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însemnări din iulie 1972 despre funcțiile șl atribuțiile centralei industriale așa cum 
au fost preconizate de Conferința Națională din decembrie 1967

structural deosebita

triece, precum șl asupra unor as
pecte ale vieții politice Interna
tionale.

S-a exprimat, deopotrivă, dorința 
de a acționa pentru dezvoltarea șl 
diversificarea relațiilor politice, e- 
conomlce. tclmico-șUlnțifice și cula 
turale dintre Republica Socialista 
România șl Austria corespunzător 
intereselor celor două țări și po
poare, cauzei păcii, colaborării ți 
securității în Europa și In întreaga 
lume. ■

întrevederea s-a dcsflișwrat lo
ts--o atmosferă de cordialitate.

Au participat tovarășii Paul Nl- 
eulescu-MlzU, membru al Comite
tului Executiv, al. Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al F.C.R.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de Informații privind ac-

în zonele din sadul tării, recoltarea ce
realelor păloase se apropie de sitrșlt. Lu
crările se desfășoară din plin ln .zona 
subcarpatică și an început în Transilva
nia și Moldova. La această dată mat este 
de ștrlris recolta de pe aproximativ /a- 
mătate din suprafața cultivată cu gria. 
După previziunile meteorologice, timpul 
se menține instabil, ceea ce impune o te
meinică organizare a muncii incit ilecare

Joi, 13 iulie, tovarășul Nlcblao 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat ,al Republicii Socialiste 
România, a. primit pe deputatul 
Paul Findley, membru al Comite
tului Afacerilor Externe și al Co
mitetului pentru agricultură ale 
Congresului S.U.A., care face o vi
zită in țara noaste A

Convorbirea care a avut loc cu 
acest: prilej s-a referit la dezvol
tarea viitoare a relațiilor romăno- 

, americane in diferite domenii. 
După cum se .știe, deputatul ame
rican este inițiatorul proiectului 
de' lege Ln Camera Reprezentan-

cu 2 390 000 lei valută. Prin reducerea consumurilor specifice, muncito
rii uzinelor „Danubiana" si „Victoria0 au reușit să economisească o 
cantitate de cauciuc natural egală cu necesarul pentru-confecționarea 
a circa 5400 anvelope. ■

ani a fost ^generalizată — ln spiritul hotfirlrilor Con- 
a partidului din 1967 — organizarea centralelor ln- 

' ' Astăzi

jparti 
organisme 
abordeze competent și 
serie de probleme de 
teres economic, cum slnt 
tarea, profilarea, modernizarea, re
lațiile comerciale ș.a. In a] doilea 
rind. a?a se conturează precis locul 
șl rolul fiecărei întreprinderi In ca
drul centralei, se inf&pinieste o îm
binare a sistemului de interese Ime
diate privind realizarea sarcinilor

oră bană de lucra ln.cîmp sălle folosită 
din plin. Pe măsură ce 'se depășește sta
dial coacerii depline Ia gria, intervine 
pericolul pierderilor prin’ scuturare. De 
aceea, alături de combine, griul să iie 
string ca secările și coasele, ostiei ca nici 
un bob să nu se piardă din noua recoltă.

încă din primele luni de la 
înființare. Centrala indusiriali pen
tru construcții navale din GaJatl 
a trecut la preluarea , efectivă 
a unor competente majore, atit 
de la minister. .■ dt sl de la În
treprinderile componente, de natură 
să asigure îngemănarea organică In
fera activitățile centralei și cele alei 
unităților din subordine. Au fost 
luate prompt măsuri eficace de uni
ficare a tehnologiei de fabricație, pe’ 
toate șanBereld navale dta tară, pen
tru integrarea fabricației si asimi
larea da noi tipuri da nave. Mergînd 
pe linia degrevării Întreprinderilor 
de unele sarcini de maro impor
tanță pentru producție, fa cadrul 
centralei s-a organizat activitatea de 
ofertare șl contraclnro a exportului 
de nave șl prospectare a pletel ex
terne. In Centrala industriei eonfec-i 
(iilor din București — care cuprinde 
17 unități — s-a trecut la reprolila-

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a tafflnit joi cu to
varășul John Gotian, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Marea Britanic, aflat ln-vizita în 
țara noastră, ta Invitația C.C. al

■ în după-amtaza'zilei de Jois to- 
varhș-.il Nîcolae Ceaușescu,r secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, s-a intilnU cu, dr. Agcs- 
tinho Nelo. președintele Mișcării 
populare pentru eliberarea Ango
la!, care face o vizită de prietenie 
în Republica Soclu) Ista România, la 
invitația C.C. al P.C.R.

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.K.

în cursul convorbirii au fost 
abordate probleme de interes mu
tual privind raporturile dintre 
P.C.R. și M.P.L.A. A fost ro-

Tovarilșul Nicolac Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Slat al Republicii Socialiste 
România, a primit Joi, 13 iulie, pe 
Karl Czernelz, președintele Comi
siei pentru politică externă a 
Parlamentului austriac, secretar a! 
Partidului Socialist Austriac, aflat 
In vizită în țara noastră.

în cadrul întrevederii s-au e- 
fectuat o informare reciprocă ln 
probleme do interes comun și un 
schimb de opinii asupra dezvoltării 
relațiilor bilaterale româno-aus-

în urmă eu trei 
ferinței Naționale 
dustriale ln eoetorul producției materiale. Astăzi osie unanim verifi
cata In practică și acceptată Idee-a că înființarea noilor organisme eco
nomico a fost determinat! jle cerința obiectivă a concentrării produc
ției — care impune unirea mai multor întreprinderi In unități da sine 
stătătoare, puternice, înzestrate cu mijloace materiale, capabile să rezolve 
ta un nivel superior de eficiență o serie de probleme esențiale ale eco
nomiei moderne — ca și de necesitatea apropierii conducerii de pro
ducție, eliminării fenomenelor de centralism excesiv, in scopul creșterii 
operativității și răspunderii in luarea 
din această perspectivă rolul i ' 
permanentă actualitate indica.

care atesta
Industr&e ... ...
preluare a sarcinilor de îndrumare 
Si coordonare a activității unităților 
din < subordine, pa caro ie aveau 
înainte direcțiile generale din mi
nistere. ci, reprezintă o concepție or-

membru al Camerei Reprezentanților

tivi lățea șl preocupările actuale 
alo Partidului Comunist Român șl 
Partidului Comunist din Marca 
Britanic șl s-a realizat un schimb 
de păreri în probteme ale mișcării 
comuniste și muncitorești in Ier- 
naționale, ale situației politice pa 
plan mondial.

La plecarea din Moscova, ta aero
portul Vnukovo-II, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și membrii dele
gației române nu fost conduși de 
A N. Kotighin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.H.S.S., M. A. 
Lesecilto și L. V. Smirnov, vicepre
ședinți ni Consiliului de Miniștri, 
v. S. Fiodorov, ministrul industriei 
de prelucrare n țițeiului și petrochi
mice,' N. V. Faddeev, . secretarul 
C.A.E.R., șl alta persoane oficiale.

Erau prezențl ambasadorul Repu
blicii Socialisto Româpla In Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Bndrus, șl 
membrii Ambasadei române.

'' 7 A T-Sl

zgx Plnă In prezent. 6 întreprinderi Industriale din Județul Alba 
au raportat, in inltmpinarea Conferinței Naționale a parlidu- 
Iul, îndeplinirea și depășirea angajamentelor anuale ta pro- 

ducțta-marfă asumate In întrecerea socialista. în primele rlndurl se si
tuează Fabrica de ciorapi șl tricotaje din Sebeș, care a depășit angaja
mentul reînnoit cu 2,3 milioane „lei. Fabrica de produse retractare Alba 
Iulla și întreprinderea viei șl vinului Alba. De asemenea, au depășit 
angajamentul anual ta acest indicator Fabrica de hlrtic Petreșll, Salina 
Ocna Mureș și Fabrica de Încălțăminte „Ardeleana" Alba Iulie.

țltor a Congresului Statelor Unii* 
cu privire ta acordarea clauze! na
țiunii celei mal favorizate în ro
tațiile comerciale cu România.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale de interes 
comun ale vieții internaționale.

