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MUNTE ANU-

Consiliului de
Constantineseu,

definitivă din țara, r.oas»

noastră poate fi
sub Intlu-

. _r. .. ___
•ni a fi supusa dezbaterii Marii Adunări Nationals, 
erorile sesiunii.

Foto-texti S. CRISTIAN

amplifică 
om al

Obținută prin- .. autodotase, 
proprio, mașina de asamblat 
randament sporit față de vechiul 
blamarea Maria Odlcan (foto 3). como: 
crează cu o productivitate

delegației române nu 
tost.Inllmplnațl de A. N. Kostghln. 
președintele Consiliului de-Miniș
tri al U.R.S.S., M, A. Leseclko șl 
L. V. Smirnov, vicepreședinți al 
Consiliului de-Miniștri, V. S. Fio- 
dorov. ministrul industrie! de pre-. .

Unu! din afișele editate cu prilejul apropiatei Conferințe Naționale a 
Partidului Comunist Român

nizare științifică a pro
ducției. s-a descentrai!- 
cai economia. s-a creat 
o mal mare mobilitate sl 
B-a dat posibilitatea de 
adaptare la cerințele vie
ții economice a tuturor

Luni dimineața a plecat la Mosco
va 'tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele. CoslUulu] de Miniștri, 
conducătorul delegației Republicii 
Socialiste România la lucrările ce
lei de-a XXVI-a sesiuni a Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc,

Din delegație fac parte tovarășii 
Gheorghe Rfidulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Maxim Berghlnnu, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Teodor Marinescu, șeful secției re
lații externe a C.C. al P.C:R., loan 
Avram, ministrul industrie! con
strucțiilor de mașini, Mihail Flo- 
rescii. ministrul Industriei chimice, 
loan Ursu. președintele Consiliului 
Național pentru Știință șl Tehnolo
gie. Octavian Groza, ministrul 
energie! electrice. Ion Drăgan. se-

Bi!*ut!!"-or șl de îmbună
tățire a conținutului 
muncii noastre. Nu a e- 
xlstat domeniu, econo
mic, social, politic mu 
cultural, in care sfi nu ea 
fi făcui 'simțită ' eferves-

eătură distinctivă a so
cialismului, derivă toc
mai din încrederea omu
lui că poate să înțeleagă 
finalitățile și că poate 
fixa etape ta realizarea 
lor.

Biroul Marii Adunări Naționale, consiafînd, în ședința sa din IC 
a.c,, câ punctele înscrise pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Marii Adi 
Naționale au fost epuizate ji efi alte lucrări nu au mai fost propuse 

declarat închis

DELEGATE LA CONFERINȚA
»

Calitate înseamnă, ta primul riad, precizie. Orice 
micron ta plus sau Ln minus poate afecta direct func
ționarea viitorului produs în cămașa noilor rulment!, 
bilele nu trebuie să albă nlej un micron in nins ®au ta 
minus. „Nici o bilă nu ne pune probleme din punct de 
vedere dimensional in montarea rulmenților” — ne-au 
spus asamblatoarele Stizann Mlnzat șl Alexandra Con- 
ctantincjcu (foto 1). Nici un rulment — adăugăm no! 
— nu esto refuzat de către beneficiari. Micronul este 
„la post” î

unităților industriale. 
Una din trăsăturile cele 
mai autentice. dintre 
acelea caro conferă le
gitimism Incontestabil u- 
nul partid aflat la con
ducerea societății, a fost

Efortul pentru calitate ește dublat de efor
tul pentru gospodărirea rațională a fiecărui gram 
de metal. Contabilitatea a înregistrat,'.numai In pri
mul aemestrii. sute de tone de metal economisit ca 
urmare a, preocupării stăruitoare a fiecărui muncitor. 
Inginer si tehnician In parte si a colectivului in ansam
blu. pentru economiL Rectificatorul Nlculoe Nalcu. din 
eecțla de rectificare, este umil dintre cel multi care 
fac ca numărul gramelor iroolte să fie dl mal mic 
(foto 2).

după o concepție 
rulment! , are un 
tem. Acum, aaam- 
irimlnd timpul, lu- 

__ cu o productivitate a muncii de 400 Ia 
suta fată de dl este Planificat. în același timp. în 
uzină desfășoară o permanenta acțiune pentru pre- 
Inllmplnaroa apariției oricăror forme de irosire a 
ti m puiul de lucru, pentru asigurarea unor înalta ran
damente In fiecare zL la fiecare loc de muncă.

ere tar general al 
Miniștri, Radu 
vicepreședinte al Comisiei guver
namentale de colaborare șl coope
rare economică și tehnică, șlVasile 
Bucur, locțiitorul reprezentantului 
permanent al Republicii Socialiste 
România In C.A.E.ll.

Delegația este însoțită de consi
lieri și experțl.

La plecare, po aeroportul Bănoa
sa. erau prczențl tovarășii IUeiVer- 
deț, prim-vlceprcședlnte al Consi
liului de Miniștri, Paul Nîcufeeui 
Mirii, Emil Drftgănescu. Janoș Fa- 
zekas, Ion Pățan, Mihai Marinescu, 
vicepreședinți al Consiliului de Mti 
nlștri, membri al guvernului și alr 
persoane oficiale.

. ■ , ■■ «■, i
Luni 10 iulie, tovarășul Nlcolae 

Ceaușescu, președintele Consiliului 
de,Stat al Republici! Socialiste 
România, a primit pe ambasadorul 
Republicii Volta Superioară, Mi
chel Kompaore, în legătură cu ple-

conducătorllor 
umana. Putem spune 
legea caro 
constatata cu ma! multă 
rigoare In acest domeniu 
nllt de complex eriej a- 
ceca a creativității ți u 
perfecționării continue s 
tipurilor de. activitate șî 
de organizare. In condi
țiile mobllitatll extra
ordinare a profesiilor, 
ele acumulării unul Imens 
material Informational

planului și a an 

gajamentelor

Iată o problemă a DEMOCRAȚIEI NOASTRE 
ECONOMICE — consacrată de politica partidului, consfințită 
prin lege, verificată în practică.. dar nu întotdeauna înfăptuită 
în plinătatea atributelor și prerogativelor sale

dorința evidenta n co
muniștilor român! de a 
face mai mult sl mai 
bine în toate domeniile, 
prin descătușarea ener
giilor fiecărui oai ni 
muncii, ale societății ro
mânești In general.

Societatea modernă a 
ridicat exigența severe In 
fața planificatorilor pi a 

activității 
ca 

poate fi

» con- 
într-o

Partidul Comunist Ro
mân este promotorul con
secvent al unei poli
tici de progres social. In 
care .Joacă un rol de 
seamă acțiunea de per
fecționare continuă a In-

j;?. -j ' ,s,' \ri<;' *
Luni seara a sosit In Capitală o 

delegați o de parlamentari sbdallști 
din Elveția, condusă da dr. Arthur 
Satan! d, președintelo Partidului So
cialist Elvețian.

Din delegație fac parte dr. Ri
chard MtHler. vicepreședinte nl parti
dului, dr. Roit Weber, Ran6 Fel
ber și Didier Wyler, membri al Co
mitetului Director al Partidului So
cialist Elvețian, deputațl In Consi
liul Național Elvețian.

La sosire, pe aeroportul Oiopenl, 
oaspeții elvețieni au fost salutați do 
tovarășii Emil Bodnaraș. membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de

In aceeași zi. delegația a sosit la 
Moscova. , 1

IgT aeroportul Vnukovo Ti, to
varășul Ion Gheorghe Maurer $1 
membrii

Inițiativa „Micronul, gramul ?î secunda*, lansata în 
roefia de forja a uzinei „Rulmentul" din Brașov, dă re
zultata do-a dreplul spectaculoase. Numai în acest an, 
produclivifatoa muncii pe un salariat a crescut, peste 
plan, cu 5 374 lei, în principal prin mai buna orga
nizare a producției ți a muncii, utilizarea judicioasă 
a timpului de lucru, creșterea gradului do mecani
zare ți automatizare. lata, în cîtova imagini ți fapte, 
la cîteva locuri do munca, dimensiunile fiecărui ele
ment al inițiativei.

Ca expresie pregnantă a adlndril 
damocratlsniuiul nostru economie, or
ganele de conducere colectivă din în
treprinderi șl organizații economice 
— comitetele șl consiliile oamenilor 
muncii — constituie un cadru Insti
tutional destinat afirmării Inițiativei 
creatoare a maselor, participării e- 
fective -- alături de cadrele de con
ducere și de specialiști — a muncito
rilor cu experiență, ca reprezentanți 
aleși al salariațllor. ia luarea celor 
mal raționale doelzL! menite să asi
gure Îndeplinirea șl depășirea planu
lui. o tot mal înalta eficiență a ac
tivității productive. Consultarea efec
tivă. sistematicii a c’t mal tnulțl 
muncitori dă ponderea necesară 
cuvlntulul oamenilor munci! In orga
nele de conducere colectivă. Întărește

aproape de preocupă
rile oamenilor; de mari

le lor aspirații I

Stat, Mlhni Dalea, membru suple
ant al Comitetului Executiv al C.C. 
ni J’.C.R., președintele Comisiei da 
politică externă a Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe VasIlIcM, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Comisiei pantru sănătate, mun
că ți asigurări sociale n Marii Adu
nări Naționale, Miron NIcolcscu, 
membru al C.C. ol P.C.R.. membru 
al Comisie! pentru tnvățftmlnt; ști-' 
isiță șl cultură a Marii Adunări Na
ționale, șl Mîrcea Angelescu, mem
bru al Comisiei de jioililcfi externă 
a. Marii Adunări Naționale.

A fost prezent Guy Ducrey, se
cretar al Ambasadei Elveție! la 
București. (Agerprea)

Nu se poate închipui 
activitatea unui comunist 
In afara dorinței de mai 
bine, a convingerii că ac
țiunea 
Îmbunătățită 
enta rațiunii și a silin
țe!. în planul determină
rilor mal adinei, filozofia 
culturii poate retine — ca 
fundamentală pentru so- 
detatea socialistă — o eu- 
tterloară cohslderaro a 

; științei. taCTedorea In po
sibilitățile el de a îndru
ma efortul «uman sh rea
lizarea Istorică a marilor 
scopuri. Valoarea supra- 
ordonatoare va fi adevă
rul in natură, șl In .socle-, 

’late, punerea sub semnul 
reailUtii a tuturor feno
menelor morale, a rapor
turilor de producție sî a 
relațiilor sociale în gene
ral. Prin Introducerea ști- 
Intel se realizează un a- 
devărat climat al perfec
ționării. a! progresului în 
toate domeniile. Activita
tea planificata’ In econo
mia. considerată a f! o tră-

treburllor Întreprinderii, 
responsabilitatea fiecărui 
muncii. In dubla sa calitate de pro
prietar și producător. In administra
rea rit mal Judicioasă a patrimoniu
lui unității In care lucrează. Cu alta 
cuvinte, capacitațil sporite de decizie 
li corespunde o creștere accentuata n 
responsabilității colective și perso
nale.

Esențial. In acest sena, este ea, în 
ședințele comitetelor și consiliilor oa
menilor muncii, orice decizie’; orice 
hotărire ®ă fie rodui efectiv al glndl- 
riî colective, al sdilmbului de opinii 
viu, curajos șl constructiv, ca flecare 
problemă să-șl găsească o soluția 
optimă care concentrează capacitatea 
maximă a tuturor membrilor orga- 

__ ____ _______  ___  , nulul de conducere colectivă. în 
spiritul niuncltoreso în conducerea sîrinsă legătură cu realitățile produc- 

- T_______ î>■'____________•,_________________ , ■* “• ■

FOTOCRONICA „SClHTEII"

Uri, cu cerinței© majore ale perfec
ționării acî'vltațli economice In ge
neral. Practica a dovedit că atingerea 
acestui deziderat depindă, în mare 
măsură, de autoritatea șt forța de pe
netrație a cuvlntulul reprezentanți
lor oamenilor muncii in dezbaterile 
din organul de conducere colectivă

Iată două opinii care, deși din 
locuri diferite, de la cadre cu func
ții diferite, se completează In afir
marea unor asemenea adevăruri In
contestabile.

Ing. Gheorglie Constantin, directo
rul general al C.E.I.L.-Piteștl : „Con
duc de mal tnulțl an! unități indus
triale. $1 înainte consultam cadrele 
competente in problemele respective 
rind aveam de luat o decizie impor
tantă. Ara procedau, dasltrur, și 
aițl conducători în abordarea pro
blemelor complexe Insă constatam 
de multa ori cS lipsește un lucru e- 
sențial : njealltalen din „focul“ pro
ducției. do la locui de muncă. Cit de 
mare este, valoarea practică a. ideilor 
.Oamenilor. muncIL exprimate! în;..fer 
gatiiră . ■eu"'". o‘ ■ probletră"" sau'.’ altă 
de larg Interes pentru , producție, 
m!-om dat seama ‘n acești an!, cțjîd 
conducerea, pnri'iiuî’.ii a generalizat 
prlnclDiul conduceri! colective, find 
la aceeași masă a deciziilor, 
alături de speclaUsil. am auzit corin
tul muncitorilor aleși tir omanul de 
conducere colectivă. In calitatea lor 
de reprezentant! nl proprietarilor si 
p-orhieătorllor tuturor bunurilor tna- 
tcrta'e. de cunoscători conuietan1! nl 
problemelor Incuriilor lor de muncă.

Vîoret SAî.XGEAN 
IBe ȘTEFAN

NAȚIONALA A P. O. R.
9

© în centrul activitâîil 
politico-educative : cul
tivarea atitudinii înain
tate fa|â de muncâ 
o Din instanjâ în fața 
opiniei publice* © Fap
tul divers o -Gorurilor 
— cîntece de masa

I' i m ’■ .f''

A .
-

. COMLȚ I '
ROA 4
19-21 IULIE wa

A tost do fota V. T. Drozdenlt'' 
ambasadorul UnlUnlt Sovietico 
Bucurdștl. (Agerprei

*
»ucrare n țițeiului șt petrochimice, 
N. D. Mnllev, ajijunct al mlaisîru- 
"lu! energeticii' și electrificării; 
N. V. Fndecv, secretarul C.A.E.’L, 
și nllc persoane oficiale.

Erau prezențl'ambasadorul ex
traordinar- și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe Ba- 
drus, șl membrii ambasadei ro
mâne.

Micronul
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Micul pescar 
la apă măre

Beyl In virată de numai 10 ani, 5
Ovldlu Bucur din Brăila pornise 11 
singur la pescuit cu o barcă pe g 
Dunăre. La un moment dat, In 
timpul acestei partide de pes
cuit solitare, dlnte-o neatenție, 
barca s-a balansat șl bălaiul a 
căzut In apă. în același 
timp, Nlcolae Sofronle, marinar 
p-a vu&uj „AeHvuiUuul*, 1-h 
rit și s-a aruncatTn apă pentru 
a-i veni In ajutor. După clteva 
minute l-a scos la suprafață, dar 
dnd a ajuns la spital, copilul a

| căzut In
I ' t: .-pa vasul „Agricultorul*, l-a ză- 
Irit și s-a aruncat Tn apă pentru 

a-i veni in ajutor. După clttș’a 

a And a ajuns La spital, copilul 
I decedat 

. Autoportret 
I din... cifre!

Nicolas Vida, din comuna 
I Pomi (Satu-Mare). In vlrstă de 

BO de ani, este posesorul unei 
I evidențe contabile originale și 
| neegalate probabil in longevi- 
8 tate. încă de In vlrsta de 11 anJ, 
Iei n notat Intr-un registru, cu 

neabătută regularitate, fiecare 
ban cheltuit pentru cine sau I pentru familie. Un registru ni- 
doma oricărui registru dc casă, 
completat pe toate coloanele la 
zi. Șl, notindu-șl cu grijă ce a 

6 cumpărat de-a lungul fiecărui 
I an, N.V. n ajuns aă-și clă
ii danscă, numai din cifre, un I autoportret mul complet decit 

unul zugrăvit prin cuvinte. Dar 
înainte de orice, registrul res
pectiv rămlne ceea ce, de fapt, 

Ipi este : un Instrument care — 
după cum spune N. V. — îl n- 
jută să chelluie banul cu Iro’it. Șl valoarea Iul este cu atât 
mai mare cu cît posesorul Bău 
este doar_. contabil amator. 
’ “ er. ’ că N. V. este de mese-

'j . ria w'er și lucrează la dlspen- 
i raruKâMMllcal din tocaUtate.

I ^«partiția- 
eU bucluc

| GhC'jrphe încromafu dom 
. ei'oțiiw o repartiție pentru un 

pp.rrta-pent la un bloc din ora- 
t,Bf Caracal. La un moment 
j’afi ■■■"o apdrut In cais file 
BusfițaSi și Marții Mnduț, care 
i-c’: nâpural cd, prin relațiile 
e-î dlapun, îi nor face roit 
j repartiție. Dar, bineînțeles, 
k ps pratia. Tlrpul fiind tn- 
^pl&î. Gh. t. a anunțat orga- 

ret.b dd mflitie și procuratura. 
Bunii ’înainte tarertați au fost 

’rajl tal Iile Busuioc, la o 
orponteaid tn reilauranlul 

parcul orașului. Ic care au 
;.MJ iMrtlcipat.nf’’ r>-
> -.’Iceprcjedln.
; i. po ■ u!ar orășenesc
Aîț zradru Pinu, directorul ... 

dorii de gospodărie o-
. • «ared. Acum, organele de 

rrz: l urmează... să repartizeze 
: i la ceea ce î se cuvine.

lenele
.; „fîntina46

I aprobărilor
IDs mal multă vreme, coope

rativa agricolă de producție din 
Căpușu Mare (Cluj) șl Trustul 
B de construcții miniere din veel- 

0 nătata is-au Ințeies să constru- 
>’ iască un bazin pe o pășune I lipsită pină ta prezent de apă.

După ce s-a întocmit devizul, 
cooperativa agricolă s-a adresat 

■ băncii șl direcției agricole ju- 
B dețene pentru a obține cred!- 

I 
I 

I 

I 

I 

I..
8 pentru neplata pensiei da 
I întreținere a celor 4 co- 
I pii ai săi, aflăm că dum- 

I ....... ..
I miliție < 
| șsnl, el 
> an si d 

I 
| aeammată 
“ n^«l 1 nnrilfa ra trecut 

i„T .
a asemenea farsă l-a jurai 
I cent Grupului Industrial 

chitnlp Rtmnlcu-Vilcea Despre 
ce -este.'vorba*T^CuX avizul rir.

I ahln

» Insă pai 
B cu prieL 
B cărămizi ® oat f

n 
i 
i 
i

leaî din localitate.

fflHIVÂREÂ 
ÎNAINTÂIU f AJĂ 

tite, de asemenea, filmul Intitulat „în 
universul celor 4®9 minute*. inițiati
vele „Fiecare muncitor cu un ucenic* 
(uzina de fire și fibre sintetice). ,.O- 
plnla publică In acțiune* (urina me
canică „Nicotină*). „Un cadru tehnic, 
o problemă tehnică rezolvată" (uri
na metalurgică). diferite ri!brici șl 
emisiuni consacrate de ziarul „Fla
căra lațului* șl studioul do radio lo
cal stimulării noii atitudini față da 
muncă, foaia volantă satirică „Ocaua 
mică*, editată de secția propagandă 
a comitetului Județean de partid.

Concentrarea Iniuror mijloacelor șl 
formelor muncii pollllco-edneatlve 
spre realizarea șl depășirea angaja
mentelor In Întrecerea socialistă a ________ ________ __
fost „cheia* care a Înlesnit organiza- rll*. se preconizează realizarea unei 
țlllur de partid de la Uzina me- ...................... . '
talurglcă lași să determine reali
zarea de pe acum a angajamentelor 
adoptate in Intimpfnaroa Conferinței 
Naționale, apgajlndu-se totodată «ă 
sporească cu 1 MO tone țevi șl profita 
angajamentul Inițial do depășire a 
planului ; anual Iar la fabrica de an
tibiotice planul semestrial a fost În
deplinit cu 11 zUe mal devreme. 
Nou] obiectiv pe care trebuie să ®î-l 
asume acum munca polîfico-ednca- 
tivă este ca fruntașii întrecerii so
cialiste șl experiența lor aă devină 
larg eunoscuțl atit do colectivele în
treprinderilor respective, eh șl in a- 
fara lor.

în același Hmp. dnd analizăm cau
zele care au făcut ea unități econo
mice. precum întreprinderea de pro
duse ceramice, Uzina de reparații 
auto Iași. I.I.L.; să nu realizeze Im
portanți Indicatori dc plan, tar acțiu
nile Inițiale In cadrul Întrecerii să ea 
stingă în anonimat, constatăm că ga
zetele de perete, agitația vizuală, tn- 
vâțămlntal do partid, propaganda teh
nică nu îți îndeplinesc ad misiunea 
ce le revine în formarea unei opinii 

militanta pentru valorificarea 
1 a resurselor umane și mn«

Apare ca o sardnă primordială să 
înlăturăm manlfcriările de formalism 

ă ln activitatea polltleo-

t

?
I

?!

ț

I

!

DE
SoclaUsmul, traasformlnd mijloacele 

de producție-in proprietate obștească 
a întregului popor, îidfiturind tot ceea 
ce făcea ca munca să fie considerată o 
povară, doscătuștad energiile umane, 

Iașază la baza eforturilor pentru fău
rirea noii orinduirl sociale principiul; 
potrivit căruia munca este factorul 
holMtor, condiția fundamentală, su- 

I perioară șl permanenta a vieții ome- 
I nești, o chestiune de datorie, de dem- 

uitate și de onoare. 11.................................

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

.rile- Reneraleș4alle^orRniiJzațlll .
partid șl U.T.C.. ale grupelor slndl- rromSeă Pascnnl. care pun accentul in 
cale, nis formațiunilor și colectivelor mod unilateral în munca polltlco- 
do muncă, de a îmbina discut”'

1 o vieții ome

ni ta te șl de onoare.
Superioritatea orindulril noi asupra 

tuturor orinduirllor anterioare Lzvo- 
rășle. Intre altele, și clin faptul că so
cialismul și munca stat de nedespăr
țit Munca harnică, plină do abnega
ție mj află la temelia progresului șl 
Înfloririi muULlalarale a societății, a 
dezvoltării economiei naționale și 
creșterii bunăstării populației. Toc
mai conștiința că munca reprezintă 
factorul determinant al propășirii so
cietal,',: noastre generează fap
tele de eroism și abnegație ta 
muncă ale milioanelor de oa
meni care-și Înzecesc ' efortu
rile. acționează cu inițiativă șl elan 
patriotic ta marea întrecere, pentru 
realizarea dndnalului ta patru ani șl 
Jumătate. După cum tot atlt de ade
vărat este că orice manifestări de 
chiul șl parazitism reprezintă feno
mene străine societății noastre, ră
mășițe ale unor moravuri și deprin
deri proprii unor epoci apuse — șt pe 
care orinduirea noastră, comuniștii, 
opinia publică înaintată le repudiază . 
cu intransigență. Iată de ce slîuares 
constantă în centrul întregii activități 
politico-educative a aspectelor va
riate privind cultivarea atllndinii 
înaintate față de muncă se afirmă 
ca o cerință esențială a dezvoltării 
societății noastre.

Programul P.C.R. pentru !mbună-i 
lățirea activității ideologice a dat 
preocupărilor noastre ta această dl- 
reețle tin puternic Imputa. Experiența publice n 
dobîndltă de organizațiile de pareîd integrală « w, IH
din Județul laș! confirmă necesitatea teriale ale întreprinderii.
ca. paralel cu Inițierea unor larg! ac- f ‘ ' .............
țluni de muncă patriotică, tateiwlfi- înlăturăm mau 
carea întrecerii socialiste intre diferi- frecvente Încă ...
te colective, educarea prin muncă și jil^oloelcă a unor orsnnizatil de par- 
pentru muncă a tinerel generații Jă; —
se Încetățenească practica de a dez
bate periodic modul de îndeplinire 
a obligațiilor profesionale In adună
rile generale alo organizațiilor de

UU3C Wiiua«m.-V, U&UH1 Uv

auto Iași. LI.1... să nu realizeze Lm-

l

<r

r. ———
Legea cu privire la organizarea Geoi 

contribuției ta muncă șl bănești (Le
gea 20) ea a.flă, după cum se știe, în mujui ia v„r;, u-, „ „™. ..... , ...... -
primul ași de aplicare In localitățile tovarășii do aici că no! (o vorba do Fiindcă- una o să explld oamendor 
urbanei. Nu există ded’^experiență; i ’ •- ------.«
prealabilă, care să faciliteze ororesu! tio 
do materializare a prevederilor el. In chit— -—______
aoaste condiții, recepționarca atentă a tr-un elngur loc. Nld 
observațiilor șd sugestiilor cetățenilor sJililo ponulnre nu c 
poate constitui un fnctot hotăritor In 
perfecționarea sistemului de aplicare 
In practică a prevederilor legii în dl 
mal buno condiții.

Am fficut. această precizare Intru- 
dt se pare că. In unele locuri, cel 
Investiți cu râs* • 
punderea dc a a- țq 
sigura transnune- 
ren In viată a a- 
cestei leni. care fii 
îmbină contribui H1 
țin bănească si in U 
muncă a cetățeni- H I 
lor cu oaslbilltă- Qj 
tile create do 
atei prnlru dez
voltarea edilitar- 
i:as»<xlftreas-că a 
localităților. nu 
procedat formal 
la anllcaren el tn 
practică. Cel du- 
tln aceasta 
imoreaia cu 
am 
urma citirii 
număr mare de 
scrisori «Mite In 
redacție.

