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tlonale. ci leva dLn problemele ce ni A 
frăminlă. de data asta nu ca scriitor, 
sau. mal precis nu numai ca scrii
tor.-

i de Indrăs- 
ilatea în toate

LA EXPORT — LIVRĂRI ÎN PLUS 
DE 3 MILIOANE LEI VALUTA

Mă întorc din drcumscrlnUa elec
torala pe care am onoarea si respon
sabilitatea de a o reprezenta in Ma
rea Adunare Națională. Am partici
pat In această perioadă la lucrările 
Conferinței organizației ludetene de 
partid Bihor ; spiritul in care 6-a

—
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talice sinterizate

Numeroase colective din Întreprinderile Industriala 
ale județului Vllcea raportează IntlepUniroa angnjamcn- 

le-ou asumat in Întrecerea socialiști, 
■i de extracte Băbeni, de exemplu, 
fi te angajamentul anual o producție

Ne-a atras mal ‘ InUl atenția 
cel care ne invitase șă-T prezen
tăm, legitimațiile. Purta o uni
formă frumoasă iar pe calota 
șepcii ce distingea ciur : COO
PERATIVA AGRICOLA DE 
PRODUCȚIE SOMEȘ SATU- 
MARE". Avea $1 o sleluta agi
tată de revenii tunicii.

— Astea-s cusute ostă-tarnă 
de Bor,za, ne șoptește cineva, 
vechi cunoscător al locului. Nu
mai nu-ncepețl să yă

De fapt, nu ora prima 
Be" pe care o aflasem 
președintele Gheorghe

MĂRFURI ÎN VALOARE DE 41 MILIOANE LEI
EXPEDIATE SUPLIMENTAR BENEFICIARILOR

e fiensibil dlmlnualA. Mal Urzite cft- 
pătind o oarecare experiență ei 
avînd i întotdeauna Înțelegerea al 
mirii inul comitetului județean do 
partid, o certe de,-probleme care fră- 
mlht.au ne cetățenii dtn circumscrip
ție au fost sau «ini pe cale de a £1 
rezolvate. ‘

mirați 1 
.jnlnu- 
despre 
Bogza.

desfășurat. sub semnul concretului 
major si semnificativi al cuvintelor 
caro traduc fante si oLanuri de ac
țiune si nu intenții general-tgeneroa- 
se. m-a făcut să simt nevoia exami
nării dlr.tr-un unghi nou a propriei 
mele activități ca deputat.

Desigur, acum șapte, opt ani. din
colo de bunele intenții, a existat. în 
ce mă privește, și o doză masivă de 
nepricepere : necunoașterea multor 
probleme, a implicațiilor tor. Bl — 
de ce să n-o spun ? — jena de a 
amine ..nu jiiu“. jenă generatoare de 
multe fraze generale, care oridt de 
„literar" ar fi «puse, tot generale ră- 
roln. în același timp, cn scriitor. ne
cesitatea nu numai de a sesiza unele 
neîmplinit!. dar 51 de a contribui La

iliza o producție marfă sui________
! 30 milioane lei. Intre altele, vor fi date 

ilc, 175 tone de rfi-
■ ■■ ■ t»"duslrta emailurilor de sinteză. Demn da remarcat este 

și faptul că in perioada co a trecut do la Începutul 
anului, planul de livrări la export a fbst depășit cu 
peste 3 milioane lei valută — aceasta, concomitent cu 
reducerea Importurilor de materii prime.șl introducerea 
In procesul de fabricație a unor Înlocuitor! produs! In

rezolvarea lor. ml-a oferit o sferă 
mal .profundă da înțelegere a noțiu
nii de responsabilitate, care — can
tonată la sfera aceluiași general —

aure dezvoltarea neatlnlenită (mai 
mult : să impulsioneze această dez
voltare). structuri care ®ă ofere tu
turor membrilor societății posibilita
tea afirmării maxime, ne toate pla
nurile. a personalității si tortei crea
toare. a InitLallvei. care nu e un scop 
In «ine. el ce Înscrie — conștient — 
lntr-un efort ge
neral. Intr-un pro- ____________ 
gram care impil- , -
că destinul intre-

ChlmlșUI de Ia uzina „Azur" din 'Timișoara, au înde
plinit, cu 21 do zlJe mal devreme, sarcinile de'plan pe 
primele 7 luni alo anului, ■ ............................ ’
jameniclc asumate in cinsi

Grupul industrial de petrochimie de Ia Brazi — uni
tate care a Lansat chemarea La întrecere către toate în
treprinderile din industria chimică, pentru indeplLnlrea 
șl depășirea ptanuJul pe anul 1972 — șl-a Îndeplinit 
integral angajamentele luate >In lnllmplnarca Confe
rinței Naționale a partidului. în timpul care.a trecut 
din acest an, colectivul grupului a livrat suplimentar 
benefîctarilor Interni șl externi 1400' ‘°ne poîlell- 
lenă, fenol, acetonă și alte derivate din țiței, evaluata 
la 41 000 009 leL Da, menționat că indicele de creștere a 
productivității muncii a atins de pe acum, la princi
palele Instalații, nivelul-pravAzut pentru finele anului 
1972. . , .

tetor pe care și
Petroliștii schelei cse extracție Băbenl, de exemplu, au 
reușit eă dea peste angajamentul .anual o producție în 
valoare de 000 000 lei. Angajamentul anual a fost rea
lizat, de asemenea, și de colectivul întreprinderii mi
niere Rm. Vilcea, care a expediat In plus beneficia
rilor 20 080 tone calcar șl 21 BOT tone sare in' soluții. 
Succese deosebite ta materializarea angajamentelor au 
înregistrai, de asemenea, lucrătorii Combinatului pen
tru exploatarea șl industrializarea lemnului Rm. Vll- 
cea. ’al Fabricii de Încălțăminte din cauciuc „Fincafc- 
Dragăsanl șl do colectivele altor Întreprinderi si uni
tăți economice din județ.

reallzindu-șl integral nnga- 
. _ tea Conferinței Naționale a 

partidului. Pină la fiflrșltul lunii: lulto, coiectlvul .Între
prinderii va realiza o producție marfă suplimentară In 
valoare de pești “ ........................................
In plus 1 220 tone de tocuri șl vopsele, 175_____
șl.-ii sintetice șl produse macromoleculare pentru

Miercuri seara n sosit în' Capi
tală tova-Așui John Gollan, secre
tar general al Partidului Comunist 
din Marea Britanic, care, ta invi
tația Comitetului Centrai al Par
tidului Comunist Român,* va face 
o vizită de prietenie In țara noas
tră.

La sosire, oaspetele a fost salu-

Șiiam, ca toată lumea, că-ț 
foarte cunoscut și credeam că 
celebritatea — chiar I se opune 
s,celebrul Bogza" — îl vine nu
mai de acolo că-n ,Tl coopera
tiva pe care o conduce a obți
nut de pe 300 do hectare nelrl- 
gele o producție de peste 8 209 
tal ha porumb boabe — locul I 
pe țară Pentru performanta 
asta cooperativa a obținut .atunci 
„Ordinul Muncii’ clasa I și-ml 
spuneam că „aCosta-l motivul". 
Numai efi nu era „numai" aces
ta. Este prea cunoscut Gheorghe 
Tikigz.a 1a Satu-'Mare. Mal cunos
cut chiar decit portarul naționa
lei noastre da, fotbal.

BOTOȘANI (corespondentul 
„Scinteil"., N. Zamflrescu). A- 
seară. locuitorii din satul Zlălu- 
hosta. comuna Lunca.,au sărbă
tori! un eveniment deosebit: 
electrificarea localității.' Anrin- 
derea becurilor in această loca
litate dLn nordul Moldovei a 
marcat momentul Încheierii, cu 
șalse luni mai devreme, a acțiu
nii de electrificare u județului 
Botoșani. De Ja două sate elec
trificate 1st KSO. numărul locali
tăților in care astăzi ard becu
rile electrice he ridică la 3®4. 
Succesul obținui In cinstea Con- 
ferlnfcl Naționale a partidului 
nrerintă o deosebită Irnuorlantă 
pentru extinderea în viitor tț! 
utilizării energiei electrice pen
tru dezvoltarea sectoarelor agri
cole, a activităților industriale si 
de interes obștesc din toate ma
tele botosenene.

După cum este eunoscut. o Dreocu- 
pare centrală a partidului nostru o 
constituie perfecționarea cnnilntiă a 
formelor și metodelor de conducere, 
organizare și planificare a economiei, 
a activității întreprinderilor. în ca
drul acestei preocupări, linia gene
rală a măsurilor adoptate in ultimii 
ani. Linie urmărită cu consecventă de 
partidul si statul nostru, pe care 
apropiata Conferință Națională a 
P.C.R. o va ridica ta un nivel supe
rior. este iinbunătatirea conducerii 
unitare si centralizate a vieții econo
mice, concomitent cn lărgirea atribu
țiilor centralelor, ale unilătilor de 
bază, respectiv ale întreprinderilor. 
Potrivit concepției partidului nostru, 
aceste două direcții nu numai 
că nu so exclud, ci, dimpo
trivă, se complotează .reciproc, 
pentru că o eondueere, o coordonare 
unitară, a acllviiățli economice iși 
pot da pe deplin roadele numai 
atonei cînd întreprinderile, centra
lele acționează ca entități vil, dina
mice si au posiblllt&ii reale do a-sî 
valorifica din plin, pe multiple pla
nuri, iniregol lor potențial tehnic, 
material și uman. Tocmai osusra 
unor asemenea aspecte, de mare în
semnătate pentru bunul mers al ac
tivității economice, ne propunem bA 
ne oprim In rlndurile ce urmează.

Tn conformitate cu holărirlle Con
ferinței Naționale ' a partidului dLn 
decembrie 1937. creșterea rolului si 
atribuțiilor centralelor, ale întreprin
derilor, Îmbunătățirea (structurata a 
funcțiilor acestora —- în cadrul rw- 
pectăril consecvente a centralismu
lui democratic — au la bază aplicarea 
principiului gestiunii economice. 
Este de remarcat.' in . acest sens, că 
in întregul complex de plrghlf eeo- 
nomico-financlnre. caro asigură îm
pletirea judicioasă a conducerii uni
tare pe bază de plan a activității În
treprinderilor șl centralelor cu iăr- 
girea autonomiei lor funcționale, 
cheta operatoare *o reprezintă gesflu- 
nea economică. în legătură cu apli
carea. In practica economică a aces
tui principiu slnt o multUudlno de 
aspecte care se cer relevate. De ta 
bun început, trebuie să reliefăm că 
s-a îmbunătății fundamental întregul 
concepi de gestiune economică. Pe 
de o parte s-a lărgit oria organlrațl-

dln sinteza experienței societății în
tregi Intr-un anume loc șl anume 
timp, si ca atare avlnd un caracter 
dialectic. Din. spiritul științific el 
lucrărilor acestor foruri supreme ale 
partidului s-a dasorins caracterul de 
necesitate obiectivă ol perfecționării 
neîntrerupte a democrației .soctalfete. 
a participării tuturor oamenilor 
muncii.>ln dubla lor calitate de pro
ducători și proprietari, la, elaborarea 
și traducerea In vlaiă a unul- pro-

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ORIGINALĂ, DE 
MARE EFICIENTĂ 
ECONOMICĂ: Pro-

în pagina a lll-a alte corespondențe din țara

1 600 TONE FIER-BETON Șt 
LAMINATE, SAU DUBLUL ANGAJ/

.Colectivul laminorului do slrmă de ta Combinatul 
siderurgic Hunedoara, a livrat, plnă ta această dată, 
posta sarcinile do plan. 1.600 tone fler-balon și .'alte la
minate; realizare care Întrece de două ori prevederea 
angajamentului luat In cinstea Conferinței Naționale 
a partidului. Sporul de producție s-a obținut In con
dițiile reducerii chelUiiellior materiale. Economiile 
astfel obținute, .citrate la aproape ÎOOOODO lei, depă
șesc do două ori șl jumătate angajamentul. In acest 
Interval, secțiile de torni poare ale combinatului hune- 
dorcatn ou pus ta dispoziția uzinelor 'șl Întreprinderi
lor beneficiare din țară cu aproape lOC'OO tone de 
laminate finito pline mai mult dedt era planificat.

MU DE TONE DE PRODUSE REALIZATE 
PESTE PLAN

.Hor socialisto care îți desfășoară ac
tivitatea potrivit principiului gesiiunil 
economice cu o serie de unități, cum ar 
fi stațiunile 'pentru mecanizarea 
agriculturii, ocoalele «Uvlce, institu
țiile de cercetare științifică, ale căror 
cheltuieli erau acoperite de ta buge
tul statuluL, care ta ora actuală, 
funcționează prin autofinanțare. Pe 
do altă parte, o dală cu desființarea 
direcțiilor generale din ministere si 
organizarea centralelor s-a îmbogățit 
conținutul gesiiunil economice. Ast
fel, principiul gesiiunil economice se 
aplică nu numai la nivelul întreprin
derilor, el și oi eenlraielor, cu efecte 
pozitive atit In ceea ce privește pta-

gram core reprezintă chintesența as-, 
pirat Iilor lor firești. De asemenea, 
îmbinarea dialectică ■ a principiu
lui conducerii centralizate — necesar 
elanei in care Întregul dopot trebuie 
să depună etorttiri maiore. o.fi con
simtă chiar in unele sacrificii, pen
tru lichidarea rămlnerll in urmă fală 
de țările avansate ■— cu particÎDarea 
liberă, diversificată, permanentă, b 
Întregului popor la conducerea statu
lui. ' ■

Este evident că o democrație reală 
(nu o fatedă. nu formo „liberale" 
care mnseboază un fond reiiroarad. 
stagnant) este rezultatul unul proces 
Indeîuneat șl nu totdeauna liniar.

în sensul a certa as dori sfi fmoăr- 
tăsecc. In preajma Conferinței Na-

£it de lovWl '"PaulTNlcijlesmi- 
MLzLJ, membru ni 'Comitetului Exe
cutiv, el Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, șl Ștefan 
Andrei, secretar ol Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

. Romftn, de activiști de partid.

piflcarea, cit șl conducerea șl organi
zarea activității economice.!

Pe baza principiului centralismului 
demo-s-alic, conducerii unitare a În
tregii activități economice, aplicarea 
principiului, gestiunii economice 'a 
asigurat lărgirea autonomiei funcțio
nale a unităților economice, a orga
nelor lor de conducere colectivă.1 Dacă 
ar fi să evocăm, in mod succint, 
esența mecanismului gestiunii econo
mice. s-or putea «spune că aceasta 
Izvorăște din : faptul că unitățile so-

acaloșl Ump. in H flVt f
capacitatea da a W f
modifica,.de a Im- B B
bunătăți Btruclu- ■
rile existente, , 
conform sarcini-. Jj
tor noi pe care lo 
ridică fiecare eta- /LJ
pă.a unul propeat . \
neîntrerupt.

Dâcă in sisteme
le bazate pe exis
tența, claselor ex- /«aa.
ptoatatoare struc- 
turtle se degra- 
doază legic, deve- 
nlhd „forme fără “ 
fond". picrzln- ________ 
du-șl rapid și ra- .
dl cal caracterul 
revoluționar inițial. In socialism 
sistem deschis acțiunii conștienta 
oamenilor — inerția, lipsa 
neală de a gindl realltat! 
implicațiile el. nu Întotdeauna como
de, fetișizarea unor structuri (la vre
mea ior necesare), conservatorismul 
ai im euviht, devine o frină caro 
prejudiciază inlreaga ftocJetatc.

în acest «ens. ni Îndrăznelii crea
toare ridicată Ia. rangul de normă 
neutru Întregul nariîd, vorbim decnre 
Congresele IX. X și deeore Confe
rința Națională- din 1D57 ca dcsnre 
cotituri fundamentale. în spiritul 
profund al marxten-lenlnJsmului. 
cafe n-a fost niciodată o colecție în
ghețată de norme, bune neutru orice 
loc șl timp,— ci o concepție dedusă

în pagina a V-s COMUNICAT COMUN LA’ 
ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN ȚARA NOASTRĂ A MINIS
TRULUI AFACERILOR EXTERNE AL R. P. POLONE.

(Continuare în pag. a n-a)
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Cred, totuși, că 
In activitatea 

‘ noastră parln- 
... montară mai-pot

fi aduse — ca da 
7 Ifes altfel ș! în uite

fe domenii ale vieții
țfcs noastre , sociale,

economice — u- 
r.ele' perfecționări. 
Astfel, nu o dată 

h ri. jy ln unor
7 lP\\ sesiuni am simțit
' Ll 'rt nevoia unor for

me mai suple, 
mal vil, mal on

ly H trenonte. Inccplnd

ITUT să spu n că or îl 
de real fhterps să 

__________ se înfățișeze felul 
““cum unii demi

tă ți. cu o expe
riență mal vastă, Implicați mal di
rect in procesul de producție decit 
poale fi un literat, reușesc să rezol
ve problemele ridicate de alegătorii 
lor. Evident, mă refer ta acele for
me de acțiune care pol fi generali
zate, ies de sub. semnul particula
rului și intiinplătonilul, fiind In 
acest fel profitabile șl altora. Iihpri- 
mlnd un stil de muncă,

Voi aminti o hiluatle de care m-am. 
ciocnit in activitatea mea sl a că
rei rezolvare, după părerea dc.wori

Titus POPOVIC1

C@iTB@LUL ©BȘTESSO

„A'pinîștii" furnalului nr. 9, de la 
Hunedoara ■ echipa de monlori, con

dusă de Gheorghe Anatolio

j
s-a încheiat j

Anul XLI Nr. 9207 Joi 13 iulie 1972 i •I 6 PAGINI - 30 BANI
. , ..... ,-v>. ..

jp M§iea;CMfei,lnie| Naționale a P.C B/si ii ral^^

G R I' U L
Piuă la 11 iulie a fost recoltat pe 58% din suprafețele 
întreprinderilor agricole de stat și pe 43% din suprafețele 

cooperativelor agricole
Se impun măsuri atit pentru urgentarea 
lucrărilor, cit și pentru evitarea risipei

RAIDUL NOSTRU ÎN JUDEȚELE DÎMBOVIȚA, MEHEDINȚI Șl VRANCEA

« (ÎN PAG. A II-A)

mlht.au
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ÎN CAPITALA
adunările care

servicii vor fi

de specialitatemembrii echipelor au pregătire

s-au

Constantin PRIESCU

Pină la 11 iulie a fost recoltat pe 58% din suprafețele întreprinderilor

agricole de stat și pe 43% din suprafețele cooperativelor agricole

invita

MEHEDINȚI

In lanurile de griu ale cooperativei agricole din Șoldanu, judelui Ilfov

VRANCEA

DEAKI Lorand 
corespondonîul 
„Scînîoii*

Const. SOCI 
corespondentul „Scînîeii

produselor lactate

!n Instituțiile do 
va fl controlată In 

mal mare parte de femei, pu-

La iarnfi mâ înscriu la campionatele de slalom I
Desen de Eugen TA1W

NIstor ȚtnCU 
corespondentul 
„Scînîeii*

au avut loc, mandatul de „controlori obștești" 
O 8 000 de unități economice, sociale și prestatoare de 

supuse controlului 
O Circă 50 la sută din

Ion NISTOR 
corespondentul „Scînîeii* B

I

Vrancea, griul a fost recoltat 
de pe un sfert din suprafață, 
putea motiva că boabele au

mine, 
aslstenl 
cea

DÎMBOVIȚA O măsură chibzuită

sau organ/zareaF

Drept pentru caro echipa de control obștesc, condusâ de Erode Matache, îl 
și pe el și pe administratorul pio|ei în fa|a mercurialului. Pe loc 

se face ordina în respectarea prafurilor Foto : S. Cristian

substanțială a activității In toate sec
toarele de care slnt legate cerințele 
cotidiene ale cetățenilor.

Am reținut In acest sens, si faptul 
că acțiunea de organizare propriu- 
zisă a echipelor a fost dublată de 
măsuri menite să asigure o Instruire 
temeinică, diferențiată. In funcție de 
profilul unităților ce vor fi contro
lata. a responsabililor do echipa, a 
celorlalți membri. Nu mal puțin lău
dabilă este si măsura ca la Instrui
rea echipelor de control obștesc să 
fie p rezon ți șl reprezentanți al sec
toarelor In caro urmează să se efec
tueze controale, tn acest fel s-a asi
gurat o bună premisă pentru Ințele- 

clnră, exactă a spiritului legii. 
apreciat In mod deosebit șl ini

ei pentru sectoarele ce fac

dlcale, ale organizațiilor U.T.C., ale 
comisiilor do feme! ele. care au 
desemnat, prin votul lor, pe cel peste 
15 OM de membri al echipelor de con
trol obștesc. în flecare echipă, no 
asigură reprezentanți al biroului exe
cutiv al Consiliului municipal al 
F.u.S.. au fost aleși oameni de celo 
mal diferite profesii, cu experiență, 
apredațl la locurile lor do muncă, 
care au dovedit nu o dată că pun la 
Inimă problemele de Interes public 
și că dnt gata să sacrifice o parte 
din timpul lor liber pentru a da o 
mină de ajutor perfecționării acti
vității în sectoarele pe care le con
trolează. încărcarea echipelor cu un 
număr mare de unități a fost In anii 
trecuți una din cauzele care a împins 
adeseori activitatea acestora spre for
malism șl superficialitate. Comisia do 
organizare a ținut seama de această 
experiență șl ‘ nici unei echipe nu i 
B-au repartizat spre control declt 2-3 
unități mici șl mijlocii. Mal mult, In 
cazul unor unități mari — de genul 
unor spitale, policlinici, magazine 
universale etc. — s-a mers chiar pa 
linia de a repartiza echipelor numai 
etaje sau săli.

O caracteristică generală De care 
o întrunește controlul obștesc din 
Capitală In actuala Iul structură este 
competența celor care 11 comnun. 
Este relevant In acest «sens. următorul 
fapt : circa Să la sută din numărul 
celor care alcâlui&sc echipele au pre
gătire de specialitate In domeniile no 
caro io vor controla (Ingineri, tehni
cieni, medici, merceologi, controlori 
tehnici de calitate ele.). Dacă mal 
adăugăm șl faptul că activitatea din 
maternități, case de nașteri, creșe. că-

de griu șl de Jmămlnțat culturi du
ble pe 7 3OT hectare. Ș'.ringerea re
coltei fără pierderi. Insămintarea 
culturilor succesive sini lucrări 
care In județul Dîmbovița solicită 
acum mal mult ca oridnd conjuga
rea eforturilor tuturor.

pe la combine nu trecuseră nld 
președintele. Ion Mlhalache, nici 
inslnerul-șcf. Iile Păduneanu. șl nici 
șeful de fermă, Tudorel Oltcanu. Pa 
acesta din urmă l-am găsit la /se
diu Întocmind niște slluatli. iar pre
ședintele era acasă. De ee nu se re
coltează 7 — l-am Întrebat. Nu ea 
trelorâ bine — s-au grăbit să se scu
ze. în clmp. dună ce a Intrat combina 
„Gloria” In lan, s-a văzut că se poate 
lucra bine, că boabele aveau umidi
tatea normală. Dar. din lipsă de pre
ocupare. la Mlhălcenl e-a pierdut o 
zi bună de lucru.

Un alt caz. La Nfineștl. cu o z! In 
urmă, se începuse recoltatul. pe tar
laua Iluroala. Apoi a plouat, dar plo
ile din acesta zile au fost eub formă 
de avers® si n-au caprina lot hotarul. 
Lucrul s-a oprit. Nimeni din condu

cerea cooperativei n-a avut curio
zitatea să vadă dacă a plouat la fel 
de mult peste tot. Terenul coopera
tivei se întinde ::mj o rază mare, na 
teritoriul a trei sate. Datorită Inter
venției organelor iudeîene. combinele 
au fost muiate In tarlaua „Țarina*, 
unde ee putea'’recolta. La ora 14 a 
Început lucrul sl Dină seara au fost 
recoltate pesto GO tone ariu. Dar o 
jumătate de zl sa pierduse. SInt nu
mai două exemple, din' multe ce pot 
fi date, caro demonstrează că necu
noașterea exactă a situației din teren. 
Unsa d-a operativitate ln organizarea 
lucrului fac <tă go Irosească ceasuri 
prețioase, care In final se pot solda 
cu pierderi de recoltă.

Piafa „llie Pinlilso*. Aprovizionarea o bund, dar dumnealui (Gheorghe Fie- 
rescu din salul Grâdijtea, comuna Comana) a „uitai* sd consulte mercu

rialul și vindea cu suprapraj—

, ■ . t
In unele cooperative agricole, neridicarea Ia timp 

recoltei împiedicâ efectuarea araturilor

în 
doar 
S-ar .
dat In copt mal llrziu. că au fost ploi, 
care au Întrerupt temporar secerișul. 
Este adevărat, dar numai In parte. 
Sini lacuri unde arlul s-a cont de 
zece zile, iar ploile au alternat cu 
zile si bre bune de lucru In clmp. 
Rămlnerea ln urmă la recoltat — 
care acum poate determina mari 
pierderi prin scuturare — se daloreste 
defecțiunilor In organizarea muncii, 
lipsei de arilă pentru folosirea tim
pului bun de lucru.