în cursul convorbirii s-a subli
niat rolul și contribuția pe car» 
parlamentarii pot șl trebuie să o 
aducă ta promovarea înțelegerii și 
cooperări! între popoare, ta întă
rirea climatului de securitate șl 
pace în lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.La sosire, pe aeroportul Bancara, 

erau prezențl tovarăși i Iile Verdeț, 
prim-vicepreședlntc al Consiliului de 
Miniștri, P.aul NIculescu-MIzll. Emil 
Drăgahcscu, Janos Fazekas, Ion PA- 
țan, Mihai ’ Marinescu, vicepreședinți 
al Consiliului de Miniștri, membri ai 

/guvernului. și alte persoane oficiale.
A fost de față V. I. Drozdenko, 

ambasadorul Uniunii Sovietice ta 
București.

___ ______v, m acupui ui-jivi 
executarea deciziilor. Apreciind 

. e centralelor industriale, au o 
. le tovarășului Nlcolae Ceaușescu, care 

sublinia ta Congresul ai X-lea al P.C.R. : „In aplicarea hotărirtior Con
ferinței Naționale cu privire la reorganizarea industriei este necesar sa 
se urmărească cu atenție ca centralele să nu devină verigi intermediare 
Intre Întreprinderi și ministere, ci complexe de unități productive .or
ganic Integrale, direct răspunzătoare de îndeplinirea planului".

organism economic integrat, direct

Antrenate Intr-o vie întrecere socialista. In cinstea Conferin- 
țel Naționale a partidului, colectivele de mineri din cadrul 
Centralei minereurilor neferoase din Bata Mare Înscriu suc

cese de prestigiu ln cartea de onoare a muncii. Deja, colectivele ex
ploatărilor miniere Ilerja șl Săsnr au anunțat, cu 20 de zile mal de
vreme, realizarea sarcinilor de plan pe 7 luni șl a angajamentelor a- 
sumate ln* Inlimplnarea morelui eveniment din viața partidului șl a 
poporului. Rezultate deosebita raportează și minerii do ta Bota Sprie, 

____ Ilba șl Băiuț in ceea ce privește 
sporirea producției' si productivi-, 

wl muncta tai Bala Sprie. dewU-
\ <l'W5 dă. minerii’au extras tn plus.'teta'

olan, pește 10 390 tone ds mlne- 
.• '- reu. ,în acela?! timp, productivi

tatea muncii a crescut in primul semestru cu 12.3 1a suta fată, de 
aceeași.perioadă a anului trecut, mal bine de 85 îa sută din sporul do 
producție oblinlndu-oe pe aceasta cale. Succesele minerilor din bazinul 
maramureșean se concretizează intr-un-spor de producție, obținut in: 
primul semestru din acest an, de pesta 10 milioana leL -

afirmată Hotărî rea comună de a 
milita activ și .ta viitor pentru 
triumful cauzei unității tiitoror 
torțelor sociale care luptă împo
triva politicii imperialiste de do
minație șl agresiune, a colonialis
mului șl a oricăror forme de neo
colonialism, împotriva discriminăm 
rii rasiale, pentru dreptul Impre
scriptibil al fiecărei națiuni de 
a-și decide suveran destinele, de a 
păși ta deplină Independență pe 
calea progresului economic și 
social.

rea fiecărei întreprinderi,1 asigurin- 
du-so astfel raționalizarea producției, 
perfecțlonarca proceselor tehnologice, 
utilizarea mai 'rațională a spațiilor 
industriale, extinderea mecanizării șl 
automatizării ; concomitent, s-a ac
ționat pentru introducerea unor nor
me unitare de consum la produsele 
tradiționale, a unor sisteme de evi
dență șl a unei formularlsticl simpli
ficate. Toate aceste măsuri au permis 
co. cu același efort — investiții, apa
tii industriale ®.a. — în actualul cin
cinal ca «e suplimenteze planul cu o 
moduet'.e in vaJoare de peste 7 ml- 
fllarde lei. . .

Sini numai citeva din argumentele 
că In.fi Uitarea centralelor 
nu a însemnat o simplă

întrecerea socialista a constructorilor de autocamioane 
fey din Brașov, pentru indeplinlrea plnciiialului InaLnto de termen, 

s-a soldat cu un succes do prestigiu — rcalizarcn șî depășirea 
angajamentelor asumate In cinstea Conferinței Naționala. a parllduluL’ 
Depășirile valorice se cifrează la 42,5 milioane Ia producția globală șl 
aproape 32 de milioane la producțla-marfă. Fizic, aceste depășiri re-: 
prezintă 423'de autocamioane. •

ganlzatorlcă _ ,-^ar-
prin asumarea de atribuții si eom- 
petențe mult lărgite, specifice ori
cărei unități care funcționează pe 
principiul gestiunii economice. Cen
trala industriala nu mai apare ca un 
organism administrativ, ci ca un or
ganism economic nemijlocit produc
tiv, care răspunde de conducerea în
tregii activități de producție, de buna 
gospodărire a mijloacelor materiale 
șl financiare — intr-un cuvint, de 
Îndeplinirea sarcinilor din planul de 
siat șl de situația economico-finan- 
cloră a unităților componente. Este 
evident, deci, că Imperativul trans- 
.formării tuturor centralelor Indus
triale in cpțnplexe de unități pro
ductive organic integrate izvorăște 
din profunde rațiuni economice, in 
esență, fiind vorba de fructificarea 
operativă, cu maximă eficienta, a a- 
vantajetor de largă întindere ala în
săși constituirii noilor, organisme e- 
conomlce. Așa se asigura o folosire 
mal bună o tuturor forțelor speela- 
lișlllor s— dispersați în diverse com- 

imente ale întreprinderilor — în 
„ ■ puternibe, capabile să 

eficace o 
larg in- 
: dezvol-

® Colectivul Fabricii de cherestea din Voma se situează printre 
fruntașii întrecerii socialiste intre forestierii din nordul Mol
dovei. Ca urmare a aplicării noului sistem de debitare a 

buștenilor, a mecanizării transportului Intern, perfecționării procesului 
tehnologic șl de organizare a mun
cii. angajamentele asumate in cin-

• stea Conferinței Naționale a narii- 'V ‘' i 1'
dulul au fost îndeplinite. Sîntdem- s ' •
no de reținut două fapte "deasa- 
bite : prin creșterea randamenlu- .
lui cu 8,3 ia sulă., po seama reducerii pierderilor de rumeaus si a 
așchiilor, au fast economisite circa 4 0®) metri cub! de mata lemnoasă. 
Jar 6® la euta- din Întregul spor de producție obținut oină acum are la 
bază ridicarea ritmică a productivității muncii.

©întreprinderile Centralei Industriale de anvelope șl ar- 
ticoio tehnice din cauciuc București înregistrează realizări de 
seamă in întrecerea desfășurată In cinstea Conferinței Na

ționale a partidului. Fină acum, mtmcitorll, inginerii și tehnicienii din 
cadrul acestor unități au. realizat 13 000 de anvelope, din cele 17 000 pa 
care s-au angajat să.Ie dea pesta plnnul anual. în același timp, au 
fost Introduse in fabricație 11 noi tipuri de anvelope, din caro 0 ln 
construcție radiata. De remarcat că planul de export a foit depășit 

V . . - - ' “

Joi ia amiază s-a Înapoiat în Ca
pi tata delegația Republici f Socialista 
România, condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, care a participat 
la lucrările celei de-a XXVI-a se
siuni a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc de la Moscova.
. Din delegație au făcut parte tova
rășii Gheorghe Rfiduiescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Maxim r U’--''■”« '.-•■-."sss'» ~ 
miletului
Teodor Marinescu, șeful Secție 
lății externe a C.C. al P.C.R., 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Ml hali Fîorescu. mi
nistrul 'industriei chimice, Ioan Urau, 
președintele Consiliului' Național 
pentru Știință ri Tehnologie, Octa
vian Groza, ministrul energiei elec
trice, Ion Drăgan, secretar general al 
Consiliului do' Miniștri, Radu Con- 
stantlnescu, vicepreședinte ol Comi
siei guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică șl tehnică, și 
Vasile Bucur, locțiitorul reprezentan
tului permanent al Republicii Socia
liste România In C.AE.R.

Delegația a fost Însoțita da consi
lieri șl experți.

