intr-o patrie 
unita, democratică șl prosperă.

Raporturile frățești dintre popoa-, 
rele noastre Isl gflsere o elocventa 
exprese in dezvoltarea coriUtjuă a 
relațiilor de prietenie și solidaritate 
dintre Partidul Comunlsl Romăha șl 
Partidul Munci! din Coreea, a ’leftă- 
tarllor de colaborare tot mal sirius® 

«>n- șl fructuoasa dintre tarile noastre — 
pa lărlm politic, economic, tehnlco-

(Aserpres)(Ăncrores)
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BOX „CUPA VOINȚA" LA CICLISM

Cei 11 campioni naționali —1972
Circa BBM de spectatori au urmărit 

aseară la arena ..23 August" din Ca
pitală finalele campionatelor națio
nale de box rezervate seniorilor.

In cel mal spectaculos meci al ga
lei. Tralan Cerchla (categoria muscă) 
l-a învins la puncte (decizie B—0) ne 
Anton Cojan. In finala categoriei 
pană, Gabriel Pomelcu a obtlnut o 
aplaudată victorie la puncte (3—0) In 
fala Iul Pnvel Nedelcea.

Iată rezultatele înregistrate în ce
lelalte finale : cotea, semimuseft : 
Stefan Bălata învinge la puncte 
(5—0) pe Rcmus Cțizma : caleg. 
cocoș : Mircea Ton! dispune In nune-, 
je (5—0) de Mnrtn ^Pela^, caleg, 
’mlușoară : Antonluș Is’

puncte (5—0) pe Ghcorghe Ciochină . 
caleg. ușoară : Calistrat Culov învin
ge prin abandon fn repriza a treia 
pe Ladlslau Mathe ; eateg. remind I- 
lode : Victor ZUberman învinge la 
puncte (3—2) pe Alexandru Pona : 
enteg. mijlocie mică : Ion Gyorfti în
trece Ia nunele (5—0) pe Ion Moca- 
nu ; calea, mijlocie : Alee Nftstnc 
clștlcă prin neprezentarea Iul Gheor- 
ghe Chlvăr. care a fost ooril de me
dic să boxeze ; caleg. semigrea : Pe
tre Clmneanu învinge prin k.o. in 
prima repriză pe Marin Conslantl- 
nescu : calau, grea : Anahol lancu

(Agcrpres)

LUPTE

dispune la punețe 
eălu.

TG. MURES (prin telefon). .- O 
frumoasă etapă s-n desfășurat Ieri, 
In penultima zi a „Cupei Voința", 
competiție clcllsta la care, după cum 
so știe., participă alergători de frun
te din șapte țari. Cei- 98 de alergă
tori. care au luat startul din centrul 
orașului de reședință al Județului 
Mureș, au străbătut de aceasta dată 
un traseu de 170 km Intr-o zonă de
luroasă, cu nu mai pu|ln de 7 puncte 
de cfttarare. Profilul șl lungimea eta
pei, dar. mai qlcs. ritmul extrem. de!.,, ... .... ......... ..
viu al întreceri'! (media orară: din Etapa însă s-a decis, ca șl cele 
nou 40 km !) aveau să producă! ti- precedente, ~~

JlUjăl^nle. serioase (mtxlItîMiriî’Id Jfela- ©in nluțgnu
cementul general.. Acelorași cauze, alergător! 'ș-

;„.caj'4â spunem ■așa. II ș-ati datorat șl dkputât,,'de 
nameroasele abandonuri (Iff), unele a“ ci? '

campion (de altfel. Stanca este cam
pion de clclocros 1), ajungind primul 
pa vlrful de la IluJa Mediașului șl. 
de asemenea, pe dealul Dotarea. A- 
vonsul lu! ajunsese la Tlmăveni 
(undo cicliștilor II s-a făcut o fru
moasă primire cu fiori șl fanfară), ta 
peste 1 minut I Cel din plutonul Ime
diat următor fie agită șl I) alung oo 
fugar, ultimul punct de cățărnre 
(Hula Tlmăvanllor) revenind iul N. 
Gavrllft. urmat de Fr. Gera (Olim
pia) șl A. Sudu (Cibo-Brașov)

Cea de-a 11-a ediție a campiona
telor, Internationale de ltmlo greco- 
romnne si Libere ale României au 
continuat Ieri dună-amlază In sala 
Floreasca din Capitală cu disputarea 
Primelor meciuri din turul III.

In concursul da greco-romnno. la 
categoria 57 kg. campionul român Ion 
Baciu l-a întrecut la Duncte no ceho
slovacul Ladislav Holecko. Iar Janos 
Varga (Ungaria) a dispus ta ouncte 
de Per Lindholm (Suedia). In cadrul 
aceleiași categorii. Ștefan Badea o 
obtlnut o snectaculoastil victorie prin 
tuș în fata danezului Jdm KrBg. Tn 
limitele categoriei GO kg. campionul 
mondial Roman Flurua (U.R.S.S.) l-a 
Invlna la ouncte ne lancu Rădol. Iar 
Slnrion Pooftțcu a terminat ta egali
tate'cu suedezul Bars ErlkskOld. La, 
categoria 62 kg. Cornel loncscu a dis
pus la ouncte de RaLme Mtoler (Sue-’ 
din). Alte rezultate : cat 62 ka : D. 
Mergîișvill (U.R.SS.) b.p. L. Reczl 
(Ungaria) : H. VeslphnJ (R, F. a Ger-

cu Peru
Se împlinesc aatftzl 22 de an! de la 

Inceperon războiului din Coreea. In 
cursul căruia poporul coreean șl-a 
vădit din plin eroismul tn lupta îm
potriva agresiunii imperialista, apă- 
rlndu-și cu hotflrire patria șl cuce
ririle revoluționare. în fiecare an, 
perioada dintre 23 iunie și 27 Iulie — 
ziua semnării armistițiului - este 
marcată de opinia publică progresistă 
Internațională orfn amp!» manifes
tări de solidaritate cu cauza dreapta 
a acestui popor.

Deznodft’minlul războiului din !G.ta— 
1D53, In care poporal coreean, sub 
conducerea Partidului Muncii; în 
frunte cu tovarășul Klm Ir Sen. a 
luptat cu vitejie șl înalt spirit de 'sa
crificiu, a demonstrat cu prisosință 
cft nu există forță pe lume ln «tare 
sft îngenuncheze un popor hotarit 
să-sl aoere oină la canăî libertatea 
si Independenta, dreptul de a fi uni
cul stftpln nl destinelor sale.

In perioada ce a urmat, poporul 
R. P. D. Coreene s-a angajat cu ab
negație în munca pentru refacerea 
lărll, pentru continuarea opere! de 
construire a socialismului. dob'Indlnd 
succese de seamă In dezvoltarea eco
nomie! și puitorii. In ridlcnrea con
tinuă n nivelului său de trai. Reali- 
zările _H. P. D. Coreene reprezintă o șțllnțlflc. cultural; Dinamismul dez

voltării economice șl social-cultural o 
'al ambelor țări socialiste creează 
mereu no! premise pentru extinderea 
colaborflril reciproce pe cele mal di
verse planuri.

Un factor esențial al adinclrll con
tinue a. legaturilor multilaterale ro- 
măM-coreene II constituie contactele 
șl Inlllnlrlle directe Intre conducerile 
do partid șl de stat oie color două 
tari. Vizita făcută în vara anului tre
cut In R.’. P. D. Coreeană de către 
delegația de partid șl guvernamentală 
română, condusă do tovarășul Nlcotae 
Cenușeecu, prilejuind o strălucită ma- 

‘ nlfestare a relațiilor frățești recipro
ce, a adus o contribuția fundamen
tala ta IntBrlrea pe mal departe a 
prieteniei și colaborării romftno-co- 
reene în toate domeniile, spre binele 
ambelor popoare, in Interesul luptei 
comune a forțelor antllmps-lnllstc, al 
cauzal socialismului șl pSell ln lume.

Șl cu acest prilej, poporul român 
transmite poporului coreean tra cald 
mesaj de prietenie șl solidaritate 
frățească, împreuna cu urarea a!n-‘ 
ceră de a repurta noi șl mori succe
se In conslrurțla socialismului, ln îm
plinirea Idealului național do unifi
care a pateleL

Radu BOGDAN
. ■' 'J :.

■ ■>■■■ ■r.-,n.*r.*

rame

HAVANA 24 (Agerprea). — Guver
nul revoluționar al Cubei a dat pu
blicității o dcciarallc in care este 
eansrrnnatl „dispoziția sa deplină de 
a iniția tralațivc eu autoritițilc pe
ruane ta vederea unei apropiate re
stabiliri a.relallllor diplomatice, din
tre cele două, țări" — anunță .agenția 
Prcnsa .Latina. După ca subliniază că 
Inițiativa luată tn'acest BChs de Peru 
corespunde „exercitării suveranității 
acestei țări. în conformitate cu o 
conduita a independenței depline 
față de orice, presiune externft“, de- 
ctarațla arată că, prin restabilirea 
relațiilor diplomatice, legăturile fră- 
Jcî'.l dintre cele două popoare sa vor 
Întări și mal mult, constituind o con
tribuție prețioasă la Intarireo,.comu
nității . popoarelor lătlno-americans.