Zilele trecute. In marginea unul 
lan de, griu al cooperativei agricole 
din Mlhălcenl stăteau B combine. 
Mecanizatorii așteptau la umbră. 
Dintre cooperatori ca afla acolo doar 
pompierul voluntar. în ziua aceea.

între două ptol. pe rflzoarele șl dru
murile de acces, pe porțiunile cu griu 
căzut, cooperatorii din județul Dîm
bovița folosesc toate mijloacele 
posibile — combine, atelaje. dflr 
mat ales echipele do secerători. 
La Corbii Mari, In dtava zile 
s-au recoltat cu secera 28 do 
hectare cu griu, iar la Petrești- 
Tltu 30 de hectare, In mare parte 
culcate da vlnt. Peste tot se lucrează 
cu maximă operativitate, de dimi
neața pină seara tlrzlu. La CornLșani 
si Mogoșanl femeile cooperatoare au 
luat ln primire o tarla de 25 hectare 
81, respectiv, 30 ha. cu, griu. pe care 
le-au recoltat manual In numai dtava 
zlle..luc3-ind intre ploi dimineața sau 
seara» La C.A.P. Bolovani, alături de 
cele 0 combine CI, enre .au recoltat 
pe o tarla mal rldîrată, 75 de coope
ratori nu secerat 43 de ha cu griu. 
Toata posibilltățtie existenta In co
mune slnt ,folosite penLru a stringe 
rapid șl fără pierderi recolta de griu. 
In urma combinelor, acolo unde au 
Intrat, slnt organizate echipe care 
string spicele șl ajută la eliberarea 
terenului de pale. Pină la 12 iulie, 
din cele 10 520 de hectare caro 
s-au recoltat, aproape 3 OM de hecta
re au fost strinse manual, cu secera. 
Datorită acestor măsurt. multe coope
rative agricole au reușit să recupe
reze ln mare parte timpul pierdut 
din pricina pi o! lor.

în Județul Dîmbovița mal slnt to
tuși de recoltat pesta 22 000 hectare

se
Pină acum 
zece prașile la porum
bul care a trecut deja 
de 1,0) m.

Deci, este firesc ca 
cei din cooperativă 
eă-1 aprecieze 81 să-l 
Iubească. Dar cellalt! 7 
Cum de sita ati- 
tea despre el 7 înțe
legem că-1 cunosc 
bine sl epedoJIstlt de 
la Stațiunea experi
mentală Livada. Nu 
altora, ci tocmai lor 
le-a trimis Bogza 
adresa prin care 
refuza să le achite 
avansul de 15 000 do 
lei — contravaloarea 
parțială a unul con
tract prin care cel do 
la stations ee obligau 
eă-1 recomande cum 
Bă obțină 4 OM kg/ha. 
Cooperativa, de cinci 
ani la rind, dă in me
die numai producții do 
pate 5 GW kg. Era fi
resc «ă-1 refuze. Le-a 
iwrta Insă că semnează 
imediat un contract cu 
dinții dacă-1 Învață 
cum «ă procedeze ca 
să obțină nu 8 3M. cl 
15 OM kg — atlt dț 
lîl propun cooperatorii 
pentru anii următori I 
Iată de ce e firesc șl 
de înțeles că-1 cunosc 
șl cei din- Livada.
..To'.-.iși, de-.co- l-o .fl^r 

cud&difdlt&dus iumo.ț 
la Satu-More 7 De ce - 

Acum i-n mai ee spune despre el că 
o o „celebritate* 7

Să-l cunoaștem — 
pentru asta am Intrat 
la C.A.P. „Someșul*. 
Sl să-l Întrebăm : „ca
re-! secretul 7*. „Poate 
că nici n-ar trebui să 
mal intrăm ln sediu* 
—- mă glndesc. Ne ui
tăm ln jur. în curtea 
cooperativei nu-i col
țișor ln cure «ă nu Ea 
r.cri.s : „Succesul nu 
este al visătorilor, cl 
al luptătorilor". Iar 
mal jos : Victor Eftl- 
miu. Rememoram pro
verbul : „munca sîn- 
desic. lenea visează.-*.

■Intrăm la președin
te. Birou ca toate bi
rourile. Poate mal „să
răcuț* dorit al multor 
altora. dar.„ ăsta-L 
Abia 1-nm nimerit. în 
ciuda zecilor de In- 
scrloUI văzute Incurie, 
pe usl ee vede treaba 
că ■ nu* e-a alndlt ni
meni să eerie că aco
lo-! președintele sau că 
dlncolo-1 contabilita
tea. Tocmai ne pregă
team eâ-1 Întrebăm 
„de ce nu.„* cind am 
observat că Inso-lntla 
PREȘEDINTE exista 
dar... ÎNĂUNTRU. Tot 
pe ușă, Ia aceeași

__.____ . agri
cole la recoltatul griu
lui. Numeroase com
bine care au lucrat In 
sudul Județului au 
fost trimise In spriji
nul coopera tarii oe din 
partea de nord. Ața ea 
și explică faptul că 
paste '30 de cooperati
ve agricole au termi
nat recoltatul grtuiuL 

în unele locuri, re-, 
zuilalele eforturilor 
făcute pentru urgen
tarea recoltatului sini 
diminuate prin pier
derile înregistrata la 
combinele care au 
fost trimtoe ln dmp 
fără o verificare fl
irta nuntită. La coope
rativa agricola Valea 
Hușnlței,! o combină 
ora trasă Ungă drum.

în județul Mehedinți, 
organele județene , ac 
partid, de stat șl agri
cole au luat măsuri 
pentru folosirea din 
plin a forțelor de caro 
dispun unitățile

control obslesc 
recepționate asa

între legile de Importanță deosebită 
adoptate de ultima sesiune a M.A.N. 
șa numără și cea referitoare la orga
nizarea șl funcționarea controlului 
obștesc. O dată cu aprobarea ei, le
giuitorul a făcut următoarea preci
zare : .prezenta lege vn Intra ln vi
goare la' două luni după publicare*, 
în momentul da față, perioada afec
tată organizării activității de control 
obștesc in sistemul . preconizat do 
noua reglementare — respectiv cu 
participarea, ln cadrul F.U.S., a re
prezentanților tuturor organizațiilor 
do masă, obștești și profesionale 
s-a Încheiat Practic, ln toată (ara, 
echipele nu fost constituite.

Cum n fost practic organizat con
trolul obștesc ln Capitală 7 După cum 
ni s-a relatat la biroul executiv al 
Consiliului municipal al F.U.S., pre
gătirea acestei umple activități a ne
cesitat eforturi organizatorice deose
bite. A fast nevoie mal intll de o no
minalizare exactă, In spiritul legii, a 
tuturor unităților ce urmează a fl 
supuse controlului. Dacă la Început 
se credea că numărul acestora vn fl 
de ordinul a 3 OM—t OM, dnd «-a tre
cut la nominalizarea lor (după 
cum se știe legea a extins drepturile 
controlului obștesc do a acționa, la 
generai, In toate unitățile de Interes 
soclal-cetățoncsc) s-a ajuns la impre
sionanta cifră de peste 8 OM ! Prac
tic, o marp parte din instituțiile 
șl întreprinderile Capitalei slnt su- 
pu.s.0 controlului exigent al reprezen
tanților opiniei publice.

O dată nominalizate aceste unl- 
■lățl, s-a trecut la alegerea echi
pelor de control obștesc. în tot 
cursul lunii Iunie au avut loc 
adunări generale ale grupelor gln-

Președlntele coopera
tivei, Ion Băritșteanu, 
spunea : „Nu-mi place 
cum „bâta”. Rătnîn 
multe boabe ln spice. 
De asta am ecoa-o din 
lan. Dacă lucrăm in 
continuare așa, pier
dem pe puțin tot a- 
Uta griu cit am folo
sit ca sămlnță*. Soli
cităm o lămurire com- 
blnerulul Ionică Bă
lăci. „Ce să fac 7 — ne 
spune acesta — con- 
trabălătorul (grătarul) 
este uzat șl nu sa gă
sește in baza do apro
vizionare*. O situație 
asemănătoare am In- 
tllnlt și la cooperativa 
din Vlădnla, care are 
1 030 hectare cu griu. 
„Avem necazuri cu 
combinele — ne spune 
președintele coopera
tivei, Ion Chlțuicscu, 
Multe din ele au fast 
reparate de mlntutală. 
Unele aruncă bpabele 
In pleavă, altele nu 
bat spicele ca lumea. 
Din cauza neelanșel- 
zăril combinelor ee 
pierde o bună parte 
din munca noastră*. 
Pe baza unui sondaj 
s-a ajuns la concluzia 
că din cauza defecțiu
nilor de la combine 
aici se pierd vagoane 
de griu.

în alte locuri, deși 
specialiștii și celelalte 
cadre cu munci de 
răspundere din uni
tăți constată că unele 
combine „seamănă^ ln 
loc să recolteze, nu 
Iau măsuri pentru re
glarea acestora, lăaind 
să se piardă mari can
tități de griu. La coo
perativa agricolă din 
Bldeș sP lucra cu 0 
combine. Dar cum 7

gerea < 
E de api 
țlatlva 4. —■BLapsj-,»—.n-
pentru prima' dată obiectul controlului 
— unitățile' de reparare și Întreținere 
a fondului locativ, de gospodărie co
munală, de transport ln comun, Insti
tuții cullural-artlstlce ele. — echipele 
au foit Instruite La nivelul munici
piului, tocmai cu scopul de a orien
ta activitatea acestora, de la început, 
pe un drum bun.

Practic, așa cum am afirmat la 
Jneemitul acestor rlndurl. toate pre
gătirile au fost încheiate. înceolnd 
de la 15 iulie, da la prima pină ta 
ultima echipă, toate tal lnce» activi
tatea. Conform programului, aprobat 
de biroul executiv al Consiliului mu
nicipal al F.U.S., o atenție prioritară 
va ti acordată acelor sectoare care slnt 
stringent legato de viața cotidiană a 
cetățenilor (aprovizionarea ln piețe 
șl In celelalte unități comerciala, 
desfășurarea transporiiilul Jn comun 
ln oraș șl, zonele de agrement, caii-' 
tataa unor bunuri de consum, asis
tența sanitară in cartiere etc.). Este 
o orientare bună șl cetățenii așteap- 

4 t| să . constate, dț Rmai..fepeda^;pre-7 
i ^ffluâksctivă, perinajocatăi .acestaLcâ 
s numeros *' deta.șarrtehtT"’He”: ~dâmeăf 

ln ■ frontul perfecționării conti
nue a unor importante sectoare ala 
vieții noastre soclal-bconomice.

Aici a-au constatat o 
serie de defleiente or
ganizatorice sl tehno
logice care influențau 
In mod. vizibil ca- 
Jitaiea produselor. 
Constatările echipei 
de control obslesc au 

conduce- 
aă 1a 

p®n- 
nea-

iceasla deoarece cu 
unele Unsuri si nere
guli privind calitatea

ln județul Murea 
au fost . constituita 
aproape 1 MO echipe 
de control obslesc. 
cuprinzi nd circa 5 600 
membri. Este un nu
măr care atestă ca
racterul de masă al 
controlului obstesc. 
mobilizarea energiei 
cetățenilor ta per
fecționarea activității 
unor eactoaro da tara 
interes public.

Am urmărit activi
tatea desfășurată de 
dtava echipe do con
trol obștesc. O con
statare aoroaoc

determinat 
rea unităUl 
măsuri radicale 
tru înlăturarea 
tunsurilor.

Nu ln toata cazurile 
deplasările echipelor 
de controS obstese au 
Insă o asemenea fi
nalizare. „Cu rearot 
trebuie r să, spun — 
ne declară Maria 
Sandor. membră a 
unei echipe care e- 
fectuează control la 
întreprinderea de In
dustrializare a lapte
lui din Tg. Mures — 
nu întotdeauna ©Mi
zările echipelor de

Mergeam lntr-o zl 
prin porumb cu Bog- 
za — ne povestea cl- 

' ne va — deodată văd 
că se oprește, io a- 
pleacă sl culege un 
tăciune. „Mă, tml 
rice, pe tino nu te 
doare 7“ L-am privit 
mirat „Despre ce e 
vorba*, l-am între
bat? „Despre dracu’. 
tu nu vezi ce-1 7 Tâ- 
dunejo ăsta n-ar fi 
apărut dacă planta 
n-ar fl fost Imită de 
prăsitoare*. „Se-ntlm- 
plăi — i-am răspuns. 
„De ce să sc-ntlmple 7 
Dacă toate plantele ar 
fi orientale la fel nu 
s-ar Intimpla". ..$1 ce. 
vrei ®ă le alinieri, să 
fad mtiltărio cu ele 7“ 
„De ce nu 7“ Si ml-a 
povestit atunci cum ar 
trebui ®ă ®e facă insă- 
mlntatul porumbului. 
E o idee de-a lui șl. 
dacă s-o dovedi lesne 
de nplicat. o ©ă vedeți 
cn avantaje se vor ob
ține.

Un altul afirma des
pre Boaza „că-1 euclt*. 
„c-o B-aJuneă gă vor
bească «ingur*. De ce 7 
Fiindcă — zicea ■— e 
Impasibil să nu-l Btrlce 
mintea cărțile s! revis
tele alea de care nu 
ee desparte o clină. Co 
citește 7 Despre po
rumb. Toată ziua te 
bate la cap cu cit a 
ficos la hectar fermie
rul cutare sau coope
ratorii cutare. îl stlo 
pe toti ăla de ne glob 
care ou dat producții 
ta hectar de peste 
10 MW kg. Face 'clasa
mente cil el. ca la 
fotbal. notează ln 
dreptul fiecăruia ce-a 
făcut in plus fată de 
ălătalt. tot treburi din 
astea. S! de ce-1 .«su
cit* ? Fiindcă a ajuns 
să vorbească despre 
nămtnt ca dtsroro o 
iubită răzbunătoare sl 
capricioasă. Numai 
ce-1 auzi: „Dacă În
șeli o dată pămlntuL 
apoi te Înșeală el pe 
tine de sânte orl“. Asa 
l-a venit 81 ideea ala 
cu 12 praștie pe an la 
porumb. Slnt prea 
multe, i-am zta atunci 
to(I. Ba, să faceți cum 
ric eu — ne-n răs
puns — o orasllă face 

' dt o 'ploaie. Sl-1 ade
vărat 7 Este, dar par
cării vine nu știu cum 

oialuncbdjMfdtl zice „fă 
iiiqsaaî<d« parcă ăilalți 

nm fi cu degetul ln 
gură.
trăzsilt prin cap

(Urmare din png. I) Idee : măsoară porum
bul după flecara prasl- 
lă sl notează tot. de 
parcă nr fi medicul de 
ta spitalul de copil. Ce 
mai. vă «pun - «iu, 6-a 
Jffliclt'ta

Nouă nu ni se pare, 
am mai văzut si auzit 
și ln alții astfel de lu
cruri. Totuși, acele nu 
erau atit do cunoscull 
ca Bogza„.

Ne spuneam că-1 fi
resc să-1 cunoască 
membrii celor 800 de 
familii care fac parte 
din cooperativă — doar 
el rint primii autori 
sl beneficiari al rezul
tatelor obținute prin 
aplicarea metodelor I- 
nltiate de președinte. 
Anul trecut, valoarea 
unei norme convențio
nale a fost In el de 43 
de lei. ceea ce. trebuie 
recunoscut, nuri ta ln- 
demlna oricui. în zece 
anL de dnd conduce 
Bogza. producția glo
bală n crescut de la 
2,0 milioane lei In '62 
ta 14 milioane In *71, 
tar pentru £72 sl-nu 
propus 24 de milioane 
si eint indicii certe că 

vor ține de cuvlnt 
,au dat*

Sub ochii președinte
lui cooperativei, ing. 
Râul MÎnea, ta urma 
uno? combine răml- 
neau multe spice a- 
nroape pline cu boa
be. ,,Pe măsură ce 
soarele'zvtată griul,'sa 
schimbă 'situația* In 
cearcă să so justifice 
președintele. ■ Argu
mentul nu> țino deoa
rece, ta același lan, 
găsim combine care, 
fiind reglate cum tre-, 
bule, nu Înregistrează 
pierderi. In nltă„ parte, 
ta cooperativa agri
colă de producție Iz-S 
voreluL -ho înregis
trează pierderi mari 
de boabe, do cel pu
țin 200 kg la hectar.

Anul acesta, ta ju
dețul Mehedinți se 
anunță o recoltă bo
gată de griu. Dar a- 
ccasta'nu Îndreptățeș
te pe nimeni să fie În
găduitor ' cu risipa 
marc ce se constată In 
multe unități. Măsura 
Întreprinsă de orga
nele județene de a 
concentra forțele ps 
zone in funcție de 
maturizarea recolte! 
este bună, dar nu su
ficientă. Paralel cu n- 
ceasta’ trebuie aă fie 
întărite controlul ei în
drumarea pentru ca 
lucrările să se desfă
șoare ta cele mol 
bune condilli. Specia
liștii do ta direcția a- 
grlcolă, conducerile u- 
nllățllor cooperatista, 
să 1a urgent măsuri 
pentru Inlălurarea nea
junsurilor, a oricărei 
risipa.

k' î ;

se mulțumesc. de 
obicei, să consemne
ze : „Am luat ta b cu
noștință*. „Am atras 
atenția*. „Se vor lua 
măsuri*. Dar măsu
rile lntirzle. Va tre
bui. conform legii, 
ca asemenea atitudini 
să fie sancționate do 
organele competente*.

Tovarășul Foilor 
Geza, secretarul" Con
siliului județean al 
F.U.S., ne retatează 
că pentru creșterea e- 
ticlențel activității con
trolului obștesc , 
prevăzut măsuri : 
gurarea echipelor cu 
material documentar, 
cu unele aparate de 
măsură șl control ete. 
Da asemenea, comisia 
de coordonare a ac:i- 
vltățll controlului ob
ștesc â programat con
sfătuiri periodice pen
tru a analiza felul 

'cum muncesc echipe
le, pentru a generaliza 
experiența acestora, 
a'i'j'cl tacit eîe să a- 
tlucă o contribuție dt 
mal substanțială la 
îmbunătățirea calității 
bunurilor do larg con

ger 
nerală : ln cursul ce
lor pesta GO de de
plasări efectuata ta 
ultimul timp, echipe
le au sesizat o scrie 
de neajunsuri pri
vind calitatea unor 
produse de larg con
sum : confecții, tri
cota,ie. produse do 
uz casnic, mobilă etc. 
Controlul s-a . șoldat, 
ln majoritatea razu
rilor. cu adoptarea de 
către cel vizați a unor 
măsuri imediate pen
tru Îndreptarea lu
crurilor.

Este edificatoare. In șmlntină. iaurt, cos 
arest sens, activitatea da oale — ne relntll-

I desfășurată de una nim la flecare control, 

r controlat l.T.L, „Le- lorii « rwoonsablU'din 
i 'mota* din Sighișoara, această Intreoriitdere

se inivlne de condu
cerile unităților. Spun
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fî

care '

; 1 cu carac'.c- 
ioare, avtad U-

!

în mare măsură, avem a- 
riguraiă baza materiala ne
cesari Îndeplinirii planului 
și angajamentelor asumata 
in acest an. Totuși,, at.it u-

ă Înaltă 
din partea 

or față de

e fină din Capitală recomandă

........................... .......... .......................... ...... ._________________________.. , ■
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Oameni de seamă ai societății noastre

In noua halâ do fabricație a ulilcjelor complexe din cedrul uzinei do utilai pelrolier „1 Moi* din 
Ploiejli, producția se desfâjoarâ !a „temperatura Inallâ* a realizării angajamentelor in înireceroa 

socialistă

liștllor din laboratoarele
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ij îndeplinind fl funcția de valori".

I

metalice sintetizate

Ji

I

Rezultatele obținute Ia Uzina de mecanică
/*

între aîte tehnologii moderne, menite «fi contribuie mlntește teg. Petre 
la progresul nwld al industriei noastre, un loc de seamă hal. Exploatarea a 
ocupă lelinolosia de realizare a aliajelor dure din car- 
burl (pulberi) metalice steterizaie., Pusă ]n punct, mal 
de mult, de către epeclalLșll — Intre care 61 cel de la 
Institutul de cercetări metalurgice din Capitală — o 
asemenea metodă a si fost experimentală și an’kaîft 
in producție eu ttuccea in unele Întreprinderi din Bucu
rești și din tară. Conalderind că rezultatele utilizării 
acestei tehnologii justifică extinderea sa. prezentăm ta 
cele cp uimează una dintre cele mal recenta experien
țe ta acest domeniu. , . ■

intenția ca de anul viilor 
el «ă fie Inclus șl prin
tre produsele destinata 
exportul®

„Istoria* acestei reali
zări de prestialu este «em- 

, nlflcatlvâ dta multtole 
puncte de vedere. Ne vom 
opri asupra unuia nin-

hal. Exploatarea acestor 
instalații «a bazează ne 
folosirea unui mediu neu
tru (hidrogen) sau a vi
dului. Instalația de hi
drogen nu funcționa In 
bune condiții : avea o va- 
porizare excesivă. un 
..pur.ct de rouă*, cum 1 
oe spune; necorexnunzâtor. 
,Vegheat zile in sir. apa
ratul și-a dezvăluit plnă 
ia urmă defecțiunea. Am 
remedial-o orbi forle pro
prii*.

Nu a fost singurul caz 
in care. In sprijinul spe
cialiștilor din laboratoare, 
an venit alii ingineri din 
uzinA. Așii au procedat e- 
xiergetleul sef al uzinei, 
ing. Constantin MlUfilles- 
cu. precum și întregul co
lectiv de la «ervic'.ul teh
nolog șef. de pildă. Dar 
aportul specialiștilor de 
Ia Uzina de' mecanică flaut 
din București' in această 
acțiune este cu mult mai 
substantial si ore nn ca
racter net creator. Iii nu 
numai că au pus la punct, 
in vederea asimilării. se

în cadrul Uzine! de 
mecanica fină din Capi
tală (cu binecunoscute
le-! Inițiale U.M.F.B.) s-a 
amenajat, ad-hoc. o ex
poziția. Unul dintre expo
nate — rare beneficiază și 
de nn prospect lămuritor 
mai detailat — este repro- ___ , __ ______ _____
zenlat de plăcuțele din gur : participarea speela- 
carburi metalice slnterl- __  ____________
zale. Luat in sine;- acest uzinei la obținerea a- 

nu spune prea mul- cestui produs. Asa cum 
ținea să remarce irig. 
Petre Mlhal, șeful ser
viciului control tehnlo 
de ealltale. acest epi
sod a relevat încă o dată, 
că rolul Inginerului — mal 
ales al aceluia, ce iucrea-

t-u freze) precum sl dl- “ Intr-noi laborator de ltl(ia elaborată de Insfi-
versetor aparate de mă- uzina, — lunlne cel de tulul dfl cercetări mela-
cel dintre cele<‘caroj-Dre- ^-«ă’jlegătară, oeu nevoile . îjoral-o'.- ^nrln*1 sindfi1"^

printre alți spectallștl, 
s-a remarcat Victor Bizu, 
Inglner-șef de concep
ție al uzinei. Conco- 

- mi tent, s-a trecut la 
organizarea unui sector de 
profil. achizjyoulBdu-se 
utUaieie respective, nre- 
flătlndu-«c oamenii care 
ei lucreze in noua secție. 

Sectorul respectiv se 
va dezvolta operativ în 
următorii ani : el Isl va 
spori eanadlatea produe-

produs 
te : o masă metalică în
tunecată. de forate dife
rite. dor do dimensiuni, 
de regulă, mtataturale. A- 
t.ițiit. Insă, diferitelor 
scule (cuțite de struna, 
sau cuțite amovibile non- 
l. — —. • .... - —.. .~„~.j
verselOȚ aparate de mă- uzina, — rtmtae cel de 
sură și control — de obl- in strîn-

<tipun,rin slrutfcrrbSS iort-ud prpd.ucttel.b,eu rț cerințele ,■ cereetiri-cfpro] 
dispozitive de palpure (cu întreprinderii, ale șecto- 
Kuprafete ce comportă o — 
uzură grabnică) devine, 
dintr-o dată, deosebit do 
p-ețkH. „Aur curat* — 
cum spunea einevo. Plă
cuțele respective sporesc 
durata de folosire o scu
lelor sî dispozitivelor, n- 
paratelor. elimină timpii 
neproductivi (presupuși de 
înlocuirea sau repozltlo- 
nnrea cuțitelor de strung.
de pildă) ș.R. Cel mai \ dmv»x uojwavikaicu utvuut-
împortanl avantaj constă, laboraloarele uzinei, din flvfl diversifica
inși ta faptul ea. prin a- 
sigurarea lor în țară, se 
elimină importul. ȘI tacă 
Ia un produs ce costă eco
nomia națională, extrem 
de scump.