Ambele părți au constatat cu 
deplină satisfacție evoluția ascen
dentă a legăturilor de colaborâro 
prietenească șl solidaritate ' mili
tanta dintre l’.C.H. șl M.P.L.A. ri 
nu exprimat, de comun acord, do
rința de a le extinde șl diversifica 
și ta viilor, corespunzător intere
selor fundamentale ale popoarelor 
lor, ale cauzei unității și coeziunii 
întregului front antltmperiallsti 
, . înffînlrea a decurs înțr-o i at
mosferă de deplină înțelegere re
ciprocă și caldă prietenie.

președintele Comisiei pentru politică 
externă â Parlamentului Austriei

CORESPONDENȚII ‘NOȘTRI r-TRANȘMIT
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Iluzie optica

Rachiul
bata-1 vina!

rea

ds maluriO Taluzări

Ocrotitoarele |

Cobadin

obiectivele

masuri

subal- 
constl-

; fial-țdil 
wF/InniMJT

peste de la întreprinderea piscicolă 
din Cefe.

De Ia InccDUtaî anului sl Dînă In 
prezent, cetățenii comunei au exe
cutat diferite lucrări In valoare do 
3 515 MM) lei. îndeplinind de do acum 
angajamentul anuaL Toii locuitorii 
'Bint animați de dorința de a etsUga 
Întrecerea socialistă intre comune.

Organizația da 
CJft. a analizat 

de 
l-a

tre condu
ci unii 

Ministerul

'uit. Conducerea coope- 
(prețedinte Mircea 1- 

această stare 
, dar reparațiile con- 
'le... o ilurie optică.

Jocului, 
De 17

mal discutăm 
interpretarea 

privind 
fantelor 

Insistam 
pred- 
chlar 

privind 
hullgan!- 

sefulu! de șan-

Rubricâ redactată de ■ 
Dumitra TIRCOB 
Gheorqbe DAV1D 
ți corespondenții „Scînleîi*

® Amenajări și extinderi de spații și de zono
9 200 ha realizat —

Vaslle Hende din comuna He- 
reclean (Sălaj) pornise. împreu
na cu soita sa, la Zalău aft facă 
rost de băutură pentru a săr
bători onomastica nepotului lor. 
Au cumpărat doi litri do rachiu 
șl... au început petrecerea pe 
drum. După diva timp, mai 
aveau doar 3®0 de grame Intr-o 
■Udă I La Întoarcerea acasă, 
V. H. a constatat Insă că. Intre

.. lntro
Alexan- 
a oprit

SCÎNTEIA— vineri 14 iulie 1972

cont propriu șl Începuse cheful 
fără eL Supărat, pe semne, de 
această întorsătură a lucruri
lor, V. II. a scos cuțitul. în 
urma unei lovituri puternice în 
stomac, Mlrcea Ploscă a trebuit 
să fie internat In spital, In stare 
gravă. Acum, „onomastica0 axe 
un caracter pcnaL

din Dorohol (Boto- 
Pe locul' II s-au sl- 

micil milițieni de la 
’ i nr. 6 Alexan-

cestul Ins , abuziv 
91 profitor. In răs
puns se afirmă că 
„fapta Învinuitului 
de a fi solicitat con- 
tracost (7!)i bunurile 
de mol sus. fără Insă 
a le plăti după primi
rea lor de la 
ternii săi, nu 
tule Infracțiune.. c! 
o abatere disciplina
ră... pentru care s-a 
cerut forului ierarhic

îv-jmra»? ui ’ ujiuinor

sancționarea discipli
nară a acestuia"1.

Nu 
despre 
îndoielnică 
încadrarea 
Băvlrșlțe. 
Insă asupra 
zării făcute 
in răspuns, 
atitudinea

tier care ,.s-a pur
tat abuziv cu muncito
rii, pa unii chiar , mnl- 
trallndu-l*. Oare aces
te fapta reprobabile 
rint... simple abateri 
disciplinare 1

Angajamentele timișorenilor pe n- 
ceat an. ca răspuns la chemarea Con
ciliului popular al județului Hune
doara. se Îndeplinesc cu succes. Lista 
realizărilor este mare. Vom tata 
doar clteva dintre ele. Așa. de olidâ. 
In sectorul de investiții, angajamen
tele au fost nu numai Îndeplinite. ci 
si depășite, ceea ce finalmente a dus 
la predarea înainte de termen a pes
te 200 da apartamente. Dar cele mal 
bune rezultate au fost obținute pe 
tărlm edjlltar-gospodăresc. Intre al
tele. au fost încheiate lucrările de 
modernizare a bulevardului ..23 Au- 
gust“. a străzilor „Baba DocMa“. 
„Porumbescu”, „Emlnoscu**. n pieței 

„Dr. Russel*, In 
ic fiind ?! lucrările 
Martie, Calea Bu-

în Întrecerea cu locuitorii din Pe- 
chea. cetățenii din Dloslg vor să ocu
pe un loc de frunte.

— Recent, am Început canalizarea 
comunei — ne spune eecretarul co
mitetului executiv. Vlorel StaiAtan. 
De undo ne procurăm tuburile nece
sare ? După multă chibzuință, am 
ajuns la concluzia că cel mal bine 
ar fi să ni le facem singuri. Asa că 
plnă acum am făcut 330 de tuburi, 
sl-1 dăm zor In continuare.

Nu departe de șantier, eo Inunda 
tn fata noastră o suprafață culUvală. 
InUnsă de nu 1 so vede capătul.

Acolo, unde se află acum porum
bul înalt ca trestia, a-a aflat Dină 
astă primăvară o baltă plină cu papu
ră. în primăvară, sătenii au săpat 
șanțuri șl canale, pe o lungime de 
18 km, redtad agriculturii 75 de hec-

sportlve, precum șl 2 500 mp străzi 
și trotuare.

Alte obiective ce vor mal fi ata
cate În acest an 7 Este vorba, In 
primul rlnd, de modernizarea a trei 
drumuri comunale principale, con
strucția unei băl comunala și a unei 
grădinițe de copil, terminarea ame
najării șl dotării a trei atellere-școa-

Vâ place căminul nostru cultural ? Noi l-am construit — spun cu 
/ din judojul lalomîja

mlndrie cetățenii comunei Sfintu Ghoorghe 
Foto: D, Cimpeanu

— Mai mult declt am prevăzut 
inițial — ne răspunde primarul co
munei, Ion Manolescu.

Vizităm centrul civic al comunei. 
Au Început lucrările de alimentaro 
cu apă po o distanță de 7 km. au 
fost amenajate, plnă acum, două bazo

Aflat In plină viteză 
halta Buzescu șl stația 
drln, trenul nr. 15271 
brusc In mijlocul clmuulul. Me
canicul do locomotivă- Tudor 
Străina șl șeful de tren obser
vaseră In apropierea liniei fe
rate un val do flăcări, care, pur
tat de vini, Înainta cu repezi
ciune prinlr-un lan de gria 
Partida condusă do' șeful de tren 
Petre Almăjanu a început Ime
diat lupta eu focul. Toate căldă
rile existente in tren au fost 
folosite și, datorită „barajului1' 
de apă asigurat din tenderul lo
comotivei, înaintarea flăcărilor 
a fost oprită. Trenul 15271 s-a 
abătut de la mersul prevăzut in 
grafic, dar — așa după cum ne 
relatează corespondentul volun
tar Marin Lazar din comuna Pe- 
rolu, județul Teleorman — re
colta a fost salvată.

Mardind prin pădurea Chill- 
mii-Mihdejil, rituală in apro
pierea localiiăfii Covora-sat 
(Vllcea), două eleve, Marioara ți 
Sțîlta Prund, au descoperit doi 
ieri de căprioară," rdtăcifl de 
mania lor. Cele două iurori i-au 
dus acord ți au anunfal apoi 
organele silvice de resort, care 
au luat măruri de ocrotire a ie
zilor, ptnd la maturizare; clnd 
vor fl slobosltl. din nou. în pă
dure. O /apta pentru care cele 
două pioniere merită toată 
lauda.

O Construcții do străzi : angajament 
7 200 mii mp ; realizat — 3 725 mii.

gate de porumb, c^ptafl riKfj furișe,, 
între timp Ișl fac 'apariția ’șl t<w. 
Zoltan Cheyuț. tecrolnn.il comitetu
lui comunal de partid, șl Iotslf Pihard, 
primarul comunei.

— Să mergem și pe celelalte șan
tiere — propune secretarul comitetu
lui de partid, eă vedeți cu cit entu
ziasm muncesc oamenii din comună 
la înălțarea policlinicii si unităților 
comerciale din piața agro-allmentară.