> ’ ' *
SANTIAGO DE CHILE 24 (Ager- 

.pres). — Intr-o declarație făcută, la 
întoarcerea de la cea de-a treia coc- 
fertajă a-miniștrilor de externe din 
țările membre ale Paciului Andin, 
caro s-a desfășurat ta Lima, ministrul 
chl’Jan de externe, Clodomlro Al- 
meyda, a exprimat.sa’dsfacțla .guver
nului chilian față de inițiativa Pe
rului ■ in vederea unei apropiate re
luări a relațllior- diplomatice cu 
Cuba. El a subliniat eft aceasta hoîfl- 
rîre constituie-o lovitură dală izolă
rii Impu so fmpoîriva Cubei,

' bază de nădejde pentru înfăptuirea 
aspirațiilor întregului ponor coreean, 
din Nord șl din Sud. de unificare 
Independentă și democratică a patriei.

Slnt bine cunoscute eforturile neslfl- 
blte. pline de energie, desfășurate 
de Partidul Muncii din Coreea ș! gu
vernul R.P.D. Coreene pentru Imnll- 
nlrea acestui mare deziderat, propu
nerile ln opt puncte ale Adunării 
Populare Supreme a R.P.D Core
ene și noile Inițiative ale conducerii 
de partid șl de stat ale Coreei popu
lare constituind un amplu program 
In acest sens. Renfirmlnd poziția 
R.P.D. Coreene In problema unifică- < 
rii, tovarășul Klm Ir Sen declara In
tr-un Interviu acordat ziarului ..New 
York Times" : ..Credem că. dacă co
reenii se vor așeza/ată In fata, el vor 
putea înlătura neîncrederea șl neîn
țelegerea. vor putea găsi puncte co
mune Șl vor putea realiza, pe această 
bază, unltalea națională. Deosebirea 
de sistem dintre Nord șl Sud nu tre
buie să fie un obstacol pentru înain
tarea pe calea unității naționale șl 
realizarea reunlflcflril naționale". în 
aceasta ordine de Idei, un fapt pozi
tiv. larg apreciat In opinia publică 
Internațional ft. II reprezintă convorbi
rile care se desfășoară In prezent in
tre reprezentanții societăților de Cru-

TIRANA 24 (Agerprea). — La Ti
rana au avut ioc, slmbăta, convorbiri 
oficiale Intre prințul Norodom Sta- 
niifc. șeful stalului cambodgian, pre
ședintele Frontului Unit Național nl 
CambodglelJ $1 tfaxhl Lîeahi, pre?c-; 
dintele Prezidiului Adunării Popu
lare, șl Mehmot Shehu, președintele 
Consiliului do Miniștri al R.P. Alba
nia.

Părțile s-au informat reciproc des-j 
pre situația din cele două țâri șl au 
tăcu* un schimb de păreri asupra’ 
principalelor probleme ’intemațloMlel 
dezinteres comun. Convorbirile, men- 
țloneazft Agenția Telegrafică Alba
neza, 0-au desfășurat lntr-un spirit 
de înțelegere reciprocă. într-o at
mosferă cordială. orleter.eascA

Vineri seara Prezidiul Adunării 
Populare : și. Consiliul' de Miniștri al 

ltfl.P.1 Aîlianint'au''’tbfC,riL. In cinstea (' 
prințulul-’Norodom Sltmulr. o recep- . iii.- ■_ djn Tjrhfin.'

caro s-a destft- ’

___ pe ultimi! kilometri 
plutonul de aproximativ 40 de 

(fl/ș-nu desprins caro',ș!-nu 
al«teV .șP'sarinluXpiapeL 

A' clșîignl, din nou. polonezul ,S 
Gazda, urmat de Vaslle Teodor. V 
Burlâcu (Olimpia). N. David (C.S. 
Mureșul), V. Pascale (Steaua)., ..

Au trecut, deci, patru etape. Lider 
este acum Vaslle Teodor, cu un a- 
vans co multora pare decisiv (1'19'3. 
față de al doltea clasat, N. DavIcL 
care a făcut un salt spectaculos, 
(plnă Ieri fiind pe locul 10). S. Gazda 
b trecut de pe locul 20 pe 3. la JJ321',

Ultima etapă se dispută în cursul 
dimineții de astăzi pe un circuit si
tuat In centrul orașului gazdă.

tțitv.bh
•-'“ÎU prințnli __

f/Ja’da PflJatiili'BțiRțVzIlor din Tjrahn. 
tn cursul recepției,' caro s-a desfă
șurat Intr-o atmosferă cordială, prie
teneasca, au rostit toasturi • H ax hi 
Lleshi șl Norodom SLanuk.

TelegInsă —" cum" osie cei . al Iu! Cr. Tu- 
dornn (Steaua), component al lotu
lui olimpic — prea puțin sau deloc 
nioîlvablle.

Din filmul etapei am reținut, mol 
Ir.tll. faptul că italianul Fnglonl. ro
manul N. Gavrllft șl vest-germanui 
Derllcb au Inițiat din plecare o eva
dare temerară.’dominînd cursa pe 
primii M km. La Mediaș, deci după 
trecerea n mal mult de jumătate din 
etapă, o barieră oprește caravana 
pentru circa 10 minute. Sprei urmă
torul punct de eflțărare s-a lansat, 
apoi, : D. Stanca (Voința București). 
El pedalează susținut. In chip da mare

prietenia cu popoarele din Asia 
Africa. Comitetul
Apărarea Păcii, Asociația Juriștilor 
șl Uniunea Ziariștilor ou trimis tele
grame de solidaritate organizațiilor 
elmliare din Republica Populară De
mocrata Coreeană.

Cu prilejul lunii de solidaritate cu 
lupta poporiflul coreean. Consiliul 
Național al Frontului (JnlLflțll Socia
lista Consiliu! Central al ■ Uniunii 
Generale a Sindicalelor din România. 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist. ■ Consiliul Natio
nal aj Femeilor, Liga română do

?1
National pentru

COMUNICATmanie!) b.p. K. Karaouane (Maroc) » 
cat. S3 kg : M. Dimitrov (Bulgaria) 
Învinge nrta tos oe S. Kosnovlci 
(Iugoslavia) : V. Toporko (U.R.S.S.) 
Învinge orln tus oe W. Tase (Dane
marca)

tn cadrul competiției da luate II- 
bere.“ concurentll români au obtlnut 
două aplaudate victorii orln tus : Pe
tre Coman (cat S2 ka) fn fata ceho- 
elovaculul Jan Vvskok gt Emlltan 
Cristian (cat. S8 kg) la Jonlf Rusz- 
neak (Ungaria) Alte rezultate : cat. 
07 kg : E. Mflller (R.F. n Germa
nie!) b.p. J. Ivankovlcl (Iugoslavia) : 

Sorge (Cuba) b.p. F Mot (Româ
nia) : S. Damdln (R. P. Mongolă) !n- 
v’pee orip tus ne B Sellmnnov (Bul
garia) : L. Klinpa (Unea-ln) învinge 
prin tuș rw H Maser <R D. Ger
mană) : cat. 02 kg : A. Stblnrakl (Po
lonia) b.p I Dimitrov (Bulgaria) : 
cat. 6R kg ■- P Poalelungl (România) 
b o. E. Halfin (Israel) : N._ Cristev 
(Bulgaria) învinge orln tus pe V. Mo- 
raru (România).

■ Campionatele se încheie astăzi la 
prinz. clnd vor fi cunoscut! risttafttorll 
competiției. Reuniunea finală va În
cepe la ora 10

Ion DUMITRIU'

„Triunghlularur atletic 
feminin dintre echipele 
Cehoslovaciei, Olandei 

și României
stadionul Republicii din Capl- 
se desfășoară astăzi, cu Inee- 
de Ia ora 17.15. „Irlunghlnla-

(Aserorea)

UNGARO-INDIAN(Agera roș)

1

A. MUNTEANTJ

Ce repercusiuniPe 
fală 
pere_ _  —
nil” atletic feminin dintre echipele 
Cehoslovaciei. Olandei sl României. 
La blowtarlnrile de concurs, in 
fața ștachetei sl în cercul de arun
cări vor fl prezente printre altele : 
Eva Gleșeovn (Cehoslovacia). Wllma 
van Gool (Olanda). Valeria Bufanu. 
Ileana Sllnl. Argentina Menta (Ro
mânia), Competiția constitute un 
Important prilej de verificare a a-’ 
tletelor celor trei țări în vederea 
J.O. de vară de la MUnchen.