Slnt efecte economico 
dovedite de acum. Căd. 
produsul respectiv a in
trat în fabricație de se
rie. La nivelul actual al 
organizării procesului de 
producție se acoperă chiar 

,r> bană parte din neee- 
Mtațllc actuale ale eeo- 
riiomiel naționale — sî Ie 
va acoperi, ta scurt timn. 
In proporție tot mal ma- 
re. Există, fa același timp. tuși, o defecțiune — Isl n-

rului in care-și desfă
șoară activitatea. Totoda
tă, el a demonstrat că 
realizările tehnice superi
oare nu sini un apanaj ai 
institutelor de cercetare 
sau ui. catedrelor univer
sitare — cum mal cred 
unii — d obținerea lor 
este posibilă -i In uzina, 
in laboratorul uzinal.

Inginerii, alături de teh
nicieni! si muncitorii din
rlndul cărora amintim
pg Ingtnend. F. Dră- u,
ffulfineșcu si tehnidnnul menea, alături de cerce- 
Vincențlu Țigănuș, n-nu - ...
pregetat să-și valorifice 
cunoștințele de speciali
tate. experiența. fante
zia.

„Cită vreme au stai ta 
uzină specialiști de In fir
mele străine furnizoare a- 
lo unora dintre Instalații
le (de sfaterizore, pre- 
staterizare) necesare, a 
ceste® păruseră să func-

gama de produse (de ti- 
podlmenslunl). Da așe-

torea de nivel departa
mental nrwtllutul de cer
cetări metalurgice), spe
cialist! din laboratoarele 
Urinei de mecanică fină 
din București fructifică sl 
eălle de reducere, dacă 
nu de eliminare. in 
viitor a imnortulul de pul
beri metalice, destinate 
a fi slnlerizato sl trans
formate ta osemeneo pta- 

. . , cule de lara uz tadus-
ttoneze perfect: după ce trial.
au plecat a nnărut. to-

în continuarea Investiga- | longcroanelo autocamfonu- 
(iilor înîrepvtase de ziarul i„s. pRniintt.^
nostru in legătură cu as.îr 
gurarea bazei materialo a 
Îndeplinirii angajamentelor 
asumate in Întrecerea so- 
dalistă, corespondenții pen
tru județele Galați, Oradea 
și Brașov s-au adresat 
unor directori comerciali 
dta mari Întreprinderi, in
dustriale.. Publicăm, fa cele 
ce urmează, răspunsurile 
primite, cu convingerea că 
forurile de resort-.vor. ana
liza situația ș! vor lua mă
gurile necesare,- fipllrtfato 
de unitățile respective.

Angajamentul anual de 
depășire a planului de ex
port este de 3 GDO Uffl) lei 
valuta !n dcvîzp libere. 
Plnă ia-30 Iunie s-au-rea- 
Ijzat 2 680 000 lei valută; 
în perioada ce yiho, 
angajamentul anual va fl 
îndeplinit integral, ivin- 
du-se noi pMibtlitfițl de 
majorare a acestuia, posi
bilități izvorilo din sporul 
de producție do fonta el 
oțel pe caro trebuie să-1 dea 
noile ■ l jî‘ 
intru fa
an.

Iuti „ROMAN", , renunțin- 
du-so in acest fol la un im
port costSsl'or. tar la lami
norul do tablă groasă slnt 
in cura do asimilare table 
slab alinte pentru construc
ții navale, .areindu-«i con
diții ca, t:i aaul lf><3. să 
se elimine ,și aceste im-

" ' •- . ■ S' - W 0te-,. ■ îy" .../Z te/Ițte/Uîl UteSte

mărfuri In valoare do 
420 000 lei valută. Deși in 
Început am considerat că 
angajamentul este mobili
zator. occștaț a fait do pe 
acum Îndeplinit. Ca atare, 
în aceste zile, ne vom su
plimenta din. nou angaja
mentele.

Dar. pentru a realiza

Industria Capitalei a realizat 
însemnate eanțități de produse ... ți ’; ' ' ’ • ’’ '

peste prevederi
Oamenii muncii din întreprinderile Capitalei clrwtasc 

Conferința Națtonata a partidului cu realizări de presil- 
l glii. Fină la data de 10 iulie ei au obținut pesta preve
deri înseninata cantități de produse, înlre care : 1 085,3 
tone oțel, I 0'97 tone laminate finite, motoare electrice 
iiMumlnd 01 (M3 kW, 3M pomjK) centrifugale, aproape 
5 500 anvelope. 0 031 televizoare. ------ "" -----------
țesături, 870 IOT tricotaje. 230 
mobilă In valoare de ..... ■

Printre întreprinde 
cele mal mari'2"""’
frtă bumbacului*. țesStorla ..Aurora*. Fabrica de con
fecții și tricotaje.' Fabrica de stofe de mobila. între
prinderile <Jc încălțăminte „Pionierul*, „Flacăra roșie”, 
„Progresul* .Șta.

la Exploatarea minieră 
Sălajul-Sărmășăg, 526 tone de 
cărbune în plus, într-o „zi record”

SALAJ (corespondentul ,„Scîntcli“, -Voslle Rmra). • 
Colectivul de muncă de la Exploatarea minieră Sftla- 
jul-Sfinn&țtig obține In producție fiuccațe remarcabile. 
Inir-o singură zl au realizat pesta jiltin 520 tone do 

i cfirbuiw. în aceasta ..zi record*, brigada condusă do 
minerul Ion Tușan a dat 2G0 tone cărbune In nius. cea 
condusă do Gavril Tuș-er — 130 torte si cea a lui Va- 

EeIIc Pop — 50 tone. Minerii de aici au hotărît ca in 
zilele următoare oină la Conferința Națională a parti
dului să fie depășit șl acest record.

slope, a 031 televizoare, peste H.9 milioane m.p. 
570 400. tricotaje. 226 BOO perechi încălțăminte, 

re de pesta 135 m filoane lei
. rinderile care au înscris ta bilanțul lor 

cele mai mari realizări ko numără Uzina do mașini 
grele, „Vulcan", „Danubiana", Uzina de pocnpe, „Indus-

Utilaje realizate prh autolotare
SLATINA (corespondentul „Setatei!*, Em. Rouă). — 

Muncitorii ateltefuiul mecanic ai Uzinei do aluminiu 
ISlnlJna nu Introdus in fiuxul tehnologic 30 do utilaje și 
dispozitive create, in totalitate, prin nutedoiare. Printre 
aceste utilaje se numără’ șî dUpozJtivul pentru prelu
crat tljo neccfiaro la prinderea mtozllor. Uzina slfil!- 

■nennft are nevoie, anual, de aproximativ 3 009 de âSe-‘ 
i menea tije. Inițial, acestea no aduceau din Import, apoi 
au fost asimilate in țară. Astfel, «-a obținut o econo
mie la prețul de coși de paste I O'M lei pentru flecare 

fdlspozillyj Tot prin autodoîarc a fost construi: un nu- 
Ștoslivuitor necesar in oectJlln de electroliză, care tre
buii .adus din Import. Din calculele special is II tor do 
la uzina elăijacană rezultă că priit autodolare s-au 
ecortoaiJslt paste 10 mSltoara let

it®7*'7 ''JÎSjgfa

J ‘ ‘

lacuri. Mă glndesc că poate 
chlmițiU noștri Ișl. vor lua 
5! ei angajamentul să pro
ducă In țară lacurile de 
care avem nevoite' și să’re-/." 
nunțăm la Importuri care 
slut destul de costisitoare. 
De ani de zile, noi livrăm 
multor beneficiari mobilă 
tapisată in alb (numai in

Răsfoind cronica Ws 
agende de bozmar

* Se numefte SCHON-
< AUER ZOLTAN OTTO, 
J c f.'iaiițru principal enero 
> getic, e secretar al comi- 
; felului da partid al: Fa- 
i brldi de zahăr din Luduș 
[ și despre el multe se pot 
, scrie. Dar nimic nu l-ar 
■ zugrăvi mat exact, mai 
[ plenar declt propriite-i 
i rindurt, deși, despre el In- 
[ suți, n-a scris niciodată 
j nimic, poate doar in au- 

5j toblografli iau in scrisori 
î" personale. însă despre 
■ î altfel de „scrieri" e vorba. 
Ji Fiind maiifru. Inovator,

ț secretar al eomifetulul de 
' partid ți pregătihdu-sc! 
J pentru Conferința Națio-
■ nală, SchSnauer Zoltan 
; Otto trăiește, gtndește șl
■ wiunccjte intens, agenda
■ Iul rilnicd e-foarte incăr- 
î cafâ... Spunem adesea
■ „agenda de lucru* cu sens 
J figurativ i" loc de „acti

vitate programată". AM 
este insă vorba despre o 
agendd tn sens propriu, 

.despre o agendă care este
tn același timp ?t un fur
nal de zi, de fapt, m car
net pa care-l poartă in 
buzunar fi în care scrie 
ce are de făcut, Ui notea
ză idei șl reflecții demne 
de luat in seamă peste o 
zi, peste o lună, peste 
un an...

Figurează aid, de 
exemplu, trei notații care 
comprimă întreaga atmos
feră ce domnește in a- 
cesle zile tn colectivul Fa
bricii de zahăr din Luduș. 
Pe una din file, pariind 
o dală calendaristică din 
urmă cu o lună si jumă
tate, secretarul de partid 
a scris .- ,dS-au analizat 
pofibUltătile îndeplinirii 
mai devreme a planului 
cincinal S-a căzut de a- 
cord că îl putem realiza 
tn patru ani si sase luni*. 
Urmează cifre de plan, 
defalcări pe ani, luni și 

s

DupS citeca 
sdptânilnl Inșii în carnet 
a apărut o alto însemnare 
legată de același subiect: 
^Studiile noastre privind 
îndeplinirea pianului cin
cinal au continuat si am 
găsit cd-l putem îndeplini 
in patru ani și trei luni. 
Comunicat*, far pe o filă 
cu dată foarte recentă : 
„Cincinalul In patru ani 1 
Avem această posibilita
te, Rămine o diferență de 
citeca zeci de miL De 
văzut ce rezerve mal slnt 
pentru acoperirea acestei

însemnările slnt rezul
tatul unor frămîntări deo
sebite, rodul Investigații
lor pe care le întreprind 
comuniștii de aici asupra 
propriilor dlsponibilllăfl. 
Pe secretarul de partid 
aceste preocupări W pri
vesc direct, le urmărește {. . . . . _ ■ 
sa, tot așa cum (si notea
ză zilnic fapte, idei, sar
cini'. Spicuim :

„13 IUNIE 1972 : Desfă-- ____ _
șurarea reciclărilor. Tre- ordine și aici... 
bule urgentata testările fl ” - ------ —
apoi finalizarea măsuri
lor...". Urmează detalii ale 
unei schițe de plan con
cret privind pregătirea 
profesională... Treburi de 
maistru princij 
ducție, dar șl 
secretarului d<

;l le notează In agenda primul gind al unora e eă 
sa umble la derogări de la 
norme fi nu să cânte re
sursele reale ale colectl- 
vulut.„ Trebuie tă facem < 
ordine și aici...

„16 IUNIE 1972 : Din ce 
cauză avem variații in ca
litatea prodiicflel de za
hăr ? Să analizăm, să • 
căutăm cauzele. Oricum, 
pentru 1973 trebuie stabi
lite măsuri ferme. Să dis
cutăm asta tn organizații
le de partid".

„18 IUNIE 1972 : Să in
sistăm pentru înlocuirea 
barăcilor de la grupul de 
intervenție cu o canstruc- 
ție-b!oc modernă, care să 
ofere condiții mai bune de 
lăcuU celor care stau 
acolo10.

„19 JUNIE m2 
s&mnare pur

mnittni principal, in pro
ducție, dar țl treburi ale 
secretarului de eartfd...

„15 IUNIE 1972. Ca 
temn de exclamare : nor
mele locale, interne slnt 
mult prea fluctuante. Se 
fac prea multe concesii 
nejtutlficale. Ca idee : a- 
tuncl cind apare necesita
tea modificării unei nor
me, problema să fie ana
lizată fi in comitetul de 
partid...*.

— Vedeți — Im! explică 
tovarășul ScMnauer — 
asta este fi o problemă de 
conștiință a ur.or tovarăși 
de la nul. Cind te ivește 
o lucrare mai deosebită

„19 .IUNIE 1972 : (o în
semnare pur tehnică, o 
idee de maistru in pro
ducție n.n.). Am fost de 
serviciu azi-noapte șl-air. 
observat ceva anormal : 
noaptea, macazele liniilor 
de transport uzinal sini 
luminase tot cu Idmpa-

rezolv urgent 
iluminatul lor electric. 
Urmează o mică schemă, 
o idee de conexiuni si te- 
/CÎP...

„3 IULIE 1972 : . Ce se 
întlmplă in cooperativele 
agricola de producție care 
— cu 

Unele
au contractat sfeclă 
fabrica noastră ? li 
au culturi slabe, De ce ? 
N-ar fi bine ca specialiștii 
noștri să meargă urgent 
acolo ți sâ vadă ce e de 
făcut K
. Si astfel jurnalul ecu 
agenda sau însemnările 
continuă, desenind profi
lul unul om puternic an
gajat in viata ca cloco
tește In jurul lui.

L-am g&it tocmai rfnd 
ffi răsfoia carnetul pen
tru a extrage din el pro
blemele pe care sâ le no
teze separat, te alt carnet, 
în carnetul pe care-l va 
lua cu cl, ca delectat la 
Conferința Națională.

Mlha! CARANFIt
Foto : KONCZ Jănos B.

■r
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11 exercită aceste organisme 
unitățile componente — in neopul 
urmăririi riguroase a modulul in care 
cate folosit flecare leu, fa care tont 
utilizate materiile primo șl materia
lele, .-fiecare capacitate productivă. 
Totodată, organele ierarhic superioa
re, ministerele — degrevate de o se- 

‘rie do atribuții ale conducerii efec
tive a proceselor economice — îau 
atlt posibilitatea, dt și datoria de a IT> GTB î r, BY, B fl M» «9 BV.B» — Jl— —.

ztaa dta Brașov dt șl coa 
din Blrlad InUmptaă unele 
dificultăți din partea unor 
furnizori In sensul că n- 
ceștla au restanțe ta livra
rea unor sortimente de la-, 
minate. Să luăm cazul Com
binatului irtdentrgic dta 
Ite’lța. Restanțele acestui 
combinat față do noi so

DIRECIORI COMERCIALI DIN MARI ÎNTRIEPRINDERI INDUSTRIALE RĂSPUND LA ÎNTREBAREA:

Oum ați asigurat teza materială
a mteplnrii aogapmsntia?

capaet-fip care vor 
te funcțiune te acest

Cit privește diminuarea 
Importurilor do către b«na- 
ficitiril noștri, avem prevă
zută. te programele do 
producție și asimilări, fa
bricația de bonzi laminate 
la cald necesare rntemtell- 
rll In rece pentru nmbull- 
sare adlnca și caroserii 
auto. în acest semestru se 
va realiza fluxul Integrat 
al beiszUor laminate Ia rece 
din toate clasele de cali
tate, elimintedu-so in acest 
fel importurile respective. 
S-a asimilat tehnoiogia da 
laminare la rece pentru 
tabla de caroserii ouio, ur- 
mlnd să se asimileze te 
continuare această fabrica
ție din oțel elaborat !n 
combinat. La laminorul de 
benzi Sa cald s-a asimilat 
producția benzilor pentru

porturi. De asemenea, cale 
în curs de asimilare o nouă 
marcă de oțel 
risUcâ superioa .
mita de curgere de paste 
4-5 ,kgf/mm3, reduefadu-re 
substonțlaL ta acest mod, 
consumul de metal In con
strucțiile metalice sudate 
folosite in economie.
Infl. Vasil© 1H1MESCU 
director comercial 
cu probleme de desfacere 
Io Combinata! siderurgic 
din Galați

Pentru arest an. Inițial, 
colectivul nostru șl-o pro
pus să livreze suplimen
tar. la fondul pieței., pro
duse In valoare de 2,5 mi
lioane lei. iar la export

planul șl angaJtunentele, vor 
trebui aplicata unele mă
suri tehnlco-organizatorlce. 
Mal Inili, este vorba do re
partizarea unor parcele 
caro ®ă permită tăierea 
treptata, din vreme șl 
cit mai judictoasă, a ma
sei lemnoase. De la dobo- 
rire și pini ta transforma
rea lui in mobflă, șl In alls 
produse finite, lemnul are 
nevoie de o perioadă deștul 
de Îndelungată de „odihnă*. 
Do acest lucru ar trebui 
să țină seama șl ocoalele 
silvice, care să ne isună la 
dispoziție, în devans, par- 
câtelelo pe care le vom 
exploata. Concomitent, este 
necesar să fim aprovizio
nați din timp cu hlrtte 
da șlefuit, clei ș: diferite

- - - * 
p’nzâ) șl aceasta diminuea
ză considerabil valoarea 
producției .exportate, Da ce 
procedăm așa ? întrucât 
fabricile noastre de etofo 
continuă să la producă ca 
acum 10—15 ani, stofe rare 
nu corespund cerințelor ac
tuale, ntlt din punctul de 
vedere al calitățiJ. dl și al 
coloritului — situație ce 
trebuie înlăturată de unită
țile Industriei ușoare..

Ioan TINCAU 
director comercial 
la C.E.I.L din Oradeo

răril resthnțator. Ce ne 
face să nu fim prea opti
miști ș: prea Încrezători in 
piromteâunile tovarășilor de 
la Gaințl ? Faptul că nu se 
prea țin de e.ivlnt fa res
pectarea propriilor angaja
mente. Defectuos este șl 
modul In care ne livrează 
Itanda pe caro o produc. în 
primul rlnd, aceasta ®e ex
pediază fa baloturi 
fitlnf greutatea de 10—-12 
tone >; această greutate de
pășește capacitalea mij
loacelor do descărcare șl 
manipulare alo uzinelor 

■ noastre. Acestea ' glut ne
voite să folosească un nu
măr mare de brațe de 
muncă. în al doilea rlnti, 
fiind ambalată numai cu 
carton, apa pătrunde la ea 
și o oxidează, ceea ce, e- 
viih-r.t, are' o Influență ne
gativă asupra calității ta
biet Oare siderurglșUI gă- 
lățenl nu pot soluționa 
aceste probleme ?

Constantin CIORNEA 
director comercial 
al Grupului de uzine 
penlru fabricația 
de rulmenți din Brașov

(Urmare din pag. I) 
clallșie, tivind planul lor integrat în 
plannl central, general de dezvoltare 
a. intregii economii naționale, au în
datorirea de a-ți asigura ele insele 
mijloacele materiale șl financiare 
de care au nevoie, ceea ce le deter- 
mlnă să desfășoare o activitate 
rațională, eficientă, să manifeste o a- 
tUitdlne activă față de toate problemele' . r_________, ... „„ „
tehnice, economice, financiare șl furi- controla șl îndruma, mal itțdeaproâpe
dice, de a căror rezolvare depinde centralele Industriale, a căror actlvl-
btrnul mers al procesuluț productiv. în -j-‘- - .
asemenea condiții, conducerea activită
ții economico-productive devine tot 
mal complexă. Ca urmare, luarea 
unor decizii șl hotăriri blue funda
mentate redaină confruntarea opinii
lor factorilor do rtepundere cu cele 
ale specialiștilor din diferitele- com
partimente funcționale; dar nud ales 
fructificarea experienței șl Inițiati
vei oamenilor mundl, a’ reprezentan
ților acestora în comitetele șl consi
liile oamenilor muncii.

Dar aplicarea principiului gestiunii 
economico este stimulată si are loc 
In condițiile unui cadru de eolntere- „ ouzau

sare a colectivelor de oameni al mun- unor centrale ce aparțin de Mtatate-
eli bîne_ determinat. Actualul sistem rul Industriei Ușoare. Ministerul'în
de salarlzaj-e, prevederile Lcfl 11 dusMei Construcțiilor de Mașini, Ml- 
organlzăril șl disciplinei muncii in .nWcnll 'Economiei Forestiere șl Ma- 
unîtățlle socialiste do stat, regiemen- tcrlalelor do Consteurib 
țările In domeniul repartizării bene
ficiilor, al’ prețurilor și tarifelor, cele 
privind cointeresarea unităților ta 
activitatea de comerț exterior,-crite
riile pentru aprecierea calității acti
vității întreprinderilor șl centralelor 
ș. a. realizează, . fa fapt, o corelație 
mol slriiMăTntre rezultatele econo- 
mleo-flnandare Înregistrate șl drep
turile și stimulentele de care benefi
ciază tsnîariații (prime, graliflcații, 
Încasarea Integrală a drepturilor bă - 
naști).

Cointeresarea se împletește Insă 
cu creșterea răspunderii materiale a. 
fiecărui lucrător nentru gosnodăriren 
patrimoniului întreorinderil. Încre
dințat do stat sure administrare..nen
tru rezultatele economice obținute In 
unitatea respectivă.' sau — dună caz 
— pentru daunele aduse economiei, 
în același timp, creșterea răspunderii 
ta muncă s-o'.leită o grijă sporită, o 

șl permanentă 
fiecăruia șl 
bunul mers

ele Industriale, a căror activ, 
late ee desfășoară integral in regim 
«xmomlc. Ce Înseamnă aceasta ? 

■Estd vorba do o întărire a controlului 
ierarhic, de o mărire a opcralivliățiî 
și profunzimii sale, control care tre
buie să se exercite mal bine, așa cum 
a fost el conceput. Fiindcă, in prac
tică, în multe centrale Industriale, ac
tivitatea de control continuă fii I se 
drsfăștMire greoi, fiind supusă vechi
lor canosme birocratice. Aceasta b® 
inllmplă mal ales fa cazul centrale
lor care nu s-nu integrat, puternic ta 
viața întreprinderilor, sau asupra-că
rora mlnlsterete continuă să exerdte 
o tutelaro măruntă — ca In cazul

dfrează In 1200 tone oțel 
de rulmenți. Sperăm că 
harnicul colectiv al marii 
cetăți siderurgice va de
pune eforturile cuvenite, 
pentru ca această restanță 
să fio recuperată plnfi la 
15 iulie, așa cuin conduce
rea combinatului s-n anga
jat. într-o situație similară 
se află șl uzina „Oțelul 
roșu“, care — ta ora actua
lă — înregistrează o rărnl- 
nere în urmă do 280 tone 
oțe! față de‘ uzina dta Bra
șov șl de 150 tone față de 
cea din Blriad. De aceea, 
cerem în modul cel mal 
serie® ra restanțele să fie 
recuperate Integral In 
cursul trimestrului IIL

W . HM 
șl g&SățcnlL Planează ln- 
csrtitadlnea aaupra reeupe-

NOTA REDACȚIEI s 
Combinatul siderurgic din 
Galați obține bune rezulta
te ta îndeplinirea pianului 
de export șl a angajamen
telor asumate in întrecere 
la acest capitol. La fel si 
Combinatul siderurgic din 
Reșița și-a depășit planul 
ta oțel. De ce nu înregis
trează aceleași realizări șl 
ta livrarea promptă, a tu
turor comenrllor către anu- 
mlțl beneficiari dta con
strucția de mașini ? Deci, 
întrebăm : cind vor fi re
cuperate de către cele două 
combinate restanțele in' li
vrare, Ia sortimentele a- 
mlnllte, față de Grupul de 
uzine pentru fabricația de 
rulmenți zdin Brașov ?

exigență , 
a> tuturor ._____ ______ .
al activității economice. Răspun
derea nu se referă numai li 
flecare lucrător te parte, el și 
Ia Întregul colectiv. întreprinde
rea șl centrala au, cum se 
știe, posibilitatea eă constituie dife
rite fonduri la dispoziția tor pentru 
finanțarea producție! sau a unor In
vestiții productive, efectuarea anu
mitor modernizări și Îmbunătățiri ale 
tehnologiilor de fabricație, pentru 
construirea unor obiective, sociale 
(locuințe, creșe, cantine ș. a.). După 
cum, neroalizarea eficienței «contate 
se repercutează ntlt asupra activită
ții economlco-financinre a unităților', 
rit șl asupra înfăptuirii unor nevoi 
sociale ale colectivului. Iată, de pil
dă, ce efecte a avut asupra activității 
finonciare a Centralei Industriale de 
electronică șl (ehnlca vidului realiza-

tarlalelor do ConstrucțiL.
Modlficîndu-se raporturile tatre În

treprinderi și bugetul statalul (admi
nistrat prin insliliillile flnanclar-ban- 
care). precum șl intre unitățile eco
nomice, in sensul eă (oale aceste re
lații se desfășoară pe baze economi
ce (așa cum prevede Legea privind 
gospodărirea mijloacelor materiale ișl 
bănești, organizarea ®j funcționarea 
controlului financiar, • noul sistem do 
finanțare șl ereditare a întreprinde
rilor, o seric de holărlri îde Consi
liului de Mi niștri. adoptate fa acest 
scop), s-a ridicat pe un plan superior 
controlul asupra activității economt- 
co-fteanctare a tatroprin.deirffldr. O 
deosebită vigoare practică are. in 
lumina reglementărilor amintita, 
controlnl în faza premergătoare efec
tuării operațiilor economlco-finan- 
ciare. în scesl sens, este demnă de a 
fi relevată prin efectele, sale econo
mice experiența unor centrale indus
triale șl întreprinderi caro șl-au or
ganizat compartimente de control 
preventiv. Astfel, în patru luni < din 
aeest an, compartimentele amjntlts 
au refuzat să a probe efectuarea unor 
cheltuieli nerațtonnle de 18.0 mlltoane 
lei la Grupul de uzlno ..Xi Augusta, 
din caro numaî renunțarea la anu
mite aprovizionări neoportane re
prezintă.11,0 milioane lol, de SL3 miri 
lioane lei ia Centrala Industriei con
fecțiilor din Sibiu, de 51,2 milioane 

..lei !a Grupul Industrial de chimie 

.RSmnicu-Vilcea.
Băncile finanțatoare, avîiul posi- 

bilKatca să cunoască ta perma- 

derilor, modul in eare 
creditele, fără a leza cu nimic au
tonomia operativă șl drepturile mal 
largi de rare se bucură unitățile,5 au 
datoria să exercite un control pre
ventiv mai ferm, mal exigent. La 
riadul lor, întreprinderile, In calitate 
de furnizori și beneneiari, Intră ta re
lații directe, nemijlocite,' fa vederea 
încheierii contractelor economice. 
Ca atare, un aspect esențial al apli
cării gestiunii economice II constituie 
faptul că activitatea unităților nu 
osie privită îngust, limitat. întreprin
derile fiind obligate eă ®e Inte
reseze, ailt cu ocazia încheierii con
tractului, elf și pe parcursul execu
tării obligațiilor, de situația finan- 
dnră a partehcralul. în acmt fel, se 
ndinceșlc lațura controlului reclproo 
intre întreprinderi, ceea ce este de 
natură să contribuie ia gestionarea 
cu grijă de către unități a mijloace-? 
tor materiale și bănești încredințate 
spre administrare do către stat.

nentă situația financiară a Întreprin
derilor, modul in care stei folosite 
creditele.- fără

&, de pil- tonomln operai
.... - «cttvltaUl. 

finonciare a Centralei Industriale de 
electronică șl tehnica vidului realiza
rea, te 1S71, a planului de beneficii 
te proporție de numai 97,5 la ană : 
unitățile subordonate nu au puiuț 
rambujraa declt frl,6 la sută din va
loarea creditelor pentru creșterea 
anuală a mijloacelor circulante, Iar 
centrala nu șl-a putut asigura derit 
7t).7 la sută din fondul de rezervă, 
și 70.4 la sulă din fondul de Inves
tiții hecenlralizate.