Pentru seeasta 
supunem atenției 
edililor, celorlalți 

. factori In dreot 
conținutul unora dintre ele. Preci
zăm de In început că nu am cer
cetat ta fața locului aceste scrisori, 
nu cunoaștem In ce măsură afirma
țiile slnt sau nu exacte,. Dacă 
procedăm ta publicarea lor o facem 
pentru a da posibilitatea celor ta 
drept să cunoască opinia cetățenilor 
în legătură eu una sau alta din pro
blemele pe care la ridică aplicarea 

rlegll. eă ta măsuri pentru, corectarea 
nealunsurllor ivite Dină nctun.

Cl'eva scrisori atrag atenția asupra
unor Imprecizii șl ncdarlttU care - ----- rr. ,, ^„,,1.,. nlduc Ia taterprettri eronata ale legjl. tovarășii de ta consiliul popular al 
Există o categorie de cetățeni - des- comunei noastre n-au luat ta conș- 
lul de numeroasă, de altfel — caro 
lucrează In orașe ș! au domiciliul in 
comune sau invers. în unele locuri, 
cetâțcnll ta această situație au font 
InșUtațall că trebuie «ă plătească 
contribuția bănească ta ambale loia
lități. Asaihenea serisori am primit 
din partea tovarășilor Ion BădlJă, 
salariat în Sinaia (dar locuiește ta 
comuna Adunați-Prahova), Victor 
Boboc, salariat ta Petrila (dar are 
casă șl în comuna Crasna-GorJ). Gh. 
Georgescu, salariat in Bușteni (dar 
locuiește ta comuna Tolea-Prahova) 
șl alții. „Am ajuns tate-o «situație 
de-a dreptul tracasantă — ararle Gh.

oiățenilor
poate constitui un factor hotfirltor In

Y
eorgescu. Trebuie să alerg de la un tivele pcniru care nu l-a fost apro- 

conslllu popular la altul, de la co bală cererea ? Nu a prezentat certlfi- 
mună la oraș, pentru a-1 convinge pe cat medical, nu e bun cei prezentat î 
L. aici că no! (o vorba do Fiindcă- una o aă explici oamenilor
mal multi satadați In această situa- deschis, cu argumente, gl alta e eă 
țl„ — n.0.) slnlem de acord t«l ne a- trimiți o adresă-tin „Cererea dv. nu 
chltam contribuția bănească, dar In- se aprobă*.
tr-un elngur loc. Nici unui din con- De la pensionari am primit șl se- 
Blililo ponulnre nu cedează : nl se Blzări de alta natură. Considerăm că 
sSJune că trebuie să nlâttm la ambele opinia tovarășului Dumitru SIocum- 
localStațL Oare nu m noato clarifica cu, din Craiova, otr. Silozului nr. 51. 
această nrobiemfi care ce regăsește șl In alte scrisori.

6 altă categorie dc sesizări ee re- merită să fie atent analizata : „După 
feră la faptul că In uncie locuri s-n părerea mea, iegea casta bună — ne 
procedat fără dtacemfimlnt ta stata- eerie domnia sa. Ceea ce co coaitru* 

Ieste eu contri- 
huila bănească 
se face pentru 

_ no! i ' *
| der 
I dul In 
H procedează la 
H constituirea eon- 

i H trlbuțiel bănești 
nu este cel mal 
bun. Eu slnt 
pensionar, am o 
pensie de 7®0 lei 
și adunarea dsle- 
gațltor a stabilit 
e& plătesc o con
tribuție de 2®9 
lei. Dacă eu plă
tesc 200 lei. cel 
cu un salariu de 
— să spunem —

Alte observații șl sugestii, venite din partea cititorilor, cota
cu privire la epllcarea Legii 20 ^!de

_ ___  ,...... ........ după cum știți, 
de 390 lei. Toți 
avem obligații 

lirea sumelor șl a volumului de con- față de societate, față de loca- 
' “ '_________ ” iltățile tn care trăim. Legea

trebuie aplicată unitar sl e bine 
să ee hotfirasta in textul el — și nu 
de către adunarea delegațllor — cu rit 
la sută din venit este normal eă par
ticipe fiecare categoria da salarlațL 
Altfel, apar Inechități ca caa la caro

Ș- .4:
țoii. Conri- 
lnsă că mo- 

'*T caro M
în această perioadă de mobilizare 

a tuturor forțelor pentru realizarea 
angajamentelor suplimentare asuma
te de conferința extraordinară a or
ganizației județene de partid în În
tâmpinarea Conferinței Națlonalo a 
P.C.R. șl a aniversării republicii 
acordăm o deosebită atenție populari- 

-) extinderii celor mal prețîoa- 
Jntive apărute In cadrul intre- 

.. socialiste. Astfel, ca urmare a 
______ ' ■ ’e brigăzile Trus- 

1 a inl- 
:1 șefului de brigadă Ion Calotă, 

la Conferința Națională, pri- 
1 prin 

______ ; ClR 
puțin la nivelul fondurilor de tsala- 
„„ ’-----* "------  ---- 1

economii de circa 33 milioane lei n- 
nual. în Întreprinderile textile ae ex
tind acțiunile inițiate de organizația 
d© partid do la teaâtorla „Victoria" 
pentru mal buna reglare a maștalior. 
recondlțlonarca canetelor. asigurarea 
a cile două suveici la flecare război. 
La uzina de fire si fibre sintetice 
cunoaște o largă amploare acțiunea 
de autodotare. care s-a soldat In pri
mul semestru cu proiectarea oi pro
ducerea unor utilaje ta valoare de 
peste 12 milioane lei.

în întâmpinarea Conferinței Națio
nale, csomltetul Județean orientează 
organlzațiUe de partid spre imprima
rea unui caracter combativ șt mobi ■ 
lîza'or întregii activități Ideologice sl 
politico-educative, spre stimularea 
inițiativelor apăruta ta întrecere. 
Acestui obiectiv 11 alu leșie îmbina
rea muncii concrete, de îndrumare, 
ta fata locului cu organizarea unor 
manifestări educative model. Un 
viu Interes au «Urnit. astfel, 
sesiunea științifică „Metodica In
struirii sl educației socialiste tn 
sistemul învățămlntutal poUllco- 
ideologic cî al propagandei prin 
conferințe*, schimburile de expe
riență vizlnd activitatea cabinetelor 
de științe sociale șț răsplndlrea cu
noștințelor științifice, precum șl o 
rnarilfestare do același gfflt consacrată 
perfecționării agitației politice, care 
a-a soldat cu lansarea,, prin Interme
diul ziarului local, a chemării : 
„Agitația scrisă sl vorbită să fie sub
ordonată înfăptuirii Înainte de ter
men a cincinalului, realizării exem
plare a angajamentelor suplimentate, 
folosirii întregii capadtAțl creatoare 
a oamenilor muncii I”.

Considerăm c.5 Intensificarea efor
turilor pentru perfecționarea calitati
vă a activității politico-educative 
trebuie să constituie un obiectiv fun
damental al tuturor organizațiilor de 
partid ta Intlmptaarea Conferinței 
Naționale șl a aniversării republicii.

Petre MALCOMETE 
secretar al Comit,efului

tâmplnaxeă Conferinței Națlonalo 
P.C.R. și _ a aniversării ropub'

sării șl 
se inlțl

; cerii st
’ generalizării în toate brigăzile 

tulul de Instalații montaje Iași 
tlativei șefului de brigadă Ion ( 
delega’, la Conferința Național 
vtad ..Obținerea de economii 
reducerea consumurilor specifice cel

K

i

rămas

cate 
care 

ta 
unul f

tribuțle în muncă. După cum se știe, 
legea prevede că anumite persoane 
(bolnavi, bă'rin.i, cel cu venituri mid 
șl copil multi) pot fi scutite — fie 
parțial, fie total — de obligațiile bă
nești or! in muncă. „Slnt pensionar 
pe raz de boală — ne scrie D. Lan
cto din comuna Dumbrăveni, ’ 
Suceava. Consider că Legea 
bine venită și-mi para rău că nu 
participa In aplicarea eL Am citit 
in&ă că cei boinavl slnt scutiți do 
contribuția In muncă. Atunci de ce

_____  _____ . Județul m-am referit*.
Consider că Legea 20 este jn lcHa114ra cu această problemă. © 
tă și-mi pare rău că nu pot gerizare asemănătoare ne face el to- 

' i îl varflșul file Petrescu, din Mediaș, caro
no scrie : Ja un venit de 1133 lei ml 
B-a calculat o contribuție de MO lei". 
Pe ce critcriL e greu de știut 1

Am publicat aceste elteva observa
ții cu scopul de a atrage atenția or
ganelor locale asupra neccsît&ții do a 
analiza cu mal multă răspundere și 
grijă fiecare situație de acest fel, !n- 
truclt este vorba de o lege care lnta- 
researA In cd mat Înalt grad Întreaga

derare cererea mea de a fi scutit, la 
care am anexat șl certificatul me
dical. cu diagnosticul silicoză de gra
dul I ?* în plicul In rare a trimis 
redacției scrisoarea există sl o adre
să a primăriei comunale, semnată de 
președintele Gh. Huzdup, ta caro se  ----- --- — —_  ----- „
spune textual: „Vă comunicăm că populație ?! care urmează să Joac® 
comitetul executiv nu a aprobat să Hn TOj deosebit de important ta dez- 
fițl scutit de executarea contribuției voltarea edilltar-gospodărească a tu
ta muncă pa anul 19T2*. Nu noi na turor localităților târli. Perfectlona- 
pulem pronunța, firește, dacă Du ml- rea modului el do aplicare este, ta 
teu Landu are sau nu dreptate. Dar aceste condiții, o cerință obligatorie, 
de ca primăria nu l-a explicat omu
lui, așa cum e normal, caro atat mo-

ii.

ducatlve cu 
cuvin amin- •»—

*«

„Popovld". Cel 
în documentul 

______’ " tl 
ichetul, Unsă aparatul 
Ina s-au găsit șl daufs...

tîd. Va trebui sfi acționăm cu 
mal multă fermitate pentru com
baterea tendinței unor < 
de partid, ca cele de la Trustul

I
I
I

lui, ta care au »

iese1 Caracal, și .
” ectorul în- |

I
I
I
!
I

ComtanUn PRUESCU

atitudinii Jnatatale față de mppc^

guma

dacă 
n-a 

lude-

case un alt naiv : l-n făcut ochi duid p'nfi 
l-a scos 500 de iei din buzunar. Bani cu 
care băuseră cu toții la restaurantul Mediaș, 
mai Înainte de a descinde la garfi)

■.11

1 
ș ț

tele necesare. De atund. conta
bilul șef al acesteia este aproape 
In Secare zi pe drumuri. Pcniru 
fel de fel de aprobări și avize, 
co Izvorăsc mereu din nese
cata Hntjnfi birocrației. Ce 
păcat că iolenele nu știu. deo
camdată. nimic de existența 
el I Nu de alta. dor. însetate 
așa cum sini, poate că ar reuși 
să o sece cu desttvk-șlre 1

Rîpă era 
dus pe rîpă!

După publicarea în cadrul a- 
cestei rubrici (,.Seînteia“ nr. 
9189) a unei note în caro semna
lam cd Ioan Rlpd din comuna 
ErWcenl (Iași) «te urmdrit

ncalui îri stabilise defa domici
liul la.^. penitenciar I Trimis tn 
judecată pentru furi din acutul 
particular de către orpanele da 
miliție ale municipiului Perlro- 
.._!a fost condamnat la un 
an ji doud luni închisoare, 

„Glumă46
Deși 1 aprilie a trecut cam 

de mult întreprinderea Elec
tromecanica Ploiești continua 
șl azi șâ se țină da păcăleli. O ^ucat_ re. 

I de

1531. ISectromecanlra Ploiești, 
a expediat pe adresa Întreprin
derii viicene un aparat de re
animare, tip „Popovld". Cel 

In așa seria în documentul 
__ jțitor. Cind a fost desfăcut 
Insă pachetul, Ungă aparatul 
__ _ cina s-au găsit șl două.» 
cărămizi I Oricît s-au străduit 
cel ce au primit aparatul efl 
d_________ misterul celor două
b pfimlnt™ neanimat, a
f< . slbîL Să fie vorba do 
„o glumă0 1 Tot ce se poate. 
Dar chior dacă a tosl împache
tată împreună cu un aparat de 
reanimare, dcstinotarul susține 
.că o asemenea farsă nu poate ti 
trezitfi la— haz 1

Rubrics redactata da i 
Dnmîtra TÎHCOB 
Gheorghe DAVID 
®i corespondenții „ScînfeiiD

organizații 
,_____ __ .___Trustul de

construcții Iași șl întreprinderea eco- 
1 1-934.^1,11. Lilli: |!LIU «tl.llimi .J

, _ , ... .... , „,„J unilateral în munca polliico-
de muncă, de a Îmbina discuțiile, de ideologică pe aspectele cantltativ-or-
Ja om la om cu acțiunile ogltatorice gonlzaiorice. Deși In unitățile resoec-
de mlcrogrup șl cu cele de ma<. ■ five " ‘ —

Experiența arată că rezultatele*ob
ținute in întrecerea soctalistfi slnt in
fluențate nemijlocit de folosirea <i- 
decvată a gamei largi a mijloacelor 
activității polllleo-educativc de ninsă 
pentru popularizarea fruntașilor pro
ducției șl a metodelor de lueru ale 
acestora, de cultivarea combativității 
față de orice încălcări ale disciplinei 
muncii, Sl-au dovedit etid'ența \.’ral-

'«-■durildanchetă" privind folosirea 'or.- '
dttlul .doi timp, a marinilor șl utilaje
lor. a materiei prime. Efectuate la fa- , 
brica de trieotaje „Moldova", țesătoria 
de mătase „Victoria". urina de maso 
plastice. trustul de construcții, fa
brica de țigarete, din inițiativa coivsi- 
liulu! județean al sindicatelor, aceste 
raiduri au îmbrăcat forme diverse : 
mlcrolnterviurl ia intrarea in schim
buri. înregistrarea pe peliculă a unor 
aspecte negative surprinse In timpul 
orelor de lucru, dezbaterea pînfi la 
nivelul colectivelor do conducere a 
situațiilor reieșite din „instantanee", 
comentarea lor publică prin Interme
diul mijloacelor audlo-ylzuaJe șl a- 
gitatortre etc. Extinsă la scara otns'.i- 
iul. acțiunea n contribuit nemijlocit 
la întărirea discipline! muncii.

Din acțiunile pnlltlco-educallvo cu 
un larg ecou de masă se

au fost organizate nume
roase cursuri ale Invățămlntulul 
de partid, cicluri de conferințe, te 
țin la ri tabelele cu numărul propa
gandiștilor. agitatorilor, cursantllor. 
nuditorilor, neglijarea aspectelor 
de continui ale activității pollileo- 
educalîve face ea ele sâ albă o re
dusă forță de înriurire în eulllvares iteiului județean

 

La fabrica de piele șl încălțăminte Agnita

SSntinta 
din sală

SIBIU (corespondentul „Sdn- 
teU* N. Brujan). — Prestigiul 
de care ce bucură Fabrica de , 
încălțăminte si oțele Agnita 
(FiT.P.A.) se datorește. în pri- 
mul rind. calității produselor sl 
Îmbogățirii permanente a colec
ția! de modele introduse In fa
bricație; De curind a Intrat in 
funcțiune alei o nouă capacitate 
da producție pentru SW GO'S pe-

rochi da tacăițămlnte pe an. 
Mașlnile si utilajele modeme 
cu rare au fost înzestrate noile 
linii tehnologice conferă încăl
țămintei un plus de elasticitate 
și durabilitate. O dată cu aceas
tă premieră industrială au fost 
Introduse In producția de serie 
33 de noi modele de Încălță
minte.

Am consemnat nlcL aproape stenografie, 
înduri le mărturisite ale mal multor Intcr- 
ocutori — partlcSpanți la procesul lui 

Giieorglie Badea și al complîdlor Băi Ion 
Georgescu șl Ion Marco.

Condamnîndu-1 pe primul la 8 ani în
chisoare șl la cite S uni pe ceilalți doi. Tri
bunalul municipiului București a sancțio
nai cum se cuvine încălcarea legii, preju
dicierea avutului obștesc.

Dosarul a mal evidențiat insă șl alte vi
novății. Cum s-n pronunțat asupra acesto
ra conduceroa Întreprinderii ?

CetâJenii orașului Petroșani pariiciplnd la efectuarea orolor do contribuie in munefl

„prejudiciul a fost favorizat de negli
jenta si lipsa de control din partea or
canelor tnlrcprinderiU."

(Din piesele dosarului)
„Fină ®ă intre judecătorii, m3 tot uitam 

la el, mâ întrebam ce-o £1 acum In sufle
tul lul“.

„Cunoșteațl celo Intlmplate ?“
„Așa, in mare, auzisem cu toții efi a pro

dus o lipsa In gestiune, dar nu știam rit 
și cum. El insă se vedea cit colo efi se sim
te vinovat: îșl ațintise privirea in dușumea 
și stâtea aproape nemișcat ; m-am gindit 
atund că așa, în fața foștilor colegi, jude
cata e îndoită*.

„Șl cum a fost T“
„Pfil, la început dnd n Intrat Instanța 

ne-atn ridicat toți in picioare șl președin
tele completului a dat cura judocflllL A În
ceput sft vorbească procurorul ®L„“

„șir-
„Mal Intil ne-am edificat N-n lipsit in

dignarea : FOnld, cel cu magazia (n n. — 
Ștefan Badea, gestionar la o magazie de 
materinle a întreprinderii de comerț exte
rior „Mașlnlmport"), omul caro părea de 
treabă șl la locul Iul, fficuse o paguba dc 
vreo 81 O® de lei. Comenzi fictive, semna
tari in faU,. Lingă el. In boxă, ®i eeîlnltl 
do! — remizierii bufetului din incinta uni
tății. El fura sl ei vindeau marfa. Si cui ? 
Tot îi ou fi. De șaizeri de mii cumpărasem 
cu toții de la bufet țigări de furat Așn că 
nu no venea bine deloc, dar po urmă..."

„Pe urma ?“
„A fost șl mal șl ; judecata a dovedit Kră 

dubii că o s®r!o de lipsuri ale organelot 
noastre i-au favorizat pe infractori. A fost 
ca un duș rece. Auziți f! dumneavoastră i 
din strungar, netam-neram. gestionar, tn 
condiții care au contraveni! le^i. necontro
lat îndeaproape, recepția materialelor o fă
cea o comisie descompletată, viza de control 
preventiv acordată de complezență etc. Am 
leylt toți cu capetele plecate. Nu doar pen
tru el. cel din boxă I într-un fel. si pentru 
noi. Din proces a reieșit clar efi factorii de 
resort din întreprindere nu șl-au făcut cum 
trebuie datoria De aceea, scrisă ori nescri
să. tn sentință se află șl răspunderea lor 
pentru cele întîmplata".

Gîndacii 
de noapte

unlța — zisă Bebe — (25 ani), Maria Ionlță 
(23 an!). Nlcolae Mihaîu (28 ani). Emil Po
pescu (33 ani) șl Nlcolae Andrei (18 ani).

Cine slnt acești — creionul ezită — oa
meni. cu co so ocupă el ? P© scurt, lată-ls 
biografia.

E. B. (București, str. Difuzorului nr. 4). 
fără ocupație. A fost muncitoare la Urina 
de mașini electrice, dar i s-a părut că 
munca nu e de aa. Așa că. de dleva luni, 
nu mal lucrează. în proces, ea încearcă să 
exprime „elegant* situația In care se Hăse- 
ște : ..fără serviciu, nrln neprezentare*.

M. i. (Bd. Republicii nr. 2). Din februa
rie nu mai lucrează nicăieri. Necăsătorită, 
dar„. cu un copLL A mal fost condamnată 
pentru ultraj, 
. N. M. (str. Aîunlșulul 13) — 1 se mal 
spune „Glndoc* — dt de bine caracteri
zează uneori porecla. Fără ocupație. Este 
căsătorit, are •! un copil La „activul* său 
— patru condamnări : pentru furt, pentru 
viol, din nou pentru furt... Din aprilie nu 
lucrează nicăieri.

E. P. (Nitu Vnslte nr. ÎS). A mai fost 
condamnat pentru vagabondaj, Do rinei 
luni nu lucrează. C!{<,^ ltn rf<.hlzl!o-lu: în perioada
„NM A ,(Slf' V*î!c?taa Pl!,imoJ .?r- !,07) - 1 Ianuarie - 0 mal 1919 - data de.scoaeri-
fără profesie, fără oCȚitwțle. Trăia din ve- rll jnfrîlct!Unll - Pătra Aurelian, f<Wt
niturile păr nțlior ! tatăl «tinriat ta C.A.P. ge3tk>nar ;ta Întreprinderea intercoooora-
Dragomlrestl. mama, salariată la materni- t]0 valorificare „Unlril“-Bucureștl a
r.,....................... delapidat mima de 33 015 lei™

Și. ceva mai departe : in perioada 9 mal 
— 31 decembrie 19"0. același Păteu Aure
lian a delapidat — in continuare ! — 
do M 745'leL-

Nu-mi vine tul cred : cum. adică : 
la 0 mal a fost prins cu mlta-n rac, 
fost dat pe mina miliției ? Nu a fost 
cat șl condamnat î

Tribunalul Capitalei, secția I penală, 
în fața completului de judecată. Ghi‘5 

Morfin, fostul contabil șef al IntreorinderU.

Dragomlrești. mama, salariată la materni
tatea Ciulești. A fost Internai ia Institutul 
de reeducare.

Vineri 7 iulie a.c. Tribunalul municipiu
lui București. In boxă/ col dnc!.

— Ce v-a determinat să săvlrțlțl faptele 
de mal sus? ■

întrebarea adresată de președintele com
pletului .fiecăruia din infractori a rămas 
fără răspuns. Răspunsul sa află Insă In 
modul tor de viață, ta faptele lor : re! 
dnc! nu au mal vrut să muncească .-ic luni 
de zile sau chiar de ani i trăiau pe spinarea 
părinților, din tot colul de expediente sau

Negri, lăsînd In urmă dîre urit mirosi
toare. duducii do bucătărie — parazlți no
torii — fug care încotro, de îndată ce slnt 
prinși sub o rază do lumlnfi. căutlnd să se 

prin crăpături. In tocuri numai de

as fi cineast, așa aș începe filmul
celor ce urmează. Prea mare este asemă
narea. prea mult sg suprapune felul de 
viață al unor oameni — tineri sau mal 
puțin tineri — cu modul do viață al para- 
zlțllor propriu-zlși

11 apre 12 Iunie a.e. în bufetul Gării de 
Nord Intră un grup vesel : cttiva bărbați din Infracțiuni (In aceeași ri. Bebe esero- 
dteva fete. Ciudat tnsfl : nu au cu ei ba- ....
gaje. nu consumă nimic. Sa asază In junii 
meselor și așteaptă.

— Ar trebui să bem ceva, zic® unul ______________  _______ „ s„.„, .........
buzl^3 Un 01101 UnS!ndU'Se P°f‘ Cind oameni do virate diferite - dnd

— Nimic mal simplu, rice un al treilea. 
Apoi s-e adresează uneln dintre fete. M- 
ttad-o .,prietenește* pe spate : Bebe, la 
vezi ta. fetito. vreun fraier. Stil ee al da 
făcut.

în noaptea de îl spre 12 Iunie, la dleva 
sute de metri de bufetul cu pricina. Intr-un 
scuar, un celățean. Vcdeu Ioa, dlntr-o co
mună din Sudatul Dîmbovița — pe el l-a 
„săslt* Bebe — a fost victima unei tllhării,, 
Dună ce a dat de băut de bună voie, a fost 
ademenit intr-un loc „mal Intim*. A fo®t 
bătut I s-au luat bănit ceasul, pantofii șl 
mapa. Autorii tâlhăriei : Ecalerfna Bfllă-

Răspunzi
nu numai 
de ceea ce 
faci, ci și 

de ceea ce 
hu faci!

parazlti de același sol. Ziua stăteau as
cunși In cotloanele lor sau își plimbau le
nea de la un loc cu umbră la altul :'seara, 
hămesiți, dornici de mlncare. de băutură 
Bl petrecere. Ieșeau Ia drumul maro : o- 
cheau cite un amator de plăceri ușoare, de 
escapade șl-1 ademeneau La întuneric™

A sta In trtndfivfc șl a avea de toate nu 
bo poate. Iar cine stă șl totuși are. înseam
nă că are de la alții. Drept pentru care, 
tito^ te' 6110 "u «1 tatbuta eă facă -
treMm nnT ™Uni(T- semeni lui Ghiță MorAn. trimta sl el fntrcbăm noi. ceilalți: Juderală. alături do Infractor, sub

— Dumneata din ce trăiești î de arest

în pragul unei uși — doua femei în vtrstâ, 
două mame.

— Dau 10 (KW do lei dacă fata e® mărită 
cu băiatul meu I

Oferta celeilalte — Identică !
Dedesubturile acestui pețlt sul-generis le 

aflăm 1a judecătoria Buftea, din docarul 
21W1072.

...8 aprilie, aproape de ora 14.OT. Pe 
ruta Bucureștl-Grulu-Snagov, In stația Mă
gura oprește un autobuz l.T.A. Printre alti 
călători, urcă șl o ti nării. Era drumul său 

■ obișnuit, de la serviciu acasă.
Pe parcurs, pasagerii se Împuținează. Rfl- 

min dțlva,
„.Ora 11.30. stația Grulu. tn autobuzul 

aproape gol mal urcă un bfitrin si niște 
copil Cursa continuă. Șoferul — rit tot albă 
vreo 30 do ani — pare sigur no îndeletnici
rea luL nu prea se urată preocupat do vo
lan.

Din eînd În dnd, frămlntat da ceva, 
schimbă priviri iuți cu un amic, confrate 
de breaslfi...

14,33. Fata se uită la ceas ; va ajunge 
devreme acasă. La un moment dat, (nai 
Înainte de a cobori,* un pasager o sfătuiește 
În șoapta, privind discret Ia cel doi șoferi s 

A! face bine să eobori o dată cu ulti
mul pasager, să nu rămli singură cu ci.