Nu departe de centrul comunei. In 
viitorul centru civic, zeci de oameni 
turnau fundaUa viitoarei BoMchniel. 
La marginea comunei a fost ridicată 
o adevărată fabrică de cărămizi. Fină 
la finele anului, aid ce vor fabrica 
circa o jumătate de milion de cără
mizi.

— în hotarul comunei noastre eo 
aflau numeroase șanțuri sl bălti. Era 
păcat ca, aceste terenuri d fle nedh 
Joslte. Dar ce Întrebuințare să le 
dăm 7 Am ajuns la concluzia — pre
cizează primarul comunei —' că cel 
mai nimerit ar fl eă le transformăm 
în pescării. Cu mici eforturi am ame
najat aici pescării, am adus puiet de

mal Josnice moravuri 
de care societatea 
noastră s-a descotero- 
Blt de mulf.“. Pe pa
gini Întregi ®3nt rela
tate (nenumărate abu
zuri șl Ilegalități să- 
virșite de către condu
cerea școlii 
subalterni.'
Muncii, căruia redac
ția l-a adresat sesiza
rea spre rezolvare, 
ne-a trimis un răs
puns din care redăm : 
„în urma verificărilor 
făcute. împreună cu 
organele locale do 
partid șl de stat, ee

iruteie școlilor 
din București 
lonla (Bihor).
rlndul cărora pot
„.toți concurențll) felicitări pen
tru rezultatele obținute.

Comuna Cobadin, una dintre cele 
mnl mari așezări din cimpln dobro
geană, n răspuns prima din județ 
chemării consiliului popular din Pe- 
chea.

— Co s-a înfăptuit In prima Ju
mătate a anului din angajamentele 
asumate 7

Avem încă o dată con
firmarea că O.C.L.P.P., 
In calitatea sa de por
to contractantă — ca
re a angajat in nu
mele proprietarului 
construcția d&dlril — 
In loc sft-1 predea ce
tățeanului cheia la 
timp, șl numai după o 
judicioasă recepție^ 
închide ochii la negli
jențele constructoru
lui. Aceste Instituții 
publico au fost create 
In scopul asigurării u- 
nbr servicii complete, 
In, condițiile contrac
tului, de aceea au o- 
bltgațla morală șl ma
terială do a oferi lo
cuințe corțyjpunzâtoare 
pentru banii avansați, 
de a ®ervj prompt pe 
cetățenii care le-au 
dat mandatul iiă le 
reprezinte interesele.

Preocupați do dezvoltarea sodal-economicu a așezărilor în care 
trăiesc, locuitorii orașelor și comunelor patriei participă cu entuziasm 
la îndeplinirea angajamentelor asumate în întrecerea patriotică, pen
tru gospodărire ți înfrumusețare. Aplicarea în viața a prevederilor 
Legii 57, privind creșterea responsabilităților și autonomiei organelor 
locale în luarea dociziilor, în dezvoltarea sociol-oconomică a locali
tăților, se reflectă în mod vizibil și în creșterea interesului cu care 
cetățenii iau parte Ia acțiunile cdîlitar-urbanistice. O dovadă eloc
ventă a acestui interes o constituie, fără îndoială, participarea în 
masa la întrecerea patriotică dintre localitățile țării.

lată cîteva din obiectivele pe caro cetățenii șl le-au propus să le 
realizeze prin muncă patriotică ți rezultatele obținute pînă în pre
zent din angajamentul anual :

poziție . 
sfătui In a!' 
:bUlcruluL:*|w w w „ ... .
multă fericire In noua eau nu. In ziua 
locuință- l xniă, construit

Nu e bine, nu e cl- bllul, dacă in ap; 
vlllzat 7 Evident, da I rrsent au intrat srn 
Dar, din păcate, a- locateril, ratele 1 
:’.unțul de mai ran o fiă curgă. Dar fiă 
pură ficțiune. în rea- răslm fifera afli 
lltate, de multe ori, țlBoc teoretico șl 
lucrurile se 
fel. Cum 7 
ca fiâ răspundem la a- 
ceaslă Întrebare, con- 
fiemnlnd peripețiile pe 
care le-a Intlmplnat 
nu de mult unul din' 
cetățeni, la preluarea 
noii «alo locuințe. Pri
ma secvență : benefi
ciarul locuinței devine 
proprietar.» de formă 
al aoarlamentuluL
— Do azi,, 0 aprilie, 

veți primi cu 478 lei 
mal puțin Ia salariu — 
rata pentru aparta
ment, H anunță casie
rul pa cetățeanul G. 
Brad.

— Bine, dar nlri nu 
știu cum arată.»
- 7 !
Desigur, casierul 

n-aro nici o vină, el 
dL'sjxizițle de rețl- 

șl «s conformca- 
Cetățeanul, ce o 

il, ar vrea să plă-

S-a încheiat faza finală a 
concursului pentru desemnarea 
celei mai bune patrule școlare 
de circulație. Toate, cele 42 de 
patrule participante nu obținut 
rezultate bune șl foarte bune. 
Plnă la urmă, cel mai buni s-au 
dovedit membrii iwtrulel școlare 
de circulate de la Casa pio
nierilor din Dorohol (Boto
șani).' l,
t.uafr'i 
școlllo generale 
dria șl Roșiorii de Vede (Te
leorman), lari pe Jocul III — pa- —morali nr> IJ4 

nr. 1 din Sa- 
jHgălorllor (în 

fl incluși

© Reparații do străzi și frotuaro: angajament 
89 800 mp ; realizat — 56 000.

celor, „preș 
familii, prea 

care 
hu fmpăr'it colecti
vul ; In grupuri cu - î:i- 
tereso (personale) con
tradictorii"' — măsuri 
care probabil sini în 
atenția ministerului 
— atmosfera sl clima
tul do muncă se vor 
îmbunătăți negreșit 
la școala epeclală din 
Tigvenl.

O amplă scrisoare 
trimisă din Tlgvenl- 
Arges ne sesiza că di
rectorul școlii spectate 
nr. 3 din localitate, 
Bogdan Constantin, și 
alți flalariațl „au În
călcat toate regulile 
de conduită socială, 
dau dovadă de cele

are i 
here 
ză.

.drept. -
lească, dar cu o con
diție : oă f ie pooesonil 
ajMrtamentuIul Șl nu 
este ! Clnd nu în
tocmit formele de 
roilnere. funcționarii 
O.C.L.P.P. au uitat un 
lucru esențial 
den... apartamentul 
Așa că, avînd (scriptic 
vorbind) locuință, o- 
mul plătește (faptic) 
rata calculată In acte 1 

La fel cu cl, toți cei
lalți 44 de proprietari 
ai blocului A 2 din 
cartierul Bercenl 1 A 
II au așteptat din fe
bruarie să-și primeas
că locuințele șl nu plă
tit (trei luni 1) niș
te apartamente in care 
nu locuiau. SA ne o- 
prim puțin șl să jude
căm. Cum este poal- 

,(b-‘A..o.aț«i>eneA
V19» i/gn'ă r.?

.ux'.-ir‘fîțAnțsiE“ ■

„Oficiul pentru con- surditate, eă r 
slruJrea locuințelor un bun po care 
proprietate personală al 7 Mecanismul
— in calitatea sa de lallv simplu, 
reprezentant al Intere- structerul și O.C 
selor dumneavonfllrâ stabilesc pentru
— are plăcerea să vă rare Imobil o dc 
invite pentru a vă in- care va fi ten 
mina cheile aparte- construcția. Mal 
meniului pe care 1-ațl blleac ca de la 
cumpărat Specialiștii dată să Înceapă

,noștri vă stau la .dls-, gațla cetățeanul; 
poziție pentru a vă a .plăti ratele, 

leserea mo- Intervine ano: 
Vă urăm indiferent dacă

Necalal ROȘCA
1

Concursul 
micilor 
milițieni

lă, deschiderea unor noi magazine 
8ăte?U la Negrești, Conacu șl VUșoa
ra, Înființarea a Încă trei secții de 
producție tsi de prestări de s-r-vlcll 
(pentru producerea vaxuluL lucrări do 
construcții șt reparații pentru unită
țile economice clin comună și pentru 
cetățeni), extinderea alimentării cu 
apă etc.

© îndiguiri: angajament 
lizat — 3 388.