î.T.re aspectele calitativ superioare 
alo aollcărU nrinclpiulul aesHunii 
economico, conferite de măsurile 
adoptate după Conferința Nnțlonală 
a partidului, se relevă te mod deose
bii perfecționarea mecanismului con
trolului prin leu al aclîviiâiil între
prinderilor și centralelor industriale. 
Crearea centralelor a du® Sa mări
rea operat!vltASir controlului pe care
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menii din jur — o obișnuin
ță, o datorie a fiecărui ar
tist adevărat, dornic să-șl 
reprezinte pe scenă fidel șl 
emoționant contemporani, 
dornic să transforme sala 
de spectacol intr-un t<x do 
dezbatere a celor mal acu- 

nie vremii și so- 
azL Sesizezi pre

Observi viața, observ! ‘dă

Acum citeva zile, In urma 
unei furtuni, linia aeriană de 
Înaltă tensiune dintre comunele 
Focuri șl Gropnița (Inși) n fost- 
®ooas.ă din funcțiune. Se topise 
unul din conductorii aerieni și 
o porțiune de vreo 70 m do li
nie căzuse la pămlnt. Locuito
rii din comunele Berzey'.l, Coar
nele CaprlL Plugari sl din eatul 
Hodora al comunei Cotnari ră
măseseră fără lumină electrică. 
Reparația necesita cel puțin o 
aăplămlnă de lucru. Tehnicianul 
Mihal Clobami, do la centrul de 
distribuție a eîectrlcltățJl din 
Tg. Frumos, o organizat insă I 
imediat o echipă de intervenție i 
formată din electricienii Alexan
dru Brumă, Ion Popa. Spiridon 
Gavriloaiei șl Vaslio Rus, care 
au sosit Ia fața locului Intr-un 
timp record șl cu Început lucrul. 
Deși ploaia n-a conlenii, elec- ' 
tridenll nu mundt 24 de oro 1 
fără întrerupere, reușind să 
Înlăture avaria. Și-au făcut pe | 
deplin datoria. .

Bicazul
își așteaptă 
pescarii

BlcozDa dțiva ani, tacul 
c&ta cercetat în lung șl-n lat de 
un număr tot mal mare de pes
cari. De curlnd, contlnulnd ac
țiunea începută acum patra 
ani, nu fost deversați din 
incubatoarele crescătoriilor incă 
2t>3 GOT puteți de păstrăvi, spe
ciile curcubeu șl indigen. De 
asemenea, <se află In cura de 
populare cu puiet de crap și 
caras șl lacurile artificiale de la 
PtogăraU, Vaduri șl Bitca Doam
nei. Pină In prezent, In apele din 
zonă au fost deversați peste 
3OT0OT puie ți de mroană. rican 
și morun. Să recunoaștem, prin 

asemenea cifre,

Cronica zilei_ _ „ _ . 1 do șl mă glndesc mal ales la
realitate șl de oamenii do scriitoarele noastre — să 
„aici și de acum®. Deși te ko apropie do universul 
gupuna unul examen profe- foarte interesant, răscoll- 
stonal deosebit de greu, un tor șl dramatic al femeii 
roi adevărat, de erou con- de azi. Dacă dramaturgia 
temporan. Iți dă o bucurie noastră ar investiga lntr-a-j 
incomparabil mal mare de- ■ do văr realitatea, conflictele 
dt un rol clin repertoriul el celo mal tulburătoare, ea 
clasic. Satisfacția ta de ac-’ ar trebui să ofere actrițe- 
tor-celățean chemat să e- loc , noastre — dintre caro 
duce; să modeleze credințe atltea. talente adevărate, 
și sensibilități este cu mult nu-șl dau măsura valorii 

din lipsa de roluri memo
rabile — partituri dintre 

g, cele mal Interesanta și mul 
complexe. Am avut posibi
litatea să urmăresc Intero-

■ sania evoluție a unor femei 
de-a lungul a 15—20 do ani.

■ Ml le amintesc ta Început : 
— muncitoare, timido, sllnga-

ce„. Cita schimbări, ce spec
taculoasă devenire a ur
mat ! Ce eliberare, ce să
nătate morală, ce mesaj 
civic șl uman Iradiază din 
vtața șl faptele lor 1 Multe 
dintre ele s-aii înscris în 
conștiința mea ca niște per
sonaje. De altfel, urmă
rind înaltele realizări ale 
poporului nostru, ntlt de 
abundente ln aceste zile, 
Iți dai seama că Întreaga 
țară c bogată In eroi — 
„eroi al mimcii", acele ne
numărate figuri ce formea
ză „oamenii da seamă al 
societății noaștro0. 

Cred că in aceste zile, In 
care teatrele Iți definiti
vează repertoriul, % anga
jarea deplină a artiștilor 
ln efortul colectiv presu
pune meditația șl partld- 
IMirea lor ta o concepere 
judicioasă a afișului, cu 
glndul la Înalta funcție e- 
ducaUvă pe cnro o, are do 
Îndeplinit arta sl la care ne 
cheamă atlt do fierbinte 
partidul

Există, desigur, numeroa
se alte probleme organiza
torice a căror clari fi care șl 
soluționare, prin dezbatere 
colectivă făcută cu mare 
atenție, cu Înalt spirit crl- 
Ur șl autocritic — vn asi
gura o ritmicitate sporită, 
un număr mai mare de 
spectacole de calitate.

Refuzul lucrului pe jumă- 
întlndem șl noi, din nou, tale al soluțiilor mediocre
punți către dramaturgi. ®a «sto
(stabilim un dialog viu In- “ “
tre noi. să 11 determinăm eu 
puterea noastră de convin
gere, cu dăruirea noastră 
fierbinte de a Juca un tea
tru al problemelor vil șl 
adevărata — să Investighe
ze mal autentic «jl ma.1 
adine realitatea. Personal 
aș dori ca dramaturgii —

Ideologică șl nrtlsllcă trn- cu conflicte inspirate 
sat la plenara din nolem- — 
bric.

Timpul care a trecut, mtî- 
turizarca, cristalizările ope
rate In conștiința fiecăruia 
dintre noi ne determină oă 
ne punem In mod lucid în
trebarea : „Am făcut destul,' 
am găsit calea cea mal bună 
de a no racorda șl de a con-

te aspecte 
detății de . . . , ,

’enl preocupări ma- tribul ta îndeplinirea „pla- 
ntrebări creatoare, fe- nulul" nostru T“ 
finalizări. <> remarca-întrebarea conține un lm- 

____l___2^j3^j^ener- ■ ax*.»?»»»' 
gll. Hotărirea mobilizatoa
re, .„Cincinalul înainte de 
termen 1° exclude orice fes- 

ftăHiftJ Mitei & artă 
ne creatoare. ■ , ..... —.........

Marile evenimente, națio
nala care ee apropie .slnt 
Intimplnste cu un binevenit B DU
efort de analiză realistă^ X-Fx 8 B H
lucidă, atotcuprinzătoare a 
realizărilor din fiecare do
meniu, cu o strădanie do 
Îndrăzneață critică a nea
junsurilor, do cutezătoare 
prospectare a sarcinilor vii
toare.

Se face remarcat pretu- 
fktrfenl efortul de vakurifl- 
care superioară a resurse
lor, do materializare a copa
ci lăți tor de creație ome
nească ; o impresionantă 
profuzJe do Inițiative, o mai 
autentică, vie colaborare 
între diferite domenii, in
tre diferite mari unități-in
dustriale, economice. Se a- 
nunță de pretutindeni pla
nuri Îndeplinita Înainte do 
termen, zed de Inovații.

Evident, activitatea spiri
tuală Șl eficiența el nu pot 
fi proiectate șl măsurate cel 
mai exact ln cifre șl nici 
imediat Decontările ln timp 
pot impune concluzii sur- 

' prlnzătoare. Dar ml se pare 
la fel de evident că oame
nii da artă se simt noli- 
dari cu efervescența Între
gi! țări.

Șl această solidaritate nu 
este numai una morală, ci 
șl una de muncă, de efort 
creator comun — o solida
ritate puternic activă. Ml 
se pare evident, cu alte cu
vinte. că flecare om cte artă, 
în domeniul Iul, în cadrul 
postbllltățitor Iul do afirma
re se rimte solidar șl ln a- 
celaș! timp In întrecere cu 
țesăloarea do la Cluj, care 
lucrează 1a mal multe răz
boaie sau cu metalurgistul 
din Brașov, care a realizat 
peste IOT de Inovații.

Marele nostru angajament 
este slujirea dt mal rodnică 
a programului de educație

; r tutindeni 
joro, Intri 
rlclte v ,,
bilă concentrare ,de
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_____ .modeleze credin 
și sensibUlLățl este cu m.. 
mal mare.

șocsalîstă
plicit Îndemn ta nemulțu
mire, ta a tinde spre șl mal 
bine, șl mal mult, șl mal 
diver a

în sensul’ unul răspuns 
satisfăcător ta această În
trebare m-a bucurat mult 
inițiativa „Lunii dramatur
giei românești0, faptul câ 
teatrul nostru a fost cel 
care a deschis această ma
nifestare și, desigur, taping 
d m-arn numărat printre 
Jnlerprețll unuia din spec
tacole cu o piesă româneas
că — „Iadul șl pasărea". 
Sala n fost plină. Spectaco
lul a avut un aflux de pu
blic nial mare decit altele, 
fapt caro arata Interesul 
publicului pentru .piesa ori
ginală in care se Încearcă 
reflectarea vieții șl a proble
melor oamenilor acestui 
timp.

E o mare plăcere să Joci 
In plase de actualitate,

Din păcate, ocaziile pe de
plin satisfăcătoare slnt ineă 
rare... Noi, actorii, de
pindem, cum bine se 
știe, de opera altcuiva, a 
scriitorilor. în măsura In 
care o avem șl ne putem o- 
feri talentul o facem cu pa
siune Dar aceste prilejuri 
slnt Încă foarte puține. Șl, 
fată, mă gindeam, citind In 
ziare chemările la necesara 
colaborare și sprijin reci
proc. ale unor unități een- 
nomice, că n-ar fi rău să

care 11 dă întregul popor 
muncilor mobilizat In cin
stea Conferinței Naționale a 
partidului șl pe care șl 
noi, oamenii da teatru, 
slntem mîndri să-l urmăm,. 
isă-1 Îmbogățim.

Irlna Rflchlțcanu- 
Ș1BIANU

Masayoshi OhJra.• ministrul afaceri
lor externe al Japonlal, a transmis, 
o telegramă , tovarășului Comellu' 
Mănescu, ministrul afacerilor externe 
ai Republicii Socialiste România, in ■ 
care exprimă mulțumiri pentru fell- 
dtărLle ce l-nu ’ fost adresate cu 
ocazia numirii sale în funcția do mi
nistru de externe.

convi:ntii:
PRIVIND COLABORAREA

IN DOMENIUL TURISMULUI 
ÎNTRE ROMANIA 

ȘI B, D. GERMANĂ
Mihal Părăluță, adjunct al minis

trului turismului șl Vdkmar .Winkler, 
adjunct al mlnlstnilul transporturi
lor, nu semnat miercuri la București 
o convenție privind colaborarea in 
domeniul turismului Intre Republica 
Social fală România și Republica De
mocrată Germană.

Au fost de față Ștefan Enaehe. ad
junct al ministrului turismului din 
Republica Socialista- România. Hans 
Marelzkl, însărcinat cu afaceri ad- 
lnterim al ambasadei Republicii De
mocrate Germane fa București, 
funcționari superiori din Ministe
rul. Turismului șl alte persoane ofi
ciale.

Convenția este menita să dezvolte 
In continuare legăturile turistice șl 
colaborarea In domeniul turiamulul 
dintre cele două state, ceea ce va 
contribui ta adlnclrea prieteniei fră
țești dintre popoarele celor două țări.

SEARĂ CULTURALA 
CU PRILEJUL 

ZILEI NAȚIONALE A FRANȚEI
Cu prilejul Zilei naționale a. Fran

ței, Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat 
miercuri o seară culturală.

Ău participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
personalități ale vieții culturale el 
artistice, ziariști, un numeros nubric.

Au font prezent! membri al Am
basadei Franței la Bucuresll. membri 
al cornului dlDlomaiic.

Dună alosutJuneu de deschidere, 
rostită de Octav Livczeanu. vicepre
ședinte al I.R.R.CJ5.. Ecaterlna 
Oproiu, redaetor-set al revistei ..Ci
nema". a Împărtășit auditoriului Im
presii din câta tortile Întreprinse in 
Franță.

A luat apoi cuvin tul Francis Mar
cel Marie Levasseur, ambasadorul 
Franței fa București.

Programul serii culturale a oferit, 
de asemenea, celor prezent! o gală 
de filme documentare franeeze.

' . j
DELEGAȚIA DE PARLAMENTARI SOCIALIȘTI DIN ELVEȚIA

Tovarășul Ștefan Voitec, Dresedln- 
tele Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a primit, 
miercuri dimineața. la Palatul 
M.A.N.. delegația de parlamentari «Oț 
daliștl din Elveția, condusă de dr. 
Arthur Schmid, președintele Partidu
lui Socialist Elvețian.

Din delegație fac oarte dr. Richard 
MOller. vicepreședinta al .partidului, 
dr. Rolf Weber. Ren6 Felber si Di
dier Wyler, membri ai Comitetului 
Director al Partidului Socialist Elve
țian, deputat! in Consiliul National 
Elvețian.

La întrevedere au luat narlo 
Gheorghe VasillchI. președintele Co
misiei pentru cAnătatc. muncă si 
asigurări sociale a M.A.N.. Aurel 
VJJoli. președintele Comisiei econo- 
mlco-finandnre a M.A.N.. Ion Măr- 
glneanu, secretar al M1A.N., nrof. dr. 
Tudor Ionescu Si Mircea Angelescu, 
membri al Comisiei de politică ex
ternă a M.A.N.

în timpul Întrevederii, care s-a 
dealăjurat intr-o atmosferă de cor

dialitate. a avut loc un schimb de 
opinii privind activitatea parlamen
tarilor din cele .două țări, subllnlta- 
du-se dorința sl posibilitățile de dez
voltare a colaborării lor. In interesul 
bunelor relații romăno-elyellcffte. Au 
fost relevate, de asemenea, rolul si 
contribuția pe caro o pot aduce par- 
fementaril la întărirea climatului de 
pace șl prietenie intre țările si po
poarele din Europa 51 din lume.

*
în aceeași zi, delegația de parla

mentari socialiști din Elveția a avut 
întrevederi ta Ministerul Educației ai 
învățămlntului, cu ministrul Mircea 
Malița. Au fost abordate o serie de 
probleme privind lnvățămlntul in 
Republica Socialistă Romania si prin- 
clpalele preocupări în acest domeniu.

în continuare, .membrii deleaallei 
de parlamentari eocinltsU din Elveția 
nu vizitat Muzeul de Istorie al Repu
blicii Socialista România. Muzeul sa
tului si citeva dintre noile cartiere 
ale Capitalei.

(Agere refl)

PREȘEDINTELE COMISIEI PENTRU POLITICĂ
A PARLAMENTULUI AUSTRIEI

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
tovarățul Ștefan Voltec, a primit 
miercuri, la Palatul M.A.N., pe Karl 
Czcrnetz, președintele Comisiei pen
tru politică externă a Pariamrarilu- 
lul Austriei, secretar al Partidului 
Socialist Austriac, care ne vizitează 
țara la Invitația Comlstal pentru po
litică externă a M.AN.

La întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Mihal Dalea, președintele Comisiei 
pentru politică exlență a M.A.N., Ion 
Mărgineanu, secretar al M.A.N'.. pro’, 
dr. Tudor lonescu, membru al Comi
siei pentru politică externă a M.A.N., 
prof. unit', dr. Jenn Livescu, mem
bra al Comitetului de Conducere al 
Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie România—Austria.

A fost do față Rudolf Bogner, În
sărcinatul, cu afaceri ad-lntcrlm al 
Austriei la București.

Cu acest prilej, după o Informare 
asupra activității M.A.N. șl a comi
siilor sale permanente, s-a făcut un 
schimb de opinii asupra posibilități
lor de dezvoltare In continuare a 
relațiilor de prietenie dintre parla
mentarii români șl austrieci, In in
teresul ambelor popoare.

EXTERNĂ

avut loc oMiercuri dimineața, a „------ T
întllniro între președintele Comlstei 
pentru politică externă a M.A.N., 
Mihal Dalea. și președintele Comisiei 
■pentru politică externii a Parlamen
tului Austriei. Karl Czerncrtz.

La convorbiri au luat parte Ale
xandru Sencovlcl, președintele Gru
pului parlamentar pentru resațlile 
de prietenie România—Austria, Ale
xandru lonescu, secretar al Comisiei 
.pentru politică externă a M.A.N, 
și prof, unlv dr. Jean Llvescu.

A participat, de "asemenea, Rtido'i 
Bogner, tnsârdnatul cu afaceri ad- 
lnierim ol Austriei La București.

în timpul Întrevederii, desfășurate 
într-o atmosferă de cordialitate, s-a 
efectuat un schimb de păreri cu pri
vire la unele aspecte legata de con-- 
v oca ren Conferințe! europene pentru 
colaborare și securitate.

*
în cursul aceleiași zile, oaspetele 

austriac a făcut o virilă la Muzeul 
de Istorie al Republicii Socialiste 
România.

în cinstea oaspetelui, Mihal Dalea 
a oferit un dineu.

Delegația Republicii Populare 
ongo. condusă do Alfona Gangoue,

s plăcere sa Jod 
de actualitate,

NOUL SPITAL DIN RÎMNICU-VILCEA

Comoara

s

ii*, ori din 
shțtel, pre

prisma unor ____ __
că partidele de pescuit devin 
mal mult dorit- promițătoare.

M.A.E. din' Ministerul . . .
cum șl membri ai Ambasadei Austriei 
la Bucuroșii.

(Aserpres)

(Agorprcs)

ț 5'

munca.

construit; blocuri do locu-r

a fi Înscrise do

căror dxpericn- 
vocatle. pentru 
fie profund iu-

ÎNSEMNĂRILE CIVICE
im 
re
do 
la 
n-

de la Coseni
m.<ț:„«>1

Florea Păpuț de la l-A.S. tîzun 

(Cocaina) l-a rugat pe șeful 
fermei zd-i dea voie tă scoată 
nițta pietroaie din fundația unei 
țarc demolate din talul Coșcni, 
pentru a le folosi la fundația 
casei tale. După primirea avi
zului favorabil, s-a apucat de 
treabă. Dar abia a scot doi bo
lovani, cind, deodată, a dat peste 
o cutie de tinichea complet ru
ginită. A găsit ln ea 107 mâneri 
de aur, datină de prin anul 1500.

De pe 
stingă
la spital!

La volanul microbuzului 31— 
HR—1 045, proprietatea coopera
tivei „Arta TLrnavei0 din orașul 
Cristuru Secuiesc, șoferul Alndar 
Lakatus sa’ îndrepta pe un drum 
județean din comuna Săllcenl 
gpre Martini?. Avea In mașină 
14 persoane, pe care lo ducea ta 
o Inmormlntare. La un moment 
dat, într-o curbă lipsită de vi
zibilitate, a trecut pe partea 
atingă a -jselel 1 O Imprudență 
care n-a Intlrztat să se răz
bune. Pentru că, după citeva 
clipe, A. L. s-a trezit față Ln 
față cu un autocamion caro ve
nea din sens opus. O Izbitură 
puternică șl cele două mașini, 
grav avariate, au rămas imobi
lizate In șosea. Șoferul A L. 
șl încă un pasager din micro
buz, -ambii accidentați .grav, 
au fost lnterna‘1 Ia spital. Și 
nu greșim deloc dacă adăugăm 
că puțin a lipsit ca acest viraj 
„scurt0 să nu ®e transforme kt 
tr-o catastrofă.

„Strata
gemă 
n-a reușit

Arestat pentru Băvlrșlrea unul 
furt, Alexandru ? Păunoiu l-a 
întllnlt în arest pe Gheor
ghe Todlraș, cunoscut reci
divist. Din una în alta, A P. 
l-a povestit ce ,.n pățit" do n a- 
jun'i acolo, lor Gh. T. s-a ofe
rit imediat să-l rodea libertatea. 
Cum 7 Foarte simplu. Avind ta 
activ nu mal puțin do 70 de 
furturi, Gh. T. B-a hotarit să-I 
Ja asupra ea și pe cel săvlrșlt 
de A. P. Zis șl făcut Todlraș s-a 
autodenunțat ca autor al furtu
lui nr. 71 șl cazul a ajuns In fața 
înstantel de Judecată a sectoru
lui 6 din Capitală. Aici Insă. 
..stratagema0 a dat greș. în fața 
dovezilor șl a probelor prezen
tate de martori, adevăratul au
tor al furtului — Alexandru Pâu- 
nolu — a fost nevoit sfi-șl re
cunoască fapta. în consecință, 
completul de Judecată a trebuit 
să adauge la furtul propriu-zls 
șl încercarea de „salvare0. în 
urma pronunțării sentinței, A. P. 
va executa trei ani do Închi
soare.

Rubricd redactata da i 
Dumitru TSBCOB
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînleîi*

SCHIMBUL INSTRUMENTELOR 
DE RATIFICARE A CONVENȚIEI 
CONSULARE DINTRE ROMANIA 

ȘI AUSTRIA
La 12 lube 1072 a avut Ioc la Mi

nisterul Afacerilor Externe schimbul 
Instrumentelor de ratificare a Con
venției consulare dintre România șl 
Austria, semnata ta Vienn, la 2-1 sep
tembrie 1970.