Normal — azi pare, firește, anormal —ț 
fata s-a mirat:

— De co ?
... 14,45. La Ghfsrmăneștl coboarQ ultimul

PrS^inM; mTtantef iT re A rf SSî pasager. Fata rămlne. în Slnea el se Întreabă
la"taShSita’d^SS ÎL S *^5 *"Ca C® ° Vnlt Să SPUn8 °mU1 aCela dnd 8la întrebările de mal sus. să explice ceea (tfătult-o să nu rămtaă singură... Doar mal
ca pare de neexpllcat: o dată descoperit. n„inj,„™țn , s UO3r raas
cum de.a mal putut P. A. delapida? Și 
încă b sumă mai mare dorit prima ?

Răspunsurllo — blloulto. adesea inco
erente — surprind : dubă ce a descoperit 
prima delapidare, conducerea Întreprinde
rii — încâlcind ta mod flagrant legea — 
nu • sesizat mlHțla. ,Mai mult : contrar nu 
numai legii, ci șl oricărei rațiuni. P. A. a 
fost lăsat sl mal deșarte gestionar.

— Ce ne-am zis — conchide Chită Mo
rfin „filozofic* : fiecare răspunde de 
ceea ce face; dacă o să fure o sulă de 
mii. o să răspundă de o sută de mii™

înto-adevSr : flecare răsuundo de ’ceea co ,oa nțl ®l:e ~ men t —
face — asemeni Iul Pâini Aurelian — dar țintii lor ceea ce știe (aproape) toată lumea?

ceea.ee nu faee si trebuia oă facă — Demnitatea nu se vinde si nici nu se cum-

mersese cu autobuzele I
... Prin gatul unda trebuia sS coboare fata, 

eutobuzul a trecut ca un bolid, fără să 
oprească. Imobilizată, bruscată, ca nu poate 
nici măcar sfi țipe...

Ion Dorobanțu (salariat la autogara Bă
noasa) șl Nelu VIJtanu (salariat la autobaza 
1 Colentina) qu fost trimiși In Instanță pen
tru fapta săvirșltă : viol incerclnd să scape 
de pedeapsă, flecare din ei ®l-a descoperit 
subit „vocația" da soț. Au adus sl argu
mente : 10 W3 lei flecare. Și și-au trim ia 
mamele „in poțit".

Sfi nu știe — Încă ! — nld ei șl nld pă- 
■" ': • c::_ :: _
------- lintea nu se vinde șl nlc.1 nu se cum
pără I

Tiîus ANDREI 
Dinu POPESCU

ceea.ee
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unltă- 
strin- 
oblec-

taș", ea răspunde stimei , 
șl prețuirii colectivității i 
prlntr-o viața șl muncă | 
exemplare. 1

■i

a organizației județene de 
partid .Neâtofc at'taglncrul'
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< ■ Discutam,'. Ia șflrșltul 
’■ conferinței exlrnardinare
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COMBINATUL

SIDERURGIC REȘIȚA

Și-au onorat 
angajamentele

Zilele trecute. fărnalUUI Com
binatului siderurgic din Reslta 
au raportat îndeplinirea Integra
lă a angajamentelor asumate în 
cinstea Conferinței, Naționale a 
partidului, .el nu produia 6 C®0 de 
tone fontă peste plan-sl au eco
nom leit 1 CM tone: coca. Vor
bind despre acest eveniment 
maistrul principal,; Petru Sfer- 
coclo. Erou nl Muncii Socialiste, 
arăta că deșt în această perioa
dă nu existat unele dificultăți 
în menținerea regimului termic ’ 
al furnalelor, producția a-a des
fășurat normal. Astfel. In fumu
lui nr. 2, unul din’ cele trei 
ca tinere a Intrat în renarnlls 
capitală. Prin aceorta.. tempera
tura . aerului Insuflat In furnal 
ar fl trebuit să ocadă cu 
IOT—130® C.. fapt ce ar fi In-
semnnt creșterea consumului do 
coca cu 15—20 fcg -pe. tona do 
fontă șl periclitarea angaja
mentului luat Dar nu a-a în- 
tfmplat asa. Prin eforturi deose
bite. în cadru! cărora tumallsHI 
de’aici au demonstrat, o stăoî- 
nire perfectă a procesului de 
elaborare a fontei, temperatura 
aerului a fost mgntinulfi tn par- 
manență -la 075® C.

„MONDIALA8

SATU-MARE
e ■ . i. 4 .

i
a

B «li
' 1

Corespondenții „Scînteii“ transmit:

La exploatările din Motru și Aghir®
fl ■*?

pe șantierele hidroenergetice de pe Someș
y $ 6
~ ~ ■

H

■ t r" *‘u • ■ ' „ ■ . - ’
era Minerii de la exploatarea "Aghtreș aînt mlndri cfl. si- 
EiS îndeplinit angajamentele luate în cinstea Confe
rinței Naționale a partidului.' El au dai peste sarcina de. 
plan o producție suplimentară de 2,1 milioane lei, au 
realizat un beneficiu poale prevederi do drea 1 milion 
lei. au redus cheltuielile de producție tot cu un milion 
le! depășind simțitor angajamentele luate. De un real 
folos In realizarea acestor succese le-a fost, confecțlo-

parare nr. 1 care nu dus la creșterea elmțltoare a cana-

Contribuția
■ ; 5

raționalizării
La fabrica de confecții. „Mon

diala” din Satu-Mare ne bun- ta 
valoare noi rezerve, ee Iau mă
suri pentru a fotoni cât mol bine 

jpotentlalul. Drodortlv. :trot» te ee , 
ciștton tacă din acest an un 
avans ta todeoltolrea Dlanuiul 
cinclnn.1. • <

— înainte'de toate,.ne-a rela
tat Ihglnerul-sef al fabridl. AL 
Turbula, avem argumentul unor 
prime și substanțiale rezultate 3 • 
avansul de o lună ta realizarea 
angajamentului asumat pe pri
mul serneetru ta «rinstaa. Cortfer 
rințe! Naționale a partidului, a- 
dlcă un spor de, producție de e- 
proape1 30 milioane lob Acest 
Bltts de /producție a fost obținut, 

î proporție de OT In'Bută dnto- > 
rită efortului organizatoric con
cretizat în redistribuirea unor 
utilaje pe sectoare, pe această 
cale urmărindu-ae optimizarea 
Integrării forje! de muncă to 
procesul de producție.

SINTETIC Șl PRODUSE 

PETROCHIMICE DIN

; j

Instalație pentru 
latexuri sintetice
Un grup de roedaltotl de laU- 

zlna de cauciuc sintetic sl pro
duse petrochimice de pe Valea 
Trotușulul a conceput șl reali
zat în cadrul acțiunii de auto- 
ulllare. prima Instalația româ- 
Marcă pentru fabricarea latex-. 
urilor sintetice șl a răși
nii butadlen-stirenlce. care bo 
aduc In momentul de față din 
Import. O dată cu aceasta, 
au fost experimentate In 
stațiile pilot gl definitiva
te pentru producția Indus
trială patru sortimente do 
latexuri sintetice. Prin intrarea 
In funcțiune a not] instalații. ' 
Grupul Industrial de. petrochi
mie Borzestl va obține anual o 
producție suplimentară tn valoa
re de peste 20 milioane let

GeneraHzarea 
brigăzilor 
complexe

în sectoarele de exploatare 
ale C-EL.LL din Sighetal Magma
tici s-a generalizat metoda de 
organizare a, brigăzilor complexe 
ta acord global, car? s-a soldat 
cu apreciabile sporuri de pro
ducție. obținute numai Prin fo
losirea mal bună a timpului de 
lucru. Un teren prielnic au găsit 
și metoda nrivlnd exploatarea 
fagului ta triunghiuri l-untd și la 
catarge, ca sl organizarea lucru
lui In flux tehnologic In unită
țile de Industrializare! Iată ei 
efectul material concret : oină 
acum s-a realizat o producțle- 
marfă pesta olan ta valoare do 
peste 15 milioane lei. tadenllnln- 
du-«e'astfel anaa lamentai anual 
în proporție de 75 la sută.

„Femeia, tumătate din populația cricul tub care darul nostru a inserat dtaca articole
dsipre locul de seamă pe care îl ocup t ocupe femeia in societatea . noastră, O expresie a
acestei prețuiri este fi faptul că" multor femei li' s-a conferit înălța'cinste' do a’ fi alese delegate la Confe
rința NationaM a partidului. Sub același generic, tase-mnărUc de fală ale unor redactori ji corespon- 
ăenli ai ziarului ifi propun să creioneze profilurile citarea din cele care au fott investite cu mandatul 
de a duce cuclnțul ■eo'lectipSlor tor la marele forum al comunl^titor.

0 Eroina a

BCu o lună în urmă transm'.team de la Motru'repor
tajul despre „Un remarcabil record national In nil- ‘ 
nerlto obținut talr-un abataj frontal.de brigada Iul 
Victor Măldărcscu. de la exploatarea minieră PlosUoa.. 

Tot atunci consemnam noi sl entuziaste angajamente 
luate de mineri Sn vibranta întrecere social tetă dedi
cată Conferinței Naționale a partidului si celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii, Printre cel care, preluau 
la 1 Iunie „Ștafeta recordurilor” obligîndu-®e s-o ducă narea prin autodotară a unor filtre la Instalația de țure- 
mai departe, cu același strălucit succes, st» număra șl f^u, ț ‘ ’
brigada Iul Nlcolae Dulugeanu. de la galeria cu tr.i i‘1- cMțfi de producția 
nere definitivă metalică nr. 24 CS3. tot de la mina Pios- .
țltta. „Vechiul record de înaintare într-o asemenea go- raaAlte succese Însemnate ale"'minerilor 'ne slnt cornu- 

seSnlcnte do pe șantierele Complexului de nmenalări 
r' ' ■ ■ i

preajma Conferinței Naționale, a niartldulut. so debun 
mari eforturi penlru a scurta durata dării In funcțiune 
u CwiCCtlVdlor Cti.- tavcdwîjj utuVttHiic îu aveai vtarinal. 
Barajele se Înaltă vărintl cu ochU. înotată rile, In galerii 
slnt mal rapide. Consemnăm, de nstă-dnlă. recordul 
realizat de brigada de mineri condusă de Tudor Morar. 
Erou nl Muncii'Socialiste, care lucrează Ia excavarea 
aduetlunll principale, ce va forma legătura Intre lacul 
de acumulare Flntinele el centrala electrică subterană 
de ia Mărișeiu. Brigada sa ă realizat. In ultima lună, o 
Înaintare tn subteran de IOT ml fată de K> planificat, cu 
8 m mal mult dorit angajamentul luat La excavarea in 
galerii s-a folosit uri sistem modern de sprijin, bazat pa 

......  o -_____  ——______— utilizarea do ancore.la dntrotor metalice șl a cămășilor 
de combiner, sa numără și comunistul Io:i R'rnes- "■* Wlțurl de baton, rare In condițiile sperifice din
cu,, cel care., primind' prestigiosul mandat al minori- această zonă auidus 'la creșterea vitezei de excavare sl’
lor din' GorJ vn~ nartteînn toa <-w»rât i„ reducerea «ubstanțlniă a costurilor. Succesul brigăzii’ a , deIoa“L 13 Conferința Eroului Muncii Socialiste Tudor Morar, permite ca tn-
Na onnlă n partidului, ducind la acest foram al cornii- Uluirea Intre brigada sa șl brigada ce Înaintează dlri
nlșdlor mesnlul do devotament gi dăruire al minerilor, ----'---------’-------------------- ----------- ----------------
prin remiircsiblie succese obținute In subteron.k_

Ierte este de 601 ml .șl a fort realizat ta 1B01. la mina I ________ __ _______ __________ _ _____ _
HorflțU. do brigada lui Octavian Rump, cu combina hidroenergetice de pe Someș,' unde. In aceste zile, în
P.K.3.M. — ne spunea alund Nlcolae Dulugaanu. Noi p—__ _>
ne angajăm ca ta luna Iunie să realizăm lnir-o galerie îTî‘fU aJ^rSa d,M 'nJu*c!!un,0
asemănătoare sl tot cu combina P.K.3.M. o 'Înaintare a obiectivelor de investiții prevăzute In.acest cincinal, 
de 830 ml”. .< -<

în ‘primele zBe ale lu! Iulie am fost din nou tn mij
locul harnicilor mineri al Motrulul. Tn caietul de ra
poarte al dispecerului de. șeiyldu de la mina .Plortlna ; 
este înscrisă cu majuscule, la rubrica brlBÂz!» lui 
Nlcolae Dulugeanu. cifra de 803 ml înaintare Î.T.r-o 
galerie cu susținere definitivă metalică.

în' rindul. acestei brigăzi, adudndu-sl o deosebită 
contribuție la obținerea noului record crin munca sa

partea opuși să alba loc ca aproape trei luni mal de
vreme.

s

ă

Ibl

(Urmare din pag. I)‘

n!e întreprinderii la general Dacă tn 
acest an combinatul nos'.ru va obți
ne fală de realizările anului trecut un 
«por de producție do nesto 30 mili
oane lei. In condițiile reducerii cu 9 
la sută a mw:e! lemnoase atribuite 
nbntru ’ exploatare, uot să? afirm ‘că S 
un rol deosebit de Important in des
coperirea .ri valorificarea rezervelor 
Mterne existente In acest sens 11 au 

iprezantanui oamenilor muncii?.-
toți 
reprezentanții oamenilor muncii". - 

loan Borșa, set de brigadă In sec
ția anarntal. membru in consiliul 
oamenilor muncii de la uzinele .23 
August* din Capitală :

■ — în Intervențiile noastre în ședin
țele consiliului oamenilor muncii am 
căutat să ne axăm ne problemele ma
jore âle producției.' Noi ne-am convină 
că numai ridldnd nroblemale nrinci- 
pale care preocupă colectivele ds 
muncă.țsl; uropunirtd soluții ontlme 
penlru rezolvarea acestora putem să 
ne onorăm> mandatul încredințat.do 
tovarășii- noștri de- niunefl. atonei ctod 
ne-au ales cn reprezentanți al lor în 
organul de conducere colectivă. Iptă 
una din problemele ridicate în 
consiliul oamenilor mîmell. Tn.tn.i- 
clt In secția în care lucrez — la aoa- 
rnlal — dt sl In alte sertll se fă
cea simțită lipsa pieselor turnate, 
am propun o pini bună organizare a 
locurilor de muncă do la seelJa tur- i 
nătorie. .Dar în discuțiile ce au avut 
loc s-a holărit nu numai organiza
rea mai bună .a locurilor de muncă, 
ci șl reorganizarea producției întregii 
turnătorii.

Așadar, la propunerea unul mun
cilor. o problemă Importantă pentru 
uzină a fost abordată In consiliul oa
menilor muncii, dezbătută sl. aooL 
rezolvată. Secția turnătorie s-a orga
nizat acum In trei sectoare cu sar
cini preda delimitate, e-n îmbunătă
țit aprovizionarea cu materii prime 
gi nmterialo sl. operativ, s-nu veri
ficat șl renarat utUnlele secției.

Slnt fapte care atestă că reprezen
tanții oamenilor mundl elnt In mă
sură să cunoască cel mal bine fap
tele, cele mal mid .amănunte ale 
producției, să consulte permanent to- 
varăril de muncă In torte problemele 
ce Influențează rezultatele econo
mice’ ale 'colectivului El. pe această 
bază, eă-sl contureze sl exorlme în 
fata comitetului opiniile lor. care, de 
multe ori. se dovedesc a fi botări- 
loare pent™ bunul mers al activită
ții productive dlntr-un eector sau al
to’.

Ca purtători de cuvtat a! celor 
care le-au încredințat mandatul să-î 
reprezinte ta organele de conducere 
colectivă, reprezentanții oamenilor 
muncii trebuie sS-sl afirme cu ho:fi
ri re. răspicat sl cu răspundere, punc
tele de vedere ori de die ori se ta o 
dedzle r el (dnt totodată, acela care 
explică mundtorllor In rîncliil că
rora lucrează sensul sl Însemnătatea 
măsurilor luate, astairindu-sa astfel 
acea legătură trainică Intre munci
tori sl organele de conducere. colec
tivă. care, do flecare dată, duce la 
obținerea unor bune rezultate tn pro
ducție în acest context nu pot fl 
socotite altfel dedt anacronice si 
dăunătoare practicile ce mal persistă 
In activitatea unor comitete ®l con
silii ale oamenilor muncii, ta ședin
țele cărora directorii sau alte cadre 
cu funcții de răspundere nu tin sea
ma de oplnl”» colectivului, expri
mate de reprezentanți! oamenilor 
muncii ta aceste organ? de condu
cere colectivă. Isl arogă dreptul de a 
hotărî singure ta problema do ma-
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Klmă Importanță pentru viața unității 
respective.

în ce constau însă motivele pen
tru care opinia reprezentanților sala- 
rtațllor nu are autoritate In uneia 
comitete nle oamenilor muncii ? Cum 
«e exuilcă ’faptul că. uneori, pre
zența lor In aceste' orenno de condu
cere colecllvâ-este doar formală ? 
Dăm cuvlnțul dtorvri reprezentanți 
nr oamenilor muncii ta comitetul oa
menilor muncii'de la4 uzina „Electro
magnetica" cUn București. Elena 
Trancă : „Do ce’ să mal la'u și eu 
cuvlntul lri ședințele, comitetului, 
dacă Informările prezentata slnt 
foarte cuprinzătoare ? Conducerea o- 
peratlvă a întreprinderii cunoaște 
foarte bine toata problemele care sa 
discută ta ședințe” (?1). STi-l ascultăm 
pi pe Mlbal: Ilrățjoi ■ „Desigur, pentru 
ta face propuneri concreta ar treimi 
să cunoaștem activitatea uzinei ta to
talitatea eLi dar nu am reușit, «cert 
lucru pjnă î acum. Apoi, nici temele 
care se supun discuție! nu -ne oferă 
întotdeau.na .posibilitatea de a lua 
aivîntul”.

Firește, este un mod greșit de n 
pune torâMema. Nu trebuie eă ve
dem un^roeclallrt In fiecare repre
zentant'al oamenilor muncii to orga
nul de condueere colectivă. în comi
tetele .oamenilor muncii se aduc’în 
dezbatere problems m-.lorr. de an- 
Bamblu ale activității întreprinderii. In 
care reprezentanții: ales! al salartatl- 
tor au ceva do rmus. pornind de la 
realitățile concrete ale producției de 
la locurile de muncă, din atelierele 
sl secțiile în care lucrează. Nu flecare 
membru nl comitetului oamenilor 
muncii trebui» să cunoască în toate 
detaliile problemele generale ale tn- 
trenrlnderH. ci organul do conducere 
colectivă, tn ansamblul, său. trebuie 
să fie ncela csT» să nelvur» o abor
dare competentă șl eficientă a aces
tora In scopul luării deciziilor celor 
mal potrivite oentru perfecționarea 
sl ridicarea ealllatlvă a actlvîtătll 
economico. Munci tort tor. renrezen- 

. tanti sl oamenilor muncii tn orga
nul de .conducere colectivă, le in
cumbă sarcina de mare răspundere 
de a manifesta în dezbateri oplrit 
muncitoresc, combativ, exigent fată 
de deficientele care' mal stăruie în 
producție să facă nronimeri oentrfi 
înlăturarea lor. pentru valorificarea 
mal bună a rezervelor Interne, nro- 
,puneri Izvorlte dinfr-o consultare 
largă a tovarășilor lor de muncă, că 
dovedească Interes si nreocuoare asi
duă pentru ca activitatea uzinei b3 
meargă dt mal bine, atît sub raport 
economic, dt s! social .

Iată de ce. cuvlntul reprezentanți
lor oamenilor muncii în dezbaterile 
organelor de conducere colectivă tre
buie să fie clar, răspicat, rostit cu 
curai sl ritenundere. Timiditatea sl 
reținerile nu-sl nu- Ioc aici. Iar n- 
ceartn ee Mate asigura numai orln 
crearea' unui climat oroolce afirmă
rii eu putere n tuturor punctelor de 
vedere, care să analizeze toate latu
rile problemelor mise tn dfcțcutle sl 
toate Implicațiile lor. Numai brih 
împletirea concepției 'generale, de 
conducere a! treburilor . unei între
prinderi cu experiența sl Inițiativa 
celor care lucrează nemijlocit Ih pro
ducție se tmsle âsltrura optimizarea 
deciziilor organului de conducere co
lectivă. o maximă eficiență s actului 
de conducere a întreprinderii.

Organizațiile de ruirfid cadrele Ar 
conducere din Întreprinderi trebuie 
Gă-i ajute pe reprezentanții oameni-

' '■ ■ ■ > .. 5. i;
lor muncii eă cunoască din Umo or
dinea cle zi a ședințelor comitetului 
oamenilor.mundl. prob’emelo care se 
aduc In dezbatere, să-1 stimuleze pu
ternic in exercitarea mandatului ce 
Ie-a fost încredințat do colectiv. Lu
cru! cel mal Important In acest (sens 
este modul In care slnt luate' In con
siderație punctele do vedere, in care 
aînt materializate prominerHe făcute 
de ei. De aceea, nu putem fl de a- 
cord cu practicile unor conducători 
de întreprinderi. care tratează formal, 
superficial, propunerile făcute de re
prezentanții oamenilor munctt alun
gind uneori Dină la Ignorarea lor. A- 
Bcmenea practic! .-trădează un mod 
dăunător de muncă, existenta unor 
reziduuri ale vechiului sfii de mun
că, al conducerii unipersonala, care 
trebuie combătute sl, înlăturate cu 
toată fermitatea.

Afirmarea el stimularea puternică 
a onlnlllor. Ideilor sl propunerilor re
prezentanților celor ca muncesc ta 
comitetele s! consiliile oamrttfior 
muncii, participarea lor efectivă la 
activitatea de conducere, a unităților 
economice constitute o problemă de 
continui a adlnclril democrației noas
tre economice, consacrată de politica 
partidului, consfințită orln lege, ve- 
rlHcațfl ta viată, careta trebuie să-l 
acorde în permanentă întreaga aten
ție conducerile, organizațiile de partid 
gl sindicale din toate tatreprinderite 
s! centralele Industriale.

Ce reprezintă pentru 
J mine munca ? Aș puica 
5 spune că înseamnă lnțc-

, leșul viefiL 
i Discutam cu

; Strîmbeanu, &ou al
Muncii Soclallșle, mais
tru In secția I a între
prinderii de Industriali
zare a peștelui din Tul- 
cea. una din cele 
vechi muncitoare de aici. 
Ne vorbiseră despre 
directorul întreprinderii, 
secretarul comitetului de 
partid, președintele co- 
mllelulul sindicatului; 
multi din tovarășii din 
secție. Aflasem că Maria 
Sldmbennu, care conduce, 
In schimbul său. 120 de 
muncitori, este un exem
plu de hărnicie ei perse
verentă. Capacitatea de a 
stimula colectivul do 
muncă, de n antrena oa
menii lu Îndeplinirea șl 
depășirea aardnllor de 
plan o recomandă ca pe 
o pricepută organizatoare 
a procesului de produc
ție.

— Slntețl mulțumită ca 
ce ați realizat plnă a- 
cum ? — o Întrebăm.

— Cu ce a"i realizat 
plnă acum — ponto, dar 
știu că flecare dintre nol“ 
socotește efi un lucru poa
te fl făcut mal bine, că 
se poate întrece pe sine

; însuși. Dovada : angaja- Mar!n Ceauvj a fost a- 
i.juo.r.i'jl,..co!ectlvuîul . noș-„ - —- ----- - ——

tru de a realiza actualul
i cincinal In patru ani șl 
; cinci luni. Iotă, fabrica Ișl 
i va extinde capacitatea de 
1 producție cu încă E®0 de 
j tone conserve de pește pe 
1 an. Aceurta se va rea- 
! V’n. Ina’nb»- d» to^te.- 
i prin valorificarea mal 
; bună a rezervelor tnter- 
i ne și. dtț aceea, va tre- 
1 bul să muncim mal etl- 
i clent, să exploatam mal
■ raționa! șl Intensiv utlla- 
| jele. Instalațiile tehnoio- 
i rice, să realizăm noî sor- 
' tlmente.
, — Ce mesaj Intentîo-
1 națî să duceți Ia Con- 
! ferința Națională a nar-
■ Udului 7 
j — Unul esențial : hotfl- 
i rirea întregului colectiv 
1 de a-sl îndeollnl întocmai 
] angajamentele.

i Niciodată absentă 
: de Ia panoul
■ de onoare

$

1

mnJ

ea

de fabricație si pregătirea 
cadrelor pentru viitoarea 
întreprindere. Sini .preo
cupări care conferă fie
căreia din zilele de mun
că ale acestei femei am
plitudine șl. bucuria rea
lizării profesionala șl so
ciale.

Ioan Coston, directorul 
fabridl de hlrtle „Recon
strucția" despre Maria 
Ccaușu, ?cîfi de ed3|P5 
in aceasta fabrică, aleasă 
delegată la Conferința 
Națională a partidului.

— Marin Ceaușu era o 
adolescentă dnd, cu ani 
in urmă, a venit ia noi 
în fabrică. Ucenica de 
ieri ?! șefa^de echipă de 
azi poate, ti apreciată 
după un etalon unic — 
înalta conștiință munci
torească. Elocvent este 
faptul că, In 17 tini, nu a 
avut nlri o întîrzlere sau 
absență șl că de toi ail- 
țla ani este prezentă' pa 
panoul de onoare ol frun
tașilor In Întrecerea eo- 
clalIstA.