® Construcții de trotuare : angajament 
8 695 mii mp ; realizat— 4 723 mii..

economisind circa 300 DOT lei din con
tribuția lor bănească, sumă care, nșa 
după cum no Informa primarul, 
va fl dirijată spre Înfăptuirea altor 
obiective do interes obștesc. Clnd 
primarul Constantin Ennclie ne vor
bea do „premierele” locale, avea fn 
vedere consinilrea celor 12 aăll de 
clasă (ultimele 4 bc ufjă la zidărie, 
In satul Icușa), caro vor-crea o bună 
bază , materială pentru ca In toamna 
Iul 1972 să se poată trece, In toate 
cete 8 șale, la generalizarea Invățfi- 
mlntului do 10 ani. Se adaugă la 
aceasta și dispensarul medical, con
struit cu sprijinul cetățenilor și care 
a costat numai 00 OHO lei, față de 
215 OTO lei cit provăzusa proiectul.

f...Popasul făcut printre, sătenii din 
Bozienl ne-& prilejuit o lntllnlrc nu 
numai cu rezultatele obținute In În
trecerea pentru dczvolînrea econo- 
mlco-soclală, pentru gospodărire șl 
frumusețe, a aceste! comune, dar șl 
cu realizatorii lor. Deputății Gheor- 
ghe. Moroșanu, Vaslla Comun, loan 

, Gușă, Constantin Velescu slnt nu- 
;mai clțlva dintre animatorii întrece
rii rare a cuprins i» toți locuitorii 

. comunei șl care ne-au vorbit cu 
mlndrie despre munca șl realizările 
obținute de consătenLl lor. Am aflat, 
de pildă, că in prezent In atenția 
tuturor stă modernizarea drumuri
lor. în acest scop, la propunerea 
unul grup de deputați a-a deschis 
o carieră Jn tecul numit „Vornlța". 
do unde vor fl extrase piatră șl ni
sip, care vor contribui In Ieftinirea 
costului lucrărilor.

In tabloul bogat de realizări In 
toate domeniile de activitate, cu care 
esle întlmpInaU Conferința Națio
nală a partidului, locuitorii orașelor 
șl satelor adne partea lor de contri
buție. Ea poate fi definită, pe scurt, 
astfel : prin munca noastră, a tute
lor, In orele libere, putem face ca 
orașele șl comunele tării să fie mal 
frumoase, mal bine gospodărite. Sub 
sejastă deviză, întrecerea patriotică 

j‘înfig rI(H*alllă|lj1iSg/n înscrie șl. ea în; 
marea . întrecere n.'tării. ri S ‘

răspuns, semnat în 
numele procurorului 
șef, caro confirmă a- 
f’.rmaîlilo din scri
soare, aduclnd ®i e- 
lemente In plus. „Din 
cercetările făcute In 
cauză a rezultat că 
RAcAșan Mlhal. in 
calitate de șef de șan
tier, de multe ori s-a 
purtat abuziv cu mun
citorii. Pe unii " chior 
riiallratlndu-I (subL 
ns.j, iar do la alții 
a , cerut să-l aducă 
păsări, băuturi ete., 
pentru că le va plăti, 
dar după primirea 
bunurilor respective, 
nu a achitat contra
valoarea lor. în acest 
mod a procedat cu 
Sava Nlcolee de Ia 
care a cerut sl primit 
2 kg. carne, 10 kg. 
vin :. Straus Constan
tin MO lei : Ayrăriwâu 
Gheorghe o ’gtssă, o 
dublă porumb. 2 kg. 
carne șl 0 litri țuică ; 
Enea Varile o găină 
șl S3 de Iei : Grălnl- 
ccnnu VasLle o găină 
șl o curcă". în conti
nuare, răspunsul e de 
naturii să stupefleze. 
în loc de măsuri 
severe împotriva n-

Introduceroa a- 
limentării cu

în plină cursă pe ruta Prunet- 
Bratovoaștl, autobuzul condus do 
Antante Mltrache (autobaza nr. 
11 Craiova) a suferit o defec
țiune. Sistemul de alimentare cu 
benzină o motorului nu mnl 
funcționa. Atunci, pentru a con
tinua drumul, contrar celor mal 
elementare norme de securitate, 
șoferul, Ja sugestia unul pasa
ger, a turnat cu un furtun im
provizat benzină direct In car
burator. Urmarea 7 La pornirea 
motorului a Izbucnit un puternic 
Incendiu, în urma căruia 10 că
lători au decedai, iar oltl 15 
(printre care și șoferul) au sufe
rit Rrnvc arsuri. Imprudența 
condamnabilă a lui A M. s-a 
Încheiat recent în fata instanței 
de judecată prin sancționarea sa 
cu zece ani închisoare.

Trecem Incognito 
pragul apartamentu
lui cu nr. 28. Con
statăm : nișa din
dormitor, afectată 
dulapului, zaxe pe
retele.;. în zig-zag ; 
un ..pereței" de cir
ca 20 cm grosime șl 
M cm lățime, Inexis
tent In proiect, a fajt 
realizat (in glumă ?i 
pe unul din zidurile 
camerei. Și-au Închi
puit cumva construc
torii că omul are un 
dulap de formă șer
puitoare 7 M biter !

Consemnăm mal de
parte’șl alte deficiențe 
ta apartamentul „nos
tru”: plăci de „ faian
ță sparte, chiuveta din 
bucătăria nu este e- 
tanșă șl apa curge pe 
joa, cada băii este pă
tată. o parte din roze- 
tele de la calorifer 
slnt sparte, clteva zfi- 
voare nemontate, o 
fereastră nu ®o închi
de, ușa de In balcon 
c deteriorată ete.

verzi: angajament 
6 200.

Din cronica realizărilor obținută de 
locuitorii din comuna Bozienl am 
notat o eerie de fante cu care oame
nii do aid se mlndresc. Bozienl! nu 
nu beneficiat plnă acum de avanta
jele electricității. întrecerea pornită 
de la Pechen i-n ambiționat și lată 
că, în aceste zile premergătoare 
Conferinței Naționale a partidului, 
se fac pregătiri, pentru punerea sub 
tensiune a liniilor din ultimele două 
sate — Băheasa șl Icușa. Lucrarea 
a fost declanșată imediat după for
mularea angajamentului șl. ihi nu- 
mai două lunii colective de cetățeni 
au procurat șl plantat stflplJ, au a- 
cordat ajutor la Întinderea rețelelor,

lnradraEe prea 
familii, prea 

multe rubedenii, care 
au Împărțit colecti
vul de luau ‘ In 
.grupuri cu intarc- 
se (personale), de 
multe, ori contra
dictorii... Conducerea 
Ministerului Muncii a 
ltotărit următoarele 
măsuri : Hcoateroa din 
funcția de director a

angajament
^14 253 mii mp j roglizqțSi^l 2 368jriniii
b ,<.[./ ’-uT cil; iut;i!finicimoî o rrrauster-o . '
Despre întrecerea patriotică dintre localități, dintre milioanele do 

celăjeni ai jării, corespondenții noștri transmit știrile do față.
' !l , l ■ k' :

’Unitatea nr. 11 a cooperati
vei meșiețugărețti „Progresul' 
din Himnlcu-Vilcea este spe- 
clallzală, după cum remită din 
proprla-i firmă, In repararea și 
montarea ochelarilor. Numai că. 
cetățenii nu trebuie ad ce ia 
după firmă. Au nevoie de o- 
chelari ? Unitatea le pune la 
dispoziție rama și lentilele. 
Montarea lor nu se poate face 
tnză deciL» la Sibiu I Șl aceasta, 
pentru că atelierul din Rlmnicu- 
Vtlcea nu este dotat cu o piatrd 
de flats 
ratlvei 
linca) cunoaște 
da lucru:' 
tinud să

Jui Bogdan Constan
tin ; îndepărtarea din 
Invățămlnt a pro
fesorului Xonesru
Gheorghe. pentru 
comportare necores
punzătoare: Încadra
rea la căminul șco
lii nr. 3 Tigvenl a 
unor proafeware do ta 
școala din localitate.

Pentru ducerea la 
îndeplinire a acestor 
măsuri nu fost făcu
te demersurile nece
sare la Ministerul E- 
ducațlel șl învățămln- 
tuJuL Ori 
bază P.L.. . 
abaterile sfivlrșite 

cauzele cel : In cauză șl 
sancționau.*.

Dacă la toata aces
tea <se vor adăuga șl 
măsurile necesare îm
potriva 
multe 
multe rubedenii. 