Din partea română schimbul a foit 
efectuat de Gheorghe Săulescu, di
rector In Mlnlsteral Afacerilor Ex
terne, tar din partea austriacă de Ru- 
dolf Bogner, însărcinat cu afaceri 
a.1. al Austriei la București

La ceremonie au anistet Vaslle Gll-
tR-i ol

PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
..... .

A participat Thairin Kyaw | Tun, 
ambasadorul Uniunii Birmana la 
BucureșlL j

❖
Tot miercuri, delegația guverna

mentală birmană a avut convorbiri 
cu Nlcolae Nlcotae, ministru secre
tar de stat Ia Ministerul Comerțului 

.Exterior, cu Vaslle Voioșenluci pre
ședintele .Consiliului do administra^

Tovarășul Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului do Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, a primit 
miercuri după-amlază delegația gu
vernamentală b’rrnană, condusă de 
Moling Lwln, ministrul comerțului 
al Uniunii Birmano.

în timpul Întrevederii. care a-a des
fășurat Intr-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme privind dez- 
^farca;,retabpririi Intre deșta
țări, extinderea schimburilor co
merciale.

PRUGRAMUL I

D.OT Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

t?,M România In lame.
5^3 Prietenii lui Așchluță — emi

siune pentru preșcolar!. f 
15,00 Cura de Limba franceza (lec

ția a 3-a)
10,30 Ex-Terra TS.
II,M Telednemaleca : „Frumusețea 

diavolului".
11,33 Telejurnal.
10.03—17,M Tnlescoalfi. In ajutorul

țla a 3-a).
10.S9 Ex-Terra ’

cinema
A Explozia albi : VICTORIA — 9; 
11,15; lî.Sâ; ÎS; 18,35; B3.43.
• Vedere do pe pod : SAIta. PA
IETULUI — 17,15 (seria do blleto 
— 41®3); 33,15 (seria de bllo'-o — 
4151), SCALA - »; 11,45; 15; 18; 
31, FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13^0; 
18; 1SÎM; Sl, la grădină — S3, GRA
DINA SELECT — 30,15.
c Program do desene animale 
pentru copil: 10; Batalionul invi
zibil — II,M: 13,33; 13,45; Inima c 
uu vinilor singuratic — 18; S3,30 I 
DOINA.
a O ataecre : PATRIA — 10; 13,30; 
18; 18,33: 21, CAPITOL - 9,33; 13; 
14,15; 16,M: 18,48; a, la grădină — 
S3,13.
e Ora elefanților albaștri — S—15,35 
ln continuare : Program de filme 
documentare — S0,15 : TIMPURI 
NOI.
a Trei din Virginia : LUCEAFĂ
RUL - 8^0: n; 13,33: is; 1W 
31, BUCUREȘTI — 8.33; 11; 13,30; 
IS; 18J3; 31, FAVORIT - 0.15;
11.33; 13,43;. JS; 18.15: 39J9. GRA- 
i' Ăvr'nluri la ' Marea Neagră : 
BUCEGI — 18,30, ln grădină —

18; 18,3.3; », FAVORIT
I. .--.““ 
dina doina — rs.ts.
a Aventuri la
BUCEGI - IS.J3, __ .____

’S3,ÎS, ARTA — ÎS, la grădină — 
S3.1S.
a Jocul de-a moartea : FERO- 
VIAn - e,!5; 11,30; 1J,«; IB; 1B.1B; 
S3.3O, MELODIA - 0: 11.15: 13JS3; 
18; 18J0: rt.15, MODERN - B;
II. 15; 13,33: 18; 18,13; 30.45, la gră
dină — 30,15
o Floarea-ioarclul : LUMINA — 
0; 11,15; 13.M; 10,15; 11J0; 30.45.
a Vera Cruz — 10: IS; H: ÎS. Pal 
șl Patachon — 18.15, llebeca — 
M,3? : CINEMATECA (sala Union), 
c Marea speranța albi : EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13.27; 10; 18,15: 
M.K, AURORA - S; 11.15: 13,30; 
18; 18,15, la grMlnâ — 30,15.
a As IS-seară dansăm In familie t 
UNIREA — 15: 18,15, Ia grădină — 
SOJO. PACEA - 15,45; 18: S3.
a 30 031 leghe sub mări s GRIVI- 
TA — 0; 11.15; 13^3; 13.43; 1BJ5; 
33.M, FLAMURA — 0; 13; 13; ÎS;

eandldațllor Ia examenul de 
admitere In lnvățămlntul au- 
perior

17,S3 Deschiderea emisiunii de 
Emisiune In 

ba maghiară
18,30 La volan — emisiune pentru 

iicăloril auto.
18,50 Sensul acllunll — perfecțio

narea. Eficiență — responsa- 
rbllltaio. Reducerea cheltule- ‘ 
Iilor materiale de producție.

10^3 1031 de seri : „Pctrlcă și tncB 
cineva”.

18,33 Tel eju mal.
38,00: Raportăm Conferințe! Națio

nale a parUduluL Oameni șl 
fapte din marea Întrecere.

33'40 TsneriJ despre el InșlșL 
„A round șl a trăi In chip 
comunist*.

o Odiseea generalului Jose i LIRA
- 13,33: M.
a Genoveva de Brabant : GRADI
NA LIRA - ÎO.M.
a Casa de «ub arbori : GLORIA
— 8: 11,15; 13.30; IS; 1U.L5; M,37.
TOMIS - 0; 11,15; 13^3; W, 10,15. 
la grădină — S3J3. "
gOsceota I BUZESTI — 15.S3: 18, 

grădină — :tMd.
• Robin Hood : DACIA — 0: 11.15; 
1343; ÎS; 18.15; 33,33, GIULEȘn — 
13,33; 18; S3.ta.
a Felix șl OtlUa 1 FLACARA — 
uja;.io.
a Mă Horii! rite unul comisar de 
pollUe făente procurorului repu-

■ bilcll : VOLGA — S; 11,15; 1340: 
18,301 ÎS. 45.
n Dacii : FERENTARI — 15.M; 
17,43; Să.
c .Desculț In pare : MIORIȚA — 
0; 11.15: 13J0; 15.45; 18: 33.38.
• Puterea șl Adevărul ; CR1N- 
GASI - 1543: 10.
a Ultimul domiciliu cunoscut i 
CENTRAL — 0.15; 11J>3: 13.45: 15; . 
18.15: 30.30.
a Ancheta de Ia hotel „Excel
sior” : DRUMUL SARD — 1S.3CI: 
17.45: 33.
a Con : COTROCENI — 15JO: 10. 
a Adio, domnule Chips ! : VITTO- 
ItUL — 15.45: 19.
a Anchetatorul : FLOREASCA — 
15JS; 18d 23.30.

a Teatrul Național „L L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Travesti 
— S3.
a Teatrul de comedie fia teatrul 
de varâ „Herăstrău-) : Fala mor
gana — 33JO.
■ Teatrul „C. L Noltara" (la Are
nele Romane) : Zlg-zag — S3.
a Teatrul satiric muzical „C. Tfi- 
na.i»" (la grădina Boema) : Trils- 
tLliul meu drag — S3.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
româna* : Pe plaiurile Mioriței — 
18,30.
a Spectacol de sunet șl lumină 
(la rotonda scriitorilor din parcul 
Glșmlglu) — S3,33; 31,15.

51,M Pagini de omor : „Aventuri 
in epoca de piatră".

32,03 O scarS la Teatrul muzical 
din Constanța.. Pagini cele
bre din operete.

S3.S3 „34 de oro*.

PROGRAMUL H

D,03 Concert atmtonlc. Simfonia n 
TV-n do Gustav Mahler in 
Interpretarea orchestrei. sim
fonice a Filarmonicii de Stat 

•„George Enescu". Solistă : 
Emllta Petrescu. Dirijor: 
Mircea Cristescu.

SI.B0 Agenda.
21,10 llueureș'Jul necunoscut. Fin

ii n lie orașului.
2:,*3 Fîlm serial : „Ultima cursă 

a Albatrosului
S2.S5 Cărți .ți Idei.

(Urmare din pag. I)

tăios exprimată a celor Intere
sați. a durat inadmisibil de mult. 
Orașul dr. Petru Grozn a cu- 

1 r.o.f.-.E ln anii orindulril noas
tre o dezvoltare Impetuoasă : s-au 
ridicat aici obiective industriale, 
s-au construit; blocuri do locu
ințe. în schimb, aprovizionarea 
cu ană a rămas mal mult decit in- 
Buflclentă. Exista, de mult! ani. 
proiect inițial care prevedea o 
zolvaro radicală de durată si 
perspectivă : aducțiunea apel de 
riul (Meu. Lucrarea presununea 
locarea unei sume’ importante din 
fondul central. în Ioc Insă de n 6® 
trece ta realizarea acestui proiect 
care, chiar si pantru un neînltlat. pu
tea reprezenta la prima vedere sin
gura soluție rațională, timp do mal 
multi ani s-hu aplicat goluții do com-? 
Dromla, cirpăceli neeficiente. Suma 
cheltuită In decursul anilor cu aceste 
JtanbunătăUrl" caro nu.rezolvau ab
solut nimic a depășit valoarea pro
iectului Inițial ! La care Dină ta urmă 
s-a revenit si nu pot să nu amin
tesc aici profundul spirit patriotic sl 
gospodăresc In care locuitorii între
gului oraș participă, muncind volun
tar, ta realizarea lui. Iatfi deci cum 
pentru o lucrare s-a cheltuit dublu, 
aceasta dlntr-o stranie Înțelegere a 
principiului economici. Poate chiar |n 
numele Iul.

în mod sigur nld eu n-am reușit 
să găsesc accentele corespunzătoare 
pentru a face evidentă o situație de-a 
drenlul necoresnunzăloare. Poate că 
scriitorul trebuia &'i-si Dună mai e- 
neraic pana In mișcare, noate că de
putatul trebuia aă fie mai insistent 
Dar. după părerea mea. atei e o 
chestiune do principiu : cred că în- 
cepalu] bun din practica noastră 
parlamentară de o introduce moda
litatea Interpelărilor va trebui să cu
noască o exllndcre mult mal mare, 
să devină formă curentă de lucru ln 
toate sesiunile.

Cred că e nosi 
flecare ficrtuno a

coșar ca la 
să fie cro

Miercuri dimineața, Mlch-el Kom- 
paore, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Voita Supe
rioară, a părăsit definitiv Republica 

■ Socialistă România.
*

în cadrul manifestărilor culturale, 
recomandate de UNESCO pe anul 
1972, In Capitală n avut loc. miercuri 
după-amlază, sub auspiciile Univer
sității populare București, un sim
pozion dedicat Iul Gheorghe Mun- 
teonu Murgocl — geolog, geograf șl 
pedolog român, de ta a cărui naște
re se împlinesc ÎOO de ani. Despre 
viața ri activitatea acestui repre
zentant de seamă 
turil românești au 
xandru Codarcea, 
docent Constantin

al științei el cul- 
vorblt ocad. Ale- 

prof. unlv. dr. 
Chlrlță. membru 

corespondent al Academiei Rapubll- 
cll Socialiste România, și Mardan 
Bleahu. director adjunct științific al 
Institutului geografic

*
.Miercuri. în portu] Constanta a 

soirii Intr-o vizită nava-țcoală „Sh- 
vurona", din marina militară a Tur
dei.

Timp de 3 zile, dt vor fi oaspeții 
portului românesc, membrii echipa
jului navei turce vor vizita obiecti
vele culturale șl turistice din munl- 
dplul șl județul Constanța și se vor 
Intllnl cu reprezentanți al școlii mi
litare de activi de marină
Mircea ce) ' ■ '

văzut un timp pentru Interpelări. A- 
cestea ar trebui depuse cu citeva 
zile Înainte — imediat după anun
țarea deschiderii sesiunii — pentru 
ca cel interpolat să poată pregăti un 
răspuns in cunoștință de cauză «au 
'să poată schița o soluție. în orice caz. 
n!nt ferm convins că. extinsă, aceas
ta forată de lucra, specific parlamen
tarii. a- constitui o scoală, un schimb 
de experiență, un exercițiu maior af 
rosponaabmtăUL o înviorare a lucră-

Congo.  ----- ------ - — „ _—.----- ,
ministrul agriculturii, anelor al pă
durilor. care se află In tara noas
tră. la Invitația conducerii Ministe
rului Economiei Forestiere sl Mate
rialelor de Construcții, a fost primi
tă. miercuri dupa-amlază. de iova- 
rățul Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului da Miniștri, ministrul co
merțului exterior. Cu acest prilej au 
fost; discutate probleme privind dez
voltarea colaborării dintre cele două 
țări, precum sl extinderea relațiilor

Ieri In țară ■ Vremea a Joși ușor 
LnstabLlA in raiul Banatului, vestul Ol
teniei, zona Cnrpnțllor meridionali șl In 
centrul șl nordul Moldovei, unde corul 
a prezentat Innorărl accentuate, s-au 
semnalat frecvente descărcări electrice, 
iar pe alocuri a plouat. In rrat, vremea 
s-a menștout In general frumoasă. V!n- 
tul a suflat alnb plita la potrivlL Valo
rile de temperatură au coborlt Ih nor
dul țării, inreglstrfndu-se 18 grade In 
Avrămcnl, Rădăuți șl Suceava. In Bud, 
ele au urcat pint! Ia M de grade la Ca
racal, Ilecl'.et sl DălleșU. In București :

tudlnea fată de cererile alegătorilor 
cu exLaenta fată de et do 
do comportarea lor.

Cunosc depute li ale căror 
cu alegătorii sa transformă

. de cooperare intre ministerele 
spacial Hale.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, au partici
pat Gheorghe Lazâr. adjunct al mi
nistrului economiei forestiere șl. 
materialelor de construcții. sl Con
stantin Sianclu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.. A fost da 
față Jean Baptiste Lounda. ambasa
dorul Republicii Populare ConEd la 
București

(Agerpres)

Inlllnlrl 
„„Intr-un , 

dialog multilateral, din care se nasc 
Inlțiallve șl soluții, in care nu se 
„promite0, d se stimulează partici
parea tuturor ta găsirea celor mal 
potrivite căi. In rare o problemă nu 
este lăsată să se rezolve „de ta sine", 
cj este urmărită continuu cu parse-

rilor. uneori prin natura lor mal a- 
rida. șl. ceea ce e lucrul cel mal Im
portant. ar duce la eficientă, la o- 
perativltate In rezolvarea unor pro
bleme care nu pot aștepte oină cind 
Ie va veni rindul do 
ordinea de zi.

★
Cunosc deputat! a 

tă. dăruire, pasiune, 
munca lor 11 face ®ă 
biți ri respectați do cel caro le-au 
Încredințat mandatul lor șl care știu 
că frămlntărilc. necazurile si Iniția
tivele lor nu bat niciodată ta uri în
chise eau nu primesc răsrninsut! de 
mlntulală In caro ®ă <se Invoce, la In
finit ..condițiile obiective", ea pe un 
fel de zeitate impasibilă. In fata că
reia omul e neputincios. Denutatl 
care sUu efi Îmbine creator sollcl-

verență șl, dnd e nevoie, cu Incflpfl- 
țlnare.

Dar, mă simt obligat 0-0 spun, 
cunosc șl deputațl (puțini la număr, 
ș! aceasta nu e o paranteză de com
plezență ș! de „echilibru0 — cum o- 
bișnuim uneori aâ facem spre a nu 
părea „negatlvlști" — ci reflecte o 
proporție existentă în realitate) a că
ror activitate, dacă o pot numi astfel, 
ee cantonează Intr-un formalism ste
ril, în deaăvlrșltă neconcordanță cu 
spiritul pe care partidul nostru, se
cretarul său general îl imprimă, zil
nic, Întregii activități sociale. Poale 
slnt prea ocupați In domeniul lor 
principal de activitate, poale nu 
reușesc să găsească armonizarea ne
cesarii, poale, pur și simplii, nu au 
vocalic, talent (talentul nefllnd un 
apanaj exclusiv al oriei și literatu
rii) ; explicații există, desigur, dar In

Vremea a fos: călduroasa, cn cerul mal 
mult «enln. Viatul a Butlat ln general 
slab. Temperatura maximă a fost da 53 
de grade. ,

Timnnl probabil pentru zilele <Io 14, 13 
șl JS Jullo. In țară t In prima parte n 
intervalului, vremea va fl In general 
Instabilă, cind cerul va prezentai Inno- 
rărl accentuate șl vor cădea ploy mal 
aJra sub formă de averse. Apoi, vremea 
ae va ameliora, cerul va deveni, varia
bil, iar ploile vor avea caratHcr, local. 
VIntul va prezenta Intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile șalnlmo 
vor 11 cuprinse Intre 0 șl 10 grade, tar 
maximele vor oscila Intre 3® șllsS^r.L- 
grade. In București : Vreme In general 
instabilă, cu cerul temporar noros..Vor 
cădea ploi cu caracter temporar, mai 
alrâ sub formă de averse. Virilul vn 
âufta potrivit. Temperatura aerului, 
ușor variabilă.

B 0 O 0 OE 
cazul acesta ele n-au Justificare'. în- 
tUnirlle de lucru (mal intense oare
cum In perioada campaniei electora
lo). In care oamenii vin cu Inima des
chisă șl cu credința legitimă c& se 
adresează reprezentantului lor auto
rizat. devin, ln asemenea r;!'.un!,ll, 
pretextul unor cuvlntfiri „Unlcea a 
unor „dări do seamă" generale. Ast
fel, problemele mal spinoase slnt 
eludate ca fiind da resortul „organelor 
suoerloare".

în> acest sens, prezentarea do dări 
de seamă de către deputat! in fata 
alegătorilor trebuie să albă un ca
racter mai concret, do lumi. Iar 
acolo undo oamenii, consiliile jude
țene F.U.S. nu ajuns ln concluzia că 
prea puține din atribuțiile ce-I revin 
nu fost Îndeplinite de deputat, eă se 
decidă revocarea acestuia cu mai 
multă hoiărîre. în fond, alegerea ca 
șl remiterea sint, ambele, forme de 
exercitare a democrației.

Specificul orindulril noastre soda- 
llste, nivelul de conștiință al mase
lor. rezultat al revoluției culturale 
inițiate de partidul comunist încă din 
anii Ilegalității, aii darul de a duce 
la întărirea, la ridicarea pa o treaptă 
calitativ superioară a responsabili
tății personale, fără do care noțiunea 
de deputat socialist e un non sons. 
Numai dlntr-o asemenea perspectivă 
deputatul vn putea Bă facă toiul 
pentru ca problemele, uneori con
tradicțiile existenta In circumscripția 
sa, să-și găsească rezolvarea.

Este, do astfel, suprema recompen
să la care poate aspira.

Acestea slnt dteva din glodurile 
care mă preocupă, ta masa mea de 
lucru, urtde încerc să găsesc expre
sia artistică a Întrebărilor cu care 
mă asaltează șl mă hrănește viața, 
acum, cind In preajma Conferinței 
Naționale chemarea partidului nostru 
descătușează energii creatoare, scoa
te ta Iveală mari resurse, stimulează 
inițiative, face ca flecare om să ®e 
simtă direct implicat și răspunzător 
în procesul Înălțării continue a pa- 
trleL



MOSCOVABucurești

Stefan Olszowski
(M. E. Ș. A. N.) din Republica Africa Centrală fast membrii a orga-

pe anii 1972 -1973
întâlniri la C.C. al P. C. &L

de »g liniă-

.d 1 partida- Britars!t Eje s!nt scm.membrilor

Ianuarie,

N. PLOPEANU

1
ren minorilor, în cursul 
recentei lor lupte lm-

al Ro
și ml- 
Repu-

rarășlj Cornel 
leant , al Cotnl-

Semnarea

Excelenței Sale
Domnului ION GIIEORGIIE MAURER.

Președintele Consiliului da Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru amabilul diim-
fi .tfl D ir, ' IU* ■ ■ «a H A ■ ■ O,S f 1 • rVjrH’Ca _

DE LA CORES
PONDENTUL 

NOSTRU 
LA LONDRA

vă. am făcut porte din 
pichetele staționate în . 
fața centralei electrice 
DicîcoL Acoîo am pri
mit, un maro ajutor

sadorul României In Uniunea Scn'ie- 
tfcă. Gheorghe Badmis. iar din partea 
sovietică — G. JW. Gvlșlanl. vicepre
ședinte al Comltclului do Stat pen
tru Știință șl Tehnică.
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La Invitația . ministrului afacerilor 
externe al Republica SodaUste 
România, Comeliu Mănescu, în zi
lele de 10—11 iulie 1972, ministrul 
afacerilor externe al Republidi 
Populare Polone, Stefan Olșzowskl, 
â făcut o vizită oficială de prietenia 
In România.

Cu acest, prilej, tovarășul Nlcofao 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat a! Republidi So
cialiste România, l-a primit pe Ște
fan Olszowski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. mlnlrtrul 
afacerilor externe ni Republicii Popu
lare Poione^ Lă Întrevedere, caro 
s-o desfășurat într-o atmosferă to
vărășească. de caldă prietenie, a luat 
parte Comeliu Mfinescu. ministrul 
afacerilor externe a] Republidi So- 
ciallste România. A fost prezent Ma
rin Mlhal, ambasadorul Repuhlidl 

, Socialiste România in Polonia.
De ft.semene-a, a fost do fată Ja

romir Ocheduszko, ambasadorul Ro- 
Româ-■publicll Populare Polono în 

nla.
Ministrul afacerilor externe 

pubildl Socialiste Romănla 
nistrul afacerilor externe ol___
bl tril Populare Polono au efectuat 
un schimb larg șl util de păreri cu 
privire la stadiul actual șl perspec
tivele dezvoltării retațlllor bilate
rale romăno-polone, precum ei în 
legătură cu unde probleme ale 'si
tuației internaționale.

în timpul convorbirilor, caro s-su 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie șl 'înțelegere reciprocă, cel doi 
miniștri au apreciat cu satisfaetto 
dezvoltarea <m succes a relațJUor 
■dintre ambele țâri In conformitate 
cu principiile șl țelurile Tratatului 
de prietenie, colaborare șl asistență 
mutuală, din 12 noiembrie 1970.

Părțile au relevat Importanta folo
sirii eficiente, pe baze reciproc avan
tajoase, a tuturor posibilităților. în 
domeniul cooperării economice și al 
cercetării științifice. Totodată, a fost 
evidențiată hotărîrea celor două țări 
de a dezvolta șl diversifica In conti
nuare cooperarea In producție. In 
cercetarea științifică, cit sl colabo
rarea în domeniul cultural, al pre- 
eel. radioului șl televizlunlL.

Cu prilejul vizite! a fost semnată 
convenția interguvernamentală pri
vind înființarea sl activitatea centre
lor de Informații și eultură in capi
talele celor două state. De aseme
nea. s-a convenit asupra semnării 
Intr-un viitor apropiat a wiieî noi 
convenții consulare tel, a unul acord

țlllo- dintre cele două tAri. ’
Miniștrii au reafirmat ho țări re a 

țărilor lor de a acționa permanent 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie șl colaborare cu țările membre 
ale Consiliului de Ajulor Economic 
Reciproc, cu statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu. toate 
tăr ii o socialiste.

Acordind o importanță deosebită 
problemelor securității europene, mi
niștrii au constatat că procesul do 
destindere și normalizare a rapor
turilor intre statele continentului eu
ropean, la care Republica Socialistă 
România șl Republica Populară Po
lonă aduc o contribuție activă, cu
noaște o evoluție favorabilă

Ambele părți au apreciat că intra
rea in vigoare a tratatelor încheiate 
de către Polonia șl Uniunea Sovietică 
cu R. F. a Germaniei, cit și a acor
dului cvadripartlt în problema 
Berlinului occidental, precum șl 
convențiile șl acordurile dintre R. D. 
Germană, si R. F. a Germaniei, re
cunoașterea realităților politice sl te
ritoriale fflatomlclta în Europa după 
cel dc-ol doilea război mondial, au 
o mare importantă pozitivă pentru 
pacea, securitatea șl colaborarea In 
Europa. Procesul de dezvoltare paș
nică a raporturilor in Europa ar fa
voriza normalizarea deplină a rela- 
■"4or?dlntre R. D. Germană si R. F.

-„...lanlel. în conformitate cu nor-
țjj>or’ dintre R. D. Germană șl R. F. 
a Germi_ '._l. 1._ ____ „7^.1___ ....
mole drcDtulul international, primirea 
nmbelor state germane In Organizația 
Națiunilor Unite, dt șl normallzaren 
relațiilor dintre R. S. Cehoslovacă s!

A

neavoaslfă mesaj de felicitare șl pentru bunele urări transmise cu oca
zia numirii mele în funcția de prim-minislru al Japoniei.

Cred, câ șl dumneavoastră, că relațiile prietenești dintre cele două 
țAri ale noastre se vor dezvolta in continuare.