La locul el de muncă, 
Ungă mașina nr. 2, Maria 
Ceaușu ne-a vorbit des
pre bucuria Împlinirilor 
profesionale. In urmă cu 
do! ani — ne spunea — 
clnd bc . 
luăm pieptiș sarcinile 
cincinalului, mașinile 
noastre erau Moșite ca . 
mult sub randamentul a > șefului serviciului_________ _ _______
S»8 rabtate dta plan-producțle al Fa- 1Q sporesc încrederea.
^f“r >lf!1 din - — ■ ■ -
lanț. Atunci nbl, cornu- — ,
nlștll, ne-am sfătuit ta- ' Început cu o opțiune sem- 
dolung cu întregul-colec- nltlcativă : absolvind, cu

■ tiv și am ajuna la con
cluzia că stă tn puterea

0 dîm militantă 
pentru nou

modelării de 
oameni adcvăra|i 

Pe culoarul de Ia 
lajul al Il-len al 11- 
eulul „Iacob Mureșla- 

nu° din Blaj, un grup 
de elevi șl elove așteptau 
să fie invitați In fata co
misiei de bacalaureat. 
Deodată, o voce cunoscu
tă : „Aveți emoții ? Nu 
trebuie. Doar slntețl bine 
pregătiți". Cuvintele cal
de. încurajatoare ale pro
fesoarei Aurelia Po- 
pinceanu,dlrectOff ad- 
junct ol liceului, Ie dlml- 

, nueazfi emoția firească,
nlan-producțle al Fa- iQ sporesc Încrederea. 
-.I.-/ confecții din Da 28 de nnl la catedră,
Drobeta Tumu-Severln, a profesoara, de limba ro

mă nă Aurelia Poplnceanu 
trăiește, alături de flecare 
serie de . elevi, emoția 
tronsformărll lor po calea

pregăteam să Biografia profesională
a inginerei Ghe-

raslmescu,

cori- "trei arii in urmă. Institu
tul de textile din Iași, a 
cerat aă m Întoarcă In 
orașul nataL

„Știam că vin într-o 
fabrică veche — ne spu
ne interlocutoarea noas
tră. Dar visam ta una 
nouă, modernă. Pe atunci, 
nld .nu mă glndeam cit 
do repede ml se va îm
plini vtaul : la sfirjltul a- 
nulu! viitor, această fa
brică va fi o realitate, 
Eram dornică să contri
bui la modernizarea fa
bricii. că ajut, prin cu
noștințele mo'.e. In reali
zarea unei producții care 
sil satisfacă gusta] cum
părătorilor*. $1 tinflra In
gineră șl-a respectat an- 
gajamenlul luat față 
sine însăși. Prin compe
tenta cu care w pronunță . ■ 
In problemele1.majoreSlor.lI.felr'?.„VnK‘wUci|a ta

’ • ' i nflrmat care clipă ' răspuns
cîțl elevi al roușlt 
deprinz! cu noțiunile 
damentale despre m 
cinate, demnitate, echltff 
te, cițl oameni adevărațl’ 
al ‘pregătit pentru socie
tate 7 .

întreaga viață a acestei !"

. ... ..1

-

noastră să învingem aces
te neajunsuri.

da

•ceea care a propus. ■ In
troducerea autocontrolului 
la flecare loc de muncă, 
ceea ce a dits In elimina
rea completă a refuzuri
lor, lor ca urmare a reor-' 
fanlzărll lntr-o formație 

e lucim mai Judicios e- 
jdiiillbrată din punct de 
vedere a! pregătiri! ț oa- ________, _ _____ _ ____
menllor. mașina nr. 2, de- tarea ja masinjje ,je pj.
servită de echipa cl, a o țm_
ajuns să fie . folosită .' . ‘.cu. ’ 
un randament de 10 Ia 
sută peste capacitatea 
proiectată.

Acum, ca delegată In 
Conferința Națională a 
partidului. Mgrlel Ceaușu 
I s-n Încredințat manda
tul de a transmite anga
jamentul colectivului In 
cinstea marelui . eveni
ment : se va devansa cu 
un an atingerea parame
trilor proiectați Ia insta
lația de htrtie pergamlna- ■ 
tă, ceea ce va aduce iun 
spor de producție ta va
loare de circa S0 mi
lioane de lei, contri-

producției s-a nflrmat 
rnnld ca un bun specla- 

. Hsl Ea erte Inlțlntoarea 
unei ncțlunl de mare efi
cientă economică : spe
cializarea secțiilor pe Dro- 
duse asemănătoare. Prin
tre altele, a propus adan-

sut a unul dispozitiv Îm
bunătățit, metodă prin 
care fabrica șl-a îndepli
nit ta condiții excelente 
primo comandă penlru 
export din Istoria aa. Ă- 
ceste’ Inlțlallve Iți spun 
acum un cuvtat hotăritor 
In Identificarea rezerve
lor tnlrenrlnderll In ve
derea îndeplinirii sarcini
lor cincinalului tn .patru 
an! șl jumătate.

Activă, energică — ln- 
■ siișlri pentru cure a fort 

aleasă secretara comitetu
lui U.T.C. pe fabrică, 
membru In comitetul oa- 

------- . -- ___ ___ menllor mund!. — Marin 
butod la înfăptuirea cin- G’ 
dnaiului In 4 irif șl ‘ju- 
nătate. Angajamentul și 
îerțftadlnșa că vorbelo 
vor devenl’fapta. * ' ’

;c

Inslruîrti d educării, bu 
rillo afirmării lor înt pra
gul Intrării In viața* so
cială. ’

— Ca pedagog, o tntre-

slujitoare a catedrei a 
fost închlnală făuririi o-- 
mulul cu o conștiință 
nouă. Prezentă ta clasă. 
In laboratoare, lndramlnd 
cercul literar, revista ele^ 
vllor, munca lor patrio
tică, s-a afirmat ca un 
părinte spiritual al mul
tor generații.

Numele Aurelie! 
pinceanu este rostit 
respect nu numai 
școală, d șl In afara 
Membră în biroul coml- 
tolulul orășenesc de par
tid, președinta comitetu
lui orășenesc al femeilor, 

>- wr.iwrn««.T^7ri deputată, distinsă cu II- 
Ghșradmcșcu; sa prepcu- fiul de „profesor frun- 
pă In prezent alătur! de i"“’a ““ ----- J“
cellalt! specialiști, de or
ganizarea acțiunii de în
sușire a’noilor tehnologi!
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în acest an cîtnpul d®te plin de 
masă verde. Iar acolo unde aceasta 
este cosită la timp șl conservată 
fără pierderi se creează premisa 
-pentru' progresul mal rapid al zoo
tehniei, sporirea producției de car
ne sl lapte. Ce se face pentru a 
strings gospodărește- toate furajele 
șî pentru evitarea pierderilor de 
substanțe nutritive ? Iată cltava din 
constatările ținui raid efectuat lri 
județele Cluj șl Alba.

în județul Clnj, unde ponderea 
producției animaliere este tn creș
tere. asigurarea bazei furajere con
stituie una din preocupările de că
petenie ale organelor ' agricole si 
conducerilor cooperativelor agricole. 
'Aceasta rezultă sl din nltuatto ope
rativă. caro consemnează că In coo
perativele agricole s-au cosit 10 700 
hectare finețe naturale, adică 84 la 
sută din suprafață. în același timp 
6-au însllozat 13 MM) tone, furaje, de- 
pășlndu-se planul pentru această 
nerloadâ. Cooperativele agricole din 
JLuna. LuncnnJ. CImpta TurzU au 
steins nutrețuri de cea mal bun? 
calitate. La cooperativa Luna r’ 
Dlldă. Ia cositul trifoiului g-aru u‘ 
Uzat cositoare mecanice, tar aPol fi
nul a fost balotat șl pura la adăoort 
de Intemperii. Rezultate asemănă
toare au sl cooperativele agricole 
Floreștl. Gllău șl altele. La Gllfiu 
sute, de .cooperatori nu Ieșit „pe ho
tar" penlru a întoarce brazdete de 
Iarbă șl a aduna finul In căpițe.

îh alte cooperative, cum sîns cele 
din Dumbrava sl Izvorul Crisuluî. 
Crișenî.- Călanu, b! din alte nării, co
situl finețelor IntirzJe neîu'stl ficat, 
în cazul cooperativelor dta Dumbra
va. Izvorul Grisului, Inginerii Lucia 
Cojocaru șl-Mlha! Belâ te , justifică 
prin aceea că „nici, mal spre zona do 
munte; vegetația este Intlrzlatfi0. Dar. 
In • aceleași condiții, la cooperativa 
vecină din Huedin s-a Inchetaț recol
tatul furajelor. S! fn cadrul ace- 
letașl cooperative slnt' situații dife
rite. La brigada Izvorul Grisului, co-

sltul Seulul de-ab!a a Început, pe 
dnd ta brigada de la Saula. aceas
tă lucrare s-a terminat Deci, nu ve
getația a tnllrzlat d măsurile pen
tru organizarea mundL pentru gră
birea recoltării turalelor de pe fle
care palmă de teren.

Cele mal mari tatirzlcrl se

a consiliilor de conducere din 
țlle cooperatiste se. ocupă de 
gerea șt depozitarea furajelor. _......
tiv, Important pentru dezvoltarea In 
continuare a zootehniei Direcția ge
nerală ■ județeană a agriculturii, după 
cum ne-a Informat iov. loan Lastra, 
director' general adjunct, a luat mă-

In unități agricole din județele 
Cluj și Alba

stată Insă la transportul turalelor, 
situaWe ce nu rezultă din „operati
va* de' la ludei. La cooperativele 
Izvorul CrlMdul, Cri sen i ei In alte 
părți există cănite de trifoi si lucer
na cu stau oe cîmp de săptamfnl în
tregi., unele fiind împrăștiate do 
vlnt Oare consiliile de conducere 
din aceste unități nu se gîndesc, la 
pagubele ce se produc dacă nu Iau 
măsuri centru transportul furajelor 
lînaă, fermele zootehnice?

In județul Alba marea’ majoritate

șurile organizatorice necesare pentru 
mobilizarea torțelor, astfel Incit re
coltarea furatelor să se termine cit 
mai repede. în cooperativele agricole 
dln £ Roșia do Secâs. Alud 1. Planul 
de Jos. Tar tarta sl altele au fost 
cprite lucerna, trifoiul. ■ boccea sul. 
Bpareeta șl tinetele, iar finul este 
depozitat tn errnele zootehnice. La 
cooperativa agricolă Alud 1 s-au 
depozitat circa 10 vagoane de trifo- 
llene. Aici e-au obținu* producții 
bune* Îndeosebi po colo 3D ha Lucer-

Q a Q S S P B
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nă șl trifoi Irigate. De esemenea, 
flnetele naturale-de pe cele 74 ha 
slnt cosite în nroportte de 50 la sută, 

în județ există Insă șl cazuri de 
Indolentă, care provoacă întinderea 
recoltatului. La cooperativa agri
colă din Clugudul de Jos, pre
ședintele Iul lua Mărglneanu ne 
expune cu amănunte planul de lu- ■ 
cru penlru ziua în curs. Din Dăcale, 
ta birou este una si po teren alta, 
în loc de 60 de cosași menționați da 
președinte. n-am Intllnlt pe flncta. 
clecît 3—1 cooperatori Izolați. ‘ Si " 
transportul furajelor este întlrziat, 
dar în clmp nu se zărea nlcf un car 
Încărcat. In multe locuri finul co
sit de două Băptămlnl stă în brazde. 
Lipsa de organizare a muncii In a- 
ceartă unitate are d^ept consecință 
rezultatele: slabe în zootehnie. O bI- 
feiatle asemănătoare am Intllnlt la 
cooperativa Măhăcenl, unde nu s-a 
transportat mal nimic din furajele 
cosite. Aici, dealurile din lurul co
munei erau pline de oameni. în ciu
da acestei desfășurări de forte, fu
rajele nu s'nl transportate sl deno- 
zltale cu grijă pentru a fi conser
vate fără pierderi. Aceleași rflmtaeri 
în urmă există șl In unltălile coo
peratiste din Lnncrăm, CIuguzeL, 
Spalnaca. Spring sl altele.

Orice z! de întîrzlere în sîrîntfe- • 
rea ș| depozitarea furajelor înseamnă 
pagubă, diminuarea calităților nu
tritive ale acestora. Numai intensi- 
ficlnd eforturile pentru recoltarea 
fțnețelor. a tuturor culturilor fura
jere cu maximă urgență se Dot asl- 
gurn premise pentru înlăturarea de
ficitului de nutrețuri care se între
zărește în multe cooperative agri
cole. Este necesar ca orcanele agri
cole ludetene să Intervină cu holă- 
rlre acolo unde s» constată răml- 
nerl în urmă să facă toiul pentru 
ecbllllyar&a balanței furajere.

Alexandru MURJEȘAN 
Ștefan DIN1CA 
corespondenții „Scînlcii*

frontal.de
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cinice de masa aproape de preocupării 
oamenilor, de marife lor aspirații! .a m

i'

L te

Primire la Comitetul Central al P.C.R.
' 1 ,. 1

buni, tovarășul Gheorghs Pană. ședințe al comisiei care a făcut o 
membra al Comitetului Executiv, al vizită In tara noastră, la Invitația 
Prezidiului Permanent secretar al Consiliului Național pentru trtucatie 
C.C. al P.C.R.. a primit delegația,Co- Fizică.șl Sport Jln România.
misiei de Cultură Fizică si Snort din Cu acest nrilej a avut loc o con- 
Republlca Populară Chineză, condusă vorbire care fi-a desfășurat Intr-o at- 
de tovarășul LI Cln-ciuan. vtecpre- moșieră caldă, prieteneasca.

Acum oplzed de ani. mal 
pre-ds la 1 martie 1002. Ișl 
făcea apariția, la Bucu
rești. corul condus de 
Atannse Alexandrescu. A- 
cest cor era alcătuit In ex
clusivitate din membri ul 
Partidului Socialist Român, 
cel mal mulțl muncitori. 5i 
funcționa pe lingă nou În
ființatul pe atunci CInb al 
muncitorilor din București, 
înaintea acestui prim cor 
muncitoresc fuseseră cele 
alo breslelor, in repertoriul 
cărora figura Ia loc de cin
ate. In primul rînd. clnte
cul de breaslă.

Importanța ei unicitatea 
acestui cor constau ln®ă In 
faptul că el a fost În
ființat ca un mijloc da 
culturalizare si agitație al 
primului partid muncito
resc marxist din tara 
noastră. Astfel, el repre
zenta. după cum aven 
să remarce mal tlrzlu Alecu 
Constantineacu, un mijloc 
ale cărui foloase flînt nenu
mărata. „Sluzica mal inlil 
atrage prlntr-o forță ne
văzută pe multi muncitori 
care n-au avut timpul sau 
ocazia să se cultive pentru 
a deveni 
mișcării 
clallste ; 
xlasmul, 
anomite

■2 , ( ' ■ , . < . ' « .. ' • ?• 2 
mal cu .geamă, un reperto
riu revoluționar, avlntat 
Corala muncitorească nu 
ar fi putut exista și pro
gresa tari un repertoriu 
realist, la obiect, întotdea
una evidențiind un eveni
ment Important Astfel se 
explică ri faptul ri multe 
dintre dntecelo vechi mun
citorești. revendicative iau 
revoluționare, au parcurs 
anii păslrindu-țl vigoarea, 
gj patosul.

Repertoriul vechil mișcări 
corale muncitorești nu

ne propaga în păturile cele 
mai targl. Trebuie remarca
te, astfcL, primele cintece da 
tineret, ale căror texte slnt 
publicate tn paginile unor 
reviste cu Tln&rul leninist, ___
Brazda ele., ce apăreau în Ceaușescu

mnnea Tor o epopee cum 
n-a mal fost alia In Istoria 
poporului nostru. .‘Poeții, 
prozatorii și artiștii au 
înalta datorie patriotică — 
a spus tovarășul N Scol no 
_ ______ — de" a Imorta
liza în operele lor această 
măreață epopee*. Acesta 
cuvinte însufietltoaro re
prezintă de fapt un adevă
rat program de lucru. Toc-

condlțlite grele ata ilegati- 
tâțlL Muzica corală revolu
ționară, ulUlzInd un reper
toriu vtu, pe teme referi
toare fa momentul respec- ---- —--------- —
tiv a trecut astfel peste ori- nta! această epopee ^.făurită 
Bice barieră. Aceasta din de tot poporal trebuie des-
cnuză că repertoriul era re- crisă, scoțJnd In evidență
prezentativ. fiecare din multiplele el as-

â? A .* ■■ 
diate pe care le trăiesc 
membrii ansamblurilor. Ast
fel, corurile de ta Hunedoa
ra, Reșița, Gniriț!, de pildă, 
ar avea de clștlgnt dacă ar 
include In repertoriu lu
crări care să vorbească des
pre realizările, despre viata 
și aspirațiile siderurgiști-

«ărbătorit 
I,.: Avem

Luni după-amlază a rzirit in Ca
pitală președintele Consiliului muni
cipal al orașului HebrinkL Jussi Sauk- 
konen. cu «otia. care'va face o vizită 
În tara noastră.

La 6<wlre. no aeroportul Otooenl. 
au fost prezentl Gheorghe Cioară, 
președintei^ Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, primarul general ‘ al Ca
pitalei, și alțl reprezentanți al co
mitetului executiv.

A fogt da față Pertti Kaukonen. 
însărcinat cu afaceri ad-lnterim al 
Finlandei la București.

Seara, In cinstea oaspetelui finlan
dez a fast oferit un dineu.

Primire la Consiliul de Stat
Vicepreședintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialisto România, 
Emil Bodnaraș, a' primit luni la n- 
mlază delegația Tribunalului Suprem 
al Republicii Populare Ungare, con
dusă do președintele Szakâcs Odăn, 
rare se află intr-o vizita In tara 
noastră. Din delegație Iac parte 
Matyas Miklos, vicepreședinte, șl

!. ta'J , ■ ■; .
Bohansky LmtJo, Judecător la 
bunelul Suprem.

La Întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească, a participat Emlllan Nucescu, 
președintele Tribunalului Suprem.

A fost prezent Domokos V&ăs. 
însărcinat cu afaceri ad-lnlcrlm al 
R.P. Ungare la București.

(Agerpres)

fiecare din multiplele ei as-

învățăminte mereu ' actuale deduse

din tradiția corurilor muncitorești

Recent s-a i
Ziua Învățătorului . _____
In țară nenumărate coruri 
aie membrilor corpului di
dactic — la Sibiu, la Piatra 
Neamț, la Cratova, la Bucu
rești ele. — dar cintece 
d&spre dascăli, pe care ri 
Ie interpreteze tocmai ei, 
riu ®e prea aud. Tn aceeași. 
ordine de idei, există multe 
coruri studențești, de tine
ret, dar repertoriul respec- ' 
tiv este mult prea sărac 
pentru a putea ti reprezen
tativ. 2 .

Tata de ce considerăm că 
nr fl bine ca această activi
tate de creare a dntcculul 
de masă să fie mal aproape 
de necesitățile Imediate, de 
preocupările oamenilor. în 
acest raz, corurile muncito
rilor, a căror activitate erta 
deosebit de bogată, ar dnta 
ponte cu mal multă aplica
ție dnteco despre ei înșiși,

Cronica zilei Sosirea in Capitală a unei delegații 
a muncitorilor din R. P. Chineză

J Î-'’Q1* 'U A ' .S! “ii-'. ț ' ■ A-’ f ' ’ - I

i VIZITA SENATORUIAjT 
PAUL FINDLEY [

Președintele Comisie! pentru pdlî- 
- tică axternâ a Marii Adunări Națio
nale, Mihal Da!ea. a primit luni pa 
deputatul Paul Findley, membru al 

; Comitetului Afacerilor Extarne șl al 
I Comitetului pentru agricultură ala 
Congresului S.U.A., rare face o vizită 
In țara noastră. La Întrevedere, rare 
8-a desfășurat Intr-o atmosferă cor
dială, nu participat Alexandru lones- 
cu, secretar al Comisiei pentru poli
tică externă, șl alți membri al comi
siei.

După-amlază, oaspetele a avut o' 
întrevedere la Ministerul Agricultu
rii, Industriei Alimentare și Apelor.

Personalitate cunoscută a vieții polt- 
Hce a 8.U.A, Paul Findley face parte 
neîntrerupt din ultimele cinci legislaturi 
ate Congresului, ca deputat republican, 
din partea alaiului Illinois. In calitatea 
sa do membra ol Comitetului afacerilor 
externe al Camerei reprezentanților, 
s-a făcut remarcat prlntr-o serie de 
Inițiative constructive In favoarea apro- 
gleril Intre popoare. Intre altele, ci ■ 

îtrodua încă In 1398 un proiect de lege 
care prevede să se aplice In relațiile 
comerciale cu România clauza națiunii 
celei mal favorizate, proiect reactualizat 
la începutul acestui an.

Paul Findley este, de asemenea, edi
torul publicației „Pike Press* din Pitts
field, Ullnols.

*
La conservatorul „Ctprtan Pnrum- 

bescu” din București a avut joc. Iun! 
după-amtază, festivitatea de deschi
dere a celei de-a 8-a ediții a Olim
piadei Internaționale de fizică a ele
vilor din Invățămlntul liceal de cul
tură generală si de specialitate.

Ediția din acest an a Olimpiadei 
Internaționala de fizică o elevilor reu
nește peste 40 de partid 
Bulgaria, Cuba, Cehoslovac 
ța. R. D. Germană, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică șl România.

Tzmi dimineața a sosit la Capitală 
o delegație a muncitorilor din R. P. 
Chineză, formata din Sen Mao-kun, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, mem
bru al Biroului Permanent al Comi
tetului provincial Hănan al P. C. Chi
nez. președintele Conferinței repre
zentanților muncitorilor din provin
cia Hănan. conducătorul delegației. 
Cean Fu-hen. membru al C.C. ol 
P.C. Chinez, membru al Biroului 
Permanent al Comitetului orășenesc 
Tlențln al P. C. Chinez, vicepreședin
te al Comitetului revoluționar al uzi
nei de maslni-unelte nr. 1 din orașul 
Tlențln. Cean Hun-cl. vicepreședinte 
al Comitetului revoluționar al ex
ploatării petroliere Tacin, U Pel-șen, 
membra al Comite tuiul provincial 
Gețlon alP. C. Chinez, vicepreședin
te al Comitetului revoluționar al fa
bricii de ciment ..Ttansan’. care, la 
Invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R.. va efectua o vizită de prie
tenie sl schimb da experiență in 
tara noartrfi.

La aeroportul Otopcnl. delegația a 
font salutată de Stefan Pavel mem

bra al Comitetului Central al Parii- 
dului Comunist Român, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.. Teo
dor Pranea. membru supleant al 
C.C. al P.C.R.. membru al Comitetu
lui Executiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R., de «UI membri al. Comite
tului Executiv al Consiliului Central 
al U.G.S.R., membri ai conducerii 
unor uniuni sindicalo pe ramuri, da 
activist! al «indicatelor.

Au fost de fată Clan Hal-fun. am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, șl membri al ambasadei.

★
Tn cursul după-amlezll. delegația 

muncitorilor din R.P. Chineză a 
avut convorbiri la Consiliul Central 
al U.G.S.H. Cu acest prilej, tovară
șul Stefan Pavel, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.IL. a înfăți
șat oaspeților unele din preocupările 
actuale ale oamenilor muncii șl alo 
«Indicatelor fin țara noastră contri
buția lor la realizarea sarcinilor iz- 
vorite din programul adontat da 
Congresul al X-lea al P.C.R.

(Agerpres)

Clr.te-il de masă, urmaș 
direct al celui revoluționar, 

__________ ________ _____ păstrează unele dintre tri- 
cescu, Gh. Dlmă. Vidu, riturile ecanțlaie alo aces- 
Cueu etc- erau dnlate cu. ‘ 
multa plăcere, la orice fes
tivitate._________________________________________ .......

Organizarea muncitorimi! scama In mare măsură da 
!n sindicate a produs ' ■*'*-' ’ ■■ —
alcătuirea de coruri po spe
cific de muncă și a unul re
pertoriu adecvat, cores
punzător. Unul dintre cele 
mal vechi șl mal cu
noscute cintece de acest 
fel este fără Îndoială „Hora 
muncitorilor constructori* 
de AL Flechtenmacher. Mai 
tlrzlu. se poate vorbi des
pre cintece ale ceferiștilor,

era Insă unilateral. Clntecul 
popular, operele Iul Clprian 
Porumbeiscu. Gavriil Mual-

un bun membru ol 
sindicale sau se

en Întreține enta
il redeșteaptă în 

ocazii, atîrnlncl In 
aceiași timp în sufletele 
auditoriului dragostea de 
luptă pentru binele ob
ștesc*. (România munci
toare. 7 august 1S©3). Pen
tru aceasta era nevoie de 
un repertoriu adecvat, tar 
Ia făurirea iul au partici
pat poeti 51 compozitori . . _ _
Atașați clasei muncitoare. ala minerilor, aie tipografi-

O dată cu înființarea a- lor etc. unele păsirind un
certul cor se deschide o pa
gină nouă In Istoria muzicii 
românești, anume cea a 
coralei muncitorești, 
rnctertatlcile el fundamen
tale încep ri se profileze 
Încă de la bun Început, — 
mijloc de culturalizare 51' 
«rinraito eocfallsta. pre-

vlatn muncito-
.-.a > permanență, dnr

Ca-

j
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săturile esențiale ale aces
tuia. Compozitorii șl poe
ții caro l-au creat șl îl 
creează necontenit au ținut

dezideratele cele mal Impor
tante șl au răspuns cu lu
crări din cele mai adecvate. 
Avem astăzi 
moașe cintece 
trie si partid, 
nouă șl opera 
înfăptui m.