Impăr'lt:

importante ale 
înîrecorii. Și a- 
cest obiectiv 
se infăpluioșle I 
(fotografia din 

Slinga)

constată că majori
tatea faptelor cores
pund realității. Astfel, 
datorită modulul de
fectuos de muncă șl 
de viață el direc
torului șl comportă
rii unor cadre, s-a 
creat in unitate o at
mosferă nesănătoasă, 
care are o influență 
negativă asupra pro
cesului de educare șl 
instruire a elevelor 
intentate. In cămin au 
fort organizate, jocuri 
de cărți șl a-au consu
mat, în repetate rin- 
duri, băuturi alcoo
lice.

Anallz’nd 
care au dus la aceas
tă situație, am stabi
lit că deficiențele ®e 
datorase atlt atlludl- 
nll directorului, cit și 
fnplulul că In unitate 
stal 
multe

UJJLLLnSm. L4 .

„Vasile Boaită" . 
avans față de grafit 
de pe bulevardul 6 
ztașulul, sir. Banat șl Piața Gării. 
Concomitent cu lucrările de pe apte
rele centrale sau do, penetrație In 
oraș s-a trecut ta o vâslă'acțiune In 
cadrul fiecărei circumscripții elec
torale pentru amenajarea trotuare
lor dc pe aproape 100 da străzi.

O sesizare adresata 
redacției noastre ne 
aducea la i( cunoștință 
abuzurile grave să- 
vlralte de ■ Mlhal Ră- 
eășan, setul de șan- 
tlpr G’ogova. Județul 
Gtorj. ce aparține .de 
OLG. București, str. 
Dlonlrie Lupu nr. 68. 
„Do ta deschiderea 
șantierului (23 iunie 
1971), se, apunea In 
scrisoare, , șeful do 
șantier h căutat prin 
fel de fel do mijloa
ce să la mită de la 
cetățeni eub diferite 
forme, ca : bani, pă
sări, băuturi, carne șl 
altele. în apropierea 
sărbătorilor de iarnă, 
unii muncitori au re
fuzat să-l' mai ofere 
(ceea ce ar fl trebuit 
să facă dlri canul lo
cului șl să-1 pună la 
punct pe bișnițar — 
an.) aceste produse : 
drept urmare, unii 
dintre ci au fost dațl 
afară din serviciu".

De necrezut ca un 
conducător al unul 
șantier să încalce atlt 
de grosolan principii 
etice elementare! Pro
curatura județeană 
GorJ no trimite un

Așa orală azi 
centrul civic al 
comunei Coba
din. Dar mih

jxrtrec alt- vedem ce s-a mol ln- 
Vom Încet- Umptat, practic, cu 

blocul A 2 din Bcrcenl. 
La predarea , bloeului 
consemnăm pe scurt 
opiniile unor factori 
direct responsabili :

—; Aitartemenlclc 
elnt gata de două luni 
— ne-a spus maistrul 
A Ștefan do la LC'.M. 
nr. 2, care a condus e- 
chlpa de constructori. 
Noi ne-am făcut da
toria. Nu știu de ce 
O.C.L.P.P. nu l-a pre
luat i - ' -

— N-am preluat blo
cul pentru .a-1 obliga 
pe constructori ®ă e- 
xerâte ‘ unele reme
dieri, să Înlăture toa
te detecții; nise — de- 
cJară NJcolao Btc.l, de
legatul O.C.L.P.P. Iar 
directorul acestei. In
stituții adaugă: „Noi 
dorim să oferim celor 
pe caro, 11 reprezentăm 
in fața constructori
lor — cetățenilor — lo
cuințe corespunzătoa
re, astfel incit ci să 
nu albă motiva de ne
mulțumire. Preferăm 
să InEirzlem puțin 
predarea unor blocuri, 
dar să le oferim soll- 
dtanțllor noștri un lu
cru bun*.

în cazul de care no 
ocupăm, zeci do cetă
țeni au fost chemat! 
ta fata 
inUl 
aool peste o săo- 
tăminfi. După acest 
termen II s-au dat, In 
fine, locuințele 7 Nu, 
sini din nou invitați 
«A treacă pe la bloc 
ta fiecare zl, pentru a 
vedea cu propriii lor 
ochi clnd.->eoivn> afi- .Reorqe POPESCU

să-l
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Primele rezultate
k B . i

curente de pian, o mal buni coor
donare a eforturilor tuturor unită
ților pentru atingerea unor obiective 
economice de perspectivă, în al 
treilea rfad. așa se realizează o a- 
proplcre reală a conducerii de pro
ducție, o creștere substanțială a ca
lității deciziei, concomitent cu întă
rirea răspunderii centralei pentru 
Întreaga activitate a unliăfilor din 

sflrșlt, dar nu șl ta

© VASLUI: In funcțiune — fabrica 

de materiale izolatoare
■ 1 i . 1

în tlnăra zonă industriala a orașului Vadul a intrat In- 
funcțiune fabrica de materiale izolatoare, cu prima el 
capacitate — secția dlallt — obiectivul cu numărul de 
ordine 1 din acest cincinal, In județ. „Noul obiectiv a 
Început sâ lucreze In capacitatea Înscrisă in’graficul 
de atingere a parametrilor proiectați'’ — ne-a spus di
rectorul Întreprinderii, Emil Pâunescu. Celelalte două 
secții ale fabricii — de vată minerală șl produse din 
vată și de carton asfaltat — vor da producție In tri
mestrele I șl. respectiv. H ale anului viilor. De remar
cat că majoritatea utilai clor Instalate tslhă fabricate In 
țară.

© GOVORA: Pe șantierul C. £ T. 

angajamentul a fost înfăptuit

Angajamentul luat de către' colectivul Sant’d- 
Jlul „Enorgoconslrucția” Govora privind depășirea 

est an, cu un milion''’ lel‘ a s
tulul , __ —- 
planului de producție, pe acest an, cu un mlllon’nei* d 
fost realizat. In ultima perioadă, turnul de răcire aliat 
In execuție a atins o' cotă superioară cu 14 la sută față 
de prevederile graficului, circuitul hidro intre turnuri 
și sala caninelor fiind la rindul său devansat ’cu 43 de 
zile, Iar extinderea stația! de epurare chimică cu zece 
zile. Pină la Conferința Națională a partidului; con
structorii centralei electro-lermlce de pe platforma in
dustrială Govora nu hotărit , să execute acoperirea in
tegrală a unui corp dlntr-un obiectiv — conform pla
nului, această lucrare trebuia încheiată peste cinci luni 
— șl să predea la montaj, cu zece zile mai devreme, 
stația electrică de 0,4—0,8 KW.

A

SKS fSj șll-iț-:

La Intrarea £n FABRICA 
DE STOFE ..ARGEȘAN’A” 
DIN PITEȘTI, pa un pa
nou, slnt scrise cu majus
cule angajamentele supli- _______ ____  ___ ,______
mentare aștimato de colec- contribuție a productivltațll 
tivul acestei întreprinderi muncii la realizarea anga- 
In cinstea Conferinței Națio- Jamentului este Încă ane- 
nalc a partidului gi a celei mică. ■ .
de a XxV-a aniversări a — Productivitatea muncii 
Republicii : planul la pro
ducția marfa vă fi depășii 
cu 38 de milioane lei, ceea e

Rezervele mterne pemtn

’?■■ 'ui
b nivelului de creștere a 
productivități muncii : 101 
La suiâ in trimestrul I, 93 la 
sută in luna mal șl 100,8 Ia 
sută in 6 luni Deci, coU.de

4 & ia $ ssl? cy tt
în *ocțta de răsucit, prin 

rtudlUe făcute, s-au gășll re
surse pentru creșterea pro
ductivității muncii cu 63 la 
sulă. Ne-am notat citeva 
din propunerile concreti
zate fa aceste studii :

• este posibil să se tnî-

© CONSTANȚA: Metodele înaintate 
și-au spus cuvintul

,,.... , .7 ..''
Obiectivele asumate, pentru primul semestru, de că

tre colectivul Trustului de construcții locale din Con
stanța, prin angajamentele recent suplimentate, nu fost 
atinse ; sporirea gradului do utilizare a mașinilor șl 
utilajelor, îmbunătățirea lucrului șl, Întărirea disciplinai 
pe șantiere, introducerea unor metode avansate da 
execuția au constituit suportul tehnlco-organlzatoric al 
realizării a 51 In sulă din’prevederile planului anual 
de Investiții și economisirii a peste 23 tone metal șl 33 
tone ciment