KAKUEI TANAKA
Prim-minislru al Japonieir

R. , F. a Germanici, pe baza recu
noașterii novalablUtâtil de la început 
a -Tratatului de 1a MOnchen.

Miniștrii si-au exprimat convinge
rea că In prezent sint creata condi
țiile necesare pentru convocarea In 
viitorul apropiat a conferințe! pentru 
cecuri late ®1 cooperare in Europa. în 
acest scop, este necesar să se treacă 
nrtnllrzfat Ia pregătirea nracticfl n 

, conferinței in cadrul unor reuniuni 
multilaterale la Helsinki, cu partici
parea tuturor «latelor Interesate

Părțile filnt.de părere câ securlta- 
ten si colaborarea ■ europeană recla
mă- crearea unui sistem do angaja
mente care să excludă orice folosire 
a forței, sau amenințarea cu folosirea 
ci In relațiile reciproce dintre state 
In Europa, eă ofere tuturor țărilor 
garanția că ee află Ia adăpost do acte 
do agreolune și să contribuie la bu
năstarea sl prosperitatea fiecărui po
por.

Miniștrii și-au exprimat convinge
rea că relațiile de bună vecinătate 
dlnlre statele europene trebuie să se 
dezvolte pe baza Drinclolltor inde
pendentei sl fiuvernnJtAtil naționale, 
esalltătli în drepturi, neamestecului 
In treburile Interne ®l avantajului 
reciproc. S-a reafirmat hotâriroa lă- 
rllor lor de a acționa In continuare 
pentru dezvoltarea unor asemenea 
raporturi care să ducă la promovarea 
cooperării economice sl tehnico- 
șlilntlflce, a colaborării si prieteniei 
pe olan regional sl eeneral-euroncan. 
la asigurarea păcii si securității în 
lume. .

Părțile au apreciat că problemele 
majore mondiala Impun participarea 
activă fa viața Internațională a tuturor 
statelor — mâr! șl mlcL Totodată, 
s-a subliniat Importanța convorbiri
lor șl tratativelor ca singura cale do 
rezolvare a problemelor litigioase in- 
temnțloriale.

Ambele părți au confirmat din 
nou sprijinul lor deplin pentru eroi
cul popor vietnamez, pentru popoa
rele Cambodglel șl Laosulu! în Supta 
tar pentru libertate șl Independență 
națională, pentru o pace justă, pen
tru ca ele să-și hotărască singure 
soarta, fără nici un amestec din 
afară. Ele ®e pronunță în mod hotă
rî t pentru încetarea totală șl necon
diționată a bombardamentelor ți a lu- 
turor acțiunilor de război îndreptate 
împotriva Republicii Dcmoente Viet
nam, pentru retragerea trupelor
S. U.A. și ale nltațllor acestora din In
dochina-

Cele două părți consideră că este 
necesar să se ajungă rit mal curind 
Ta'd soluție politică in- cadru! tratați- £ 
vclor 'de In Parii.

Ambele părți &a pronunță pentru 
rezolvarea politică a conflictului din 
Orientul Apropiat, pe baza rezolu
ției Consiliului de securitate din 22 
noiembrie 1937, care să ducă la re- 
tragorca trupelor Israelîene de pe 
teritoriile arabe ocupate, fa aslgura- 

, rea Integrității șl suveranității 
tuturor statelor din această re
giune, fa rezolvarea proble
mei poporului palesUnean potrivit 
Intereselor sale legitime.

Părțile nu fost unanime În a apre
cia că pentru asigurarea unei păci 
trainice și întărirea securității in în
treaga lume este Imperios necesar să 
Ke adopte măsuri efective în veda- 

■rea încetării cursei înarmărilor, În
făptuirii dezarmării generale șl, In 
special, a dezarmării nucleare. Ele 
nu reafirmat sprijinul lor pentru con
vocarea dt mal grabnică a Conferin
ței mondiale da dezarmare cu parti
ciparea tuturor statelor.

în încheierea convorbirilor, miniș
trii și-au exprimat deplina lor satis
facție față de rezultatele schimbului 
de păreri șl au convenit asupra con
tinuării lntllnlrilor și consultărilor 
între ministerele afacerilor externa 
alo celor două țări.

Ministrul afacerilor externa al 
Republicii Populare Polone, Ștefan 
Ofazowakl. a Invitat ne ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste Romănla, Corneilu aiănescu, 
ba facă o vizită oficială de prietenie 
In' Polonia. Invitația a fost primită 
cu satisfacție.

„DE CE N-AM
1N PARTIDUL COMUNIST

3I

Delegația Mișcării Evoluției Socia
lo din Africa Neagră p»Î.E.SJLN.) 
din Republica Africa Centrală, caro 
face o vizită In țara noastră, a avut 
in cursul zilei de mlereurl convorbiri 
In Comitetul i Central al Partidului 
Comunist Român.

în cursul intllnlril cu tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al P.C.R., șl 
Aldea Militară, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție ta CC. al P.CR.. 
au fost discutate probleme-aid muncii 
organizatorice desfăiirate de partid.

La Inlllnlrea cu tovarășii Cornel 
.Burtică, membru eupli

talului Executiv, eocrotar ol C.C al 
P.CR., Miu Dobrescu, membru su- 
goant al Comitetului Executiv ăl

C. al P.C.R., șef de secție ta C.C. 
al P.C.R., șl Andrei Vela, membru 
supleant al C.C al P.CR., șef de sec
ție la CC M P.CR., au fost aborda
ta probleme ale activității partidului 

■ în domeniul ideologiei/ propagandei 
.și presei.

Tot In cursul ‘ zilei de miercuri, 
membrii delegației M.E.S.A.N. s-au 
intilnlt cu Suzana Gftdea, președinta 
Consiliului Național. al Femeilor', șl 
cu reprezentanta ale conducerii coruri- 
llu'ul.

1
MOSCOVA 12. — Corewondentul,

Agerpres. Li.- Duță.' transmite : La 
Moscova n avut loc, miercuri, sem
narea Dlanulv’ do colaborare tehnlco- 
stlfațifică ne anil 1972—1973 Intre 
Consiliul National u-ontru Silință si 
Tehnologic din Republica Socialistă’ 
România și Comitetul de Stat non
tru Știință și Tehnică de • do Ilnaă- 
ConsLliul.de Miniștri al U.R.S.S.

Planul a fost semnat de nrof. Ioan 
Ursu. președintele Consiliului Natio
nal pentru Știință șl Tehnotogle.șlde* 
V. A.-. Kirillin, vtceoreședinte a! Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. nre- 
secliniele Comitetului do-Stat neutru 
Știință șl Tehnică.

Pianul prevede extinderea colabo
rării directe intre colo două țâri in 
soluționarea- unor probleme tehnlco- 
știlnțlflce complexe de interes reci
proc. schimburi de experiență ai In
formații. în domeniul conducerii, pla
nificării și organizării- cercetărilor 
tabnlco-șlllntiflcc. precum‘al efectua
rea de schimburi de materiale, ona- 
rate. instalații sl utilate pentru cer
cetări rtilnlif’cc.

La semnare ou fost prczențl. din 
partea română. Octavian Groza, mi
nistrul energiei electrice, al ; nrnba-

Ang’rla trece In pre
zent prlntr-o perioadă 
da, adinei frâmlnlărl 
fiodale ; oamenii mun
cii. largi pături popu- 

.■lare desfășoară o 
; luptă ‘ mereu mal ac
tivă pentru condiții 
mal bune de muncă șl 
de trai, pentru apăra
rea drepturilor șî in
tereselor lor vitale. 
Este desiul eă amintim 
In această privință 
mișcările grevista ale 
minerilor, docherilor 
șl altor detașamente 
alo clasei munci Soa
re. care au cunoscut 
in

cesc, amenințate prin 
legea privind relațiile 
In Industrie®.

, „Nu mi-a fost deloc 
ușor să iau hotărî rea 
de a părăsi partidul 

___ ___________ ____ laburist — a declarat 
viageri socialiste ș! Madelalne Caley, oare, 
am activat in mișcarea timp de mulțl onl^ a 
slndJcală. Ceea ce m-a " ~^Z~
determinat să mă ală- nlzațlel partidului lă
tur partidului comunist burist din Hampstead 
a fost campania pe " * ' 1
care acesta a desfășu
rat-o pontni Bprljlnl-

clara (Iile citorva noi 
membri do partid.

Alf Collier, In virală 
■ da 37 ani, este căsă

torit șl are cinci copil. 
„Eu, a declarat el, ăm 
asalt întotdeauna con-

Miercuri, 12 Iulie, n avut loc șe
dința Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R. Au luat 
parte. In calitate de Invitați, pre
ședinți al uniunilor sindicale de ra
mură, cadre de conducere din unele 
ministere,. Instituții centrate do stat 
șl organizații obștești, acUvlstl al 
sindicatelor.

Comitetul Executiv a analizat ac
tivitatea desfășurată de organele șl 
organizațiile slndlrale — pe baza 
plenului de acțiune al Comitetului 
Executiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R. — pentru tntlmnlnarea 
Confa-lnțe! Naționale a P.C.R. cu 
noi șl Importante realizări în vede
rea îndeplinirii înainta de termen a 
planului de stat pe fânul 1072.

Comitelui Executiv al Con'Siiui’j! 
Central n.1 U.G.S.R. a stabilit noi 
măsuri, menite să ridice ta un ni
vel șl mai. înalt participarea organe
lor ®l organizațiilor sindicale la or
ganizarea cptuziartcl întreceri des
fășurate de oamenii muncii, do In-

s '. -.v/.' : »'< . ■ ih ' r A ■■ A'A-■ 1

La invitația ___ _____________
miel Forestiere șl Materialelor des 
Construcții șl a Ministerului Indus
triei Ușoare, imiercurl după-amtazfi 
a' sosit In Capitală o delegație gu
vernamentală a Stalului de sud-est 
al Republicii Federale Nigeria, con
dusă do guvernatorul militar al r"- 
tului, 
sume.

Ministerului Econo-

general do brigadă U.
SifiEJSC, ' if

La sosire, pe aoroportul Olopenl, 
oaspeții nigerieni au fost întlmpinațl 
de Ion Crăciun, ministrul Industriei

-- -

tregul nostru popor, în cinstea Con
ferinței Naționale a Partidului Co- 
munlat Român și a celei de-a XXV-a 
aniversări a proclamării republidi. 
pentru Înfăptuirea In cele mal bune 
condiții a planului șl a angaja
mentelor suplimentare pe anul 1572. 
pentru realizarea planului dndnal 
ta patru ani șl jumătate.

Pe baza analizelor efectuate, au 
fost adoptate planuri do măsuri 
privind: îmbunătățirea activității | 

.sindicatelor In îndrumarea sl spriji
nirea activității profesionale. po
litice. culiural-educntive șl gospo
dărești a femeilor șalartate : îmbu
nătățirea activității sindicatelor In 
direcția educației fizice, turlsmiriui 
51 sportului de masă ; Îmbunătățirea 
activității organizațiilor sindicale 
din coMtruclll-montaJ, întreprin
deri producătoare de aparatură sl 
materiale pentru ' ' ' ;Z’_
trice, tehnice șl sanitare, precum 
din unitățile pentru mecanizarea 1 
crârilor de construcții.

acest an o am
ploare fără precedent 
in perioada postfra- 
iteft.

In primele rlnduri 
ale acestei lupte se si
tuează Parada! Comu
nist din Marca Bri
tanic. a cărui Influență 
crește tot mai mult 
,ln rindurUe celor ce 
muncesc. O dovadă este 
și faptul că, potri
vit ziarului „MOR
NING STAR®, organ 
al P.C. din Marea Bri
tanic, în ultimele luni 
s-a înregistrat o creș
tere simțitoare a nu- 
măruInl'A- ___ -
partidului comunist.
Din luna 
pesta 2 3OT cetățeni 
s-au alăturat partidu
lui. Numai in Scoție 
numărul noilor mem
bri a depărit In cîleva 
Juni cifra de 503.

- Nu de mult, „Mor- 
1 ning Star® publica o 
I pagină sub titlul „Do 

ce ne-am alăturat ? De 
I ce tot mai mulțl oa

meni se alătură parti
dului comunist ? Ce 
experiență șl ce con
vingeri îl determină sl 
facă un asemenea 
pas 7® Sînt întrebări 
ta care ziarul caută 
aă răspundă publici n-d 
datele biografice sl de-

(Londra). Dar socot că 
locul tuturor acelora 
care vor cu adevărat 
să găsească o alterna
tivă pentru actuala 
noastră societate este 
în partidul comu
nist0. ■

Ziarul JM o r n 1 n n 
Star® publică țjl 
declarația unui cetă
țean do culoare. Cle
veland Blackwood, 
muncitor la căile fe-recentei tor lupte im- - ni-min-potriva administrației g.aBS.

Uir»z»l.Fvw< r» 1 r» mn & " «rat partidului „deoa
rece a fost, atras de 
poziția categorică a a-

minelor. Personal am 
lucrat timp de 21 de
'T?* TlVmn POZ1ȘL3 CUICgVTJCU a U-

Kent șl. ta ultima grc- împotriva ori-
cânii fel de dlscrlmi- 
Bare "șl rasism®. ■

Iată, po scurt, opi
niile citorva noi 
membri ol Partidului

Iul comunist®...
O femele, Marla 

Euripides, Dulwich 
(Londra), mamă a trei 
copil, a arătat că s-a 
Înscris in partidul co
munist pentru că ,,a- 
cesta luptă împotriva 
exploatării, pentru în
frățirea oamenilor și 
pentru dreptate®. ,

Jock Ashmore, mun
citor din Sheffield, a 
hotărit să se înscrie 
In partid deoarece, 
după cum spune el, 
„este singurul par
tid caro luptă cu 
adevărat pentru a- 
EArarea drepturilor si 

bertftțllor democrati
co ale cotor ca mun-

nlflcative pentru ecoul 
tot mai larg po care 
11 au în mase che
mările și activitatea 
partidului comunist, a- 
părător devotat ol in
tereselor vitale ale 
celor ce muncesc, lup
tător neobosit pentru 
unitatea clasei munci
toare și a, mișcării 
muncitorești, a forțe
lor democratice șl pro
gresiste, pentru de
mocrație, progres, so
rtai tem. pentru liberta
tea și independența po
poarelor, pentru pac» 
ta lume.

i

instalațiile elcc- 
ij și 
lu-

ușoare. Gheorghe Lazăr, sd lunci al 
ministrului economiei forestiere 'ți 
materialelor dc conștrucțll. Constan
tin Sfandu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, do directori, ai 
unor întreprinderi da comerț exte
rior sl de alte persoane oficiale. H 

A fost dn fnta Soli W'lltamn nm-A fost do față SoJI Williams, am
basadorul .Repuhilcll Federale Ni
geria în Republica Socialistă Româ
nia.

BRIONI 12 (Agerpres). — Agenția 
Tanlug informează că la Brloni n 
avut loc o ședință comună a Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia și Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia. consacrată relațiilor Interna
tionale ale Iugoslavie!. Cu ace«t orl- 
lej. Ioan Broz Tîto. președintele' 
U.C.I., președintele R.S.F. ’Iugosla
via. 6-a referit la contactele ne caro 
le-a avut. In ultimul timp, printre 
care convorbirile mirtate cu cecreia-

' rai; general afiPartidului 
'.’Rbmâș/ ' prix&etetdo CoMiiraiurdc 
'Sfat 'al'-Republicii; Socialiste 'Româ
nia; tovarășul , Nlcotac Ceausescu. 
Cele două prezidii au aprobat* ra
portul prezentat de nre!«dJntele"Tlto. 
S-a apreciat că, convorbirile avute 
constituie o contribuție ta dezvolta-, 
rea continuă a' relațiilor Iugoslaviei 
eu țările respective sl la Întărirea 
poziției el internaționale.

F
BRIONI 12 (Agerpres). — La 

Brionl — Informează agenția Tanlug 
— n avut loc cea de-a 34-a ședință o 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, ta care a fost examinată 
activitatea U.C.L în lupta Împotriva 
națlonaltanulub

Ulii J
TOKIO J.2.J— Corespondentul A-

'irUc ălmpozlbnuîul7 /Internațional , cu 
tema „Probleme ale mișcării revolu
ționare din tfirUo capitaliste avansa
te șl. probleme privind fronturile 
unite șl guvernele formate po baza 
acestor fronturi® -- simpozion orga
nizat cu prilejul semicentenarului 
creări! Partidului Comunist din Ja
ponia. La lucrări au participat re
prezentanți al partidelor comunista' 
din Japonia. Franța, Italia. R.F. a 
Germaniei, Spania, Marea Britanie, 
Australia, precum șl observatori din 
partea P.C. din S.U.A.

Comunist' gorprefi, Etat Tutu, -; transniite 
Jiraiul^'dc" srnit ineheitttîțmlercuri.

Referlndu-se fa desfășurarea aces
tui simpozion,, Manual Azcarale,' 

’membru, al. Comitetului Executiv j af 
P.C. din Spania, a "dat te înaltă n- 
predere organizării dezbaterilor. 
„Flecare delegație — a arătat el — 
d-a prezentat ideile, le-a confruntat 

‘ cu ale celorlalți participant!, fără .di 
recurgă la condamnări sau acuzări 
reciproce. Eu cred că marxismul, Jca 
teorie, șl, In termenii cei mai gene
rali, mișcarea comunistă internațio
nală, au nevoie In mod sigur do dis
cuții de genul acesta".

Alăturîndu-se acestei aprectrul. 
ceilalți participant! au subliniat Im
portanta schimburilor de vederi si
experiență intre partide.

(Agerpres)

Vizitele delegației muncitorilor din R
Delegația muncitorilor din R.

Chineză, condusă de Sen Mao-1 
membru ai Comitetului Central ui 
Partidului Comunist Chinez, membru 
al Biroului Permanent al Comitetu
lui provincial Hănan al P.C. Chinez, 
președintele Conferinței reprezentan
ților muncitorilor din provincia HA- 
nan, a fost marii dimineața oaspete 
al colectivului de muncitori, ingineri 
șl tehnicieni de la ■ Fabrica de Ma
șini Unelte sil Agregate București.

în cursul după-amlezli. deieeatla a 
vizitat schela ido extracție Videle. în 
aceeași zi. oaspeții au vizitat Muzeul

... — p.
Mao-kun,

If
do Istorie a partidului comunist a 
mișcării revoluționara sl democrati
ce din România.

■ Miercuri, delegația muncitorilor din 
R. P. Chineză a vizitat Rafinăria da 
la Pitești. Hidrocentrala de pe Ar
geș. barajul de la VJdraru 81 Casa 
de cultură a sindicatelor din Pitești.

După-amlază. delegația muncitori
lor din R. P. Chineză s-a Intilnlt. ia 
Comitetul județean Argeș al P.C.R.. 
cu tovarășul Gheorghe Năstase. 
Drim-secrctar al Comitetului Județean 
de partid.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT « SPORT « SPORT « SPORT • SPORT

FOTBAL: EeZUltatele fragerH 
la sorți în cupole europene
• P.C. Argeș va Juca primul meci pe teren străin, dar 

adversarul nu e redutabil
• Rapid și U.T.A., contra unor echlj 

primului tur i 13 șl 27 septembri
ontra unor echipe suedeze. Datele 
șl 27 septembrie

Ieri fa 7.0rich, a avut loc tra
gerea ta sorti a meciurilor din 
primul tur al cupelor continen
tale de fotbal ediția 1072—1073.

Campioana României. F.C. 
Argeș, va juca prima partidă 
din „Cupa campionilor eu
ropeni® In deplasare cu for
mația Arts din Luxemburg. In 
„Cupa cupelor®. Rapid Bucu
rești va avea ca adversar for
mația suedeză Londskrona 
Boys. Cale două formații ro- 
măneștl. angajate tn „Cupa 
U.E.F.A®. U.T. Arad și Univer
sitatea Cluj, vor lnUlnl'ln pri
mul tur formațiile LF.K. Nor- 

■ rkocplng (Suedia) șl respectiv 
Levskl-Sparials Soita. Atll e- 
chlpa din Arad cR șl cea din 
Cluj vor disputa prima partidă

po teren propriu. Rapid Bucu
rești, ca și F.C. Argeș, va sus
ține primul joc in deplasare.

Meciurile primului tur vor 
avea Ioc Ia 13 și 27 septembrie. 
Turul doi este programat la 23 
octombrie șl 8 noiembrie. Tu
rul trei (numai pentru „Cupa 
U.E.F.A®) se va disputa la 29 
noiembrie șl 13 decembrie, 
sferturile du finală ta 7 ș! 21 
marile 1973, semifinalele fa 11 
șl 25'aprilie.

Finala „Cupei campionilor 
europeni® se va desfășura la 30 
mai la Belgrad, tar cea a „Cu
pei cupelor", ta 16 mal, la Pa
ris. Finala „Cupei U.E.F.A.®, 
care se dispută tur-retur, so 
va desfășura ta 9 șl 23 mal.

-1

1

După cum se știe, la Reykjavik a 
înceout marți eearn meciul Pentru 
titlul mondial de sah dintre marii 
maeștri' Boris Spasski (U.R.S.S.) si 
Robert Fischer (S.U.A.). în prima 
partidă. campionul mondial. Boris 
Spasski. a jucat cu piesele albe. In 
Jocul de mllloc. dhd se afla Intr-o 
poiltle dificilă. Fischer a cedat o Q-

gură pentru doi p'.or.!. Partida s-n 
întrerupt la mutarea a 40-a. Intr-o 
poziție pe care eneelalLsUi au aore- 
clal-o ca favorabilă Iul Spasski. La 
reluarea partidei, dună efectuarea a 
numai 16 mutări. Fischer s-a recu
noscut învins. Scorul este deci I—0 
pentru Spasski. Astăzi, ta partida a 
doua, Fischer joacă cu piesele alba.

BALCANIADA DE TENIS
. ------------- im z! ou fost înregistrate < urmă-

„Progrcsul®, din Capitală, au început toanele rezultate : masculin : Grecia— 
Întrecerile celei de-a XIII-a ediții a Turda 2—1 ; Iugoslavia—Bulgaria 

1—1 (partida de dublu va continua 
în cumul dimineții) : feminin.: Româ
nia—Grecia 3—0 ; Bulgaria—Turela 
3—0.

Ieri, pe terenurile din parcul sportiv

„Cupei Balcanico® la tente. Anul a- 
cesla. la competiție uarUclnâ suortivl 
sl sportive din Bulgaria. Grecia, Iu
goslavia, Turcia si România. In prl-

MANIFESTĂRI 
IN CADRUL „SAPTAMINII 

MARII BALTICE"
BERLIN 12. — Corespondentul, 

nostru. Șl. Deju, transmite : La lucră
rile cdel de-a 7-a Conferințe a par
lamentarilor, desfășurată. In cadrul 
celei de-a 15-a ediții a „Săptăminll 
Mării Baltice®, de ta Rostock, partici
pă 01 de depulațl din R. D. Germană, 
Danemarca,. Finlanda, lstanda, Nor
vegia. Suedia, R. P. Polonă șl 
U.R.S.S. în cadrul discuțiilor dbi pri
ma zl a reuniunii, vorbitorii au sub
liniat contribuția conferinței paria- 
mentarllor ta procesul de destindere 
in Europa.

O altă manifestare desfășurată In 
cadrul stotămlnli o constituie foru
mul tinerelului, deschis,,In localitatea 
Graal-MQritz. din regiunea Rostock.

Reprezentanții conducerii de partid 
șl de stat a R.D.G., In frunte cu Erich 
Honecker, primul secretar al C.C. ol 
P.S.U.G., care au participat ta des
chiderea „Săptămlnll Mării Baltice", 
au vizitat portul maritim din Rostock 

' șl șantierul 'celei do-a doua centrale 
termonucleare a R.D.G., amplasata In 

; regiunea Rostock.

Grevă generală a muncitorilor

12.

agricoli italieni FRANCEZ
ROMA 12. — Corespondentei Agcr- 

pres, N. Puicca, transmite : La 12 iu
lie, 6-a desfășurat In întreaga Italie o 
două grevă generală de 21 do ore a 
celor , 1700 609 de muncitori șl sala- 
rlați agricoli. Declarată unitar do că
tre organizațiile sindicale de ramură 
ale C.G.I.L., C.I.S.L. șl UJJL., greva 
face parte din seria de acțiuni de
clanșate incă din noiembrie 1971 pen
tru reînnoirea „Pactului national de 
muncă®, ale cărui prevederi moșierii 
refuză să le accepte.

După cum au anunțat sindicatele 
muncitorilor și salariajllor agricoli, 
alte 48 de oro de grevă se vor desfă
șura intre 1“ și 26 Iulie, pe regiuni șl 
mari întreprinderi agricole capita
liste.

Cu prilejul grevei de miercuri, au 
avut loc numeroase adunări șl mani
festații ale greviștilor, Intilniri cu re
prezentanți al forțelor politice șl al 
administrațiilor provinciale si regio
nale.