Tn ultima vreme, miș
carea corală românească 
trăiește o creștere fără pre
cedent in Istoria muzicii 
noastre. Participarea activă 

___ ___ (_____ _ ______ j.—J nenumărate acțiuni, la"
pronunțat caracter folc'.o- concursuri ce ntal mică «au 
ric. mai mare amnloare. la re

in condițiile mal mult prezentatll. mine Insă nro-
declt vitrege ale llcgalită- blema unul repertoriu mai 
tU partidului comunist co- ireP’,n?3;h. ”ra
rurile muncitorești. ceia J*00** defini șl persona
ale detlnutllor politici din 1dSS n^.mb u u! rTec' 
dlferlta închisori, mal ca tiv. șă. suscite lntereaul nu-diferite închisori, mal cu 
seamă cel de la Dottnna. 
capătă un repertoriu pro
priu. greu de confundat

Se formase o tradiție rara

dltoduiul.
„Tr&Im vremuri minuna

te. Muncitorii, țăranii, I in
telectualii făuresc prin

tal
pl

f3:

' / J
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-

I
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pecte. Desigur că nu este 
simplă alegerea, dar din 
noianul de evenimente tre
buie puse In valoare cele 
mal reprezentative și astfel 
clntecul coral, dnlecul do 
masă și-ar defini mal bino 
una dintre caracteristicile 
de bază, anume spontanei
tatea. Respectarea aceste! 
calilăți ar duce ta creșterea 
valorică, ta, o asimilare mal 
rapidă a lucrării prin pre
zența ei nemijlocită In mle-

foarte fru- 
despre pa- 
despre viata 
pe caro o zul evenimentelor.

Există ta ora aceasta. In 
tară, mari coruri, ansam
bluri. cum n-au existat ni
ciodată. Exfimlnlntl insă re
pertoriile lor. se poate re
marca încă o prea mică di
versitate. Este firesc ca In 
repertorii să figureze iu- 
crâri alo Iul loan Chirescu, 

Gheorghe Dumitrescu, Lau- 
rențlu Profeta, Gheorghe 
Bazavan, Mircea Neagu, E- 
mll Lerescu și alții. Se poa
te vorbi In cazul acesta, 
de un fond de bază al dn- 
teculul de masă, alături de 
rare apare Insă ca necesar 
șl un alt fond muzical, mal 
aproape de problemele ime-

țle cintece despre el Înșiși, 
!n care s-ar regăsi cu fie
care măsuri, cu fiecare a- 
cord.

Este necesari o dezyoitare 
a reperlorillor In funcție da 
cerințele muncitorilor, ale 
ceiortalta categorii de oa
meni. ale celor ce Interpre
tează șl pentru care se cln- 
tă. Acest lucru ar sublinia 
continuitatea tradiție! mu
zicii corale rotnfineișU. năs
cută din necesități sociale. 
Astfel, corala modernă ar 
slăvi cu mai multa vigoare 
șl putere de pătrundere e- 
popeca marilor înfăptuiri, 
devenjnd o cronică vie șl 
permanentă a vieții po
poralul, n năzuințelor sale 
nobile, ajutind la mobili
zarea acestuia in lupta pen
tru Înfăptuirea socialismu
lui.

Cristian GIIENEA
J
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ultbțile din tarâ, absolvenții liceelor s-au prezentat cu emoție, In numâr mare, la examenul de ad
mitere. In fotografie i Ieri, In fața Academiei do Studii Economice din Capilalâ
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Â«3 joato facultățile din tarâ, absolvenții liceelor 
mitere. Io fotografie i Ieri, In fața
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sla albă 1 VICTORIA - B; 
1»; 18,33; 33.43.

:o do po pod : SCALA — 
13; iS; ri. FESTIVAL — 

U-,iL3; 13r®h Ifl; 1®.3®Î 21, la 
23, GRADINA SELECT

a :’rc?i.ram de desene animale 
'••.nlr: topii — 10, Batalionul invl- 
rttU — 11,»: 13,33; 15,45, Inima a

» v' .tor eingurado — 18; I3.ÎS ; 
LO7NA,

O e acere i SALA PALATULUI 
(seria do blle'.a — 415*3);

la de btteio — 4197), PA-
— io; 13,33; id; 18^3; 21, 
3L - 9JJ; 13; 34.15; 16,33;
1. la grtdlnă — 0,15.

. elefanților albaștri — 9— 
i continuare ; Program de 
locumentaro — IÎ.13 : TTM- 
NOI.
I din Virginia t LUCEAFĂ-
- M3; ll; 13.33; 10: 18^3; 31,

- 8.23: 11: 13.33; io; 
18,35: Sl, FAVORIT — 9,13: 11,10; 
13.43: 10; 18,13; S3.», GRĂDINA 
DOINA — 33,13.
o Aventuri la Marea Neagra I 
BLCEGI — I®.». la gradină — 
33,13, ARTA — 11, la grădini 
— 33,15.
a Jocul de-a moartea : FERO
VIAR - S.13: 11,W; 13,43; 18; IB.lS; 
33,30, MELODIA - fi: 11.15; 13.31; 
18: 18.»:- ».«, MODERN — 9;
11,15; 13.»: 15; 18.13; 20.43. la gră
dină — aj.tî.
a Floarea-soarelul : LUMINA — 
9; 11.15; 13,35; 18.15; 111,33; 39.45.
a Vira Cnn — 10; 12; 14: 10, Val 
șl Pattacbon — 18.15, ftebcca — 
£.30 : CINEMATECA (oala Union), 
a Marea speranță alba i E'Xvi.l.- 
tîIOR — S; 11,13; ,13,»: 16; 18,13; 
S3.Î0, AURORA - 0; 11.15; 13,33; 
18; 18.18, ta grădină — M.13.
a Astă-seara dansăm In familie i 
GRĂDINA UNIREA - »,33. PA
CEA — 15,43; 18: S3.
a Dacii : UNIREA — 18; 18.15.
a M KO de leghe sub mări s GRI- 
V1TA - 9; li.IS; 13.33: 15.45: 18.18; 
S3,». FLAMURA — B; 11,13: 13,»; 
IB; IS.13: 33.33.
a Procesul alb 1 LIRA — 15233: 18. 
a Genoveva de Brabanl s GRADI
NA LIRA — ».».
a Casa de sub arbori i GLORIA — 
9; 11,13; 13,»; 10; i®.is: »•». TO-

O -f
JJ,13, t---------------- J- .-..-
o ’’r :o do po pod : SCALA —
V! 11,. 13; 18; ri, FESTIVAL —
8,45:111,........... * - -----

TMA —
CAP..: 3L

K-J

»5!
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Vizita delegației Mișcării Evoluției Sociale
din Africa Neagră -M.E.S.A.N.

Manifestări științifice in cinstea 
Conferinței Raționale a P. C. II.

r z'.'rs 'i 1 ■■■■•■.tisr-t-oi c . ' ■<
?; Tn cursul zilei de luni fl-au des- . ducere colectivă a unităților • eco:

Africa Centrală
Membrii delegației Mișcări! Evolu

ție! Sociale din Africa Neagră — 
M.E.S.A.N. — din Republica Africa 
Centrata el-au continuat vizita [luni 
dupS-amlază In județul Argeș. j Tn- 
fiolițl de Gheorghe Năstase. pHm- 
secretar al Comitetului județean j Ar
geș al P.C.R.. oaspeții au vizitat 
Uzina mecanică din Cimpujung 
Muscel ;

In timpul vizitei, delegația a fost 
Însoțita de Ăldea Mllitara. membru 
al C.C. al P.C.IL, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

j : din Republica
Duminică ?! Iun! delegația Mișcării 

Evoluției Sociala din Africa Neagră 
— M.E.S.A.N. — din Republica A- 
fric-a Centrală., care face o vizită de 
prietenie in țara noastră, la invitația 
C.C. ai P.C.R., s-a aflat la Brașov.

Oaspeții au. vizitat uzinele de 
tractoare, Întreprinderea agricolă de 
stat Prejmer, obiective turistice, car
tiere noi. monumente de; artă’ șl îs? 
torieer-aîn'^ilmpuis-șoderil la Brnțov 
delcgățlata avut b lntllnire cu tova
rășul Constantin Drăgan, membru ol 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar ol comitetului 
județean da partid.

a».
•■uîtf econo-• 

mice* de Dumitru Stoica, șef de ca
tedră la Cabinetul județean de par
tid Vllcea, „Exercitarea controlului 
do partid In condițiile extinderii con
ducerii colective ți a dezvo’tarll de
mocrației economice în Întreprinde
rile lndus4rta!e“ de Marin Sora, se
cretarul comitetului de partid ol uzi
ne! „Vulcan*—București, „Creșterea 
rolului conducător al partidului In 
perfecționarea activității do stal* de 
prof, univ.3 dr. Dumitru Mazllu, 
„Conducerea de către partid a or
ganelor locale de stat* do Aristlr 
Birleanu, director adjunct al Cabi
netului județean de partid lațl, 
„Conducerea de către partid, dez
voltarea conștiinței socialiste sl per
fecționarea democrației” de Gheor-.

.Condiția socială a
In 

Ro-

fășurat la București lucrările se
siunii științifice cu tema ..Creșterea 
rolului conducător ni Partidului Co
munist Român ta procesul dezvoltă
rii democratici socialiste tn etapa 
aeluală”, organizata de Institutul de 
stilnte politice el de studiere a nro- 
blcmel naționale.

înscrllndu-se In cadrai manifes
tărilor științifice dedicate Conferin
ței Naționale a partidului, sesiunea 
a reunit, la masa dezbaterilor, mem
bri al Academiei de științe sociale 
șl politice, cercetători, cadre didac
tico unlyeraltare, reprezentanți al oa
menilor muncii In organele colecti
ve de conducere din întreprinderi șl 
centrale economice.

După cuvlntul de deschidere, rostit 
de prof. univ. dr. Valter Roman, au 
fost prezentate referatele : „Rolul 
conducător al partidului șl dezvolta
rea democrației* de prof. univ. Con
stantin Viad. directorul Institutului 
de științe'politice șl de studiere a 
problemei naționale, „Conceptul de 
participare și democrația soclaJLslă"' 
de cor.', univ. Petru Pinzani, „Ro
lul reprezentanților oamenilor mun
cii in organele de conducere colectivă 
ale unităților economice* de Gheor
ghe Burac, Erou ai Muncii Socialis
te, do la uzinele .^3 August” din 
București, „Perfecționaroa activită
ții conducerilor colective ale între
prinderilor, cerință a ndiriciril de
mocratismului orindulrli noastre” do 
conf univ. Ion Lupu, Constantin Lef
ter. Gherghina Savu. Elena Fokt, fac
tor! universitari, ing. Gheorghe C’ru- 
tiL Nlcolae ConstanUnoBCU, Angola 
Stan, asistenți unlverHÎtarl. „Uncie 
considerații privind activitatea co
mitetului oamenilor muncii al uzi
nei „Tractorul”—Brașov” de Dumitra 
Dlnconescu. tehnician, „Exercitarea 
conducerii colective In întreprinderi- | 
ta economice șl perfecționarea demo
crației sodallsie* de Bujor Emlllan, 
șef de catedră la Cabinetul . jude
țean de partid Iași, „Experiența c- 
x erei tării controlului do partid In 
condițiile,extinderii formelor da con-

Plecarea delegației Consiliului republican 
al sindicatelor din R. S. S. Lituaniană
Delegația Consiliului republican al 

sindicatelor din R. S. S. Lituaniană, 
condusă de tovarășul Maschlavlclus 
Kazis Iuzovlr, președintele consiliu
lui, care a făcut o vizita da schimb 
da experiență tn țara noastră, la in

vitația Consiliului Central al U.G.S.R.; 
a părăsit luni dimineața Capitala.

Pe aeroportul Olopeni, delegația a 
fost salutata de tovarășul Gheoraho 
Stuparu. președintele Consiliului mu
nicipal București al sindicatelor, da 
activiști ai sindicatelor.

(Agerpres)

ghe Berescu. „____ __________
femeii șl democrația socfaUata 
politica Partidului Comunist . _ 
mân“ de Stana Buzata, „Dinamica 
Koc.tal-lstoricft a democrației șl par
tidele politico* de cont. univ. Ml- 
hal M. Petrescu, „Critica unor con
cepții tehnocratice cu privire la de
mocrație* db Ladlșlau .Lorincz.

Tn încheierea lucrărilor sesiunii, 
prof. univ. Miron Constantine®™, 
președintele Academici de științe so
ciale șl politice, a prezentat, comuni
carea „Un experiment politic In ju
dețul DolJ“.

*
In cinstea Conferinței Naționale a 

partidului, luni a avut loc o dezba
tere f științifică pe tema „Structura 
socială a României contemporane*, 
organizata de secția de sociologie a 
Academiei de stllnte sociale sl po
litice șl d« Centrul de cercetări so
ciologice. Au fost dezbătute probleme 
principale ale structurii sori ale șl de 
clasă în țara noastră, ale mutațiilor 
care au avut Ioc dupfl eliberare șl a 
celor care continuă in perioada ac
tuală a construirii socletâțM socialista 
multilateral dezvoltate In structura 
socială a țării. La discuții au parti
cipat cercetatori, cadre didactice din 
Invățămlntul superior și specialiști 
din ministere.

La Casa Universitarilor din Cluj

CU LUPTA POPORULUI VIETNAMEZ t
Iu! municipal al U.T.C. Lailnd cuvln- 
tul. Constantin Chlrilfi, prim-secretar 
ol comitetului județean al Uniunii 
Tineretului Comunist, a arătat că ti
neretul român manifesta sentimente 
de stimă sl Înaltă prețuire fată de 
jertfele ponorului sl tineretului 
coreean, pentru libertate și Inde
pendență. pentru drentul de a-sl 
hotărî singur soarta, potrivit nsnlra- 
țiilor șl Intereselor salo proprii. De
clarația comună, pare consemnează 
rezultatele contactelor si convorbiri
lor dintre reprezentanți al R.P.D. 
Coreene șl al Coreei de sud. a fost 
Inllmplnata cu viu interes și adlncă 
satisfacție de întregul popor șl ti
neret din România, care văd in Înțe
legerea intervenita un oct de o deo
sebită însemnătate pentru făurirea 
aspirațiilor șl năzuințelor Întregului 
popor coreean”.

Tînărui muncitor Gheorghe Rusa, 
de fa Uzina mecanică de material 
rulant din (3uj. a dat glas solidarită
ții sutelor de tineri din această mare 
unitate industrială cu lupta dreaptă 
a tinerelului și poporalul coreean.

A luat apoi cuvlntul Lj Ho Zang, 
consilier la Ambasada R.P.D. Coree
ne. rare a adus un salut particlpan- 
țlior fa miting, exprimlnd mulțumiri , 
tineretului ei poporului român pentru 
sprijinul acordat în lupta nobilă pen
tru reunificareo pașnică a patriei, pe 
buza principiului autodeterminării 
naționale, prin ridicarea Ideii de uni
tate deasupra divergentelor de ideo
logie. «conuri șl sistem sl prin renun
țarea la forță.

într-t> atmosferă entuziaștii, parti- 
dpanțli Ia miting ou adoptat textul 
unei moțiuni de «olIdBritate. In care 
se snune. printre altele : Tinerelul 
român salută declarația privind pro? 
blemeie reuni ficărll Coreei si fșl ex
primă convingerea fermă că nobila 
cauză a poporalul coreean va învin
ge, iar aspirațiile supreme ale po
poralul coreean de a trăi Tntr-o pa
trie unită, liberă. Independentă sl 
prosperă vor triumfa. Vom milita 
In permanenta pentru întărirea șl 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, co
laborare șl solidaritate dintre poporul 
și tinerelul tarilor noastre.

(Agerpres)

(Urmare din pag, D
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ta.M TeLednemaieca pentru copil 
5i Uncret : „Cenușăreasa*.

S1.S5 Agenda.
îl,® Luminile rampei — Tineri In

terpreta Soprana Rădica Li
za nd ra într-un program d< 
lieduri.

33,19 Telex tchnlco-ștllnUflc.
ta.î5 Dicționar muzical-dlstracttv.

MIR — >; 11,15; 13,33; 18; 18,15, Ia 
grădină —
£ Osceola : BUZE^TI —‘ 13.S9ÎS, 

grădina — 39.S3.
o Robin Hoțul î DACIA — 9; 11,1 
13.M: 19; ta.lî; ta^3, GtULESTI 
13,2.3: 1B: £M0
• Felix șl OUUa i FLACĂRA 
13ia.
a Mărturisirile unul comisar de 
politie făcute procurorului repu
blicii : VOLGA - 0; 11,IS; 1S.S5; 
]B,M: »,O.
• Pentru că ie Iubesc i FEREN
TARI - 13.13: 17,(5; se.
• Desculț In parc : MIORIȚA — 9; 
11,13: 13.30; ld.4S; 18: raja.
a Puterea hI Adevărul : CH1N- 
GARI - 15.23: 19.
• intimul domlidllu cunoscut t 
CENTRAL — 9,13; îl.»: U.U; 11; 
18,13: nu.
« Ancheta de la hotel „Excel
sior- : DRGML’L NARH — 1B.S0;
17,45: sa
a Goya t COTROCENI - 15,»; 19. 
a Adio, domnule Chips I ■ VIITO
RUL — 15.43: 10.
a Anchetatorul i FLOREASCA — 
13.33: 18: te.I'2
a Nu te Întoarce 1 VITAN — 15,»; 
18: SO.IB. la grădina — IS,15.
• Toamna cheyenntlor l COSMOS 
— 1'1.13: ÎS.
a Femei tn ofsaid i MUNCA — 15; 
io: M.
a Beata 1 LAROMET — 15.S3;
17,M; 19.35.
a Tudor ! POPULAR — 15.55: 19. . 
a Legenda : MOȘILOR — 1!.W:I5. 
a Această femele : GRĂDINA 
MOȘILOR - SB.1S.
a 15 fete șl un marinar : PRO
GRESUL — lWî ltt; so.ia.

a Teatrul Național „T. T„ Cara- 
ginle* (sala Comedia) : Să nu-ți 

'toci prăvălie cu arară — 2:.
a Teatrul de comedie (la Teatral 
de vară „Herăstrău*) : Fata mor
gana — KI.J3.
o Teatral „C. I. Nottara" (la 
Arenele Romane) : Zig-zag — E>.
a Teatrul saUric-murtcal „C. Tfi- 
nase* da grădina Boema) : Trăs- 
nltul meu drag — M.
a Ansamblul artlstle „Rapsodia 
Romflnfi* t Pe plaiurile Mlorllel 
— 10,ta.

PROGRAMUL I
9,C4 Deschiderea emisiunii s Te

lex.
9,ta Teleșcoală. In ajutorul can- 

dldațUor ta concursul do ad
mitere In InvățAmlniui supe
rior a Chimie : Probleme. 
Prezintă cont' univ. dr. C. D. 
Albu q Matematică : Proble
me recapitulative. Prezintă 
prof. univ. dr. Nicu Boboc.

ÎS,M Curo de limba engleză. Lec- 
10^3 CâmîuuL
11.10 Film, serial : ..Patrii tanchlști 

șl un dine* — XXI.
13,15 Telejurnal.
17,33 Deschiderea emisiunii de 

după-amlazfl. Curs de? limba 
franceză Ijecțla a 3-a.

18.30 Cum vorbim.
18.10 Muxlctonl do ratine. Un repor

taj dedicat celei mal tinere 
generații de artișa, școlilor, 
profesorilor șl viitorului lor 
public.

18.43 Publicitate.
1B.M O valoroasă Inițiativă ergo* 

. nomică,
18.29 1 rar de serfs bFoarfcca șl 

bălcțetal*.
10.30 TelejurnaL
33,oa Raportăm Conferinței Națio

nale a partidului. Oameni șl 
fapie .din marea întrecere.

ti.» Seară de teatru : „ZlartșiU’ 
de AL Mlrodan. Interpretea
ză colectivul teatrului „Lucia 
Slurdza Bulandra*. Regla : 
Valeria Motșescu.

83.10 Tctegtab. Aden — capitala 
Republicii Democratico 
Populare Yemen.

S5J3 ore”.

i' 
a

Luid după-amlază a avut loc, 
Cesa Universitarilor din Cluj, 
miting la care au 
mundtorl, ‘ '

la 
un 

participat tineri 
muncitori, elevi ®1 Btudențl din acest 
municipiu, organizat cu prilejul „Lu
nii de solidaritate cu lupta poporului 
șl tinerelului coreean". Au luat parte, 
de asemenea, numeroși studențl 
străini caro învață In facultățile clu
jene. '

Mitingul n fost deschis de Arghlr 
Mocearru. prim-secrctar al corniteiu-

Climatul perfecționării
ș! ale adineirll funcțiilor analitica 
plita la sfărimarea completa a ima
ginii tradiționale o lumii, progresul 
este condiționat de posibilitatea unei 
continue adaptări la conținuturile 
noi. de găsirea mijloacelor ’de a te 
autodepășL Nimic nu este mal coer
citiv și .mai sufocant declt Incapaci
tatea de a vedea ceea ce este nou șl 
de a găsi mijloace de promovare 
imediata a elementului de progres. 
Nu există nici o Justificare p«ntru 
râmi nerea In urmă. în condițiile 
vieții acluale. timpul Joacă un rol 
mal mare declt oricind in fundamen
tarea atitudinilor noastre. Timpul 
trece mal repede șl urmele lui In 
viața oamenilor slnt mal mari. De a- 
semenea, nu exista societate acolo 
unde nu exista o durabilitate a for
melor de viață, un cadru stabil do 
manifestare sl de activitate. Din es- 

’ tlmarea acestor fenomene nutem de
ducts că progresul continuu este 
legat de posibilitatea de a organiza 
lumea Intr-un «Istetn de acțiuni des
chise. capabile In fiecare moment de 
îmbunătățiri. ‘ fără ca aă atentam la 
spiritul lor profund, lă temeiurile 
lor sociale șl filozofice. Iată înțelesul 
mare șl legea fundamentata care eu 
guvernat politica noastră de perfec
ționare a societății I Progresul este 
suveran, puteai epera In posibilita
tea omului de a sa realiza mal bine. 
In cadre socialo supuse unul proces

r 

r

1

1

do îmbunătățire necontenita. O tre
cere in revistă chiar sumară a activi
tății din ultimii ani. a marelui efort 
de perfecționare a organizării și a 
mundl de concepție este convingă
toare pentru a aprecln că In practica 
noastră de zi eu zi legea do mal sus 
este tot mal viabilă.

Trăim o vară de Intensă activitate 
politică. Tn preajma Conferinței Na
ționale a partidului eato firesc să a- 
flnnăm că încrederea noastră In pro
gramai social șl In capacitatea noastră 
de a rezolva sarcinile economice și 
Hocfale apare justificată de mersul 
general al ©odetatii. Se cuvine poate 
să spunem că nu am făcut încă totul, 
că mai avem multe de realizat pen
tru a împlini visul nostru. Sensul a- 
Ecj claritate :

t ‘.......... '
. ___ ___ ai: progresul Infinit,
bazat pe adevărurile științei. La toate 
nivelurile societății funcționează 
principiul sever al competenței, al 
ridicării neîncetate a pregătirii pro
fesionale. Condiția esențială a pro
gresului In societatea modernă este 
dependenta de cunoașterea cit mal 
amplă șl mal profundă a ansamblu
lui proceselor vieții șl de participarea 
cil mal fanta a maselor la luarea de
ciziilor și fa îndeplinirea lor. Dacă ar 
fi să stabilim un corolar al întregii 
activități de perfecyonare din socie
tatea românească a ultimEor ani. el 
poate fi găsit In antrenarea tot mal 
largă a maselor In conducerea șl In 
coordonarea economiei și a societății. 
Lărgirea democrației Goctallsta, cău-

formelor celor mal adecvate
..................... ’ ial

actua-

tarea ,
pentru folosirea întregului polenț 
do creație al poporului reprezintă 
constanta politică In România ac’._ 
18. Nu a existat nici o dezbatere, nld 
o măsură de partid «au de stat care 
să nu a!M in vedere apropierea con
ducerii de viață, promovarea unor 
forme de activitate caro să dea posi
bilitatea creației tuturor celor Impli
cați In procesul do producere a bu
nurilor materiale In expunerea la 
deschiderea colocviului privind pro
blemele științei conducerii societății, 
tovarășul Nlcolae Ceoușescu a afir
mat cu limpezime acest 'adevăr de ne
clintit : «Lărgirea eontlnuă a demo
crației socialiste — deci a participării 
conștiente a poporalul la conducerea 
Bodetațll — constituie o cerință obli
gatorie a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, o creării con
dițiilor pentru trecerea Ia comunism*. 
Orice Încercare de a atenua adevărul 
cuvintelor de mal bus ar Îndepărta 
de la înseși scopurile socialismului, 
ar îngreuna progresul nostru. Este 
semnificativă, desigur, Înscrierea pe 
ordinea do zi a apropiatei conferințe, 
a dezbaterii gl elaborării celor mal 
adecvate măsuri de întărire a de
mocrației In toate sferele de activi
tate Mlltlcă sl de «tat Aceasta cores
punde curentului adine din viata du- 
blică românească, unei nobilei de an
samblu. caracterului Ineluctabil al 
evoluției noastre democratice si pro
gresista.

U.G.S.IL
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REVOLUȚIE! POPULARE MONGOLE
1
•i

e I e g r a m e
. • J I . ' ; ' '■ ■

Cu prlleiul Zlld naționale a R. P. 
Mongole, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii .Socialisto România. 
Cornellu Mânoscu, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe ăl Republicii Popu
lare Mongole, Lodonghlin Rlncin.
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La Invitația ministrului afacerii! 
externe, Cornellu Măncscu, luni di
mineața, a sosii la București, lritr-o . .... .. s ,. . . . . sletan

_____afacerilor ex- 
P. Polono.
este Însoțit de Wltold 

deputat, membru al 
politică externă a Sel- 
Poione, Jerzy Roszak,

vlzjlă oficială de prietenie, 
OlszowsM, ministrul afacerii 
terne al R.