(Aserpres)

În cîteva rînduri
ATLETISM, Pe aladlonul munici

pal din Augsburg a început meciul 
de atletism dintre selecționatele 
U.R.S.S. șl R.F. a Germanici. Dună 
prima ri da întreceri, la masculin 
conduc atlețlf sovietici cu KM—101 
puncte. Iar Ia feminin, sportivele 
vest-gormane eu S3—75 puncte. 
Iată clteva dintre rezultatele 
tehnice : masculin : 4OT m plat: 
Honz (R.F.G.) 45"7H0 : 400 m
garduri : Gavrilenko (U.R.S.S.)
49,’7/10 ; lungime : Baumgartner 
(R.F.G.) 7.02 m : 10 0(10 m : Sarafet- 
dlnov (U.R.S.S.) 23W — cea rhal 
bună performantă nwndlniă a anu
lui : feminin: greutate: Cllova 
(U.R.S.S) 10.31 tn : înălțime : Fila
tova (U.R.S.S.) I.B4 m : ștafeta 
4x100 m : R.F, a Germaniei 43"3H0 
—■ cea mal bună performantă mon
dială a anului. BASCHET. Al 4-lea 
meci dintre selecționata europeană 
de baschet sl echlna S.U.A. s-a dis
putat |a Touquet (Franța) sl s-n' ter
minat cu victoria tocătorilor euro
peni la scorul de 09—H3 (42—4S). 
BOX. La Berna, tn fata a BOW! de 
(spectatori, boxerul elvețian Frisz 
Cbervet sî-a păstrat titlul de cam
pion european In categoria muscă, 
învlnfflnd 1a punrte In 13 repriza pe 
spaniolul Kid Romero.

PEOGHÂMUL I

8.IS Gimnastica pentru tci',1.
Cravatcie toții a .„din Jude
țul Timiș Q Tolba cu acrișori. 
Prezlntâ scriitorul Alecu Po
povic! • Film serial : „Delfi
nul Flipper".

10,03 Viata satului • Fapte din 
marca carte a întrecerii 
■ Apo pe._ Valea Seaca Re
portaj filmat despre noua ti
nerele a unei străvechi așe
zări dobrogene a Un om. o 
faptă, un exemplu. Portretul 
Anlcfil Popa, ajutoare de șef 
de fermă la C.A.P. Furculeștl- 
Teleorman e Muzică popu
lară.
Medalion Tgor Slravlnakl. 
D<e strajă patriei.
Emisiune In limba maghiară 
• Partidului, republicii. Emi
siune de reportaje șl comen
tarii a Novatorul tntreall so
cietăți — partidul a Uzina, 
ogorul, omul a Satul cu 1 GM 
de copil a Coneert-snoMaeol 
dat de formațiile artistice ale 
centralul universitar TH. Mu
reș ln salo Palatului Repu
blicii Socialiste România (se- 
tedtahl) a Program pentru 
copIL
Tele-snort a Automobilism i 
Marele Premiu al Belgiei — 
cursă de formula I ocntru 
campionatul mondial al ollo- 
țllor a Cu ra de zii» înaintea 
Jocurilor ollmolce de vară — 
presătlri Intense la MOnehen.

IS. J9 Postmeridian.
lajfâ ..Potcoava de piatră". Enlso- 

dul al S-lea : „Prtaaca ursu
lui*

IT. 55 Velre folclorice : i-Tara
Chlnarulul*

I7.t5 Fotbal : steagul roșu — 
C.FR. Ciul (THvirfa A)

1B.S3 ltMI de seri.
«S.CO Telelurnal

FOTBAL

de-: Farul Constanța — Univer
sitatea Craiova : Steagul Roșu 
Brașov - C.F.R. Cluj : A.S.A. 
Tg. Mure® — Politehnic* .Iași : 
Universitatea Cluj — Rapid

Astăzi. în cadru] ultime! eta
pe o campionatului-diviziei- A 
la fotbal, pe stadionul ,.23 Au- 
Hus“ din Capitală .șe Inlllnesc 
In nocturnii, cu începere de ta 
ora 23.'echipele Dinamo Buen- '
reștl. fotla campioană, șl F.C. ®, “
Argeș-Pitești, noun campioană Petrolul Ploiești: Grisul,Dra
in țară, cu începere de la ora des — Steaua București : U.T. 
17.15 au loc următoarele parti- Arad — Spori Club Bacău.
sr■ ■ •" 1 -i- • .

SI R. D. GERMANE
ii : \

VARȘOVTA 24 (Agcrpres). — I..
voievodatul polonez Zlelona Gora. In 
apropierea frontierei dintre Polonia sl 
R. D. Germană, s-au desfășurat, tn 
zllele.de 23 s! 21 Iunie, convorblrlln- 
tee conducătorii de oartld El de stat 
nl R. P Polone sl al R D Germa
ne. După Încheierea convorbirilor. Ed
ward Glerek. orim-secretar a) C.C. a!

In P.M.U.P„ Ploîr ' Jaroszewicz. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, șl Erich Honecker. 
Orim-fl&eretar al'C-C. <il P.S.U.G.. sl 
Vilii Stoph. președintele ComUIuIuI 
de Miniștri al R D. Germane, au vi
zitai orașele de graniță înfrățite-SJu- 
bice el Fj-ankfurt oe Oder.

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — 
tn comunicatul comun privind vi
zita oficială întreprinsă in Ungaria 
do primul ministru al Indiei, In
dira Gandhi, se relevă dezvoltarea 
cu succes a relațiilor politice, eco
nomice șl culturale dintre cete 
două țări șl posibilitățile existente 
pentru oxllndarea relațiilor In mul
tiple planuri

Ia curaul «chimbulu! de păreri a- 
supra problemelor internaționale 
s-a acordat o mare însemnătate e- 
forturllor îndreptate spre întărirea 
pâcll și securllflțil euntpenc. Expri- 
mlndu-șl inalto stimă fată de lupta 
eroicului popor vietnamez, părțile au 
condamnat bombardarea teritoriului, 
blocada șl minarea porturilor R- D. 
Vietnam șl au susținut propunerile 
tn șapte puncte ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud.

Președintele guvernului ungar, 
Jend Fpck. a acceptai Invitația de a 
face o vizită In India.

13,33 Reportajul emisiunii : „Zile 
fierbinți >pa Insula Mare a 
Brăilei" ^Reportaj de Carmen 
Dumitrescu.
Film artistic : „Jandarmul m 
însoară* | — o coproducție 
franeo-ltallnna cu : Louie do 
Funfes, Jean Lefebvre. Regla :
Jean GlrauiL 
Telejurnal 
Duminica sportivă. Fotbal 1 
Aspecte Înregistrate din mc- 
citit Dinamo București — F.C. 
Argea.

PROGRAMUL II

Promenada duminicala o Des
chidere — orchestra Savoy :
• Aventuri tn epoca de pia
tra : a Microrecital Ruxandra 
Ghlață : a Moment coregra
fic Olga Moiseeva : « 1S’ cu 
Rocky Roberts : • ..Expedi
tivul" — schița satirică :
• Arii celebre din opere cu 
Mario del Monaco : a Invin
cibilul Mlshtv Mouse : • Por
tret — Nicoletta : • Morale 
pe ta mm : « Moment tedrio- 
rtc cu Măria Butaclu a Sce
ne din.operete.

is.os închiderea emisiunii de nrfnz. 
S7.M Deschiderea emisiunii de sea

ră. Nemuritorul Beethoven 
a Uvertura „Eemont" — Or
chestra simfonică a Radlolde- 
vlzlunil Dlrilnr : tgor Mar- 
kevltch (Elveția) • Concer
tul nr. 3 pentru olan ș! or
chestra tn do minor. 
Săniamtaa cu'turaia 
reșleană 
SearS de romanțe. 
r>ln lumea șlllntel.
F!’m serial : ..P'-hțdme'.s'-r*
(reluarea' enlsmlulul UD : 
„SchHțmeîster împotriva Iui 
Schulmelster". «

.‘8

bucu-

■ Odiseea generalului Jos 4 : CEN
TRAL — 9.13: n^3: U.15: IS: 18.13:

• Program de desene animate 
pentru copil î DOINA — B.IB; to.ja:
11.15.
a Sl totuși Eolla exista : DOINA
- 13.43; 18.
a Petrecerea i DOINA — 18: se.
a Mărturisirile unul comisar ilc 
politic fficute procurorului repu
blicii : CAPITOL - 0: II.13: 14: 
18,18; 18.43; Sl. ta grătima - 10.13. 
FAVORIT - 0.15: llja: 1143: 16: 
16.13; XflJJ. MODERN B.45: U.13; 
13.M: IS: 1BJK: Z3.«. la g-flaina -
23.15.
a Marca speranța albi s PATRIA
- 10: 18.43: 16: 18.43; 11,tB. GRA
DINA DOINA - Î0.I5. LUCEAFĂ
RUL - B: 11.13: iîjs: 16: iaj3: 51. 
a 19 K® de leghe sub miri : FE
ROVIAR - a,M>: ii: is.sa: iffi: ib,is;
a îs tera ue tegne sub miri 
ROV1AR - ajo: ii: i3.®0: iffi: ib.isj 
îl. MELODIA - 8.M: 11: 13.Î3: IS: 
18.M; îl.
a O floare șl doi grădinari : FES
TIVAL - o î i».®s: io: is.ia. ia ara- 
dlnă - m.ib.
a Aventurile Iul Tom Sawyer :
— 0—H5.M In eonllnuare. Prmtram 
de filme documentare — Z9.1S : 
TIMPURI NOI
a Casa de sub arbori s SCALA — 
a.15: 11.13: u.«: îa.is: m.ts: si.io. 
BUCUREȘTI - 9.13: 11: 13.13: 15: 
1»JIJ: 13.43, GRADINA SELECT - 
S9.1S.
a Aventuri la Marea Neagră : 
EXCELSIOR - S: ÎL»: 18: 19.S3, 
AURORA - B: 1Î.I3: 18.M, ta Hră- 
dlnă - M.ia. MAMUltA - 0: IS.S3: 

' 18: 19 Jl
a Legenda t DRUMUL SĂRII — 
13.33: 11.43; "M
a Felix șl Otllta ■ 
103. la l " • ’ 
a Descul:
B: 11.10: 13JS3: IS: 1B.M: 0.48. GRI- 
VTTA - ®: 11.15: I3.K: 10; 13.13 

: ®3.K). GLORIA * ------------
18.15: W.W.
a Eldorado — 9.B: 11,«: 14; 18J0; 
13.43. Amanțll din Toledo — n : 
CINEMATECA (sala Union).
a Ancheta de la hotel Excelsior 1 
BUZESTI - 13.®); 18. la erădlnă - 
Z3.53. cosmos - is.is: ii.is: :i 
a Robin Hood i VOLGA — e: 11.35: 
iaja: îs: is.io; njo. tomis - b: 
11.13: 13.313: ia: 18.18. Ia grădină - 
W.n. BUCEGl — 13.45: IB. In gră
dină S3.M ■
a Pădorea pierdută 1 CRINGA81
- 13J3: îs: K.IB.

UNIREA
grădină — 11H.
It In parc î VICTORIA

• Toamna eheycnnllor : LUMINA
- 0; ISJO: 18; 15J3. ARTA - 10, 
1a gradina - 10,13.
• Aslâ-searfl dansăm In familie :
FERENTARI - 13.13: la: sffl.lB.
POPULAR - I3J0: 18: H.ia.
a Marea dragoste 1 VIITORUL
18: 1S-. M.
a Trafic : LIRA - 13.13: I®.
a ttllmurl - spaniole i GRADINA 
LIRA - »J0.
a Femei In ofsaid I MOȘILOR — 
I3.J3. 18.
a Evadare din planeta maimuțe
lor : dacia - B; 11.13: 13.S3: 10; 
18,13; aa GRADINA MOȘILOR
- M.13.
a Doamoa șl vagabondul s CIU
LEȘTI - I®: is.»: is: elm. FT.O- 
REASCA - 1B.S3: 10: S8JS0. MIO
RIȚA - 10: 13JK3: 13.
a Silvia s MIORIȚA - 17.33: K.
a 19 fele ?l un marinar s RAHO
VA - 13^3: IB: 13.13.
a Preria s PACEA - 13.43: 18: S). 
PROGRESUL - IMS; 10;------
o Taina Sofiei Grasho 1 
MET - 15J3: 17.33: |SJ3.
a Love'Story: VITAN 
lfl.15. ta arâdlnâ - F>..ta.
CENI - 13.33: 18: MJ3.
a Batalionul Invizibil : MUNCA — 
18; 18: :3.
a Ultimul domiciliu cunoscut 1 
I-T.ACAIIA — isjo: 18: 13.15,

M.I3 
LAno-

- iot: 
COTIIO-

w avea alegerile
asupra viitorului Gibraltarului?

-9: 11.15: 13.33: 1<3

Opera Romana : Empire* 
seral - ti: Don QoIJottr - 10.’a. 
a Teatrul de opereta (la Teatrul 
de vară „a August*! : Se mirii4 
tetele — 10.
m Teatrul National „L L. Cara- 
glale* (sala Comedia) : Iadul sl 
pasărea — S3,
o Teatrul „C. I. No: tara* (sala 
Magherul : Adio,Charlie — 13 3).
n Teatral Giuteșil (ia Teatrul de 
vară ..Herăstrău") s Comedie cu 
olteni - M.
a Circul ..București* : Spectacol 
prezentat de Circul Mare din Mos
cova - ie: i®ja.

In Gibraltar au acut 
loc vineri alogen ge
nerale organizate după 
dizolvarea parlamen
tului de către guver
natorul generai Co
mentariile Dresel occi
dentale care au prece
dat alegerile apreciau 
câ rezultatele scruti
nului cor avea conse
cințe'asupra ctitorului 
acestei colonii brita
nice.

Agențiile de presă a- 
nunjd cd scrutinul a 
fost riști gat de coaliția 
dintre Partidul labu
rist și „Asociația neu
tru promovarea drep
turilor civile", prezi
dată de Joshua Has
san, care a obținui S 
din cele 13 locuri fn 
parlament In ce mă
sură oor influenta a- 
ceste rezultate soluțio
narea controversatei 
„probleme a Gibralta
rului" 1

După cum se știe 
intre Anglia ti Spania, 
care revendică suvera
nitatea asupra „Slin- 
cil" — teritoriu la in
trarea In Marea Medi- 
terană, de o mare în
semnătate strategică — 
e.rlsM-im HHtrlu care 
durează de !S0 de ani. 
In 1&63. Swania a a-

tîus ..cazul' GibraUaru- 
lul" fn fala Națiunilor 
Unita. Doi ani mal 
llrziu, O.N.U. Inmfd 
cele două guverne să 
angaiece negocieri 
pentru decolonizarea 
„Stlncli". Drept rflș- 
puns. Marea Britanie 
a ortjaniîal un refe- 
rendum, in IH57. cu 
prilejul căruia popu
lația Gibraltarului s-a 
pronunța1 penîrti ad
ministrația britanică. 
Urmează apoi, la inl- 
țlaîifa autorităților 
brifanfee. promulgarea 
la SO mal 1663 a unei 
noi conitltuJH, cere 
transformă Glbrgisarul 
din colonie In doiîif,-:. ______ _____ _ „„
nion britanic. Această autoritățile spaniole.

J - Acestei politici i se o-
pune însă Partidul in- 
tegrărU la Marca Bri
tanic. care a format 
guvernul anterior ale
gerilor. clMlgător a S 
din cale IS locuri In 
parlament. Partidul in- 
feorării dorește tă 
transforme GlbraJtarul 
într-un teritoriu 
cărui locuitori să 
cetățeni britanici, 
aceste Imvreiurărl. edi
torul ..Stlncli" rămlna 
Incert.

iuns la nici un rezul
tat

Ulterior, tn sinul 
coaliției guvernamen
tale din Gibraltar au 
apărut serioase diver
gente, care au determi
nat, de altfel, pe pri
mul ministru. Robert . 
Peliza, să ceară dizol
varea parlamentului si 
organizarea alegerilor 
generale.

Partidele clstlgătoare 
tn alegeri se pronunță 
pentru „relații priete
nești" cu Spania si ut: 
statut da asociere la 
Marea Britanic. Cele 
două partide reclama 
deschiderea frontierei 
cu Spania. închise de

măsură a IndlrHt fl 
mâi mult Madridul, 
care a ineftis frontie
rele terestre cu ..Siln- 
ca" ji a inlerris arina- 
nelor britanlce"să strr- 
i’oleze spațiul aerian 
spaniol. Convorbirile 
care au acut loc la 
Madrid, tn primăvara 
acestui an. Intre mi
nistrul de erterne al 
Angliei, Alec Douglas- 
Homme, <i omologul 
Bău spaniol Greborlo 
Lopez Bravo. In scopul 
rezolvării „problemei" 
Gibraltarului n-au
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VIETNAMUL DE SUD
I’
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WILLY BRANDT
I

& <7 • 8

țele patriotice,.sprijinite de tancuri; 
au efectuat o străpungere ln liniile 
trupelor marionetă, plasîndu-sa pe 
un aliniament situat ln circa 39 km 
nord do Hue.

tn cursul luptai, aviația militară 
nmerlcur.a ți artileria juivelor S.U.'A. 
din largul coastelor sud-vietnnmeze 
nu încercat să stăvilească Înaintarea 
patrioțllor, Lansind — potrivit'agen
ției U.P.I. — cb! moi Lntens tlr.de 
bombardament înregistrai ln această 
zonă deTa cucerirea, de către forțele 
de eliberare, a provinciei Qunng Trl 
— la rare se află șl orașul Hue — 
la 1 mal a.e. Luptele continuă.