ȘEDINȚA GUVKRMJUJI

PARIS 12 (Agerprea). — Noul gu
vern francez prezidat de b-emlcrul • 
Plerre Measmer. s-a întrunit miercuri, 
pentru prima dată, in obișnuita șe
dință Găptămtnală la care a partici
pat șl președintele G. Pompidou.

între principalele probleme aflate 
ne ordinea de zl a reuniunii n figu
rat raportul prezentat de Maurice 
Schumann, ministrul afacerilor ex
terne. asuDra călătoriei întreorlm'» 
da el în R. P. Chineză. Președintele 
Pompidou a snug că această călă
torie ,.a marcat stadiul calitativ al 
relațiilor franco-chlneze® — a Infor
mat nurtătorul de cuvlnt ol guvernu
lui. Philippe Lecnt

Guvernul a ascultat, do asemenea, 
o comunicare a ministrului n-Arfirll. 
Mlchel Debrd. asupra vizitei sale in 
S.U.A.. care s-a desfășurat în con
diții remarcabile 61 într-o atmosferă 
caldă — după cum n menționat 
Lwnt

LA CONVENȚIA DE LA MIAMI A FOST ELABORATA

în cîteva rînduri
BOX — ADVERSARI PENTRU 

FRAZIER
Campionul mondial do box ta 

categoria grea, Joe Frazier, a în
ceput tratativele In vederea inlil- 
nirll pe care, urmează să o susțină 
în compania iul George Foreman. 
Meciul ar urma să albă loc ta sfir- 
șltul lunii septembrie sau începutul 
lunii octombrie ta Nassau (40 km do 
New York). Pc de altă parte, fostul 
campion al lumii. Cassius Clay, a 
anunțat ci speră ca ptnă ta sflrșl- 
tul acestui an să fio acceptat cu șa-, 
longer oflctajj al lul Foreman, e La 
Jocurile Olimpice, de la MQnchcn. 
R.F. a Germaniei va fi reprezentata 
fa turneul de. box do 11 puglllștl. de 
ta semimuscă ta grea, după cum ur
mează : Kurt Pichet Gerd Schu
bert. Werner , Schefer. Peter Prause, 
Peter Hess, i Burkard Bornowskl, 
GUnthcr Meier. Dieter Kottysch, 
Ewald Jnrmcr. Rudi Horning șl Pe
ter llusslng. • ATLETISM. La Fre
derick (Maryland) au început Intra-, 
cerile concursului de selecție al atle
telor americano în vederea partici
pării ta Jocurile Olimpice de vară 
do la MOnchen. .în prima zl de con
curs. Patty Johnson a «rtablllt un nou 
record al S.U.A In proba de 103 m 
garduri cu performanta de 12;TWI0. 
Cu un nou record național 8-a în
cheiat si cursa fcmlntaă do 1 5OT n»,

V. • J . ■ ' .

clștlgată de Frânele Lnrrlca cu tim
pul de «Tp'MZlO, • TENIS. Ln Boas
ted au început întrecerile campio
natelor internaționale de tenis ale 
Suediei, la care narllclpă jucători 
din 21 de țări.

în primele partide din proba de 
simplu bărbați s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate : TarOczy (Un
garia) — Andorson (Australia) 0—2. 
6—2 : Zahr (Suedia) — Cooper (Aus
tralia) 6—4, 6—2 ; Masters (Austra
lia) — Loyo Mayb (Mexic) 6—3. 
0^-1; Dlbley (Australia) 
(Belgia) 3—6. - - - -
(Cehoslovacia) 
a Germaniei) _ .. . .. .

Favoritll principali al turneului, 
românul Iile Năstase șl spaniolul 
Manuel Orantes, nu aii jucat în pri- ■ 
mul tur.

__ -' Mtanot 
0—0. 6—1 : Hrebec 

— Fassbender (R.F. 
0—3. 1—6. 6—1.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA NR. 23. DIN 12 IULIE 1072
FOND GENERAL DE PREMII : 

2100 4100 lei din care 1.182 259 lei re
port

EXTRAGEREA I: 28 23
EXTRAGEREA a II-a:

21 38 23 18
17 11 33 8 1

Piața comună a lansat 
noi oferte de cooperare 

cu țările A'E. LS.
BRUXELLES 12 (Agerpreis). 

Marți noaptea s-au Încheiat 
Bruxelles lucrările' Consiliului ml-

nu participat , _____  _______
externe al țârilor candidata ia

In

nlsterîal al Pieței comune, ta caro 
nu participat și miniștrii afacerilor 
externe al țârilor candidate ta 
C.E.E, : . Marea 1 Britanie, Irlanda, 
Norvegia sl Danemarca. Consiliul a a- 
bordat spinoasele probleme in legă
tură cu perfectarea unor acorduri 
comerciale cu cele .șase țări membre 
ale Asociației Europene a Liberului 
Schimb (Austria. Elveția. Finlanda, 
Islanda, Portugalia șl Suedia) care, 
din motive polltioo. refuză aă adere 
la Piața comună.

în comentariul său, agenția France 
Presse scrie că „ta sfirșltul unei dez- 
baleri-maraton. Consiliul ministerial 
al C.E.E. a. depășit ultimele obstacole 
care mai blochează încă încheierea 
acordurilor comerciala cu cele șase 
țări solicitante". De tap*. Consiliul 

i ministerial, care s-n consultat In
tens In cele două zile cu. miniștrii 
afacerilor externe ai color patru țări 
candidate la C E.E., a trebuit aă tacă 
noi ofarta celor șosa țări, nemulțu
mite mal ales de nivelul tarifelor 
vamale comunitara și de contlngen- 
tarea Importurilor.

© „Promitem retragerea completa și imediata a tuturor 
forțelor americane din Indochina"

WASHINGTON 12 (Agerprcs). — 
Avlnd doja asigurat numărul necesar 
de delegați pentru obținerea investi
turi! Partidului democrat, ecuatorul 
George McGovern a concentrat în
treaga forță a grupului său ta Con
venția de ta Miami, statul Florida, 
asupra menținerii nealterale a plat
formei electorale a partidului, elabo
rată anterior potrivit liniei politice 
a protagonistului alegerilor prelimi
nare.

Capitolul de politică externă al 
programului este desdils de proble
ma războiului din Vietnam. „Dacă 
războiul nu este încheiat înainte de 
Instalarea viitoarei Administrații de
mocrate — se arată. In program — 
promitem, cu prioritate, o retragere 
completă șl imediata a tuturor for
țelor untriune din Indochina. Țoale 
actlvitațlle militare americane în 
Asia de sutl-est vor Incela. După în
cheierea participării directe a State
lor Unite Ia‘ lupte, se va pune capăt 
ajutorului militar acordat guvernului 
de la Solgon și oilor guverne din In
dochina®. De relevat că prosramul 
Partidului democrat se pronunță 
pentru retragerea totală șl Imedia
tă a forțelor S.U.A din Vietnam 
fără a menționa ca o condiție-prea
labilă, eliberarea prizonierilor do 
război americani. însă McGovern a 
declarat fa 11 iulie că, dacă va fi ales

președinte nl S.U.A., va menține for
țele americane în Tailanda șl unități 
navale în Golful Tonkin, „cu un sta
tut de inactivitate", plnă la elibe
rarea prizonierilor de război ame
ricani. - ■

în ceea <•<■> privește relațiile State
lor Unite cu partenerii vest-euro- 
penL Partidul democrat ea pronunță 
în favoarea N.A.T.O.. recomandind. 
Insă, reducerea nivelului trupelor 
americane din Europa occidentală in 
strinsă consultare cu altatil.

în programul aprobat de Convcsi- 
tla de Ia Miami Beach ce arată că 
Partidul democrat nu are de repro
șat președintelui Nlxon în privința 
politicii sale fală de Uniunea Sovie
tică si R. P. Chineză.

în ceea co privește aituatla din 
Orientul Apropiat, programul Parti
dului democrat eludează rezoluția 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
din 22 noiembrie 1937. apreciată de 
opinia publică internațională cn o 
bază rezonabilă a ©olutionărli poli
tice a conflictului din zonă. Progra
mul adoptă o poziția unilaterală, nro- 
nunțindu-se fără echivoc pentru re
lații slrlnsa cu Israelul.

Pe plan intern, programul ho pro
nunță. In esență, pentru reducerea 
drastică a cheltuielilor militare sl 
alocarea fondurilor devenite astfel 
disponibile finanțării unor nrolecle 
sociale.
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îr.tre 10 șl 12- iulie, 1972 a avut loe 
la Moscova cea de-a' XXVI-ri sesiune 
a Consiliului de Ajutor; Economic 
Reciproc.

La lucriirlle «îesiuhil nu participat 
delegațiileJ • țărilor ■ membre _ _____________ ______ __
C.A.E.R.. conduse da tovarășul S. To- număr rhare de convenții bilateraie 
dorov. președintele Consiliului do “ ' " ■ - - ...
Miniștri al Republicii Populare Bul-. ț. _____ 11
■floria, tovarășul L.- Strougal.‘orc- rarea tehnico-;
ședințele guvernului RepubllcU Șo- "— “D
eîallste Cehoslovace, tovarășul W. 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri a!'' Republicii Democrata 
Germane, tovarășul D. Maîdar. prim- 
vicepreședlnte al Consiliului do Mi
niștri al Republicii Populare Mon
gole, tovarășul P. Jaroszewicz. pre
ședintele Consfllulul de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, tovară
șul T; Gh. Maurar. președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, tovarășul J. Fock. 
președintele Consiliului de .Miniștri 
al .Republicii'Populare Ungare, tova
rășul A. N. Kodghin, președintele 
Consiliului de MtaStrl al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

In conformitate cu convenția din
tre .C.A.E.R. și guvernul RcpubllcH 
Socialiste -Federative Iugoslavia. Ia ■ 
ttostane a participat o delegație a 
ItSXL. condusă de tovarășul G. Ble- 
dicL- președintele ConsUiuIul Execu
tiv Federal nl It.S.F.L

Din delegații au făcut parte vice
președinți al guvernelor, cadre de 
conducere dJn comitetele centrata 
ale partidelor comuniste șl muncito
rești. miniștri, președinți al comite
telor de etat.

La lucrările sesiunii a partlctoat o 
delegație a Republicii Cuba, conduita 
de tovarășul Curioa R- Rodriguez. 
anlniștru al Guvernului Revolutio- 
sar.
' La lua-firtle sesiunii a participat, do 

nsemenea,' tov.irâșul N. V. Faddeev, 
Bccretarul Consfllulta de Ajutor Eco
nomic, Reciproc. ,
.In calltato-dcr-'observator, la «eslu- 

ne a participat tovarășul Kwon HI 
Gheb, âmbasăiddrur extraordinar și 
plenlootehțtar a! Reputata! Popu
lare Democrate Coreene în U.H.S.S.

La sariuna au participat, ambasa
dorii țărilor ■ membre ate C.A1E.R., 
Ecrodilați ta U.R.S.S., șl conducători 
al organizațiilor latemattonalo ala 
țăritor m fflibrfe ■ ale ( ’. A .E H. •

Sesiunea consiliului a fost prezi
data de tovarășul A. N. Kosighln, 
«wnducătorul delegației Uniunii, Re
publicilor Sovietice Socialiste, pro- 
fjțdintele Consiliului de Miniștri al

a eă^inht fetW&tae ato 
înfăptuirii Programului complex al 
ndinclril-f .
tlniiaresfă'4----
tategrihii economice soctalteio a ța
rilor membre ala (’..A.E.R. Sesiunea 
a examinat raportul Comitetului exe
cutiv ai privire la activitatea Con
siliului de Ajutor Economie Reciproc 
între isQfihuiito a. XXV-a șl a XXVI-x 
Raportul in oceaM problemă a fost 
prezentat de țovărăjul ăl. A. Leseci- 
ko. președintele Comitetului Execu
tiv, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.SIS. Sesiunea a exa
minat, de asemenea, rapoartele Go- 
mitetutui GA.E.R. pentru colabora
ră în domeniul activității de plani
ficare, Comitetului C.A.E.R. pentru 
oolabbraro telinico-ștlințltică, Co
misiei permanente C.A.E.il. pentru 
energie electrică, Comifllel perma
nenta C.A.E.R. pentru Industria chi
mică șl Comisiei ș gate C.A.E.R. 
pentru » cu pri
vire la. stadiul .Înfăptuirii-uimt ac_ 
țiuri! dta Programul complex.

’ SesIitneaLâ examinat cererea Re- 
pubUdl Cuba tta a d&vcni membră 
a. Consiliului ‘ de Ajutor Economie 
Reciproc. ParticipanUi la B&slune au 
salutat călduros declarația făcuta in 
aceasta problemă de tovarășul Car
los R. Rodriguaz, ministru al Gu
vernului Revoluționar. Sesiunea a 
hotarit în unanimitate ca Republica 
Cuba fiă fie primită ca membră a 
Consiliului do Ajutor Economic Re
ciproc.

*
Programul complex al adincirll 

p1 perfecționări! In continuare a co
laborării si dezvoltări! integrării eco
nomice «socialiste- adoptat in unani
mitate de cea de-a XXV-a cesiune a 
consilltilul, ...program întemeiat nc 
principiile InieraațlMalfemulul eoria- 
Rst po baza re.’ixctarll «> tvermdta- 
tli «fe atat. imiependențel Sl interese-» 
lor națto’tele. neamestecului ih tre
burile interne ale țărilor, egalității 
depline ta drepturi, avântatului re
ciproc ■ șl Întrajutorării tovâr.'i-te.r.l. 
s-a bucurat de sprijinul deplin ,sl n- 
probarea congreselor sl plenarelor co
mitetelor centrate ale partidelor co
munisto' sl. muncitorești uia lăriJo 
membre ale CLAJEJR.

Anul ca a trecut'a .confirmat Jus
tețea liniai îndreptate spre desfășu
rarea procesului adînclrli sl perfec
ționării colaborării tf ciozvo'.'.ăril 
Megrărll' economico' socialiste.. Pri
mii pași pe calea tafâpțulrtl. progra
mului comnlex- demonstrează avan
tajele > reale și dezvoltarea continua 
a tipului sociaiisS de relații econo
mice talemationaie. caro îmbină in
teresele rtațlonaîe șl internaționala 
•alo țăritor frățești.-. , S

Participante! Ia cesiune au dat o 
înaltă ’aprecia 
tații desfășura' 
Into: ’ ”
fâptî

ale

A

determinat Intr-o măsură tot mal 
mare do lărgirea șl adlndrea colabo
rării lor, care s-a dezvoltat, in con
formitate eu Programul complex,' In 
toata sferelo vieții economice.'Țările 
membre aio C. AJi.R. au -încheiat un 

și multilaterale privind. spedaUzirca 
și. cooperarea In producție ri coiabo- 

' •științifici. A fost în
făptuit un șir-de măsuri cu privire 
la perfecționarea în continuare a for
melor și metodelor comerțului exte
rior, relațiilor volutar-flnanclare, 
bazelor juridice ale colaborării etc. 
Volumiil comerțului exterior ol țări
lor membre ale C. A.E.H. a reprezen
tat in anul 1071 aproape 60 miliarde 
ruble șl a crescut, în comparație cu 
anul 11770, cu 8,7 la sută, Totodată, 
volumul comerțului reciproc a cres
cut cu 9 la sută.

S-au înfăptuit o serie de măsuri 
menite să contribuie la ncorierarea 
itomlel, științei și tehnîidl Republicii 
Populare Mongole.-

O mare atenție s-a acordat perfec
ționării in continuare n colaborării in 
domeniul activității de jrianlfîcare. A 
fost creat și șl-a început activitatea 
Comitetul C.AJEJL pentru colaborare- 
In domeniul nctivitaili de planificare. 
Țările interesate. membre alo 
C.A.E.R., au Întocmit planuri comu
ne pentru producția unor Urniri de 
mașlnl-unelta pentru așchierea mota-

I
dezvoltării sl creșterea eficienței eco-

interesate, membre aia
au paasiure caiiiu-

ne pentru producția unor tipuri do 
mașlnl-unelta pentru aș-chlerea meta
lelor șl pentru crearea bazei tehnlco- 
materiale a sistemului de transport 
în containere șl au Încheiat conven
ții corespunzătoare.

Sesiunea a recomandat țărilor 
membre ale C.A.E R. să de.'iffl.șoa.-.e 
activitatea privirii coordonarea pla
nurilor pe următorul cincinal fl078— 
IBM)) în anH 1072—1074. In asa fel 
Incit că se asigure încheierea in 

. timp util a acordurilor economico 
dc lungă durată. Coordonarea pla
nurilor pe anii 1973—1880 va fi hi- 
făptultă a‘Jt pe cale bilaterală,, cit 
șl pe cale multilaterală șl In coro
lare cu lucrările ce se desfășoară cu 
privire la coordonarea planurilor pe 
o perspectivă îndelungată, ptaă In 
anul 198'0.

Se realizează măsuri cu privlre'-Ia 
dezvoltarea colaborării “șl Integra- 
r:s Ir.' 5““Z’Jl “
tef“ șl tehnicii. în conformitate

H
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ton-o Șl de mașta! agricole, nava 
maritime șl fluviale pentru naviga
ția Internă șl altele.

S-a extins participarea R.S.F.T. la 
lucrările organelor C.A.E.R.. ta pro
bleme caro prazlnlă Interes reciproc 
pentru țările membre ale C.A.E.R. 
61 1LS.F.1.

Caracterul ptanlc al adinciril șl 
perfecționării in " continuare a co
laborării și dezvoltării integrării 
c-cor.omtce socialiste va fî consoil- 
<i.i; șl mal mult do dezvoltarea In 
continuare a organizațiilor economi
ce interstatale si Interaațlonate aia 
țărilor fioc’aliflte. Activitatea; aces
tor organizații no află in strinsă 
interacțiune cu organele C.A.F.R. 
.Sesiunea apreciază pozitiv activita
tea organizațiilor Internationale 
create, care asigură avantajul reci
proc pentru toți participanlii. Unul 
din exemplele unei asemenea acti
vități 11 conslltuio Direcția centrală 
de dispecerat a rtstamelor nncrgef 
Interconectate,', care, în decursul

f
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rea in continuare in dtâncnlul șUta- 
tel" șl tehnicii. în conformitate cu 
Programul complex, organele com
petente din țările membre . ale 
C.A.K.R. au semnat convenții do co
laborare privind 13 probleme telț- 
nico-stlintitlce. Au fost constituite 
20 de centre copm<htai*he. ,7 teo^-,’ 
sfii! științifico^ coordbnaioafâ.; 2 ‘co
lective Internaționale de oameni de 
știință și o-uniune șiitoU fi cp- pro
ductivă. Dintre formele organiza
torice not de colaborare aii căpătat 
cea mai largă folosire'centrele coor
donatoare, la activitatea cărora par
ticipă peste 600 do organizații de 
cercetări științifice și de proiectări 
din țările membra alo C-A.E.R. S-a 
extins colaborarea in ce privește 
elaborarea- de prognoze tehnico- 
șlllntiflce.. coordonarea cerce tari lor 
ș'ilațtf'ce șl tehnico, schlmburUo.re
ciproce do realizări tehnico-șlllhțl- 
flco @1 do experiență înaintată; Ro
lul organizator In soluționarea . a- 
cestbr probleme îl înfăptuiește Co
mitetul C-A.E.R. pentru colaborare 
tehnico-șlltațlflcă. creat do sesiunea 
n XXV-.i.

în conformitate cu Programul 
complex, țările membre ale C-A.E.R. 
șl organele consiliului desfășoară o 
vosto activitate privind colaborarea 
in sfera producției materiale. Șe în
făptuiește v.n amplu program de co
laborare In domeniul eleatro-encr- 
getlcU. în scopul asigurării dozvol-. 
târli cu precădere a bazei energe
tice șl al satisfacerii necesarului 
crescind do energie electrică' al 
economiei naționale a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.. ‘cesiunea a făcui 
Tec^snandări privind extinderea 
fimcțlonărU în paralel a sisteme- 
lor energetico toterconeclate, pe ba
za consirulril do către țările inte
resate, cu eforturi comune, a unei li
nii de mare capacitate pentru trans
portul energiei ctoctrice, do 756 StV 
și, de asemenea, privind construirea 
de centrate alomo-electrice.

Sesiunea a atras atenția esupra 
necesității unei mal profunde divi
ziuni a muncii În producția utilajâ- 
tor pent™ centralele atomo-eleetrice, 
In conformitate cu necesarul țărilor 
membre ale CA.E.R., ptoă la, și după 
anul 1980. ■ ;

Țările Interesate, membre ala 
CJLE.R», au creat uniunea șUlnțlfi- 
co-productlvă internațională cu, gea- 
tluiie-economică „Inieratom-lhstru- 
ment",.1 care, va satisface. naceșamil.',tă- 
ritor participanta in aparate și dfe- 
pMitlve nle tehnicii atomice. ■ , ,

în anul precedent a continuat 
procesul de trecere a industriei .chi
mico ta o bază mal eficientă- de; ma
terii prime petrochimice, s-a Îmbu
nătățit etructura Internă a ramurii 
pe seama creșteri! producției de ma- 
60 plastice, rtșlnl sintelSce, fibre 
•teUee. cauciuc sLntellc șl alte pn 
se chimico modeme.

S-au preconizat măsuri cu privire 
Ia specializarea si ea In, pro
ducția de Instala ' ..com
plexe pentru Industria lică șl ’. 
pentru alta câteva ramuri industriale.

S-a realizat o înțelegere prelimi
nară cu privire la construirea po te
ritoriul U.R.S^L eu participarea oi
lor țâri Interesate, membre ale 
C.A.KR., do capacitațl suplimentare 
pentru producția azbastuliu. Se des
fășoară pregătiri in vederea construi
rii in comun a altor mari obiective 
pentru producția de materii prime, 
prevăzute în Programul

Rezultate concrete au- f 
în domeniul specializării șl coope
rării tri producția construcțiilor de 
mașini. Schimburile reciproce’ de 
produse alo construcțiilor de mașini 
dintre țările membre aio C.A.E.R. 
au crescut in anul 1871 C“J 10 la 
sulă. Pentru prima dală s-au Înche
iat convenții multilaterale privind 
speciaUzarea și cooperarea ta pro
ducția șt îndeosebi, convenții pri
vind producția de utilaje.■ pentru 

m «-Ti-vr-™. . ■ fabricarea produselor din sticlă fii
pomitațlel. Progresul economic al. ta- din ceramică. Precum îl; n autora-

rvAvn, BaJoascJor. pentru:pjroduețsa/de.trac--

Sesiunea ă cxamlîtai prWAeme fiîo 

șl perfecționării in con- 
colaborfirii și dezvoltării

3

! sin- 
prod u-

/

din exemplele unei asemenea acti
vități 11 constituie Direcția centrală 
do dispecerat a ata’emelor energetica 
Interconectate,', care, in decursul co
tor 10 ard al existenței «ale. 'a con
tribuit Jg r— 
gîiranță ta 
gle electrică, n .economiei ■ naționale 
a țărilor membre ale C.A.E.H. în 
anul 1071. schimburlto . redproce de 
energie electrică au atins 16 millar- 
dokWlu

Parfielpanțil ia sesiune au relevat 
Intensificarea rolului, BUneil Inter
naționale de colaboraro economică 
și al Bândl Ințermțtonale de inves
tiții la dezvoltarea Integrării econo
mice 'raclaltec ‘ otanlce. Volumul 
iota] al decontărilor In ruble 
'trarfeferabfle 'dlnire băncile tarilor 
C.A.E.H. care ee efectuează -prin 
B.Î.C.E. a crescut ta anul 1971. com
parativ ,cu anul 1070,.cu 11 Ia «aită. 
Volumul creditelor acordate de 
B.T.C.E, în anul 1971 a crescui cu 

•piste 42 la suta.! Creditele pe care le 
acordă B.IJ. elnt îndreptate «pro 
dezvoltarea acelor ramuri aîe econo
miei. care âu un ‘rol ’ Important in 
edlndroa SJ perfeettonarea In conți
nuți re a colaborării ci dezvoitări! in
tegrării economice socialiste. B.I.I. a 
acordat deja tarilor membre alo 
C-AiE-R. credite mentru construcția gl 
reconstruirea a 20 de obiective Indus
triale.