Oaspetele 
Lukaszcwlcz, 
Comisiei de 
mulul R. P. 
Jozef Wykretowlcz, directori in Mi
nisterul Afacerilor Externe.

La aeroportul Otopenl, ministrul 
afacerilor externe ol R. P Polone a 
fost lntlmplnat de Cornellu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe. Nlcolae 
Ecobesoi, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Stanciu Sto'an. de
putat, membru al Comisiei do poli
tică externă a Marii Adunări Națio
nale, Mlhal Marin, ambasadorul 
României la Varșovia, da funcționari 
superiori din M.A.E.

Au foot de fnță Jaromir Oche
duszko. ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București, șl 
membri al ambasadei.

DEPUNEREA UNEI COROANE DE
■ i

1.4! scurt Ump după sosire, minis
trul afacerilor externe al R.P. Polone, 
Slefan Olszowakl. a demis o coroanăȘtefan Olszowskl. a demis o coroană munlci! 
da Dori la Monumentul eroilor luptei period 
pentru libertatea poporului și a pa- Externi
triel, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul R.P. 
Polone la București, sl persoanele o- 
ficlale care 11 Însoțesc pe oaspete.

Au fast de față Nlcolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex- . . 
teme, Mlhal Marin, ambasadorul Ro- bord.

VIZITA LA M. A. E.

« : . > " , >: •
mâniei ta Varșovia, Dumitru Nccșolu, 
vicepreședinte ol Consiliului popular 
municipal București, funcționari su- 

__ 1 din Ministerul Afacerilor 
terne, generali șl ofițeri superiori. 

După solemnitate, oaspeții au vizi
tat rotonda monumentului.

*
Ministrul afacerilor externe al R.P. 

Polone șl persoanele carc-1 însoțesc 
au vizitat In cursul dimineții cartie
rele de locuința Titan șl Drumul Ta-

Cu prilejul celei de-a 51-n aniver
sări a victoriei Revoluției Populare 
Mongole, Uniunea Generală a Sindi
catelor din Republică Socialistă Ro
mânia, Uniunea Tineretului Comunist 
șl Consiliul Național' a!, Femeilor au 
adresat telegrame de felicitări orga
nizațiilor similare din R.P. Mongolă.

(Agerpres)

vremea
La 10 lulte, ministrul afacerilor ex

terne al R. P. Polone, Stefan Olszew
ski, Însoțit do Wltold Lukaszcwlcz. 
Jaromir Ocheduszko, ambasadorul 
R.P. Polone la București. și Jerzy 
Roszak, a făcut o vizită de curtoa
zie ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor
nelii! Mănescu.

Au fost de față Nlcolae Ecobescu,

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Minai Marin, ambasadorul 
României la Varșovia, Gheorghe 
Diaconescu, director In Ministerul 
Afacerilor Externe,
.Convorbirea, care a avut loc cu 

acest prilej, s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpras)

' I
ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

•. J .' J i> ‘i iț ÎS
Luni după-amlaxă, la Ministerul 

Afacerilor Externe au început con
vorbirile) oficiale dintre Cornellu 
Măncscu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, șl 
Ștefan OlKzowskl, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Polone.

La convorbiri participă din partea 
română : Nlcolae Ecobescu, adjunct, 
al ministrului afacerilor externe, 
Mi Im! Marin, ambasadorul Româ
niei in R. P. Polonă, Stanciu Stolan, 
membru al Comisiei de politică ex-

ternă a Morii Adunări Naționale, 
Gheorghe ,D!aconescu, Slmlon Vlad 
Popa. Serglu Celac. directori ta Mi- 
nlstcrul Afacerilor Externe. alțl 
funcționari superiori din M.A.E.

Din partea polonă Iau part© : Ja
romir Oeheduszlto, ambasadorul 
R. P. Polono la București, Wltold 
Lukaszewlcz, deputat, membru al cSiini*irih 
Comisiei de politică externă a Sol- in ciuMjJ zIl' 
mulul R. P. Polone, Jerzy Roszak, 
Josef Wykretowlcz, " Bernard Bog- 
danskl, directori In Ministerul Afa-

cerilor Externe al R. P. Polone, 
consilieri ș! cxperțL

în cadrul convorbirilor a avut 
loc un schimb de păreri cu privire 
la stadiul actual al relațiilor bilate
rale romflno-polone șl In legătură 
cu perspectivele dezvoltării pe mul
tiple planuri n prieteniei șl cola
borării dintre România șl Polonia. 

----care vor continua 
------- [(_Jei de marți, s-au des

fășurat !ntr-o atmosferă tovără- 
șească, do caldă prietenie.

(Agerpres)

Președintele Consiliului de Minijtiri al Republicii Populara Mongole

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAE
Prim-seeretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol.

0' V

ULAN DATOR

Partidului Popular Revoluționar

I
I

• : /. ■ . i: •'; I ''
Ieri ta (sr& t Vremea a test in general 

instabila In partea <ie est, unde cerul a 
fost inel mult noros șl au căzut aversa 
locale, Inso;!le da frecvente descărcări 
electrice, tn celelalte regiuni, vremea a 
fost relativ frumoasă, cu cerul schim
bător șl s-au mal nemnalat averse cu 
totul Izolate In zona subcarpatică a 
Munteniei. Vfotui a suflat slab ptnâ Ia 
potrivit. La ora H, temperatura aerului 
era cuprinsă Intre ÎS grade la TopUța 
și Cimpulung Moldovenesc ®5 31 da 
grade la Timișoara Tn cursul dimineții, 
in CarpațU Orientali n-a semnalat cea
ță. In București : Cerul a font mai mutt 
noros. Vlniul a suflat in general slab. 
Temperatura maximă a fost de 33 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
13 și 14 iulie. In țară « Vremea va de
veni , in general instabila. mai ales in 
vestul țării, apoi Șl tn' celelalte regiuni. 
Cerul va ti temporar noros. Se vor 
semnala ploi locale. Însoțite de descăr
cări electrice, cu Intensificări de vir.t. 
Temperaturile minime vor fl caprinss 
Intre 10 șl M de grade. Iar maximele 
Intre S3 șl JJ de grade. Izolat mal ri
dicate tn sudul tării In tnceoutul inter
valului. In București a Vreme ușor 
Instabila, eu cerul temporar noros. 
Ploaie de scurtă durata, vtnt potrivit. 
Temperatura tn scădere ușoară.

In numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de Stat șl Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România, In numele 
poporului român șl ol nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui 
Hural Popular și Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Populare Mongole, întregului popor mongol calde 
felicitări și un salut tovărășesc cu prilejul celei de-a 
ăl-a aniversări a victoriei Revoluției 'Populare 
Mongole,

Poporul român se bucură din Inimă de realizările 
de seamă obținute de poporul mongol, sub conducerea

________ ___ __________ .- Mongol, în Murirea 
vieții noi, socialiste, în dezvoltarea economiei și cul
turii, în ridicarea nivelului său de trai.

Exprimtndu-ne convingerea că relațiile de priete
nie șl colnborare dintre partidele șl țările noastre se 
vor dezvolta continuu, pe baza principiilor mnrxism- 
lenlnlsmulul șl Internaționalismului socialist, în Inte
resul popoarelor român șl mongol, al unității țărilor 
socialiste, al cauzei păcii șl socialismului în lume, vă 
urăm, dumneavoastră șl poporului mongol, noi succe
se pe calea înfloririi șl prosperității Republicii Popu
lare Mongole.

a

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului 'Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
sl Republicii Socialiste România

A/.ltir.I se împlinesc 31 de ani do la victoria Revo
luției Populare Mongole — moment de cotitură In Is
toria multiseculară a poporului mongol. Încununare a 
luptei eale Îndelungate pentru renaștere națională. 11- 

. bertate si progres sedai. O dată cu această victorie, la 
11 iulie 1921 a fost Instaurat primul guvern popular 
din Istoria tării. Iar trei ani mal tlrzlu — In noiem
brie 1024 — a fost proclamată Republica Populară 
Mongolă. ■

în perioada care a trecut de Ia revoluție, pe nămtri
tul Mongoliei s-au înfăptuit transformări radicale : ne
perul mongol, sub conducerea Partidului Popular Re
voluționar. a dobindlt mari ■ realizări In dezvoltarea 
economiei si culturii patriei salo. In opera do construc-

România șl R. P. Mongolă. între partidele si popoarele 
noastre a-au statornicit sl se dezvoltă trainice legături 
do prietenie șl colaborare- frățească. Un moment de o 
deosebită Importanță în extinderea multilaterală b re
lațiilor româno-mongole 1-ă constituit vizita făcută 
anul trecut In R. P. Mongolă do către delegația de 
partid ei guvernamentală română, condusă de tovară
șul Nlcolae Ceausescu. Această vizită a prilejuit o eloc
ventă reafirmare a hotăriril comune do a întări prie
tenia Sl a adinei colaborarea reciprocă oe multiple pla
nari. in interesul ambelor ponoare, al cauzei socialis
mului. păcii sl progresului In lume.

Cu prilejul aniversării Revoluției Populare Mon
gole. poporul român adresează poporului mongol calde 
felicitări șl urarea de a obține noi al mari succese In 
dezvoltarea economlco-fioclală. in înflorirea (.....—----
a patriei sale.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cornellu 
Aîănescu, a oferit luni un dineu in 
onoarea ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Populara 'Polone, 
Ștefan OlszowakL

Au participat Ion Crăciun. Mirean 
Mallța, Teodor Vaslllu, miniștri, 
Nlcolae Ecobescu. adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Aurel Iotidcă, 
Bocretar general la Ministerul Co
merțului Exterior, și alta persoane 
oficiale.

Au participat, de asemenea, Jaro
mir Ocbeduszko, ambasadorul R.P. 
Polone la București, șl persoanele o- 
fîclaJe caro 11 Însoțesc pe ministrul ■ 

■ afacerilor externe al Republicii Popu
lar© Polone.

în timpul dineului, caro s-a des
fășurat lntr-o atmosferă caldă, prie
tenească. miniștrii Cornollu Mănozcu 
șl Ștefan Olszewski au rostit 
toasturi. ' ' „ '

în toastul rostit la dineu, minis
trul afacerilor externe, ComellU 
Mânescu, * «Pfknat satisfacția 
deosebită do a raluta In patria noas
tră pe ministrul polonez al afacerilor 
externe, distins reprezentant al 
conducerii Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, al Poloniei socialiste 
și al poporului frate polonez, po 
colaboratorii săi.

îngădulU-ml, a opus în conti
nuare Cornellu Mărtescu, să dau ex
presie convingerii noastre că vizita 
oficială de prietenie pe care o fa
ceți In România, întllnlrea dv. cu 
secretarul generai al Partidului Co
munist Român. Nlcolae Ceausescu, 
cu alțl conducători de partid și de 
stat vor contribui la Întărirea șl a- 
dlnclrea In continuare, pe multiple 
planuri, a colaborării frățești șl co
operării rodnice Intre partidele, ță
rile șl popoarele noastre.

Evorind raporturile tradiționale 
de prietenie șl colaborare romflno- 
poloneze, ridicate pe o treaptă cali
tativ superioară In anii de după e- 
Hberarea celor două țări do sub ju
gul fascist. în perioada construirii 
socialismului, ministru] afacerilor 
externe al Republicii' Soclallatc Ro
mânia a subliniat că ele constituie 
o expresie a relațiilor do stimă și 
respect reciproc dintre partidele șl 
■tataie noastre.

în continuare, ministrul afacerilor 
externe a arătat că evoluția ascen
dentă a relațiilor dlntro România șl 
Polonia se datorează șl rolului deo
sebit al noului Tratat româno-polon 
de prietenie, colaborare șl asistență 
mutuală, ai întUnlrflor dintre tovarășii 
Nlcolne Ccaussscu și Edward Glerels, 
caro au stabilit noi coordonate pen
tru dezvoltarea raporturilor re
ciproce, spre binele popoarelor ro
mân șl polonez, în interesul întăririi 
unității țărilor socialiste, al pădl șl 
securității In lumea Întreagă.

Este Îndeobște cunoscut — a sub
liniat Cornellu Mănescu — că Româ
nia situează In centrul politicii sale 
externe prietenia, colaborarea și a- 
Ilanța frățească cu toate țările so
dalite. Tara noastră promo- 

largă colaborare șl 
____ cadrul Consiliu

lui de Ajutor Economic Reciproc, 
în spiritul Programului complex a- 
doptai In iulie anul trecut la 
București, dezvoltă relațiile sale cu 
țările participante la Tratatul de la 
Varșovia. In același Ump. România 
extinde colaborarea, pe diverse 
planuri, cu toate celalalto țâri so
cialiste, conslderind că . aceasta co
respunde intereselor întăririi unită
ții țărilor socialiste, cauzei soctails- 
muluj șl pftcll in lume.

în condițiile In care coexistența paș
nică a devenit'o necesitate obiectivă, 
țara noastră desfășoară o poli
tică activă ds extindere a relațiilor 
cu toate statele, fără deosebire de

au rostit
■ ..wxsl-ss

Hanța L 
dallste. 
venzâ o 
cooperare în

orindulre sodală, adurindu-ș! astfel 
contribuția la promovarea Înțelegerii 
și apropierii Intre popoare. Le baza 
acestor relații. România așează In 
mod statornic principiile universal 
recunoscute alo Cariei Organizației 
Națiunilor Unita, mllltind consecvent 
pentru promovarea neabătută a nor
melor fundamentale ale eticii șl le
galității internaționale. Viața relie
fează cu pregnanță că numai respec
tarea lor riguroasă poate feri oma- 
niren de conflicte, asigură evoluția 
normală a relațiilor dintre state, fa
vorizează fluxul cresdnd al schimba- . 
rlloc de valori materialo șl spirituale.

Referindu-se în continuare la
' securitatea europeană, vorbitorul a 
arătat că România este profund inte
resată In realizarea unei securități 
trainice pe continent, caro să ducă ta 
crearea unei atmosfere de colaborare, 
Încredere șl înțelegere Intre popoare.

împreună «u ■lcelela!^jtfi^;6oglaT<j 
liste. România ' îșl aduce .Întreaga r 
contribuție In înfăptuirea măsurilor 
preconizate In documentele adoptate 
In comun Ia consfătuirile de la 
București. Budapesta. .Berlin sl Fra
ga alo țărilor participante ta Tratatul 
de la Varșovia, precum șl a ailor 
măsuri menite să ducă la convocarea 
nelntlrztată a Conferinței genenal- 
europene.

Apreciind progresele înregistrate 
în ultimul Ump ca .nași Important! în 
proees-.il de destindere si înțelegere 
pe continentul european — intrarea 
în vigoare a tratatelor dintre Unlu- 

; nea Sovietică sl R. F. a Germaniei, 
dintre R. P. Polonă si R. F. a Ger
maniei. acordul la care s-a aluna In 
problema Berlinului occidental, con
vențiile sl acordurile încheiate de 
R. D. Germană cu R. F. a Germa
niei sl Senatul Berlinului occidental, 
tendința generală de normalizare a 
relațiilor Intcreuropeno sl intensifi
carea contactelor șl schimburilor din
tre oamenii MaiUd din Europa, eu- 

. vemul român eslo lioiârit ca prin 
' măsuri adecvate să acționeze In 

scopul Intensificării In continuare a 
eforturilor menite flă ducă la edifi
carea unul sistem trainic de secu
ritate el cooperare os continentul eu
ropean.

România consideră că dnt Întru
nite toate condițiile pentru începerea 
pregătirilor In vederea convocării fără 
întlrzJere a Conferințe! keneral-euro- 
oene pentru securitate sl cooperare. 
Desigur, pregătirea si desfăsura-ea 
conferinței trebuie să albă un carac
ter larg, democratic. aslqurîndu-«s 
participarea directă, activă, fără nld 
un fel de discriminare a tuturor sta
telor interesata la toate fazele aces
tui proces.

Convins că instaurarea unul climat 
de largă colaborare !n Balcani ar in
fluenta pozitiv atmosfera politică de 
pe continentul european, ar contelbul 
la realizarea securității sl destinderii 
In Eurooa sl In lume, guvernul ro
mân militează tn mod ferm pentru 
dezvoltarea unor ample raporturi de 
prietenie sl bună vecinătate Intra 
toate statele din această regiune, 
pentru transformarea Balcanilor In
tr-o zonă a pftdl d cooperării rodni
ce Intre popoare, lipsită de arme nu
clearo.

Un pericol grav pentru pacea o- 
menlril II constituie focarele de război 
al tensiune. România atribuie o În
semnătate de Prim ordin ■ eforturilor 
îndreptate spre etatorntelrea secu
rității Internaționale si Isl aduce con
tribuția. activă lu teste măsurile me
nite aă înlăture focarele de tensiune 
Si conflict să consolideze climatul 
de destindere, să favorizeze 1 fire1,rea 
colaborării pașnice Intre țări si po
poare. Ea se pronunță pentru înce
tarea imediata a agresiunii Imperia
liste în Vietnam sl în alte țări din' 
Indochina, pentru retragerea grabni
că a trupelor S.U. A. șl ale allaților lor 

din această zonă, astfel ca popoarele

n
vietnamez, laoțian ti cambodgian 
eă-ri poatâ hotărî do sine stătător 
călea don*o9tării, fără nld o imixtiu
ne din afară. De asemenea, conside
ră necesar să se acționeze pentru so
luționarea pe cale politică a conflic
tului din Orientul' Apropiat. In spi
ritul rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1B®7.

O grea povară pentru popoare, care 
afectează dezvoltarea lor oe calea 
progresului economic șl social si con
stituie un pericol permanent pentru 
pacea sl securitatea lumlL o consti
tuie cursa '■ înarmărilor. Actiontnd 
alături de celelalte forte Iubitoare de 
nace. România se pronunță pentru 
încetarea cursei înarmărilor, pentru 
înfăptuirea de măsuri practice In do
meniul dezarmării generale șl, în pri- > 
mul rind, a dezarmări! nucleare.

în încheiere. Cornellu Măncscu a 
toastat tn sănătatea primului secre- 
itar al Comitetului Central al Partl- 
lidulul Muncitoresc Unit Polonez, to- 
‘varîlșur Edward Glerek.' a președin
telui Consiliului de Stat al R, P. Po
lone. tovarășul Henryk Jablonski, a 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, tovarășul Pîotr Ja- 
roszowicz. pentru Întreaga conduce
re de partid șl de stat a R. P. Po
lone. In t “ ’ 
terne O'___
sa./ ; i

ttânătalea ministrului de ex- 
llszowskl. a colaboratorilor

Doresc înainte de toate — a spus în 
toastul său ministrul afacerilor ex
terne polonez, OlSZOWSki
— să vă adresez mulțumiri cordiale, 
atit pentru primirea ospitalieră, cit și 
pentru cuvintele de prietenie și 
simpatie rostite la adresa tării mele, 
a mea șl a tuturor tovarășilor po
lonezi prezent! aid.

Personal, mă bucur mult că pentru 
prima oară, In calitate de ministru 
al afacerilor, externe, pot efectua a- 
ceastă vizită In frumoasa șl ospitalie
ra dv. țară șl pot avea cu dv. con
vorbiri al căror țel II constituie a- 
profundarea In continuare a colabo
rării reciproce șt întărirea legături
lor trainice ’de prietenlo care leagă 
popoarele Poloniei șl Românie!.

Dorim în med sincer ca șederea 
noaxtrfi in Republica Socialistă 
România, ca discuțiile noastre comu
ne. să servească problemelor esen
țiale : aprofundarea prieteniei ■ șl lăr
girea formelor de colaborare multila
terală. rit șl Întărirea securității po
poarelor. cimentarea condițiilor pen
tru dezvoltarea lor pașnică.

în" continuare, vorbitorul n evi
dențiat că lupia consecventă a 
U.R.S.S., a țărilor socialiste nentru 
introducerea In viata Internațională, 
în practica acesteia a principiilor 
coexistente! pașnice, a conslltult un 
puternic imbold dinamizator In lupta 
pentru viitorul pașnic al omenirii. 
Pentru securitatea și . colaborarea 
egală a tuturor popoarelor, pentru 
victoria «socialismului..Aceasta a ser
vit Intereselor vitale ale Poloniei, 
dezvoltării. Independentei sl securită
ții sale.

Datorită unitătll țărilor sorlellrts 
am putut realiza un progres Impor
tant In opera de destindere sl stabi
litate a relațiilor in Europa.

Apoi, ministrul polonez al a- 
fncerilor externe s-a referit la 
Intrarea în vigoare a tratatelor !n- 
chulate de către Uniunea Sovietică 
șl Polonia cu Republica Federală a 
Germaniei. Ia înțelegerea celor pa
tru puteri ta problema Berlinului 
occidental, dt șl la înțelegerile dln- 

------- șl R.F.G.. dintre R.D.G. 
și Berlinul occidental, caracterlzln- 
du-le ca evenimente Importante pen
tru actualele direcții da denmitoro alo 
Europei.

Recunoașterea definitivă a rcal.1- 
tMllor pollllco-terltoriale europene 
da către actualul guvern al Repu
blicii Federale a Germaniei — a 
predzat vorbitorul — tatro care șl

■ ; ■ ■ .1 5

recunoașterea definitivă a frontierei 
apusene pe Odra .și Nysa Luzyeka. 
a influențat ta mod. esențial îmbu
nătățirea atmosferei politice, des
tinderea sl eforturile deniwe. in ve
derea convocării Conferinței europe
ne pentru «securitate șl colaborare.

Vorbitorul a apreciat în mod po
zitiv rezultatele convorbirilor de la 
Moscova sl Varșovia ale președinte
lui S.U-A., arăUnd că ele slnt o măr
turie a victoriei politicii socialista do 
coexistență pașnică.

Ministrul polonez a predzat că ac
tualmente slnt întrunit© condițiile ne
cesare ta vederea pregătiri! șl reali
zării conferinței europene. pentru 
asigurarea succesului acesteia, adu- 
clnd prin aceasta o contribuție esen
țială la pacea mondială. Considerăm 
— a spus el — eh: trebuie trecut ne- 
întlrztat in pregătirile multilateral© 
pentru convocarea conferinței în- 
lr-un viitor apropiat. '

Eforturile îndreptate spre convo
carea Conferinței europei® pentru 
colaborare și securitate au doblndlt 
recunoașterea șl sprijinul tuturor 
forțelor'«octale șl politice cu o "gîn- 
dire progresistă șl realistă. Actlo- 
nlnd pentru realizarea acestor teluri 
șl întărind colaborarea noastră, nu 
precupețim efortul de a sprijini 
și ajuta popoarele Indochlnol șl 
Orientului Apropiat care de ani aht 
obiectul agreata ni l Imperialismului. 
Subliniind. In continuare, poziția ță
rii sale IA această problemă, vorbi
torul a arătat: în mod hoiărit no 
pronunțăm pentru Încetarea Imedia
tă șl necondlțlbnntă a bombardărilor 
șl a tuturor actelor do agresiune în
dreptate împotriva Republicii Demo
crate Vietnam, pentru rezolvarea po-, 
lltlcă pașnică a conflictului din In-, 
dochlna. ,țl‘din Orientul Apropiat.

Afirmăm cu bucurie că dezvolta- 
rea trainică, pozitivă a colaborării 
polono-române confirmă vitalitatea 
alianței popoarelor șl statelor noas
tre. în trecut, ambele noMlre țări, 
au trebuit să învingă aceleași greu
tăți In calea dezvoltării lor. Baza
tă pe comunitatea' da țeluri, colabora
rea solidara șl ajutorul reciproc au 
devenit factorul care accelerează a- 
ceastă dezvoltare — a spua ministrul 
Olszowskl' . ■ '

. Un rol foarte însemnat pentru dez
voltarea șl Întărirea prieteniei sl 
colaborării tatro țările șl popoarele 
noastre au avut «semnarea noului 
Tratat poJono-romăn de prietenie, 
colaba-aro sl asistentă mutuală sl. 
îndeosebi. Inlllnlriio dintre tovarășii 
Edward Glerek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P,. sl Nlcolae Ceausescu, 
secretar general al P.C.IL A- 
ceatea au deachls o nouă etapă in 
dezvoltarea relațiilor dintre Polonia 
si România, aducind. In același timn. 
un aport de seamă la Întărirea no 
mal departe a unltâtll eomun'itfitli so
cialiste. care este garanția securl'fitlJ 
s! năcll in Europa si in lume. ;

No pronunțăm, ta continuare, pen
tru dezvoltarea multilaterală a 
colnborărH polono-române. Apre
ciem că există încă importante 
posibllliătl — ncfoloalto blnfi ta 
prezent» îndeosebi ta domeniul co
laborări! economic© — ne pronun
țăm pentru perfecționarea lor In con
tinuare atlt In domeniul bilateral, 
cit și In forma Programului com
plex de Integrare din cadrul Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 

torul a toastat In Încheiere 
Român,

tio socialistă. . ,
Poporul român se bucură din toată Inima de acesta 

, succese in edificarea vieții sale noi. socialiste. Intre
continuă

Recepție oferită
FESTIVĂ

LA ULAN BATOR
de ambasadorul

’ t 1 iî...... a 'U'....

R. P, Mongole

ADUNARE

președinte al Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Ne- 
cula. vicepreședinte . al 
Marii Adunări Naționale. 
Georga Macovcscu. prim- 
adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezen
tant! al conducerii unor 
ministere șl lnstllutll cen-

Cu prilejul celei de-a 
Sl-a aniversări a Revolu
ției Populare Mongole, În
sărcinatul cu afaceri ad- 
Interlni a! R.P. Mongole la 
București. Dolgodln Pu- 
rev. a oferit luni după- 
omlază. o recepție In sa
loanele’ ambasadei.„____r,^. -

Au participat tovarășii țrtde. generali sl ofițeri 
GhCorgno Tarta, membru superiori, oameni de cul- 
al Comitetului Executiv, al tură .șl artă, ziariști.