t ■ î ', -kl ,î I •-

Declarații de condamnare a bombardamentelor 
efectuate de aviația americană asupra 

Vietnamului

VIETNAMUL DE SUD 24 (Ager- 
p-ea). — Forțele patriotice de elibe
rare din Vietnamul de sud au lansat, 
simbătă, o nouă operațiune ofensivă 
asupra pozițiilor-snlaonczc din jurul 
orașului Hue, In zona septentrională 
a Vietnamului da sud. ‘ Agențiile As- 
socinted Prea șl United Presa Inter
national relatează — citind comanda- 
meniul Trupelor saigoneze — că pa- 
triofli.au atacat simultan, după o In
tensă pregătire do-artilerie grea, li
niile Balgonoze In două puncte si
tuate la 4 kin sud-vest șl, respectiv, 

m sud de riul My Citanh. For-

VIETNAMUL DE SUD 21 (Agfir- 
pres). — Ministerul Afacerilor Ex
terne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu ai Republicii Vietnamului 
de Sud a dat publlcilfiUi o declara
ție tn care denunță vehement bom
bardamentele masive efectuate în 
ultima vreme de . aviația . Statelor 
Unite în diverse regiuni ale Vlel- 
msnulu! de sud. precum , 81 pe teri
toriul R.D. Vietnam.

Declarația cere cu fermitate
guvernul Statelor Unite sfi Înceteze 
războiul de agresiune dus pe terito
riul Vietnamului do mid. să aban
doneze politica do „vletnarnlzara" 3

ca

„Guvernul Finlandei continuă 
să depună toate eforturile 
pentru convocarea conferinței 

general-europene“
— declară ministrul afacerilor

externe Kalevi Sorsa
. ROȘCOVA 24 (Agerpreș); — Kaleyl 
Sorsa, ministrul afacerilor cxferiie al 
Finlandei, a declarat,, țntr7un „Inter
viu acordat ziarului' „Sovetîîknlo 
R<MSla“, că acordurile Interstatale iu- 
cliclatc tu ultima vreme pe conUncut, 
precum și rezultatele înllinirflor din
tre diferiți conducători de state eu
ropene reflecți principiile a căror 
recunoaștere înseamnă esențialul 
peniru convocarea conferinței gene- 
ral-europeno privind securitatea și 
colaborarea. In Eurojta a sosit timpul 
colaborării constructive, po baza 
pr;:idpl!!or coexistențe! pașnice — a 
subliniat K. Sorsii.

La rîndul 6ău, guvernul Finlandei
— a declarat ministrul afacerilor ex
terne — continuă să depună toate 
eforturile pentru convocarea confe
rinței generai-europene, pe baza ini
țiativelor formulate în anii 1939—1970. 
Pinâ astăzi, zed de țări an luat parle 
Ia convorbirile bilaterale preliminare, 
rare premerg nnd întilnlrî pregătitoa
re muiUtalerale ale cărei premise de 
realizare eo concretizează din ee in 
ce. mai molt, a subliniat ministrul 
finlandez.

1’5

©

Desfășurarea luptei popoarelor din 
Indochina pentru respingerea Inter
venției -4 apărarea drepturilor lor, 
problemele legale do restabilirea pă
cii -In această zonă ntlt de frămîntată 
Re află In continuare în centrul vie
ții internaționale. Vizita pe care a 
intreprins-o la Bucuroșii, in cursul 
acestei Băptămlni, șeful stalului Cam- 
bodgla, Samdech Norodom Slanuk,’a 
marcat nu numai sn moment impor
tant ln Istoria relațiilor româno-cam- 
bodglenc, dar a constituit, ln același 
timp, un nou prilej do reafirmare 
solemnă a poziției consecvente o par
tidului șl țarii noastre de sprijinire 
acllvă o cauzei Juste a popoarelor 
vlabnamoz, cambodgian șl laoțian. 
România a cerut din nou. cu -toată 
hotâriren, rii înceteze cit mal grabnic 
intervenția Statelor Unite, să sa reia 
tratativele de la Paris, să se ajungă 
la o soluție politică, caro să ducă la 
respectarea dreptului sacra al po
poarelor vietnamez, cambodgian sl 
laoțian de a-șl hotărî singure soarta, 
fură ingerințe din afară.

In cursul- efimămlnll a-a Dubllcat 
comunicatul cu privire la vizita 
neoficială d» prietenie tăcută In 
R. D. Vietnam de o delegație sovie
tică. eondiKft de N. Podgornll. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Șl cu acest prilej 
s-a Ribllntat că propunerile, R.D. 
Vietnam sl G.R.P. al Republicii, Viet
namului do Sud constituie singura 
bază constructivă pentru soluționa
rea grabnică a problemei vietna
meze. In conformitate cu asplratlHo 
naționale’alo poporului acestei țări.

Din păcate, lucrările conferinței de 
la Paria ln problema vietnameză nu 
au fost reluate nici in această săptă- 
mtniâ.-Poziția rigidă a S.U.A. este pri
mită cu o profundă nemulțumire 
chiar si in S.U.A. - așa cum au ară
tat-o, intre altele. alegerile prelimi
nare din statul New York,- care nu 
confirmat popularitatea senatorului- 
McGovern, în al cărui program elec
toral estff înscrisă Încetarea războiu
lui ln Vietnam.

Cu o mare acuitate se pune ți pro
blema lichidării focarului de conflict 
și încordare din Orientul Apropiat — 
problemă a cărei evoluție In ultima 
vreme a adus noi motive de Ingrijo-. 
rare a pojxtarelor. în sulta evenlmen-

irllej de reafirmare

L ■ ■ =-= j o

; .1

războiului, să pună capăt bombar
damentelor aeriene șl navale, milui
ri! și blocării, precum șl loviturilor 
aeriene Îndreptate împotriva bara
jelor șl celorlalte lucrări hidraulice 
din R.D. Vietnam. Statele Unite tre
buie să revină ta masa tratativelor 
Conferinței de la Paris asupra' Viet
namului — se arată in declarația 
Ministerului do Externe ol G.R.P.— 
șl să răspundă In mod pozitiv pro
punerii de pace ln șapte puncte a 
G.R.P.

? ■ u-, : u.. ' . " "5’ ț' M '■> ’ i

HANOI’ 24 (Agerores). — în legă
tură cu bombardarea, la 23 Iunie, n 
mai multor regiuni nonulnte. nreemn 
șl a canitalel R. D. Vietnam. Minis
terul Afacerilor Externe al acestei 

■țări a dat publlclUItll o declarație in 
caro condamnă cu severitate ;S1 de
nunță energic aceste acte. în decla
rație so cere cu cea mal maro fermi
tate ca Statele Unite eă pună Imediat 
caoăt bombardamentelor asuora teri
toriului R. D. Vietnam, blocării sl 
minării porturilor rord-vlelstameze si 
celorlalte acta de violare a suvera
nității si securității R. D. Vietnam.

La numai foxe 
;luh!s ds ta. . acor- ’ 
dul cai uter" de la 
Washington, lu
mea cai;i!a!.ista 
inrcaistrcacă o 
nouă răbufnire a 
„crizei pionetarea. 
Țoale bursele de 
Șchlmb. din Euro
pa de vest si Ja
ponia du fost in- 

■cKise pind’ marii. 
„B litzlcri e- 

g u l monetar0 — 
ca să folosim ex- 
preslo riarului 
„Combat" — s-a 
declanșat, intr-a- 
devăr "fulne'rdtor: 
in urma hotărirli 
luate rinerl de 
pu:;«rnul lirllanlc 
de -a InitUui' 
cursul flolar.t ' al 
lirei sterline, su- 
pură, ce cltcua.