' _r.na.,fiii jrtsJîrtK» a \ri .¥ ',. . "
© BUZĂU: Cu trei Ibni mai devreme

la parametrii proiectați
.-k' k.’’’ikS'kki3" ■■k??? ■: Fstî a: X’5k ■ k frății ' 9 A ^Fk'k-'xk-,

întreprinderea de prefabricate din beton, cea mai 
Unără unitate Industrială din municipiul Buiău, a atins 
parametrii proiectați la toți Indicatorii Acest succes, 
dedicat Conferinței Naționale a partidului, a fost ob
ținut cu trei luni mal devreme rață de termenul pre
văzut Ca urmare, întreprinderea buzolană va produce, 
anul acesta, In plus, elemente'prefabriente din baton, 
evaluate la 3 000 009 lei, investițiile puțind fi astfel re
cuperate intr-uri timp mai scurt decit cel prevăzut

X

i

f

'i 
l

’’

ce taseamhă realizarea, în 
plus, a nu mai puțin de 30 

• tone de pale, 50 tone de fire 
de cea mal hurii calitate șl 
a peste 25 <MK) mp țesături. 
Cit este el de realist ? Re
flecta acest angajament a- 
dwăra'.e’e resurse interne 
ate producției 7 ’

Fiecare muncitor, flecara 
salariat poate reda cu pre
cizie aceste cifre, valoarea 
acestor angajamente ; însă, 
ta același timp, mulțl ;dta-t 
bre el apreciază că lucrurile, 
„nu merg prea btae“, că 
rezervele producției nu au 
fost epuizate. De pildă, la 
sflcșitul primului semestru, 
din angajamentul anual, nu 
s-a realizat decit 23 la sulă 
fa producția globală șl 24 la 
suta fa producția marfă. 
Care să fis explicația 7 Nu 
cumva conducerea între
prinderii a neglijat posibi
litățile colectivului, n Igno
rat rezerveia Interne 
producției T ■ •

— Dacă nu apărea fluc
tuația din luna mal. am fl 
avut azi o situație mult mal 
bună — încearcă să se jus
tifice directorul fabricii, 
irig. Gheorghe Dând 11. Sîn- 
tem siguri că. prin mobili
zarea tuturor rezervelor 
existente, vom putea, ptaă 
la sflrșllul anului, să ne 
realizăm angajamentele fl
atmate.

Desigur, nu putem nega 

fluctuația asupra realizării jă ta‘suîi’^’« 
sarcinilor de plan șl a ț an- sătoarea Silvia G-orun. Dar, 
gajamentelor. La o analiză ayta timp dt mașinile

ale

'@1-

itrenga activ 
subordine. în 
ultimul rind, amintim că așa 81 nu
mai așa se garantează atingerea u- 
nor Inalțl Indici de eJflelență : capa
citățile de producție poi fl mal ra
țional încărcate șl folosite, se pot 
asigura produse competitive pe Dința 
externă, se poate realiza o raționa
lizare a consumului de muncă și o 
rastere a productivității muncii la 
rnara fiecărei întreprinderi, sl a în
tregii centrate.

Uneori, fașă, aceste avântate ala 
Integrării funcționale ,i actjvllă*II 
centralelor Industriale slnt igno
rate sau, din cauza unor greutăți do 
moment, se tergiversează preluarea 
efectivă șl eficace a atribuțiilor cu 
care slnt .Investite noile organisme 
economie®. Bunăoară, deși scriptie, 
Centrala Industrială de nwlnl-unel- 
te este, constituită ,po structura uz!- 

. »el de bază — Fabrica de maslnî-u- 
’ noJte șl agregate din București — 

practici noul organism nu a reușii 
să Integreze nici măcar activitățile 
acMiei unltajl. în aceeași - clădire 
funcțlonînd,. în paralel, condueerl 
separate, servicii distincte, cu apa
rat propriu. Or. practica a demon
strat că integrarea funcțională a ac
tivității întreprinderilor din cen
tratele Industriale este mult avanta
jată In'situația In care centrala este 
grefata pe una din unitățile do bază. 
Pentru aceasta. Insă, nu trebuie lă
sate lucrurile rfl se desfășoare do la 
sine. Simpla grefare a centralelor 
Industriale pe întreprinderi nu ln- 
acamnă. nicidecum, accelerarea pro
cesului de Integrare a activităților 
economice. în altă unitate, ta Grupul 
de urine constructoare do mașini 
dta”Reșîța, cu toate argumentele n- 
duse de conducerea grupului, mi
nisterul nu a acordai nici un ajutor 
penlru concentrarea nctivltatll de 
proiectare șL Introducerea unei tipi
zări avansate în proiectarea, con
strucțiilor metalice. Astfel, această 
acHvltâte continuă să' aa desfășoare « 
fn iwste 20 de unități disparate, iar 
proiectarea mașinilor electrice — 
care ®e fabrică la U.C.M.R. — se 
realizează fn nu mal puțin de trei 
unități, toate avlnd sediul în Reșița!

Concentrarea producției, integra
rea funcțională a activităților cen
tralei au creat cadrelor de specia
liști din, noile organisme posibilita
tea de a avea o mal statornică le
gătură cu producția, de a cunoaște 
șl a diagnostica mal bine fenome
nele economice din întreprinderi, de 
a ■ fundamenta riguros, cflcicni 
șl j flnăilza'k^m'il ’"'Operativ deci-'3,3 
zlife ItiațHflr!_Dalr’ 'păntfu ca Ufa-’? 
pul de ’’muncă al' cadrelor de 
conducere, al tuturor lucrătorilor 
din centrale, întreaga lor activitate 
și &e consume cu maximum de fo
los pentru producție este necesar 
să se acționeze în modul cel mal 
hotărll penlru lichidarea grabnică a 
tuturor tendințelor de birocratism. 
Snunem aceasta. Întrocît, fn nume
roase centrale’ a început ’fta-sl facă 
Joc volumul mare de altuatlL ra
poarte șl Informări, care trădează o. 
înțelegere greșita a menirii noilor 
organisme economico. Nu mal puțin 
adevărat este faptul relevat, de o 
'serie de rond urători de întreprinderi 
șl centrale, ca proliferarea consu- 
mulul de hîrtll,.s-a accelerat simți
tor după organizarea în unele mi
nistere a departamentelor — verigă 
.intermediarii, fără justificare, întru 
întreprindere șt minister.

Or. duoă cum subliniază conduce
rea partidului.-, centrala Industrială 
este un organ de.dcdxle, ea îndepli
nește alll funcții de conducere,', cit 
șl funcții economice directe. Prelua
rea de către centrală a atributiltor 
caroj trebuie exercitate centralizat, 
creșterea gradului de Integrare or
ganică trebuie, așadar, nă se rezol
ve In contextul unul complex de 
măsuri rare să vizeze, printre al
tele : exercitarea efectivă șl opera
tivă de către centrală a acestor a- 
trlbulll In folosul tntnror întreprin
derilor (Din păcate, se constata în 
multe cazuri, mal nteș la centrale 
din Industria construcțiilor de mn- ' 
Sini, că centralele industriale se 
oeuoă in principal de bunul mers al 
actlvllAțll......................
tura căreia 
celorlalte; 
schimbarea ___-_ ___
ternului de relații, a circuitului In
formațional, șlmpllflearcx lor In 1 
scopul asigurării unei înalte răs
punderi șl operativități tn luarea 
deciziilor ' (Negtljîndu-se acest as
pect. fa exercitarea unor atribuții 
ale centralelor din Industria ușoară 
se manifesta o eerie de pa raid tame 

0 care diminuează răspunderea pen
tru îndeplinirea unor earclnl econo
mice majore. Așa. de pildă, de pro- ■ 
blemele consumurilor specifice în 
unele fatreprindori dlrt aceasta ra
mură se ocupă mal multe servicii — 
tehnic, concepție, aprovizionare, preț 
de. cost — sltuatie perfect valabilă 
șl pentru centrală. în acest fel, na 
ajunge lu situația ca. în cadrul ace
leiași Întreprinderi sau centrale, da- , 
torită insuficientei organizări, lip
sei de colaborare șl coordonare în
tre serviciile 81, compartimentele a- . 
mințile, să se practice uneori norma 
de consum diferite chiar sl pentru 
același produs) ; folosirea ma! bună 
a cadrelor de specialiști șl reduce
rea aparatului funcționăresc ; creș
terea eficienței activității economice, 
care constituie obiectivul central ce 
s-a urmării prin crearea noilor orga
nisme economice.