■ “‘te■£ ■
Emil Drăgănescu, mem- ’ acreditați la București 81 
bru al Comitetului Execu- alțl membri ol corpului 
tiv al C.C. al. P.C.R.. vice- diplomatic.

j. II . ‘ “ ■■■1 1 ■ 1-1 ~

Iranjamt, membru al Blroo- 
lul Politic, secretar 81 C.C. 

__ , , _ al P.P.RJML, caro a relevat 
festivă coasacrată celei de-a că principalul rezultat al 
51-a aniversări a Revo- Revoluție! Populare Mpn- 
lullol Populare__Mongol©, pole a fost crearea unei

In prezidiul adunării s-au Mongolii socialiste, cu o 
aflat Jumjaaghlta Țedenbal, Industrto modernă, o aferi- 
prlm-șecrotar ăl C.C. al .cultură cooperat!vizată] șl 
Partidului Popular Revolu- o culturii Înfloritoare. Ra- 
țlonar Mongol, președintele portorul a trecut apoi in 
Consiliului de Miniștri, alț! revistă Buccesele oamenilor 
conducători de partid ■ ?i «muncii mongoli In dezvol- 

S/d« stat-mongoR^ qconomlol șl culturii,
revoluției. « In Înfăptuirea sarcinilor

La adunare, a prezentat trasate ds Congresul al
un raport Dcntchighiln Mo- XVI-lea al P.P.R.M.

ULAN BATCH 10 (Ager- 
pres). — La Ulan Bator a 
avut Joc, luni, o adunare

ire R.D.G.

Capitala Rîlzduieste. înceoînd_________________________ V— — - ____ : '*®

luni, lucrările celei do-a VITI-a Con
ferințe internaționale de fotografie 
nucleară ti detectori solizi do urme, 
organizată de Institutul da fizică 
atomică.

La rcunluno participă circa 100 de
personalități șUinflflcc din S.U.A., 
uniunea Sovietică, Franța, Republica 
Federală a Germaniei. Anglia. Ca
nada. Italia sl din alte țări.

Lucrările conferințe! au fost des
chise de dr. Marius Petrascu. preșe
dintele comitetului de organizare, 
director adfunct științific al Institu
tului de fizică atomică.

în cuvlntul de salut adresat par- a științei In domeniul fotografiei nu- 
UclpanlUor. presedlntelo Comitetului cica-e.

Reuniuni internaționale
Internaflonal de fotografie nucleari, 
Pierre Ctler, director al laboratoru
lui do energii -înalte din Strasbourg, 
a arătat, printre altele, că România a 
fost aleagă ca organizatoare a aces
tei importante manifestări datorită 
succeselor însemnate obținute de fi
zicienii Institutului de flricfi atomică 
bucuresțean îh cercetările funda
mentale, în aplicațiile practice șl 
contribuției lor. da arca două dece
nii. In dezvoltarea pe olan mondial

- ■ : ■ ț . L'; ° !' .: ii’-'" '/

Lucrările conferințe! se vor des
fășura do secțiuni Dină la 15 Iulie.

*

Sub auspiciile Centrului comun 
O.N.U.D.L — România, pentru co
operare Internațională In domeniul 
Industriilor chimice sl petrochimice, 
luni' au început In Caoltală lucrările 
reuniunii privind dezvoltarea Indus- 

. trillor de îngrășăminte sl
din țările In

La lucrări
dta 12 state,

pesticide 
curs de dezvoltare, 
nartldnă 63 de delesatl 
precum sl specialiști al

Vorbi . _______
pentru Partidul Comunist 
In sănătatea secretarului său gene
rai. tovarășul Nlcolne Ceausescu . In 
eănfitatea președintelui Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, în sănătatea întregii con
duceri de partid si de stat a Reou- 
b’.lcîi Socialiste România . pentru, în
tărirea ne mal departe a prieteniei 
sl colaborării dintre țările sl po
poarele noastre . In sănătatea minis
trului afacerilor externe sl colaborato
rilor săi. pentru Daco si socialism !

Comisiei economice O.N.U. pentru 
Europa șl al F.A.O.

După cuvlntul de deschidere, ros
tit de Nlcolae lonescu. adlunct al 
ministrului Industriei chimice, nartl- 
Cipanțll au fost salutați de Alexandr 
RoUvaL reprezentantul permanent al 
P.N.U.D. In România. S-a dat apoi 
dtlre meșalulul transmis reuniuni! 
de Abdel Rahman, directorul execu
tiv al O.N U.D.L

Timp de cinci zile, vor fi dezbătute 
probleme privind stadiul dezvoltări! 
acestor Industrii în unele țări’ în 
curg de dezvoltare, precum si ooăl- 
bflltătnc ■ de cooperare, pe această 
temă In cadrul O.N.U.D.L

{Agerpres)

Prin ovalul feres! retor de Iurte, are în fatâ
avionului, peisajul mon- Imaginea unul oraș In pil—
gol înfățișează vaste In- nă dezvoltare, cu clădiri
tinderi do pajiști pe care țnoderne. cu străzi șl fra
pase nenumărate cirezi șl lrrvardc largi, străjuite
turme de animale — avu- de arbori, cu peluze de
țle de seamă a țării. Slnt Iarbă ți flori. Periferiile
imagini pitorești peste sale. Împinse tot mal de-
care sc suprapun lasă, tot porte, par un unic șantier
mal pregnant, priveliști al construcție! (Je locu-
nol <— panglici de iosfaltL '-j— ■-
pentru circulația ■ rutieră, 
linii de înaltă tensiune Șau -------
brațe de macarale, care constructorii lucrează la 
domină înălțimile așeză- extinderea combinatului 
rllor urbane — insemns 
ale hărniciei șl talentului 
creator ol acestui popor, 
ale .vieți! sale noL

Am cunoscut la rhtamlr 
dțlva bătrinl care au mal 
apucat vremea de dinain
tea victoriei revoluției 
populare, dnd «sutele da 
mil de lamașl — preoți 
budiștj din circa -,T00 de 
temple — propovădulau u- 
nrlilnța șl supunerea ; a- 
cum. așezați ne treptele 
caselor de piatră, el Iși 
deapănă amintirile In 
fața nepoților șl stră
nepoților. Si au ca- no- 
vMtl. pentru că acești 
bătrinl nu parcurs, tn 
fapt, o Întreagă epocă 
do Istorie — de In via
ța nomadă, chinuită, din 
anii feudalismului, pînă 
la traiul demn, piln de 
Încredere In i viitor, fău
rit în perioada fertilă a 
sodallsmuluL

Ceea ce definește pre
facerile înnoitoare 
Mongolie! este mult mai 
mult dorit trecerea arațl- 
lor de la nomadism la 
viața sedentară, de la tra
iul In mici așezări tempo
rare Ia viața In orașe 
si sate, construite Intr-lin 
ritm care îndreptățește lo
zinca „o z! din prezent 
valorează cit un deceniu 
din trecui”. Cine vizitează 
eapltala țârii, Ulan Bator, 
străvechea Urge, wire 
nu era declt o îngrămădire

■ ri;\. ;u i 1 I
Mongolia a fost ri este re
numită prin cirezile de 
vite, turmele de ol și her- (je ra| jjg gjjpg cits-

ale

Inie, de întreprinderi, In
dustriale. de edlfidi I so- ■ i 
ctal-culturale. Tn prezent.

seamă ale conducerii da 
partid șl de stat a R. P.

«Mongole o constituie des- . .. , ........
coperirea șl fructificarea ghclllle do cal de care dlșr
tot mâi largă a resurselor pune. în acest context,- 
subsolului. Exploratori ai 
adlncurUor, geologii au 
descoperit in ultimii ani 
uriașe rezerve de cărbu
ne. petrol, minereuri utile 
șl materiale de construe- , —
țle — la Șaringol, Dzun portant sector al eco.no-
Baln, In munții Zorgol- mie! - naționale ®e dezvoltă.
Halrhnn șl Ilangai. ca șl 
tn zone din imensitatea

cooperativizarea agricul
turii a avut un specificai 
ol In sensul că nu pămin- 
turile. el animalele au fost 
trecute In proprietatea so
cialistă. Acum, acest lm-

Trepte noi 
pe calea

> . ■■
de lndustriaUzaro a căr
nii, la modernizarea uni
tăților de confecții si în
călțăminte. ta construirea 
altor șl altor obiective. Iar 
Înnoirile pe care le "cu- 

.noașto capitala tării slnt 
caracteristice tuturor lo
calităților mongole, în a- 
cest an, pe cuprinsul R.P. 
Mongole vor fi date ta ex
ploatare circa 20'0 de obiec
tive economico Importan
te. Numai lt> almacul Clol- 
balsan. unde se constru
iește un maro complex 
energctlco-lndustrial. va
loarea producție! obținute 
la finele actualului dnd- 
nal o va depăși pe aceea 
realizată !n 1040 In Întrea
ga tară.

Una din preocupările do

Deșertului Gobi. Am vizi
tat, Intre altele, minele la 
suprafață de la Șaringol, 
unde slratul de cărbune 
de Înaltă valoare energe
tică. gros de dțlva metri, 
este exploatat In Întregi
me cu mijloace mecaniza
te. în total, geologii au 
descoperit peste 170 da 
noi zăcăminte de cflrbu-răinoi _ ____ _ ...-.------
ne. rezerve practic Inepui
zabile pentru obiectivele 
energetice, care asigură 
electrificarea așezărilor 
urbane șl rurale. De la 
centrele din Ulan Bator, 
Durban. Ctolbatean etc. 
pornesc în diferite direc
ții magistrale electrice — 
«ursa da lumină șl pro
gres.

Așa cum aminteam,'

continuu. Un alt element 
specific al agriculturii 11 
constituie faptul efi și cul
tura p’anteio-r— grlu. se
cară. orz. cartofi, legume, 
plante furajere — este o 
îndeletnicire relativ nouă, 
în ultimii ani, s-au format 
mii de cadre de mecani
zatori șl specialiști agri
coli. El rint acela caro au 
creat primele „oaze” de 
culturi agricole lntr-b 
imensitate de pajiști. A- 
ceasta. prlntr-o muncă 
neobosită, tenace, care ne
cesită deopotrivă, măies
trie șl mijloace tehnice ; 
pentru că a face agricul
tură la o altitudine medie 
de circa 1200 metri. în 
condițiile climei aspre, ca
racteristică acestor melea
guri, este o adevărata 
artă. Rezultatul este că 
anul trecut a-au obținut 
414 000 tone de cereale, 
cantități Îndestulătoare de 
cartofi, legume șl alte 
produse alimentare, care 
nlclcînd nu Intrau In 
hrana populațleL Mese
riile legato de practica a- 
griculturil se Învață In 
.școlile agricole șl institu
tele de lnvățfimlnt supe
rior. unde pregătirea teo
retică șl munca practică 
se îmbină organic.

An de an. Mongolia so
cialistă Înregistrează suc
cese remarcabile, ureînd 
tot . . ’
progresuluL

fc C. BOBDE1AVU

tone de cereale,

mal sus pa treptei»

semicentenarului P.C. din Japonia
TOKIO 10 — Corespondentul A- 

gerpre3, F. Țulu, transmite : La ®e- 
dlui C.C. al P.C.J. din Tokio sa des
fășoară, după cum s-a mai anunțat, 
lucrările simpozionului Internațional 
organizat cu prilejul semicentenaru
lui creării Partidului Comunist din
Japonia.. Participă reprezentanți al 
partidelor comuniste'din țările cn- 
?ltnllate dezvoltate, printre care 
acques Denis. membru al C.C. al 

Partidului Comunist Francez, Jncfc 
Woddlș, membru al Comitetului E- 
xecullv, al Comitetului Politic, șef 
al Departamentului Internațional al 
P.C. din Marea Britanic. Glullo 
Quercmt. membru ai C.C, al P.C. 
Italian, Manuel Azcarate, membru al

Comitetului Executiv al P.C. din Lucrfirile simpozionului au fost 
Spania; dr. Vanța von Iîelscler. mem- deschisa de Masayoshi Oka, vlcepre-
b-u al Institutului de cercetări șl ședințe al Prezidiului C.C. al P.C.J.
8turl.il marxiste din Frankfurt pe 
Main, și observatori din partea re-

‘ ‘ " , /s World”,
A. Din partea

Ueda, 
redac- 
șef al

vlstel americane „People's ' 
armata P.C din S.U.A. EL. 
japoneză participă Koichiro 
membru al Prezidiului C.C., 
tor-șef al ziarului „Akaheta”. ... 
Comitetului Politic șl al Comitetului 
de politicii externă ale C.C. al P.C.J„ 
Toshlo Sakakl. membru al Secreta
riatului C.C.. redactor-șef ol reviste! 
politico și teoretic© lunare a C.C. 
„Zen-el”, șl Akira Kudo, președinte 
al Comitetului pentru politică econo
mică al C.C. ___ .

ședințe al Prezidiului C.C. al P.CJ. 
în continuare, au prezentat expuneri 
Akira Kudo — ..Probleme tzvorite 
din ritmul înalt de creștere a econo
miei nipone”, Jacques Denis — „U- 
nele probleme ale unității politice a 
P.C. Francez”, Manuel Azcarate — 
..Experiențe ale luptei de masă în 
Spania”. Jack Woddla — „Perspectiva 
de înaintare spre socialism tn Mare^ 
Britanic”, s! Koichiro Ueda despre 
politica P.C.J. pentru crearea fron
tului comun al forțelor progresiste 
japoneze.

. Lucrările dmpoztonulul continuă.

8turl.il
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MOSCOVA 10 (Agerpres). — Luni, 
10 Iulie,' la Moscova âu Începui’ lucră
rile celei'de-a XXVI-a sesiuni a Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii participă dele
gațiile țărilor membre ale C.A.E.R., 
delegații conduse de șefii de guvern 
din Republica. Populară Bulgaria — 
Stanko Tcxtorov, Republica Socialistă 
Cehoslovacă -r Luboniir Șlrouga], 
Republica Democrată',.’Germană — ... ___________ _____
Wlill Stoph, Republica Populară Po~ făptuirea unor măsuri alo Progr 
lonă ’— Pioîr Jaroszewtaz, Republica lui complex aț, adlnclril și p< 
Socialistă România -— Ion Glieorghe 
Măurer, Republica Populară Ungară

<“■“ - «%--<;• *
ghin; delegația Republicii Populare au. prezentat : N. K. Baibakov, pre-
Mongole este condusă de Damdlndjn- ședințele .Comitetului. C-A.E.R. pentru
vin Maldăr, pri.T.-y'copreședinte al- 
Consiliului de Miniștri.

La lucrările ; cesiunii iau parte o 
delegație a Republicii Socialista Fe
derative Iugoslavia, condusă de Go
ma! Bledlci, președintele Consiliului 
Executiv Federal, tar în calitate da 
observatori - o delegație a Republicii 
Cuba, condusă de Carlos Rafael Ro- 
diguez. ministru al Guvernului' Re
voluționar, precum șl ambasadorul 
R. P. D. Coreene la Moscova, Kwon 
HI Ghen. La lucrări participă, 
i '2_
C.A.E.R, ’

Sesiune* ■ fost deschisă da Alexal

Kos'ghln, care prezidează lucrărilo se
siunii,- Participant!! au trecut, apoi, 
la examinarea problemelor aflate pe 
ordinea de zl. El au audiat raportul' 

lele- Iui M. A. Lcsaciko, președintele Co- 
A.E.R., miletului Executiv ol C.A.E11.. vice

președinte al Consiliului de Miniștri 
al l.'.ILS.S.. privind activitatea Consi
liului da Ajutor Economic Reciproc 
Intre sesiunile a XXV-a șl a XXVI-a 
ale Consiliului. Rapoarte privind În
făptuirea unor măsuri alo Programu
lui complex aț adlnclril și perfec
ționării ln continuare a colaborării, și 
dezvoltării Integrării economice so-

Jiului de Miniștri, președintele Ooml-
• teiului -de , Stat al .Planificării al 
U.R.S.S., V. A .Klrlllln, președintele 
Comitetului CA.E.R.’pentru'colabora
rea tehhlco-ș’JInțlflcă, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului' df. stat pentru știință șl 
tehnlgă al U;RSK; P. S. Neporojnl, 
președintele Comisiei permanenta a 
C.A.E.R. pentru energia electrică, 
ministrul energatidl și electrificării al 
U.RIS.S., G.' Wyschbfslry, președintela j 
Comisiei permanente a C.A.HIl. 
pentru Industria chimică, ministrul 
Industriei chimice ai R D. Germane, 
K. Polacelt, președintele Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru con- 
Btracțla da mașini.

Lucrările sesiunii continuă.

lî
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- Cu. pri- 
icză a ;de-

la Moscova, londra și Washington au fost depuse 
INSTRUMENTELE DE RATIFICARE DE CĂTRE 
ROMÂNIA A UNOR TRATATE INTERNAȚIONALE

La 10 Iulie 1072 au fost demise la 
Moscova. Londra fi Washington in
strumentele privind ratificarea de că
tre Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România a Convenției pen
tru reprimarea capturării Ilicite a ae
ronavelor, Încheiată la Haga la 16 
decembrie 1070. precum el a Trnia- 
iului cu privire Ia Interzicerea ampla
sări! de arme nucleare si alte arme 
de distrugere în masă pe fundul mă
rilor si oceanelor sl in subsolul lor. 
deschis spre semnare la Moscova. 
Londra și Washington. Ia 11 februa- 
rto 1071. tratate ale căror originale 
sini ■ depuse do lingă guvernele • U- 
nlunll Republicilor Sovietico Socia
liste., Regatului Unit al Marii Brita
nii șl Irlandei de Nord sl Statelor U- 
nlto ale AmcridL-dasemnato ca gu
verne depozitare.

La aceeași dală, s-a semnat la 
Moscova. Londra .51 Washington. In 
numele Republicii Socialista Romă-

Opinii favorabile normalizării relațiilor 
dintre R.P. Chineză și Japonia

PEKIN. 10 (Agerpres). — 
lejul vizite! In .11. P^.CMnc— 
legației ..guverna mentale a Republi
cii Democratice Populare a Yeme
nului, condusă do Abdul Fattah Is- 
maU. membru al Consiliului Prezi- 
dențlăl. președintele Cocsllluluj Su
prem ol Poporalul,- secretar general 
al C.C. nl Frontalul Național, pre
mierul Clu En-Jai a oferit o recep
ție la Pekin — anunță agenția China 

'Nouă:. '
"La toastul rostit cu acest prilej, 

premierul Clu ,En-lai- ș-a referit/la 
unele elesnonte pozitive ale situa
ției de po continentul asiatic. El a 
arătat că acordul Intervenit Intre 
R.P.D. Coreeană șl autoritățile sud- 
cpreene constituie, un tnceput bun 
pentru înfăptuirea reunlficarll .țării, 
pentru reducerea încordări! In pe
ninsula coreeană. India șl Pakista
nul au ajuns, pe calea consultărilor, 
la u’n acord cu privire ‘la retragerea 
parțială a trupelor lor — a arătat 
el ln continuare. „La 7,lu3le a fost 
format guvernul japonez condus de 
Pfemieru! Tnnaka.,.guvem rare, pa 
plan diplomatic, a făcui o declara-

Refer ln-

nln. Convenția pentru reprimarea de 
acte Ulelte îndreptate împotriva secu
rității aviație! civile, încheiată la 
Montreal, La 23 septembrie 1071, al 
cărol original este depus, de ome
nea. na Ungă guvernele Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste. Rega
tului Unit ol Marii Britanii si Irlan
da! de Nord sl Statelor Unite ale A- 
mericll.

Depanarea Instrumentelor privind 
ratificarea celor două tratate, precum 
șl semnarea convenției sus-menEo- 
nate .".-nu efectuat la Moscova 51 
Itondra de Gheorghe Bad rus sl Va
cile Pungan. amtasadori' extraordinari 
b! plenipotențiari a! Republici! So
cialiste Romania In Uniunea Sovie
tică sl. respectiv. Marea Britanîe. Iar 
la Washington de Gheorthe Ioni", a. 
Însărcinat cu afaceri a.l. al țării 
noastre in S.UA.

Ue potrivit căreia normalizarea rela
țiilor dintre China șl Japonia va fi 
accelerată, Această declarație merită 
sa fie salutată"1,, a subliniat premie
rul chinez.

Referladu-sc la’ situația din Indo
china, Clu En-ta! a arătat că opi
nia publică mondială, inciliislv cea 
din S.U.A, cere energic ca guvernul 
american să înceteze neîhtlrziaț 
războiul de agresiune Împotriva 
Vietnamului, prin tratative serioase.

*
TOKIO 10 (Agerpres)

du-se la declarația făcută de pre
mierul Cta En-lol, eu prilejul re
cepție! de la Pekin, Masayoshi O- 
hlra., ministrul afacerilor .externe al 
Japoniei. a declarat că. după 
părerea guvernului japonez. în pre
zent se maturizează condițiile pen
tru ca guvernele Japoniei șl!Chinei 
să Inițieze contacte în vederea nor
malizării relaliilor diplomatice dintre 
cele două țări. Ministrul nipon a n- 
dăugat că guvernul său va lua mă
suri, din proprie inițiativă, jpentru 
normalizarea relațiilor dintre Japo
nia și China,

' t ' • 1 I '-
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colaborare în domeniul activi‘Ații do 
planificare, vicepreședinte al Coast-

h^ â «i

, de poU- 
bazntă pe rte-ce-

L’>' ' '

Nkroful din Ghana. Sicriul a fost 

treculfi, din Guineea ln Acera, unde a 

funerarii. Prin fațn cai 

cu șeful guvernului, colonelul Igna-

' “ = ■ «• :
PARIS 10 (Agerpres). — „Noi re

venim astăzi la Paris pentru a con
tinua negocierile cu partea americană 
intr-un epirll de bunăvoință șl se-

lele Glovahnl Leone,, nrecum el ;de 
premierul Glulto Andreolil.

pnnile ncccsîtăților șl cerințelor 
democratice. Conferința Naționali 
preclază că programai 
bază solidă pentru acțlui 
cetlenl ale Partidului

GHANA

oficială, a conferit cu Anwar Sadât. 
șeful statalul .egiptean. ■ « , • ■

SECRETARUL DE STAT AL
S.U.A., William Rogers; care a sosit

mul politic al F.U.N.K.. apreciind că 
acesta corudlțule o bază realistă pen
tru'’soluționarea, problemei cambod
giene.

(Agerpres)

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Co
mitetul Central ol P.C.U.S. șl guver
nul’ U.B.S.S.I au oferit, luni, un de
jun ca prilejul celei de-a XXVI-a 
easlunl a Consiliului do Ajutor Eco
nomic Reciproc..

... ,uu u,, do Au luat parte conducători! șl mem-
așernenea, N; V. Faddeav, secretar al bril del egali Hor partlclpanto la lucră

rile cesiunii, precum si ambasadorii 
acestor state.

Dejun oferit de C.C. al P.C.U.S. șl guvernul U.R.S.S.
Prajedlntele Consiliului de Mlniț- 

trl al iJ.H.S.S., Alexei KosJghln, a 
adresat oaspeților un cuvint de eatat

Cuvlâtul de răspuns a fost rostit de 
Plotr Jaroszewlcz,, președintele Con- 
elilujui de Miniștri al R.P. Polone. ■

Dejunul s-a desfășurat Intr-o *ț- 
moefe-a cordială, prietenească.

' f-’’

„Măm un spriiln eîectiv ideii 
ft i g coms i ninsă Mira 

■prării si snitiîii mm
■( ’

JnfervjnJ acordat teleriiiunli romăne de Mlrko Tcpavat, 
secretar iederal pentru afacerile externe 

al R.S.Fi Iugoslavia

Înîr-un Interviu acordat Televiziu
nii române. Mlrko Tepavat fiecretar 
federal pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, a declarat că

rare în Europa trebuie să asigure 
tuturor țărilor de pe continent Indi
ferent de poziția lor KeograficS.' de 
mărimea sau de opțiunile lor soclal- 
Bolitîce,, o securitate efectivă sl posl-

■ L11USS âșfl ce în ce mal lanul pentru 
«Lfci.rt.reciprocă, multilaterală, 

j ' î'spturi. Prin fiecurltn’.ea e- 
i -.■■■*. . , no. înțelegem, a subliniat Mlr- 
Kq 'Tp.k -aț, ceea ce înțelege prin așa 
" aa Ci ta Națiunilor Unite, rea- 

, Pitai’i iările să albă: asigurată
" tsi lilt în ce privește frontie

rele -iar. cit, și în cadrul acestora, iar 
.tagrtteica 'Tor teritorială șl inde- 

r-cK’enta jr politică să fie osIkp- 
jitta Sil®, Ce orice presiuni, nu nu- 
ria: rnEli ■ e. dâr si politice.’sl■ eeo- . . _ .

■i . ;..anîce, v.a sl.de oriee amestec — In- le-am depus.In vederea Întăririi co- 
siltareht cx pretextul Iul — în tre- ' ' ■ ■■ ■
■f.urlîe tor nteme°. La .astfel de rn-, 
.posturt siv. te poate âjunae docil nrin. 
eforturi comune sl active ale tuturor 
țărilor europene; prin dezvoltarea re
lațiilor lor mutuale sl a colaborării, 
a soim Tepavaț.