- .’lie. .unor puter
nice presiuni ‘ 
speculative. Zco- 
purile poijd-vil că
rora Aqolia si-ar 
dcvclorira mone
da Ir.ainte uc a 
intra in Picta co
mună (după cum 
se știe, acordul de 
aderare, intră in 
vigoare de la 
l ianuarie 1873) 
aceste speculații, nor nu «e a- 
fM la originea lor. Potrivit 
TCTllor exprimate de ințljl specia 
UjtU cest-curop&ni, actuala criză se 
datorează faptului câ la Washing
ton nu s-au tratat d<țclt „semnele 
exterioare ale maladiei, negii,<ln- 
du-se cauzele reale, profunde, de
finite de un singur cuv-int < infla
ția" („L’Aurare"), care, duna cum 
se știe, este slrîns legată de chel
tuielile militare, îndeosebi pentru 
răzirolul din Vietnam. Apro^ape fără 
nici o excepție, monedele țarilor 
occidentale . «in! erodate de infla
ție. de o Inflație care amputează 
salariile șl permite. In același timp, 
creșterea cdn!inufl a profiturilor. 
Astfel sporitd, masa capitalurilor 
flotante, se dovedește capabilă tă 
aducă: in imjMs orlia devictL

l

J

sterlină„Lira 
a făcut experi
ența amară a a- 
cesțcl reaiitați", 
după cum scria 
alt ziar fran
cez. tocmai pen
tru faptul că iii 
Marea Bfitanie 
inflația a fost mal 
putemici In ulti
mii doi ani. pre
țurile au crescut 
In âc'eastă lard cu 
aproape 18 la 
rufă. „Guvernul 
britanic a tras pc 
plan monetar 
concluzia crecurl- 
lor 'suferite de po
litica sa econo- 
mi-ă'și soclâîn
scrie, ' ln aceî! 
seni. aaenfia

. Frcncc Preuc.
Observatorii de 

Dresă slot dg pă
rere că .uevalori- 

■ zarea de facto a 
Urci sterlin? pune 
din nou in caută 
tandemul dolcr- 

' sur. pe care se 
barează sistemul 
■nonelor Interoc- 
cldcntgl născut in 
1911 lo Braelon 

' Woods și pa
ralizat In anul trecut de ho- 
t&rlrea S.U^l. de a suspen
da convcrtibiHfafffa monadei a- 
rpnricane. De asemenea, flotarea 
lirei sterline poate avea im
plicații asupra colaborării in cedrul 
proiectatei Piețe comune lărgite, 
. Tocmai de aceea guvernatorii 
fi experții financiari . ai bănci
lor centrale ele celor- șase, ti
tulari și ale celor patru candidați 
la Piața eomund, concocați în a- 
ceastA .atmosferă da febră, s-au In-' 
treni! ier: separat, la Paris, cu u- 
jile închise. Concluziile acestor 
raunisml, urmează - sfi servească ’, 
drept punct de plecare • pen
tru conferința miniștrilor de fi- 
nânțe .aj „celor sece“. care se va 
ține luni, la Luxemburg.

CUt. CERCELESCU

_______________________

; ■ ■
Presa britanicâ anunflnd Instituirea 
cursului flotant al lirei sterline 

y : .
) au alimentai 

dar nu «e a-

V
La Mîinchen a fost inaugurată expoziția

11 I
P 'jt,

.ROMÂNIA -1972“
Ih aceeafl ri a fost

tie de folografii — 
„Personalitâti ale cui-

mdnejti".
'*

—’7 V-----------7 ~ " Pineri dupd-amiard, |"Mi bmul «naștere a Nicolag m, ^co!aei ln.
— ----- goJjj âc ambctadorul I

■ TiomUniel in R.F.G., j 
' Constantin Oancea, a 
făcut o vizită minis- ' 
traiul economiei al | 

dr. .

BONN 34 (Agerpres). fac’țla pentru faptul
J6S?

— în prezența a peste că această . rnanifes- deschisă fi o expozi-
I StJtJ de persoane, la tare romanească, deo-' fie' de fotografii —

Mdnchrm, capitala sebit de reprezenta- „Personalități ale cui-
landutol vest-garman i —
Bavaria, a au ut loc, 
vineri, Inaugurarea o- 
flctald ‘ a cjporlțiri 
,,Homdnia-1972“. des
chisă de Nicolae M, Ni- 
calde, minlstru-secrc- 
tar de stat la Minis
terul Comerțului Ex
terior.

Cu acest prilej, au 
lua; cuvlntul vicepre
ședintele Consiliului 
de Miniflri al landu
lui Bacarla, dr. Held, 

, primarul general aî 
orașului M&nchea. dr. 
Vagei. îi Ilristacha 
Zambetti, vlccpreșc- defea
dinte al Camerei de din ti
Comerț a României, ‘ r’ 
directorul expoziției, t
Exprițnindu-fi sails- eonimcnțului,

—.L-
/

tare romdneawî, 
scoli uc Terjjrscviitil- 
tied, are loc la Mfln- furii ri științei ro- 
chcn, gazdele au sub- ‘ 
liniai că ea este me
nită să contribuie la o 

reaHrdritor popoi 
român, oferind, 
odată, o imagine a sta
diului actual șl a po- 
sibilitălilor de dez
voltare șl lărgire a ra- 
lațUIor economice ,
dintre România ji ■ Anton Jaumann, pre- . 
,FLF, 0 Germaniei.) . fetfinte.cJ Comisiei 'e- !

llâdioul și teleuiri- cowmlee a Bundetla- 
unea din R.F.G. au galul. Cu aceri pri- 
transmls, în- direct, a.J folt discutate
■aapcetg de la dezehi- __ . ... ___
Ju,'uu . expbrițțd ri 
din timpul vizionării ■ 
ei, iar presa-a deordăt ... 
o deosebită atenție e- Si ’ comerciale

' ’ I. ■ România fi R.F.G. |

■ ‘ T.

ipâ-amiazâ, 
Nlcolae, in- 

' ’ !
R.F.G.,

făcut o vizită minis-

Tahdului Bavaria,

< aspecte ale desooltd- 
I rii ' ji diversificării 
relâfiilaT ' economice 

dintre

11

.(pBaShJj,

In Ioaditotea Poprad din 
MunțiiTatra a avut-loc, BÎmbâîâ, 
o Inlllhire intre Gustav Burak, secre
tar general al C.C. ai P.C. din Ceho
slovacia, Lubomlr Strougul, președin
tele guvernului cehoslovac, șl Fidel 
Castro, prim-seorelar al,C.C.*ol P-C. 
din Cuba, prlmul-mlnistru al gu
vernului revoluționar.

in
BONN 24 (Aaerprea). — Cancelarul 

vest-german, Willy Brandt, a anun
țat, almbătă după-amtază, Intr-o de
clarație. făcută tn fața condu
ceri! Partidului fiocLal-democrati că, 
de comun acord cu Walter Scheel, 
ministrul de externe șl președinte nl 
Partidului llber-democrat, are In ve
dere organizarea de alegeri antici
pate tn ILF.,0 Germaniei tn luna 
noiembrie n.c. — relatează agenția 
D.P.A.

Tn declarația făcută. Brandl a ară
tat că nu a fost posibilă o Înțelegere 
cai opoziția.tn legătură cu data sl mo
dalitatea organizări! noilor alegeri, 
înfăptuirea programului guverna
mental,, a subliniat Willy Brandt nu 
trebuie .eă *:c împiedicată din cauza 
unei schimbări a raportului de torțe 
in Bundestag.

ITALIA i

ROMA 24 (Agerprcs). — Premierul 
desemnat al Italiei. Glullo Andreo’.tL 
0-e Intllnlt. fllmbălă. cu reprezentan
ții partidelor democrat-crertln. ®> 
clnltel-democrntic șl liberal, core au 
acceptat să facă parte dlnlr-un gu
vern tripartit precum și cu cel al 
partidului republican, formnllune ce 
s-o angajat să sur! line ..din afară” 
noul cabinet.

După cum relatează' agenția, de 
presă. Italiană A.N.S.A,, in cadrul in- 
tllnlrii n foat pusă la punct ltata 
membrilor noului guvern italian și 

18-nu ’ stabilit doțalllle programu
lui guvernamental Aceeași- sursă 
subliniază că programul noului gu
vern preconizează. Intre altele : re
lansarea activității economice Prin 
realizarea proiectelor de dezvolta
re in sudul italiei : înfăptuirea re
formelor unlvensllare. școlare, in do
meniul nscalltățll șl sănătății. ■

flgenpa China Nouă !n- 
formenză că Citi En-lal, pre
mierul Consiliului de Stat al It. P. 
Chineze; îl alto pereoane oficiale 
chineze eu avut. Intre 19 si 23 iunie, 
convorbiri cu Henry Kissinger, consi
lier special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității națio
nale. al persoanele care l-au Insolit. 
Convorbirile au font cuprinzătoare, 
serioase șl sincere. Ele au constat in 
comultăd concrete in vederea pro
movării normalizării relațiilor dintre 
cele două țări si Intr-un schimb de 
vederi in probleme de Interes comun. 
Ambele nârtl au căzut de acord asu
pra utllltătif acestor consultări, caro 
nu 'fost prevăzute In comunicatul co
mun chino-nmerican din februarie 
1072. ®i asupra dorinței continuării 
tor. '

Cooperarea culturală oferă 
fiecărei națiuni vaste posibilități 

de afirmare plenară"
® Intervenții ale clelecjațllor români la Conferința miniștrilor 

culturii din Europa

n

HELSINKI 24 (Agerpres). — La 32 șl 23 iunie au conlirauat._ !r. ca
pitala finlandeză, lucrările Conferinței minijirilor culturii din Europa.

respeclindu-se Independenta și su
veranitatea națională, egalitatea șl 
neamestecul în treburile Interne ale 
altor popoare - cooperarea cultu
rală oferă fiecărei națiuni vâsle po
sibilități de afirmare plenară*.