Țările membre alo C1Ă.E.R. oon- 
ttatta să dezvolte 
cu1 celelalte’ state

■t "J1 'rtV. n • '«

ȘEDINJA COMITETULUI
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MOSCOVA 12 — Corespondentul 
Agerpres. Ii Duta. transmite : La 12 
luhe 1672. â avut loc la Moscova cea 
de-a S0-a ședință a Comitetului E- 
xCCTtțiv al Consiliului de Ajutor 
cononrric'Reciproc. '

La huă-ările'ședinței CarnltctataT E- 
xecutiv au participat reprezentanții 
permanent! ta C.A.E.R. ai tarflor 
membre — prețetlijiți al guverne- 
îor- țărilor, membre ale C.Ă.EJL șl 
șl reprezentantul wrmar.ent «d 
R-S.F.I. p« lingă C.A.ER. — membru,

i! de fil
eu ener-

de

leff&tad; economice 
îw! altețe, precum

■W ^'4- 4
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șl cu tarile In cura de dezvoltare si 
țările capitaliste dezvoltate, in anul 
1971. volumul comerțului lor cu rostul 
hunii a crescut in comparație cu 
anul trecut cil 8.5 Ia cută

Țările membre alo C.A.E.Tt mili
tează In mod activ pentru Înlăturarea 
totală a discriminării in domeniul 
comerțului mondial șl al relațiilor 
economice, pentru extinderea comoc- 
ventă o regimului națiunii celei mal 
favorizate. ■'

înfăptuind Programul complex al 
ndinclril și perfeclIonăriT In conti
nuare a colaborării și dezvoltării in
tegrării .ecortosnlce shclallste. ' țările 
membre ale C.A.E.IL vor contribui si 
In1, viitor, prin toate mijloacele, la 
dezvoltarea comerțului mondial si la 
colaborarea mulltîaterală in produc
ție șl lehnlco-știtatlfică, a tarilor 
membre ale C.A.E.R. cu țările tarte, 
pe bază reciproc avanta loasă st de 
asemenea, vor contribui la oroaresul 
economic șl cultural, al statelor In 
curr; de dezvoltare. Acțiunile prevă
zute in Programul comnlex «tot des
chise pentru aderarea- tuturor țârilor 
tabltoaro dc nace care pot unrtlctoa 
ia înfăptuirea totală sau parțială a 
Programului complex.

Sesiunea a aprobat activitatea Co
mitetului Executiv cu privire in efec- 
tuarea-conducerii organizării ta ca
drul C.A.E.R. n lucrărilor legate de 
îndeplinirea Programului, complex In 
perioada dintre «sesiunile n. XXV-a sl 
a XXVI-a ale corwHiulul si. fn le
gătură cu problemele examinate, a 
odoptat.bbtariri corespunzătoare în
dreptate fiore realizarea In continuare 
a Programului complex.

în cursul lucrărilor fiedunii. pre
ședinții organetor centrale de BlasiUi- 
caro au «semnat, clin împuternicirea 
guvernelor -tor. acordul general pri
vind construirea ne teritoriul Uniu
nii Sovietice,, cu eforturile comune 
ele Republicii Populare Bulgaria. 
Republicii Democrate Germane. Re
publicii Populare Polone. Republicii 
SodaBste România. Republicii Popu
lare Ungare șl Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.' a unui mare 
combinat de celuloză, cu o capacitate 
de 300 C®0 tone celuloză pe an. In 
regiunea Usl-TUmsJr.

Lucrările celei de-a XXVI-a eesliml 
fi-asi desfășurat intr-o atmosferă de 
deplină înțelegere reciprocă si de 
prietenie.

-

in săptămînllc următoare, 
va fi stabilita data organizării 
Ia Helsinki a unei intilnirl 
pregătitoare, a declarat un 
purtător de cuvint al M.A.E. 

al Finlandei
HELSINKI 12 (Agerpres). — Un 

purtător dc cuvint nl Ministerului 
Afacerilor Externe ol Finlandei a 
declarat că data organizării la Hel
sinki a întilnirii pregătitoare a re
prezentanților unor state in vederea 
examinării problemelor concrete le
gale de convocarea, conferinței gene- 
ral-curopcne pentru securitate și co
laborare va fi stabilită in săpULmînile 
următoare, transmite agenția T.A.S.S. 
Purtătorul do cuyln.t a. informat,, tot
odată, că guvernul finlandez a avui 
pină miercuri, 12 Iulie, consultări 
asupra inUlnirii pregătitoare cu re
prezentanții guvernelor a 23 de țări

odată, că,, guvernul finlandez a avui
------> <«j falie,' consultări 

ilrti pregătitoare cu re- 
guvemetora 23 de țări.

j

EXECUTIV AL C.M.R.
? 1 " 3"' -'f '

al CorMslIluhii Executiv Federal al 
R.S.F.f. Ședința a tot prezidată do 
F. Ilamouz. reprezentantul Republi
cii SdctaHsSe Cehoslovace, vicepre
ședinta' ai guvernului ii.lj.C.. care a 
preluat funcția de președinte al Co
mitetului Executiv.

Comitetul Executiv a examinat u- 
nelo probleme si a adoptat hotărlri

fS3
R.S.F.I. Ședința a fost prezidată do 
F. îtamouz. reprezentantul Republi
cii SbctaHrte Cehoslovace, vfcepre- 

;;; guvernului H.li.C.. care a 
preluat funcția de președinte, al Co
mitetului Executiv.

Comitetul Executiv, a examinat u- 
jmiIo probleme-si a adoptat hotflrlri 
corespunzătoare legate de organizarea 
’ * " ’ Tzarea hbtărirl-; ,

t-a «țeslun! a Con-
lucrărilor privind reali:
lor cetei de-a XXVI-a ......—-------
antalul de Ajutor Economis Re- 
etoroc.

intîlnirea tovarășului Ion Ghoorghe Maurer 
cu tovarășul A. N. Kosighin

MOSCOVA 12 — Corespondentul 
Ajjerptes. L. Duță.-transmite : La 12

■ iulie.' avut Idc?o inillnlrc a /tova
rășului Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele 'ConsRtakUl do Miniștri. .;i

■i'ca

4*

: - :/ !
Recepție oferită 

deGțUtRC.U.S.
și guvernul 

Uniunii Sovietice
MOSCOVA 12 . (Agerpres). - C.C., 

nl P.C.U.S. șl,guvernul Uniunii So-' 
vietate au oferit miercuri, o .recep
ție cu prilejul calei de-a XXVI-a ee- 
fiuiniî a Consiliului do Ajutor' Eco
nomic Reciproc, trimnriîtd agenția 
TJLS.S.’ ' ' ' '■

Au/foșt Ș prezent! conducătorii' ai 
membrii deleșatllior (ărBor membra 
ale C.A.E.TI. »i Iugoslavia, pra-
.cum-al ... acestor .etate.

Recepția a-a, ..‘desfășurat in ir-o 
otmofiferă. caldă, prieicnească.

Ct 15

Republicii SodnBato Romănla. cu to-
■ varâșul'A. ■ N. Koslghla, președintele; 
CpnșllIuM do Minls-tri al U.R.S.S,

în cursub convorbirii au fost exami
nate prpblfflne alo dezvoltării in coit- 
■tlhuaro a colaborării ccortomico din
tre cele două țări In diferitei dome
nii. InUlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

1.0 convo-bire .au luat porte Maxim 
Berahianu. presedlnielo' Comitetului 
de Stat al PlanlRciiril. șl Gheorgho 
Badrus, ambasadorul Republicii So
cialiste România in Uniunea Sovie
tici

ra

a
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© Telegrame de felicitare adresate lui Klm Ir Sen
'j ’

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului din Statele 
Unite pentru reunlficarea pașnică 
a Certei, Ro Kwang Uk, subliniază,; 
Intr-o telegramă adresată lui Klm Ir 
Sen, ci declarația comună a Nordu
lui șl Sudului reflectă dorința fier
binte a întregului popor coreean de 
a realiza rcunifiearea pașnică, a țâ
rii prin bl’rulrea pe propriile sule 
eforturi, relatează agenția A.C.T.C. 
Comitetul din S.UA. pentru rennl- 
ficarea pașnică a Coreei, sa arată în 
telegramă, crede cu tărie că reuni-

£}

ficarea pașnică a țării se va realiza 
In conformitate cu ideca bizuirii pe 
forțe proprii, indiferent de deose
birile dintre sistemele nodale alo 
Nordului șl Sudului, șl sprijină In
tru totul eforturile depuse de Kim 
Ir Sen pentru rcimlficarea patriei.

VIETNAMUL DE SUD

o LUPTE VIOLENTE ÎM JURUL ORAȘULUI QUANG TRI © IN
TENSIFICAREA ATACURILOR PATRIOȚILOR PE FRONTUL 

DE NORD
VIETNAMUL DE SUD 12 (Ager

pres). — Lupte violente au avut loe, 
in scara și noaptea de marți spre 
miercuri, in Jurul orașului (Juang Tri 
din Vietnamul de sud. tncerclnd că 
atace pozițiile deținute de forțele ar
matei populare de eliberare națională, 
la limita nortlleă a acestei tocaUtfiț!, 
un batalion eliopwtat ealgonez, cu 
un efectiv de 800 dc Infanteriști ma
rini, a fost obligat să te retragă In 
deruta, Ifclnd po cimpul de luptă 
peste un nfert di:’, efectivul său, ca 
urmare a'contraofensivei cwSinuts a 
pa Moților. In cursul M UHleî, patrioțll MHHIM
au doborlt; de asemenea, 3 elîcojjtere Huni șl cere administrației Statelor 
nlo Inamicului. Unita «ă pună capăt războiului din

Lupin dc la Quang Tri a coincis Vietnamul do «sud, să înceteze' mina
rea. blocarea . șl bombardarea terito
riului R.D. Vtelnam, eă abordeze cu 
eerfozstate convorbirile din cadrul 
conferinței de la Paris șl-gă dea un 
răspuns pozitiv propunerilor G.RJP. 
al RepuMIcil Vietnamului de Sud — 
BuMiniază declarația.

clc Inamicului.

cu o intensificare generală a opera
țiunilor declanșate de patrioți pe 
frontul dc nord. Peste 250 de rnUUari 
snigonozi au fost «coji din luptă, in
tr-o singură ri. In vecinătatea vechil 
capital» Imperiale, Hue. Alte atacuri 
ale forțelor patriotice au fost Înre
gistrate, marii, la 03 km sud-vest do 
Saigon, unde c;„l.™ t.i.. 1. ' "
Giang a intrat sub controlul 
țiior, precum ți in zona oraș

. Xho, djn Deita Mekongulu!.,

0 declarare a M.A.E. 
al G. R. P. al Republicii 

Vietnamului de Sud
VTETNAMUb DE SUD 12 (A:;<r-

pn>.- ). — în ciinsul unor operayunl 
desfășurate Ia nord de riiil My Chanh, 
menite efi coBsoUdczo pozițiile tor 
slăbite șl izolate, forțate americane șl 
salgonezc au angajat, <J<» la 23 iunie, 
sute de bombardiere strategice ,,B-52° 
șl avioane tactice, zeci de nave do 
război, bombardlnd, ziua șl noaptea, 
zooe dens populate din provkuiilo

centrul districtual Sam
0I11I p.itilo- 
orașulul My

Quang Trl șl Thua Thien — 
intr-o declarație «u.tă " 2 ...
Ministerul Afacerilor Externe al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
RepubUcR Vietnamului de Sud.

Ca urmare a acestor acta agresive 
— menționează declami,sa. difuzată 
de agenția ..EUberarea" — au fost

h!<m — sa araHl 
nublldtațll de 
Externe ol Gu-

RepubMl Vietnamului de Sud.
Ca urmare a acestor acta agresive 

— menționează declarațta, difuzată 
de agenția ..Eliberarea" — au fost 
distruse locuințe, zone cultivate ș! 
șl-au pierdut viața numeroși locui
tori pașntei. Forțele antcrirano-sal- 
gonezo fetasoac, în mari cantități, 
«ubrtante toxice. Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu ai Republicii Vietna
mului de Sud condamnă aceste ac-.

No! acte de război ale StUțAj 
împotriva R. D. Vietnam
HANOI 12 (Agerpres). — La 10 șl 

11 iulie, relatează agenția V.N.A., o- 
via'ia americană a atacat, in R. D. 
Vietnam, diguri dip districtele Nam 
Sack și Chl Linh, suburbiile portu-, 
lui Halfong, orașele Nlnh Blnh, Hal 
Duong, Thai Blnh șl Phu Lay. pre
cum, șl zona Vlnh IJnh. în același 
timp, nave de război americano au 
deschis focul asupra localităților do 
coastă din provincia Guang Blnh.

■ Purtătorul de cuvint al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație in 
caro condamnă aceste acta do război.. , .. ? .

In același
■ - • • 'P-----------deschis focul asupra localităților do

lera rezultatelor n<;tivi- 
,,...ute în țările membre și 
te C.A.E.R. cu privire la in- 
Programulul complex șl nu 
marca importantă politică 

șl economică a acesteia pentru pro
gresul social-economic nl fiecărei 
țări, pentru continua coeziune a ță
rilor membre ale C.A.E.R. șl pentru 
intensificarea influențe! comun.tă- 
țil statelor socialiste asupra Întregii 
dezvoltări mondiale.

Economia țărilor membre ale 
C.Ă.E.R. continuă să fie dezvolte In 
ritmuri înalte. în anul 1971. venitul 
lor național a sporii cu 6.3 la sută. 
Iar producția industrială a crewut 
în anul 1971 cu 7.8 la eutfl. In timp 
ce in statele capitaliste dezvol
tate aceasta a croșeut cujjnM ptiiMn 
de 1 ta sută.. Țările membre ale 
C.A.E.R. au obținut succese continue 
in creșterea nlveJuîu! de _ trai al 
rîlor ’membre ale CJÎ.E.R. est*

Depuneri de coroane Ia 
Mausoleul Iui V. L Lenin 

; - ■ ■ » .. ■--■ ■ 

și Monumentul soldatului 
necunoscut...

MOSCOVA 12 (Agerpres). — De- 
îcigâti lie'tarilor nartJcînanto la lucră
rile,. celei de-a XXVI-a «sesiuni a 
C.A.E.R., care au loc la Moscova, au 
depus coroane de' fiori la Mausoleul 
Iul V. X. Lenin șl nu nîlstrat un mi
nut de. reculegere în memoria ir.te- 
meietoruiul P.C.U.S. sl al statului 
Bovlelic. ănunta agenția T.A.S.S.

Da asemenea, au fost’ demaw co
roane de fiori ’la Monumentul ftoicla- 
tului necunaacut.

I

- , _ .. . jj| ..... iiiiHiiXii ... .. |

.Cili EnJffîj' ’pembru ăl. Comi
tetului Permanent al Biroului Poli
tic .al C.C. a l P.C. Chinez, prora ierul 
CanslUuhiî de Stat, Cian Ciun-dao, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, Ken Blno. membru 
ai C.C. al P.C.C., șofat Secției pentru 
retail! externe a C.C. al P.C. Chinez, 
șl alta.persoane oficiale chineze, au 
avut o întrevedere cu Le Duc Tho, 
membrii al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor co muncesc din 
tVletaam. consilier special al șefu
lui detegațle! guvernului R.D. Viet
nam la conferința de la Paris asupra 
Vietnamului — informează agenția 
China Nouă A avut loc o convorbire 
cordială, prietenească.

Un apel al P.C. din Irlan
da. Partidul Comunist dta Irlanda a 
adresat, tuturor oamenilor muncii, 
protestanți șl catolici, apelul de a-șl 
stringe rindtiriie pentru a preveni 
izbucnirea unul război civil ta Uls
ter. „Clasa muncitoare — sa spune 
In apel — trebuie să depună toate 
eforturile pentru a determina Aso
ciația pentru apărarea Ulsterului și 
Armată Republicană Irlandeză să se 

îa«șeze, -■
; <5âle( ;.,
preocupă eu 
muncesc10.

s la rnasa tratativelor și s4 dis- 
problemcle importante care îi 

adevărat ’ pe cel ec

1 a

De asemenea, relevă A.C.T.C.. Rim 
Chang Yong, few* ambasador al Co
reei de sud la Națiunile Unite, a 
transmis felicitări Iul Klm Ir Sen. 
«subliniind că măsurile adoptate de 
premierul Cabinetului de Miniștri al 
It.P.D. Coreene dovedesc că visul 
poporului coreean de rennlfleare se 
transformă ta realitate.

*■ '

TOKIO 12 (Agerpres). — Cele trei 
principii ale reunlficărll naționale 
prezentate do Klm Ir Sen și decla
rația comună a Nordului și Sudului 
au avut un larg ecou ta rîndul com- 
patrioțllor dta Uniunea ’ coreenilor 
rezideați ta Japonia. Informează a- 
genția A.C.T.C. Un reprezentant al 
acestei uniuni a declarat că „este 
dorința unanimă a tuturor ooneeiă- 
teniior noștri de a reunifies patria 
prin eforturile pașnice ale națiunii 
noastre, fără sprijinul forțelor străine 
și fără amestee străin. Este timpul 
ra toți eompalrtoțll din Japonia să 
se unească tate-un singur fiind șl o 
singură voință, indiferent do apar
tenența tor Ia o organizație sau alta, 
pentru a înfăptui reuni floarea paș
nică și independentă a țării la o data 
apropiată".

Președintele Asociației generale a 
coreenilor rezîdenți fa Japonia 
(Chongryon) a adresat un apel că
tre toți coreenii roz!denii din n- 
ctwta toni, cerîndu-le să activeze' 
împreună în vederea reunlflcărU ță
rii divizate. transmite agenția 
Kyodo. Ei a adăugat că este gata eă 
so taiîlneascfl cu noul premier Japo
nez. Kafcuel Tanaka, pentru a dis
cuta problema extinderi! rolaWilor 
comerciale dintre Japonia si R.P.D. 
Coreeană, precum șl alte probleme 
de interes comun pentru cele două 
țâri. •

*
PHENIAN 12 (Agerpros): — Un 

purtător de cuvint al delegației So
cietății de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană a anunțat că cea de-a 22-a 
reuniune a convorbirilor preliminare 
dintre organizațiile de Cruce Roșie 
din Nordul șl Sudul Coreei va avea 
toc la 14 Iulie — Informează agenția 
A.C.T.C. In cursul rcuniunU va con
tinua discutarea problemei privind 
componența delegațiilor la convor
birile de fond.

T

FRANCOIS MITTEWD :

■ .5 .■ ' ' '

Acordul dintre P. C. F. 

și P. S.F. deschide 

noi perspective 

forțelor de stingă

?

m*

PARIS 12 (Agerpres). — La mitin
gul din «ala ..Mutuaiită". organizat 
de federațiile din Paris și din subur
biile capitalei ale partidului socia
list» a luat cuvinlul Franfote Mltte-i 
rand. secretar goneral al Partidului 
Socialist Francez, care a vorbit des
pre marea Însemnătate a acordului 
realizai cu partidul comuatel pri
vind programul comun de guvernare. 
El a subliniat că acesta deschide noi 
perspeclive forțelor de stinca din 
tară.

Francois Mltterond a relatat In 
amănunUme despre tratativele cu/de- ■ 
legația P.C.F., In cursul eiaborlSt 
programului comun de guvensare. 
Acordul final, a spus Mltterand. ră- 
mine deschis pentru toate organizații
le “democratice 1 franceze, care sub
scriu la telurile alianței forțelor de 
stingă si eare recunosc obllsatlRe de- 
euraind din aceasta.

, . ' ■ I '

INDIRA GANDHI. DESPRE ACORDUL DE LA SIMLA 1

FOARTE IMPORTANT IN REIATIIIE
ti

ÎNCEPUT
DINTRE INDIA Șl PAKISTAN

DELIII 12 (Agerpres). —■ Primul 
mLntatru' al Indiei. Jndlra Gandhi, a 
declarat, in cadrul unei conferințe de 
presă. icâ'KX- ___ -•—.. „ ... ■
de la Simla constituie „un început bilaterale In această problemă, așa 
foarte Important tin relațiile dintre - - ■ -
cele două iăj'i", anunță agenția
Indinfo. Ar fl neiust să se 
creadă că el represents un dalia «au 
o pierdere pentru vreuna din părți, 
a «subliniat Indira Gandhi, rolevlnd că 
progresul in regiune deolnde do rea
lizarea păcii. Eseniusl, a adăugat 
p-tsm ierul indian, este ca părțile 
să-și Înțeleasă punctele do vedere.

n1
I

I

Indira Gandhi a apreciat că Pakis
tanul ar trebui să retrasă problema 

« .... Kașmlnilul de la Națiunile Unite.
1 *,,l,0'Ila!țhtan<'Z ®»ro a putea fi reluate negocieri

.f 
cum a convenit cu președintele Pa
kistanului Zulfikar All Bhutto.

Rtaunzlnd unei întrebări privind 
sltuaUa prizonierilor de război na- 
ktatanezi. Indira Gandhi a declarat 
că „ei au fost predau fn Bangladesh 
imul comandament unit indo-bangla- 
desh și. de aceea, guvernul de la 
Dacca este direct Interesat fa această 
problemă0.

4,

Ministerul Petrolului și 
Metalurgici al Republicii 
Irak a anunțat că este pregătit 
pentru a începe tratativele ta ceea 
ce privește acordarea unor despăgu
biri prevăzute to articolul 3 din La
goa naționalizării acțiunilor compa
niei Iraq Petroleum Company, in 
conformitate cu mijloacele, formele 
șl ’ condițiile prevăzut© în articolul 
amintit.

Fostul președinte domi
nican Juan Boscb l a scuzat 
pe actualul Șef al «talului. Joaquin 
Balaguer, că recurge la presiuni mi
litare asupra, opoziției, cu scopul 
vădit de a-și netezi calea în vederea 
obținerii -unul nou mandat prezlden- 
țlal. Politicieni aproplați președin
telui Balaguer desfășoară in pre
zent o Intensă campanie penlru ca 
acesta feă obțină, contrar prevede
rilor constituționale, nl treilea mandat 
prezidențial consecutiv, a precizat 
Juan Bosch.

Poetul Nicolos Guiilen a 
împlinit 70 de ani. cunoscutul 
poet cubanez, care este șl președin
te al Uniunii scriitorilor ?1 artiști tor 
din Cuba, a fost sărbătorit In orașul 
in care s-a născut, Camaguey, pre
cum și in csdrul unei adunări feslh 
organizate la Havana.

-a = 9.'^'.

in' parcul Sokolniki- din 
Moscova s-a deschis, miercuri, 
expoziția international^ de uti
laje electrotehnice „Elektro-72“, 
ana din cele mat Importante 
manifestări de acest gen din 
Uniunea Sovietică. Expoziția 
reunește, standuri și" pavilioane 
aparfiniiid unui număr de circa 
700 dc firme din 21 dc țări ale 
lumii, intre care ii liomdnia,

——

* fisssv f » asaa » r

'«

fi încetat din viața Leonid 
Șevcenko, sc11yJb" nl prezidiului 
Sovietului Suprem nl U.R.S.S., mam-î 
bm al Comislol Centrale de Revizie a' 
P.C.U.S. Nccrole?”’ '•■' T ~*>t« c—■ 

coîilto este semnă!
ttogul lui Leonid Șev- 
nat de Leonid Brcjncv, 

Nikolai PodgOrtiU și de alțl ©ostiiucă- 
tari sovietica.

Siria și Kuweitulnu hoîMt 
El acționeze in vederea intensificării 
relațiilor de cooperare, se spune In 
comunicatul comun dat publicității 
la Damasc, în urma vizitei Între
prinse in capitala siriană de către o 
delegație kuweltianfl. condusă , do 
Khaled Al Kharafi, adjunct al mi
nistrului comerțului și ol industriei.

;■ ’«..! . ' ,5
TRACTOARELE ROMÂNEȘTI SE BUCURĂ DE 

APRECIERI ELOGIOASE TN EGIPT
CAIRO 12. — Cores- ‘

§ eolae N. Lupu, traițs- 
] mite : Directorul ge- 
« neral al întreprinderii 
* __tVrt®=r ÂutnmnMla Mrs-

»

i
i
Ic-nretu iz» — coret- 

pondenful nostru, Ni- 
A ' I C.MH4U

B mite .
.Ij iicrdl _
J „Nașe Automobile Ma-
I nufacturino Company*,
i ing. A. Gas arin, a re- ___ __

Ilevaf colaborarea frac- Socialiste Romi__ , ______ ____
tuoasd existenta intre Nicolas Ceausescu lh pe pămlnturile din Va- 

» România ți Egipt in Egipt. In ultimele Luni, tea Nilului, redate a- 
1 domeniul construcției a spus Gacarin, corn- priculturii ți pe cele

de tractoare. El ă fă- panta a asamblat apro- recuperate prin v-alo- 
y, pre- J cut un prim bilanț al rimatls 590 da trac- rtflcarea deșertului» 
festive, |

* ,iiiiiihi> ș jwiw a gnwir r —■« t» mm t g am r

ing. A. Gazarln, a re-

I
I
*

I " *
1
I

activități! derfățurațe toare, urmind ca tn 
de linia da asamblare vUtoarele țâse luni tă 
a tractoarelor romă- fia asamblate alic pes- 
nești, care a fost inau-' fc SGO dc tractoare, 
garată la Hcluan, fn Tractoarele romă- 
cursul cldlei președin- ncjti se bucură de a- , 
felul Consiliului de precleri elogioase in * 
Stat\_ al Republicii Egipt, ele fiind utili- I

Romănla, sala de mai mulfi ani ’

Iw 
» mA
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