Referindu-fte la locul ne care-I o- 
cupă problemele Europei in politica 
externă a țării sale, ministrul a ară- 

... .... .. .________ J ..vii- tat că Iugoslavia. ca tară «ndallftifi
torul sistem de securitate si colsbo- europeană șl nealiniată, cete esențial
----1to—— _».< —interesată intr-o .astfel de evoluție 

pe continent. „Este un fapt cunoscut 
că noi acordăm un sprijin efectiv 
ideii de a se convoca o conferință 
asupra cooperării șl securității euro- , 
pene, care poate contribui intr-o mă- , 
sură destul de Importantă Ia edifi
carea de relații mat sigure, pe picior 

.de egalitate, tn Europa, a relevat 
Mîrkp Tepavaț. La ora actuală, no! 
ne, străduim, prin consultări bilate
rale și. sperăm. In curind urin con
sultări multilaterale, să dăm spriji
nul necesar . in vederea pregătirii 
acestei reunlunL Actuala noastră ac
tivitate in zona balcanică șl- medlfe 
râneeană o considerăm parte irita- 
grnntă a tuturor eforturilor po care

laborâril șl securității europene".
„Doresc să-ml exprim satisfacția 

pentru buna colaborare realizată de 
România șl Iugoslavi» pe plan euro
pean" — a declarat ln încheiere 
Mlrko Tepavaț.

(Agerpres)

Noi bombardamente 
asupra orașelor 
Hanoi și Haifonf 
HANOI 10* (Agerpres). — în zilele 

de 8 țț 9 iulîe, avioane eparțitand 
forțelor aeriene ele S.U.A au bom
bardat orașele Hanoi șl HaLtong șl o 
serie de zone populate din R. D. Viet
nam. Protest!nd împotriva distruge
rilor materialo, de clădiri cu caracter 
civil, do diguri și baraje ș.s a uciderii 
locuitorilor, Ministerul Afacerilor, 
Externe al R. <D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație ln care cere În
cetarea imediată a bombardamente
lor aeriene ‘șl navale, a minării,sl 
blocării porturilor nord-vletnamez», 
precum șl a tuturor celorlalte act© da 
violare comise de forțele armate ale 
S.U.A. împotriva suveranității șl secu
rității R. D. Vietnam.

.PHENIAN. 10 (Agerpres). — La 10 
dullo n avut loc taTanmimjon.n 21-a 
rundă a convorbirilor preliminare In
tre (organizațiile do Cruce Roșie , din 
nordul și sudul Coreei, relatează o!- 
gerițta A.C.T.C. Cu acest prilej, șefii 
celor două delegații au salutat cu căl
dură publ.fcaraa Declarației cbmurm 
adoptate do reprezentanții nordului 
și sudului Coreei, iar conducătorul 
părții nord-coreene, evodnd arai 
pynct al Declarației in care sa afirmă 
poziția do n ajuta activ tratativele 
d tal re cele două societăți de Cruce 
Ro?lo‘ a exprimat hotărirea fermă a 
delegației R.P.D. Coreene de a face 
totul, cu fiSnccritato. pentru promova
rea - cu succes a convorbirilor do la 
Panmu n {•<«->.

Reuniunea din 10 talie a discutat al 
patrulea punct al agendei convorbiri
lor preliminare — problema compo
nenței’ delegațiilor participante la 
convorbirile propriu-zlse. La propu
nerea' părții nord-coreene. partea

CHILE

„liua demnității 
naționale"

...... . r ' ' .
Prlntr-un decret ecranat de pre

ședintele Salvador Allende, ziua de 
12 Iulie a foci proclamată in Chile 
JL\ a demnității naționale". La a- 
ceastă dată se împlinește un an de 
Ia naționalizarea de cifra guvernul 
Unității Populare a bogățiilor cupri
fere ale țării și a principalelor com
panii străine care exploatau cuprul 
chilian.

Naționalizarea celei mal impor
tante bogății a- țării a oonslltulit un 
moment deosebit de însemnat ln 
procesul înnoitor Inițiat de guvernul 
Unității Populare,, ln vederea conso
lidării politice șl economice a Re
publici Chile, a Înfăptuirii unor 
profunde transformări sociale, de
mocratice ș! prpgrașlste. Acest cura 
se bucură de sprijinul botărit al tna- 
«sfor: popular© chiliene, de simpatia 
tuturor forțelor. progresiste ți de
mocratice din- întreaga lume.

• Ultimele știri sosite din Santiago 
de Chile arată însă că cercurile reac
ționare Interne șl internaționale con
tinuă ocțlunUe sedițioase Împotriva 
măsurilor Inițiate de guvern. Zilele 
trecute, opoziția, fotoslndiinse de 
majori Late a simplă din parlament a 
determinat suspendarea din .funcție 
a.mLilstruhil de interne, Herman del 
Canto. Pe de altă parte, au devenit 
eunoseite dezvăluirile din presa a- 
mericnnă privind noile manevre ale 
companiei „I.T'TA ale cărei bunuri, 
potrivit unui recent proiect do lege 
al sena tuiul\ chilian, urinează .să 
treacă sub controlul statalul.

In fata acestei situații. Comitetul 
Politie Național al Frontului Unității 
Populare a dat Ieri publicității o 
declarație prin care cheamă popu
lația eă-șl sporească eforturile pen
tru transpunerea in viață n progra
mului guvernamental, manifeslln- 
du-șl astfel sprijinul față de măsurile 
luate do guvern Impoțrlva acțiunilor 
elementelor reacționare. Totodată, 
declarația cheamă la organizarea unor 
adunări de solidaritate Ia fiecare loc 
de muncă. In piețe publice. Con- 

bara~raîen Infântuiril procesului re
voluționar, ministrul chilian nl Jus
tiției. Jorge Tapia, arăta că. avînd 
sbrijlnul deolin al maselor, guvernul 
Unități! Populare își va exercita 
toate prerogativele cu care a fost In
vestit, mpărlnd astfel interesele po
poralul chilian0.

In acest context, „Ziua demnități! 
naționale0 va constitui o reafir
mare a hotărirll ferme a oamenilor 
mundl. a poporului din Chile de a 
urma neabătut calea progresului e- 
eonomlc țd ooctal. cnle pa care a 

, deschls-o programul Frontalul Uni
tății Populare.

de muncă. in piețe publice. Coti- 
damnlnd încercările reacțlunil de a 
bara calea înfăptuirii procesului re
voluționar. ministrul chilian al Jus
tiției. Jorge Tapia, arăta că. avlnd 
sorijlnul deplin al maselor, guvernul 
Unități! Populare îți va exercita 
toate prerogativele cu care a fost In
vestita,jt ' ’ ’ —
porului

10
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Ministrul de externe al Cehoslovaciei:
iJTFX n ■ lî n 1

ajunge L.__ _ _ _
cu R. F. a Germaniei încă in acest an“
PRAGA 10 (Agerpres). — Bohustav 

Chnoupek, ministrul afacerilor exter
ne ai Cehoslovaciei,' s-a referit, ln 
cadru! unul interviu acordat teicvî- 
zlunlf'ungara, la pcrspeciiveja nor
malizării retațillo- dintre țarataa “șl 
R. F. a Germaniei, precum și la u- 
nele probleme privind coaterlnța ge- 
neral-europeaha de securitate șl co
laborare.

BONN 10 (Agerpres). — Gerhard 
Schroeder, președintele Comisiei da 
politică externă a BundeslaguluJ șl 
vicepreședinte al U.C.D., care urmea
ză să focă o vizită kt R.P. Chineză 
IncepLnd de la 13 Iulie, a declarat, ln- 
tr-un interviu acordat sâptămînalc- 
lor „Blid am Sonntag0 ?1 „We’t am. 
Sonntag"", că scopul călătoriei sale 
este de a coniribul Ia normalizarea 

. relațiilor dlnire 1LF.G. șl China. „Ro
lul croscind ol acostai țări ln viața 
Internațională a Ieșit Limpede la ivea
lă ln ultima vreme, ceea ce face ca 
o cunoaștere ln fața locuiții a evolu
ție! Chinei să fie Interesantă"", a afir
mat Schroeder.

, ' 5 " -ț" . ' T"’

Înhumarea lui 
Kwame Nkrumah
ACCRA 10 (Agerpres). — Corpul 

neînsuflețit al fostului președinte 
ghanez, Kwame Nkrumah, a fost în
humat duminică In orașul natal 

transportat cu un elicopter, vinerea 
trecută, din Guineea la Accra, undo a 
fost depui, timp de 10 ore, fhtr-o sală 
funerară. Prin fața catafalcului au 
trecut oficialități gbaneze. In frunte 

tîus Acheampong.

riozltaie, spre a ajunge rapid la o 
rcglemcnfare a problemei vîeiname- 
ze“, a declarat, luni, la sosirea în 
capitala Franței. Xuan ..Thuy,- șeful 
delegației R. D. Yioțuam la convorbi
rile cvadrinarilie asupra Vietnamu
lui., : ■

După cum relatează agenția France 
Presse. referindu-os la, modalităille 
de desfâșurare a convorbirilor. 
Xuan Thuy ,a subliniat că ălmoor- 
tanlă este' nu forma negocierilor ; 
Important este ca Statele Unite să fie 
dispuse aă ajunsă la o, reRlementare 
a problemei vietnameze ne baza res- 
pectalul drepturilor fundamentale sl 
dreptului la ' autodeterminare alo 
Vietnamului da sud. Dacă Statele U- 
nlto doresc realmente o reglementare 
pașnică.' poporul vietnamez este Hala 
să discute cu partea americană pen
tru a ajunge ta o reglementare. Cu 
dt mal repede cu aHt mai. bine*.

nelevind. că poziția IL D. Vietnam 
continuă să sa întemeieze oe 'Propu
nerea de pace In șapte puncte 'a 
GAP. ol RbtiubMdi Vietnamului 
de Sud. Xuan Thuy ta Indicat ln a- 
celașl timp, ca delegația R. D? Viet
nam eate dispusă să examineze; e- 
yenlual.- no! propuneri ale părți! 
«mericane, dacă asemenea propuneri 
există;, . ' ’ ■ ' ■ ■ ■

în Încheiere, șeful delegație! R. D. 
Vietnam a denunțat noile acte do 
război comise de Statele Unite îm
potriva tării sale. In special IxxnKar- 
darea digurilor, sistemelor hidraulice, 
școlilor sl snlialetor.

• .. • ■ ★ . î
Referktdu-se la reluarea tra- 

’ tativelor de la Parii ln problema 
Vietnamului. Papa Paul al 
Vl-lea a arătat câ aceste nego
ciem trebuie i<5 durai, rapid, la 
un acord tinal, realist,-care sd 

. , 'permKd poporalul vietnamez 
sd-jl doWndeoKd independenta, 
unitatea si integritatea terito- 

■ . rirJd.

„Putem ajunge ta o înțelegere eu 
IL F. a Germanici îneă In acest an șl 
sintem'dispuși să trecem de I* dis
cuții preliminare Ia convorbiri cu ca- ’ 
racter oficial-. Referindu-so la acor
dul de la MOnchen, pe care ’ R. Ș. 
Cehoslovacă >11 consideră nul șl nea
venit de ta bun început, Chnw.rpek,a 
subliniat că țar ar,a .jiu poate accepta 
propunerea vhst-gennană ca acest a- 
cord să fie ’socotit valabil din sep
tembrie 1038, plnă’ In martie 1033° și 
a menționat!că „este necesar să Be, 
găsită o nouă formulare juridică, mal 
elastică’ șl acceptabilă0. „Noi. a sppa 
al. ne străduim să ne reglementăm 
relațliie pe baza unui acord. Cred câ," 
ln afara formulării amintite, nimic 
nu ®o Opune la aceasta, nimic mi ne 
Împiedică săj așezănr relațiile noastre 
cu R.F.G. ‘ pe baze contractuale. Chiar 
dacă în aceșt an.. în R-I^.G. vor avea 
loc alegeri parlamentare. înțelegerea 
poate fi obținută plnă la acea dată*.

Referfndu-șa la conferința general- 
europoană : In. problemele securități! 
șl cotaborărij. mlnlștralta relevat eă 
atu dlșcu ți Lip. preliminare multilate
rale. cit șl reuniunea nropriu-risă vor 
putea, fi organizate tafr-o. perioadă 
rdailvtacurtiL

AGENDĂ DIPLOMATICĂ

CONVORBIRI PRELIMINARE INTRE. ORGANIZAȚIILE 
DE CRUCE ROȘIE DIN NORDUL Șl SUDUL COREEI 

sud-coreeană a acceptat ca flecare 
delegație să fie compusă din capta 
membri.

■■ °
O dcclarafie a M.A.E. al 

R. P. D. Coreene
PHENIAN 10 (Agerpres). — Mtata- 

lerul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publlcHAUl o dedara- 

,țic ln care subliniază că publicarea 
recenta a declarației comune a repre
zentanților nordului șl sudului Co- 

,reel.ta fost călduros sprijinită nu 
numai da Întreaga națiune coreeană, 
,d șl de popoarele iubitoare de pace 
din lume. Cu toata acestea, tarată de
clarația, cercurile imperialista dta 
S.U.A. Ișl continuă eforturile do ob- 
etrucțloniare a reunlficărll CoreeL La 
5 Iulie, purtătorul de cuvlnt ăl De
partamentului de Stat al S.U.A a de
clarat că. In pofida convorbirilor din
tre nordul șl «udul Coreei. - Statele 
Unite vor continua programul de mo
dernizare a armatei sud-coreene, fără 
a Intenționa să reducă prezența mi
litarilor americani In Coreea de sud. 
Aceasta demonstrează pe deoILn că 
cercurile imperialiste dln S.U.A ur- 
niăresc să mențină actuala sitiiaUfe.tle 

•divizare n Coreei și să-șl păstreze 
stăpinlrea nooco-lonlnlistă asupra Co
reei de smL Nu va fi posibilă, adaugă 
declarația, nici reducerea Încordării 
ln peninsula coreeană sl nld soluțlo- 
haren problemei reunlficăril P'">jn'ce 
a Coreei atlt timp cit forțele de s- 
greslune ale S.U.A. vor continuii sA 

.tte afle ln Coreea de sud.
*

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
C.C. ol P.C.. din S.U.A. a dat publi
cității o declarație în care reclamă 
retragerea, totală a, trupe lor ameri
cane din Coreea de isud șl a celor 
sud-corocne din Indochina. Declara
ția apreciază retragerea completă șl 
nolniirzSaiă a truneior Statelor Unite 
din Coreea de sud ca o condiție a 
reuni ficăril Coreei.

în mal.multe orașe ale Pakis
tanului are loc. în aceste zile, 
festivalul filmului românesc. 
La festivitatea de lă Rawal
pindi. au luat cuvintul minis
trul Informațiilor. Maulana Nln- 

..zl/ șl ambasadorul României în 
Pajdstan, Mibai Magheru. Au 
fost prezențr membri al cabine
tului. secretari de stat, șefi a! 
misiunilor diplomatice., precum 
șl un numeros public.

; ! » • 
cu privire la programul comun de guvernare

PARIS 10 (Agerpres). — în capitala Frântei au luat sfirșit lucră
rile Conferinței Naționale a Partidului Comunist Francez, la care au 
luat parte 1 2&0 de delegați. Conferința a examinat acordul cu privire 
la programul comun de guvernare adoptat de Partidul Comunist 
Francez șl Partidul Socialist Francez.

în cadrul conferinței, Georges 
Marshals, secretar general adjunct 
al P.C.F., a prezentat un raport ln 
care a arătat că 'adoptarea acestui 
program „reprezintă un eveniment 
fără precedent In Istoria mlșeăril 
muncitorești și democratice din Fran
ța în ultimii 50 de anL Programul 
deschide o perspectivă dară unor 
schimbări profunde, care răspund 
intereselor șl aspirațiilor, oamenilor 
muncii, democraților, Întregului popor 
francez0.

„Lupta pentru unitatea clasei mun
citoare franceze, a arătat ln conti
nuare .raportorul, a fost șl rămîne 
politica principală ți consecventă a 
pariidului. Programul comun de gu
vernare este rezultatul unei lupte 
asidue șl consecvente pentru unitate, 
este rezultatul bătăliei căreia mem
brii partidului nostru și-au consa
crat forfcle, Inima, mintea ți speran
țele. însăși existența programului 
comun de guvernare schimbă în mo
dul cel mai profund raportul de for
țe in viața politică a țării. Dar a- 
țrest lucra nu fie produce de la sine ; 
ne așteaptă o luptă încordată0.

Programul prevede naționalizarea 
principalelor ramuri alo economiei, o 
democratizare litrgă a vieții politice 
șl eodoie. El va deschide, în fața 
Franței calea spre1 progres social, în
florirea economică și democratică, 
colea spre socialism, a subliniat 
Georges Marchnla.

Conferința Națională a adoptat o 
rezoluție In care se arată că o pre
misă esențială a transpunerii in 
viață a acestui program este unita-; 
ten populară. Programul comun de 
guvernare elaborat de delegații P.C.F. 
șl P.S.F., se erată In rezoluție, 
deschide francezilor o cale caro ris-

inaU a- 
lul creează • 

luni fără pre- 
__ __ a j__ _____ _____ i Comunist 
Francez și Partidului Sodallsl Fran
cez, precum șl ale altor forțe demo
cratice, în apărarea intereselor oa
menilor muncii, pentru triumful șl 
realizarea Iul. Rezoluția subliniază 
holărlrea P.C. Francez de a consoli
da această unitate de acțiune.

La .Încheierea lucrărilor, Georges 
Marchals a rostit un discurs In care 
a subliniat holărfrea partidului de a 
dezvolta colaborarea cu toate forțele 
de stingă, democratice din Franța.

Convenția Națională a Partidului 
Sodallsl Francez a aprobat acordul 
cu privire ta programul comun de 
guvernare adoptat de delegațiile P.C. 
Francez șl I‘..S. Francez.

Delegații la Convenție au ascultat 
șl dezbătut raportul primului secre
tar al Partidului Socialist Francez, 
Frnnțols Mitterrand, El au aprobat 
ln unanimitate rezoluția Convenției 
Naționale, caro „cheamă toate parti
dele șl grupările forțelor de sllrig» 
să-șl ocupe locul în acțiunile ale că
ror baze nu fost puSe prin acordul 
dintre comuniști șl sodalIșU**. în re
zoluție re evidențiază faptul că j la 
încheierea acestui acord, care reflec
tă năzuința francezilor pentru trans
formări profunde, a contribuit larga 
mișcare socială șl politică ce s-a ma
nifestat In ultimii an! in Franța.

După Încheierea lucrărilor Con
venției Naționale,'Franpota Mitterrand 
a declarat ziariștilor că „Partidul 
Socialist Francez dă o înaltă apre
ciere programului comun do guver
nare elaborat Împreună cu P.C. Fran
cez0.

După restabilirea relațiilor 
diplomatice dintre Peru și Cuba

LIMA ■ 10 (Agerpres). — Mlnîslntl 
do externe al Republicii Peru. Mi
guel do la Fior, a declarat, în cadrul 
ceremoniei semnării acordului de 
restabilire a relațiilor diplomatice 
dintre Peru șl Cuba, că acest act slu
jește cauzei. (Arilor latlno-amerlcane, 
relatează agenția Prensa Latina. De
cizia guvernului peruan, a «pus 
se încadrează ln' pdxtulaiele de p 
llcă externă ale țării, bazată __
sita tea universalizării relațiilor diplo
matice Intre națiuni! „Pentru poporal 
peruan, a subliniat Mlguel de la Fior,

restabilirea legăturilor dintre cele 
două țări ore o adinei «emnificaile : 
Peru nu admite' și nu va admite In
tervenția vreunei puteri in holăririle 
sale, adoptate prinir-o evaluare Justă 
a Intereselor țării1".

In cadrul aceleiași ceremonii. Pele
grin Torras. adjunct al ministrului de 
externe al Cubei, a relevat faptul că 
țara sa nu a rupt relațiile cu nici o 
țară lallno-americană șS, de aceea, 
se așteaptă tocmai din partea țăriJor 
care au rupt aceste relații să revină 
asupra acțiunii lor unilaterale.

tru! de.externe al’ Luxemburgului, 
Gaston Thorn, șl ministrul de externe 
al U.R.S.S.; Andrei Grotnlko, sa re
levă'că cel 'do! miniștri au schimbat 
litslrumenlelo'de ratificare a: tratatu
lui bilateral de colaborare culturală.

o .-j" „>■>'' i-'t''
LA ÎNCHEIEREA VIZITEI OFI

CIALE ÎN ALGERIA A PRINȚULUI 
NORODOM.- SIANUK, șeful statului 
cambodgian, președintele' Frontului 
Unit' Național al Cambodglel. s-a dat 
publicității un- comunicat eare men-

AMBASADORUI, ROMÂNIEI PRI
MIT DE. PREMIERUL EGIPTEAN. 
Primul ministru al R.A. Egipt, Azlz 
Sedkl, l-a primit pe ambasadorul Ro
mâniei la’ Cairo, Tltus Slnu. Cu acest 
prilej, ou fost, discutate unele pro
bleme privind dezvoltarea in conti
nuare a relațiilor''de prietenie șl co
laborare dintre, cele două țărL

PREMIERUL CONSILIULUI DE 
STAT AL R. P. CHINEZE, Clu En- 
tal. a avut luni o întrevedere cu ml- ,—,——... __ „
nistrul afacerilor externe al Frântei, . .Uoneozfi .că Algeria^rorljlnă proara- 

J Maurice ‘Schumann, carelefectueaza 
o virilă Ia Pekin, anunță agenția Chl-, 
na Nouă. .,

SECRETARUL GENERAL AL ,
O.N.U, Kurt Waldheim, a avut, ta PREȘEDINTELE SIRIEI, Hafez 
Geneva, o convorbire cu reprezen- Assad, aflat la Cairo Intr-o vizită 
tontul său .special in Orientul . A- ” ' ” . .. - ----

. proplat, ambasadorul Gunnar Jar
ring. La plecarea din Geneva, K’iirt 
WMdhelm â declarat că Jarring ’.șl 
va relua misiunea.

ÎN COMUNICATUL SOVIETO- la Rome,, a fost primit de prețedlr.- 
LUXE5IBURGHEZ PUBUCAT-.J te ----T
încheierea convorbirilor dintre mlnls-

1

0 consfătuire a reprezen 
tantUor comitetelor națio
nale din țările nordice pen
tru recunoașterea R.D. Ger
mane a avut loc 111 .Copenhaga.
Participant!! la consfătuire au adop
tat o rezoluție In caro cer guverne
lor țărilor- nordice să recunoască 
neintlrzlnt R. D. Germană, relevlnd 
ca. după ratificarea, tratatelor Înche
iate de R. F. a Germanie! cu 
U.R.S.S.- sl R. P. Poloni s! după în
cheierea acordului cvadripartlt asu
pra Berlinului occidental, este lipsit 
de «ess să fie continuată politica de 
nerecunoaștere a R. D. Germane.

Țeiwiiine în Irlanda de 
Nord. Hoțfirirca luată duminică 
seara'do către „aripa provizorie" n 
Armatei Republicane Irlandeze 
(1.R.A). de a suspenda încetarea fo
cului, precum șl relzbucnirea acțiu
nilor violente care au făcut, în numai 
ci te va ore, (I victime, nu reintrodun 
starea de tensiune in Irlanda de Nord. 
Guvernul britanic a trimis noi În
tăriri forțelor salo staționate in 
Ulster. ’ 5

Președintele Ciprului, Br- 
hleplscopul Makarios, a declarat ln- 
tr-un interviu acordat . televiziunii 

..ufțgare că țara șa promovează o po
litică da nealiniere șl tinde să-șl dez
volte legăturile cu toate țările. Ci
prul, n spus el, întreține relații’pde- 
teneșll șl de colaborare fructuoasă cu 
țările socialiste.- z

Procesul intentat cetățea
nului japonez Eozo Okamci- 
|q^ care Împreună cu uiți doi con- 
patrloțl au deschis torul asupra unor 
persoane civile pe aeroportul Lod din 
Tel Avlv la 21 mal, udgirid 2fl de 
persoane șJ rănind 72, n Început 
luni la Tel Avlv.

adunarea Națională a Pa- 
kjgtrrhnlni Întrunit luni in
sesiune extraordinară, pentru a ss 
pronunța asupra acordului semnat, la 
2 Iulie, de către primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, șt președintele! 
Pakistanului,- Zultlkar All Bhutto,

Consiliul Ministerial al 
Pieței comune, 10 a,e cflfU1 ta_ 
crfiri participa .șl miniștrii afacerilor 
externe din țările candidate — Ma
rea Britanic, IrLanda, Norvegia și 
Danemarca— c-a întrunit Ieri la 
BruxeUtss.

Trei membri cd gnvema- 
lui grec și-ga prezentat luni 
demisiff pentru „motive persona
le0, acțiune apreciată la Atona ca fiind 
de natură să faciliteze o Iminentă re
maniere a cabinetului, relevă agenția 
Associated Presa

Problema cursului iluc- 
iuant al lirei slerliiie, p®-1'0- 
lele pe care această măsură le Im
plică șl măsurile de „apărare" adno
tate de partenerii occidentali al 
Marii Britanii nu constituit principa
lele subiecte abordate ,lri cadrul 
reuniunii guvernatorilor băncilor 
centrale din principalele țări occi
dentale de la Basel.

Consiliul Comandamen
tului Revoluției al Libiei a 
însărcinat pe Abdul Salam 
Jalloud cu formarea unui 
nou guvern. P1115 acum, pre
ședintele tării, Moamer El Gcddafl, 
deținea șl funcția do premier. Abdul 
Salam Jalloud, vicepreședinte al Con
siliului Comandamentului Revoluției, 
a deținut portofoliul Ministerului In- 
duslrlel, Economiei gl Finanțelor in 
vechiul guvern. 1 L'

Greva turnantă, u 
TI Iunie de personalul redacțional șl 
tehnic din sectorul de, presă al Ita
liei, Ln vederea îmbunătățirii condi
țiilor de viață, a afectat, duminică, 
ziarele din Milano șl Torino. în con
secință, cotidienele din acesta mari 
centre urbano Italiene nu au apărut.

La Los Angeles Q încep'J‘ 
procesul intentat celor do! cercetă
tori americani care au furnizat zia
relor „New York Times0 șl „Woshtns;- 
ton Post" fragmenta din documentele 
secrete ale Pentagonului — Daniel 
Elisberg ți Anthony Russa
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