In comisia a 2-a a conferinței, a 
luat cuvîntui Z.oe Dumitrescu-Bușu- 
leng., vicepreședinte oi Academici 
de științe sociale șl politice. Arătind 
locul șl roiul pe care îl joacă artis
tul tn România soctallsiă. eondlțllla 
șl prețuirea do caro se bucură, de
legatul țării noastre a spun : „Ima
ginea po care o avem noi despre 
artist este aceea a unul creator, rara 
iți pune talentul tn serviciul socie
tății și care înțelege ca, prin opera 
ga. să contribuie la progresul social 
Si moral al omului*.

'I." •

în cadrul dezbaterii generale eu 
privire La bazele $1 perspectivele 
cooperării culturale Internaționale, 
a luat cuvlntul Dumitru Gbișe, vice
președinte al Consiliulai Culturii și 
Educației Socialiste, care a expus 
principiile politicii externo a Româ
niei, poziția țării noastre față de 
problemele aflate In atenția parti- 
dpanUlo- la reuniune.

Subliniind necesitatea că prin co
operarea culturală dintre state să se 
neteZeaa'că drumul spre pace șl 
eecuritate in Europa, vorbitorul a 
relevat : «România se pronunță in 
politica sa culturală pennu intensi
ficarea schimbului de valori între 
națiuni, : pentru o amplă colaborare 
șl cooperare culturală, aiit in Euro
pa, cil și in lumea Inireagă. Pe baza 
unor relații Interstatale raționale —

ORIENTUL APROPIAT
O NOI ATACURI ISRAELIENE ASUPRA LIBANULUI 
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BEIRUT 24 (Agcrproa). — Un co- Ilară In zona alinată la sud-vcwt 
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neze, reluat de agenția France 
Presse, anunță că vedete Lsraellene 
au pătruns, ln noaptea de vineri spre 
slmuătă. In apele teritoriale ale Li
banului, In apropierea orașului Tyr, 
șl au descbla focul asupra unor 
vase de pescuit, scufundlnd unul 
dlnirn ace.stea. Comunicatul men
ționează că f:-— 
atacat șl o 
libaneze, în regiunea Kbarab 
Sour. Artileria libaneză a ripostat, 
obllglnd vedetele1 leracliene să se re
tragă — arată comunicatul. Potrivit 
aceleiași surse, slmbătă dimineața, 
forțele Israei lene au bombardat cu 
mortlere șl au deschis foc de mltra-

municat radiodifuzai al armatei Uba- satul Alma AJ Chaab.
TEL AV1V 24 (Agerpres). — Un 

comunicat nl comandamentului mili
tar Lsraeltan — reluat de agențiile 
United Press Internațional șl Franco' 
Presse — anunță că o patrulă navală 
Lsraeliană a scufundat, in cursul nop- 
IU do vineri spre slmbălă, în apro- 

vedelele IsraeUene au pierea orașului libanez Tyr, o ambar-
pozlțle a armate! cațlune la bordul căreia se aflau te-
regiunea daini.

Unitatea navală Lsraeltană s-a Îna
poiat la baza sa, fără să fi suferi t 
pierderi — menționează comunicatul!

Același comunicat informează cl 
artileria taraellană a întreprins, s!m- 
bâtă dimineața, noi atacuri asupra 
unor obiective din sudul Libanului; 
In urma lansării de obuze, de pe ta- 

, rltorlul libanez, asupra localității de
IU gm gg - O O H |H frontieră Gesber Hazlv.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerprm).
■ ~ Consiliul de Securitate ®-a reunit,

rW-in-Rrer» Mt n vineri seara, pentru a esmlra olln-
H tr țS? FrtiOl Fi fi 0 Reran Libanului In legătură cu
vaM (Sil h ti 13 M LI H Va B incursiunile făcute La 20. 21 si 22 iu- 

toriui ”11-

Lucrările sesiunii fidu- 
nării do Stat a R.P. Ungaro 
au luat sfirșit la Budapesta - Infor
mează agenția M.T.l. Adunarea a 
adoptat proiectul de lege cu privire 
la îndeplinirea bugetului pe anul 1971 
șl proiectul de lege cu privire la tri
bunale șl organele procuraturii R.P. 
Ungare.

.. 
banez. -precum sLoUneereța Israelului 
privind actele de terorism îndreptai 
te împotriva sa de do teritoriul li?
banâz. In cadrul ședinței au luat cu| 
vlntul. expunind punctul de vedere 
ni țărilor lor. reprezentanții Libanuî 
Iul. Israelului. U.ILS.S., R. P. Chiț 
neze. Franței si Somaliei,

'*
BEIRUT 24 (Agerprefi). — Guver

nul libanez nu va Închide bazele 
organizațiilor paleallnene de gue
rilă. staționate tn sudul Libanului, 
la frontiera cu Israelul, și respingă 
orice sugestie In acest sens, a decla
rai slmbătă primul mlntotru, Saeb 
Salam, tntr-un Interviu acordat te-- 
levlzlunll din Beirut — Informează 
agențiile United Press International, 
Reuter si Associated Press. Relațiile 
cu mișcarea paiestlneanâ de rezlsj- 
tențfi sînt bune — a relevat premier 
rul libanez.

Saeb Salam, care a avut Întreve
deri succesive cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a declarat că guvernul 
Libanului sl organizațiile palestinei 
cooperează fn vederea realizări! uc'J,/ 
acord „care să lipsească Israelul rlo 
orice pretext’ pentru Lansarea tio 
noi acțiuni militare.

Pe de altă parte ne anunță că 
Yasser Arăfat o ndre®it șefilor da 
sin* arab! un mesaj ,In care exprimă 
poziția sa față de recentele acțiuni 
militare ale Israelului tn sudul Liba
nului, In sensul'bă acestea slnt des
tinate să provoace un conflict Intra 
armata libaneză șl .palesllnenL Ara
fat a opinat pentru adoptarea de că
tre statele arabe a unei poziții ferme 
alături-de Lilian.

Kim Ir. fsen, secretarul general 
al C.C. a! Partidului Muncii din Co
reea. președintele Cabinetului de Ml- 
■nlștri ol R.P.D. Coreene, a primit 
po L T. Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care conduce delegația părții sovie
tice Ln coa. de-a 8-a sesiune a Co-

0 zi da acțiuni în vede- 
uJe 52°p?rnrea ?• “ rea satisfacerii revendică

rilor privind îmbunătățirea 
condițiilor do viață și mim- 
ca, organizata In comun de Confede- care Migure locuitorilor Berlinului 
rația Generală a Murrell (C.G.'f.) și 
GMifcd.ernția Franceză Democratică ‘ 
a Muncii (C.F.D.T.), s-a desfășurat 
vineri in Franța. Pe lntreg ,teritoriul 
țări!'.au avutj-loc'/manifeslafli, mtUn- , 
guri și greve pa diferita durata.*: Ita. 
Paris, aproximativ 40OT0 de persoana 
au parUdiMț.la -un. marș organizat '
In centrul brașuIuL'

Un decTet-lege cu privire 
Ia crearea unei Curți con* 
stituționale superioare fe
derale 91 un ncorcl asupra atribu
țiilor președintelui Adunării fe
derale nu fost adoptate de către cea 
de-a patra reuniune a Consiliului 
prezidențial al Confederației Repu
blicilor'Arabo, desfășurată ln locali
tatea egipteană Mersa Matrouh.

: Til vV'Wstt ' ț'V?.4 T;:'.? - 'l.' i;; 'X*'? l țT'1 A1-i 'k ./ . =.?

Cea de-a 36-a Bienală 
internațională de artă, 13 
care participă, pe lingă țara gazdă — 
Italia, alte 31 de țâri, ®0! desfășoară 
la Veneția. Din România eXpun Iu- i 
ârfirl 22 de. artiști■ plastici

misiei consultative lnterguvernamen- 

tehnlco-ștllnțlflcâ coreea no-aovictl că. 
Cu, acest prilej - relatează A.C.T.C. 
— a avut toc o convorbire priete
nească. '

Ceremonia. Inaugurării 
Centrului de iniormare des
pre Polonia a avut Ioc v!ner! în 
Berlinul occidental, anunță agenția 
P.A.P. Sarcinile centrului constau In 
a informa opinia publics din Berli
nul occidental, In mod permanent, 
despre R.P. Polonă. Lui nd cuvlntul 
cu acest prilej, primarul Berlinului 
occidental. Klaus Sehaiz. a salutat 
crearea unei Instituții de acest gen,

occidental o cunoaștere mal larga șl 
obiectiva despre Polonia.■ - ''T- i' -*ș 

tarii din- Europa, întrunită ,1a 
,sinkl,TșuțO!jta- UNESCO.

Tn ce- privește relațiile, Interocd- 
dentale. noi fapte ale BăptamLnll vin 
să Hustrczo procesul de ascuțire a 
contradicțiilor pe plan politic, econo
mic, social. O serie de luări de ■po
ziția francezo, olandeze șl din alte 

-curoncno conturează even- 
__ i amfnării înlllnlril șefilor 

_ ___ ito al celor zece țări partlclpon-

telor. după «îngerașul masacru da pe 
aeroportul Lod. au tlnnat. nâl 'tM- 
cldenta de graniță, culmlnlnd cu 
atacurile cu tancuri ei aviație 
ale Israelului asupra ’te-ltorlu- 
Jul Libanului. In timpul- cărora nu 
fost uciși șl răniți numeroși pâiesii- 
nenj. Asemenea acte nu fac deci* ®ă . . ... 
contribuie ta esraiadnrea conflictului, țfiri vesi 
să provoace in continuare no! vărsări tunlitatda 
,de singe, să complice ei mal mult «i- de state a .. . . ,

te ta Plata comună, proiectată să aibă ale internaționale, cu asplrațil-
loc’fa toamnă In scopul de a dezbate le lna|nlalo nîe tuturor popoarelor se
probleme alo retailor ințercomunl- c|fsfnș<xirti întreaga politică -externă
tare. Confruntările in aceasta pro- a României . socialisto, a partidului 

nostru — așa cum o Uustrea-

de singe, să complice si mol mult si
tuația — ceea ce nu poate fi declt 
In dezavantajul părților în conflict. 
Soluționarea confllctalul nu poate fi 
obțLnuta declt »o căi politice, rttt baza

dent pronunț!ndu-®e pentru o po
litica do destindere șl largă colabo- 
rare Intre toate statele, 'fără deose
bire do orindulre socială, pentru re
ducerea cheltuielilor militare și În
făptuirea, de păși concrețhsp-0 dezar
mare — plrgbii de naturii să acțio
neze efectiv In direcția Înlăturării di
ficultăților economico . sl Imbtinălăți
rii climatului poliție internațional.

In concordanță cu cerințele majore

!. Peste 100 prizonieri de 
război pakistanezi au fost 
repatriaji din India ldraMlâ 
—’ informează, din Rawalpindi. a- 
gențln Associated Press. Prizonierii 
au fost transportați cu două avioane 
ale Comitetului Internațional de 
Cruce, Rație.
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aplicării reaoluției Consiliului do 
Securitate din noiembrie 1937.

Actualitatea de ne continentul eu: 
ropean consemnează afirmarea In 
continuare a tendințelor sere destin
dere șl normalizare a relațiilor in
terstatale, spre întărirea securității 
europene. In cursul săptâmlnli au 
avut loc noi Intllnlrl în cadrul run
delor de convorbiri dintre reprezen
tanții R.D. Germane si ai R»F. o Ger- 
moniei, ni căror obiect este stabilirea 
de relații normale, de bună vecină
tate Intra cele .două țări, ca state In
dependențe.- In comunicatul publicat 
la încheierea vizi lei președintelui Tito 
In Polonia so pune In evidență ideea 
că in prezent au fost create condiții 
favorabile ’pentru pregătiri multila
terale Imediate In scopul punerii de 
acord o bazelor, țelurilor șl modalită
ților de lucru alo conferinței prlvlixl 
colaborarea șl securitatea tn Europa, 
care ar trebui să albă loc intr-un 
viitor apropiat. Telului destindețil șl 
colaborării dintre statele europene II

U /

nostru — așa cum o Ilustrea
ză evenimentele petrecute in râs- 

, timpul ultimelor șapte zilei In 
acest sens, se cuvin notate Intllhlrea 
tovarășului Nlcolae Ceausescu.-secre
tar general al P.C.R.. cu tovarășul 
Luta C’arlos Prestea. Becretar gene
ra! ăl P.C. Brazilian, cu tovarășul 
Amilcor Cabrai, liderul mlKărli de 
eliberare din Gulneea-Bfcsaii ’ sl 
Insulele Capului Verde, coslrea 
tn tara noâșiră a tovarășului Asevs- 
tinbo Nete, conducător al mișcării de 

• eliberare din Angola, expresii ale 
preocupării pentru dezvoltarea* legă
turilor de prietenie, colaborare șl1 so
lidaritate cu țoale . partidele comu
niste. gu .mișcările de eliberare na- 
ționalfl, cu toata forțele antlimperia- 
liste. Drafășuraroa lucrărilor Comi
siei mixte guvernamentale da cola
borare economică Intre România ri 
R. D. Gerîftaita, vizita ■ ln tara noas
tră a delegație! -de activist! ai 
P.C.U.S.. vizita In,.Bulgaria a. unei 
delegații parlamanlare române se 

„ ImctIu po Urda Întăririi' continue a 
legăturilor de prietenie sl unitate ale 
României cu ^celelalte țări socialiste. 
Tn același timp, au-avut 16c noi ac
țiuni menite să contribuie la ■ întă
rirea cotoborăril po pian economic șl 
tehnlco-ștllnffflc cu celelalte țări. în 
spiritul ' coexistentei pașnice. Slnt 
fapte șl acțiuni grăitoare, care con-

Su fost arestați președintele 
Partidului Muncitoresc din Turda. 
Bahice Boran. împreună cu aJtl 10 
lideri al acestei formațiuni politice, 
potrivit holfirlrll luate de un tribu
nal al stării de urgentă din Ankara. 
Partidul Muncitoresc din Turcia, in
terzis din august 1971. se pronunța 
pentru un program de transformări 
sorialc In (oră.

£

blemă decurg dlri năzuința unora din
tre lârl de u-șl asigura dopilna suve
ranitate r-ațlo.'iata în raporturile in- 
tirrcorn uri Ilare." cât’ șl de a .asigura ra- 

. portari '.echitabile Intre C.E.E. țș Sta
tale Unite ale; AmericU.

Pc plan 'economic, stabilirea cursu
lui fluctuant! nl lirei sterline; xpecu- 
talillo pe care le-a Kenerât. a- 
Icrta organismelor bancare de
monstrează că criza monetară a lu
mii’occidentale este departe de a ce 

; fl aplanat! prin măsurile.'luate în 
cursul- anului - trecut. InștabUltatea 
monetara ,0810, desigur, strlns legata 
de acutele probleme economice șl te- 
cîole A-. a..țrărdr expresie;evidentă au 
fost greva docherilor englezi, a celor Urmă preocuparea continuă a tării 

.'1700000' de ; muncitori agricoli nnl>!îtr« dn -a-al «nori iconlrihutln.
llehi, revendicările formulate , ln 

; cursul . „zilei - dd lupta* care a avut 
Ioc vineri In Franța j.«l In curau) 
acestor mișcări .sociale, revendicările 
economice se împletesc cu cole cu es- 

. racier-.poillfc. mase tot maț”•land 
wrvc.șie ș.i Conferința miniștrilor cul’r’ ala* oamenilor muncii din Ocd-

-, ? - - _ ■ 11 ■ ■■ .

noâatre de , a-ri spori (contribuția. 
>- alături de tonte statele și’ forțele iu- 
' blloare de pace. • la promovarea 

destinderii. 'înțelegeriișl. colaboHril 
internaționale, .corespunzător cu. nă- 

.zulnțolo cele mai profunda ale ome
nirii progresive contemporane. ■

Ennen IONESCU
Japonia: In orajul îachikawa a avut loc un miting de masâ împotriva 

exitlenței pe pSmînlul japonez a unor baze rr.ililare americane

SANTIAGO DE CHILE 21 (Ager, 
preș)! — Un comunicat al Ministeru
lui de Externe chilian, dat publicită
ții vineri, la Santiago de Chile, con
damnă bot^rlrea adoptata de Fran a 
de a efectua, in cursul acestei -găptă- 
mlni. o nouă experiență nucleară ;n 
sudul Oceanului Pacific. Documen
tul, citat de agenția Associated 
Press, subliniază că guvernul de La 
Santiago de Chile a protestat dela, 
u!lima dată la 27 aprilie, In legătură 

experiențele nucleare franceze la 
casta zonă.
Australia. Peru, Bolivia, Ecuador și 

Columbia au condamnat, de aseme
nea. aceste experiențe considerata 
..periculoase pentru mediul Inconiu- 
rător" si capabile să provoace efecte 
neprevăzute.

TOKIO. — Municipalitatea orașu
lui iapOTicz Nagasaki, cea de-a doua 
localitate din Japonia caro o cunos
cut. -In august 1D-S3. trista experien
ță a bombai atomice, a trimis simbă- 
tă o telegramă de protest împotriva 
testelor nucleare franceza din Ocea
nul Pacific. Telegrama o fost sem
nată de primarul orașului Nagasaki, 
Yoshitake Moroya. șl de către pre
ședintele Adunării Municipale.

!
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