Procesul amplu șl complex de In- ; 
tegrare organică a centralelor indus- 
triale nu poate fl socotit încheiat, 
definitiv cristalizat. în tot acest. 
proces trebuie’ să se 'albă In ve
dere o strictă delimitare a eoor- , 
donatelor de acțiune In domeniul 
fiecărei funcțiuni, să existe o
conturare a aardpllor pentru ’ a 
«se putea stabili cu exactitate-
răspunderile, cc,revin centralelor șl 
întreprinderilor, pentru’ a se evita

aie adiunii
9

! chirnistilor din
■ * VJ ■

Vt ; i 7 ?'■ i L r,, ș j | V. iL' " ■ 3 i 
dormind liniștiți, riua a- 
nttaza mare. pe... baloîurite 
rai materiale. Cit despre 
maiștri,-nu întotdeauna este 
■ușor să-i găsești in peri
metrul secției în care lu
crează. Slnt fapte caro 
atestă că una dintre pri- _ _  „„ ___
mele rezerve asupra cărora reaseă* zona de deservire a 
trebuie Insistat consta în nnP| muncitoare de fa 4OT 

la GOT fuse, la răsucltul unor 
fire ta care se lucrează ru 

® torsiunea de pesto 7®D ră
suciri pe metru ;

G la mașinile de răsucit, 
prin adaptarea unei șine 
cornier penlru scoaterea 
simultană a levatelor, ar 
spori ■ productivitatea mun
cii cu peste 20 la suta j'

O reorganizarea echipe-- 
lor de levata ar reduce du
rata operației de manevra
re de ta 30 de minute la 
5—7 minute.

Nld organizația de partid 
nu a sprijinit sufldenl con- 

, ducerea întreprinderii, mai 
ales. In privința întăririi 
dUcipltocî la locul de 
muncă. FnpluJ că flecare 
lucrător cunoaște sarcinile 
de plan și angajamentele 
fabricii nu este Euflctent. 
Trebuie Intensificata munca 
polities In sensul creșterii 
responsabilității fiecărui sa
lariat în parte, astfel Incit 
climatul dă muncă îmbună
tățit să constitute suportul 
trainic al ridicări! randa
mentului fiecărui minut, a 
eficienței economice fa 'ge
neral.

Colectivul „Argoșenei” 
este deosebit de llnăr — 
media de virată nu trece cu 
mult peste 22 de ani — 
ttecl. este norînal să-1 fie 
ca rac ieri site entaztaanul, 
dorința de autodepășlre. Șl 
acest lucru este posibil, 
prin întărirea coeziunii co
lectivului. prinlr-o preocu
pare Intensă pentțu orga
nizarea șltințlflcă a produc
ție! și a muncii, prin În
tărirea disciplinei. Do 
faut. ca o concluzie sene- 

” ”5 nons- : 
, . , = . c «o. ujicKiurtil fabricii a a-
teebiilo fiȘ ®tea fa . ’aten^. Breelat-"eft nrofluctivitatea 
conducerii întreprinderii 
Îmbunătățirea permanentă 
a coeficientului de util!-1 1 
zare n fonduîul de timp dls-

'■

4'

te

i.

creșterea productivității
rt

muncii In lubrica de stofe
' " -

„Ârgesana"-Pitesti:
s

" >.

Desigur, nu putem nega ar putea crește, cel puțin
Influența pc care a avut-o ia noi in secție, cu aproape
fluctuația asupra realizării 39 u snt& _ spunea je-
sarcinllor de plan și a an- săloaroa Silvia Gorun. Dar,
gajamentelor. La o analiză otita timp dt mașinile
mal atenta a cauzelor care stau inactive, plnă dnd

»pu-determinat un njve:.scă- maistrul £âu-*-âjulbiriiV- său ■,
. vină șijsă le*

mentulul. In remesinil &e- repare, randafaenSul^niiincil
cut, constatăm că este vor
ba. tn principii, de organi
zarea necorespunzătoarc a 
producției în anumite sec
toare, precum ți de menți
nerea unor randamente scă
zute In muncă. Toate nces- ;-------- ——,___ ___
tea- au dus. fn ulilmă Ins- ttlU .-timpi morțl” cure in
fantă, la Inregtairare.i unei Euertțează negativ nivelul
productivități a munrt re- 
duse uneori chtar sub nl- W1 am Vnufaț. tra£^- ponare a umajesor. aeter-
velul planificat. lata, de tort sflnd de vorbă, in minată de ncalimentarea kt Ghcorț|he CÎRSTEA
.1H.1 -------— grup, minute In șir, ®u ...

I

Turnu Măgurele 

si Craiova
Schimbul de experiență dintre: chlmlșlll din 

Turnu Măgurele și Craiova, adus la cunoș
tința cititorilor noștri cu citeva săplămini in 
urmă, continuă.'Marți, Tl Iulie, la Turnu Mă-' 
gurele, fag. Iustin ltogoz, directorul general, 
Petre Anârlțolu, secretarul comitetului do 
partid, și Ion Nicn, inginerul șef al grupului 
de azot H’de ta Combinatul chimic din Cra
iova, au participat Ia analiza pe care cadrele 
de conducere de’la combinatul de pe ma'.ul 
Dunării tui făcut-o asupra modului 'cum nu 
fost reollzate sarcinile de plan în prima de
cadă a acestei luni.

Faptul că, In primele 10 zile ele lunii Iulie, 
chimlș’ii din Turnu Măgurele și-nu Îndepli
nit’pianul la producția globală In proporție 
de 103,8 In suta, Inr cel al producției-mnrfă 
in proporție de numai ®0,8 la suta, a oferit 
posibilitatea de a fi abordate in mod critic, 
deschis Mpectele pozitive și negative ale ac
tivității desfășurate in perioada respectivă do 
către colectivul combinatului șl, mai ales, do 
către cadrele ilehnice și serviciile funcționale 
din combinat. în acest sens, dezbaterile ce nu 
avut Joc Intre cadrele de conducere din cele 
două unități nu relevat că la combinatul din 
Turnu Măgurele rezultatele de pînă acum nu 
exprimă adevăratul potențial al colectivului, 
că pe lingă ajutorul pa care, în mai maro 
măsură decit plnă acum, pot și trebuie să-1 
primească din partea centralei șl a ministe
rului do resort, chlmlștll de aici nu și-au e- 
puizat încă resursele Interne sie producției. 
Dovada cen mal elocventa o reprezintă rezul
tatele foarte bune obținute In. combinat fa 
activitatea, de .autodotară, despre care ziarul

>•

Î

nostru a scris nu do mult. Dar, din discuții • 
și din realitățile zilnice se desprinde că, in 
activitatea unor .servicii funcționale, de mare 
importanță, a căror muncă este legată de so
luționarea problemelor planului șl ale pro
ducției, ale prețului de cost, corectare șl pro
iectare, Întreținere șl reparații, imixtri, ex
port ț.a., există Încă loc pentru îmbunătățiri 
substanțiale. De exemplu, in cadrul analizei 
decadele nu s-au aprofundat îndeajuns pro
blemele reducerii prețului de cost șl a con-

conducerea combinatului din Tumu Măgurele,

InLIrirea disciplinei rnnri- 
cll,' în efectuarea unul con
trol exigent asupra felului 
în care ișl îndeplinește sar
cinile de producție flecare 
"ȘȘ n»!

conducerii întreprinderii mnnei| rf
peste olan, nînl In sflrsl- 
tul anului, eu 2.5 fa sută.

nu- noate creste.
— Preocuparea maistru

lui pentru a urmări apro- „
vizionarea la timp a locu- ponlbJL De pildă. In secția fart de 1J fa suta cil s-a 
rllor de muncă' cu materie prtsNtrațle. acesta nu cale ............ ' ' '
primă este, de asemenea, re- decit de 85 la sulă, deși, 
dusă — intervine țesăloarea după cum ne asigură mals-
Eleria Militam. De aid, Irul Alexandru” Asmaran- '■

deL stat posibilități penlru 
a-1 ridica la W—92 la sulă 
— și aceasta, ■numai prin 
diminuarea duratei de sta
ționare a utilajelor, deter-

j’f,

prtKNtrațle. acosta nu este 
decit de 83 la sulă, deși,

stabilit In angajament. Vom 
reveni la «sfîrsitul trimes
trului III ttanlru a vedea 

' cum au fost fructificate 
posibilitățile si rezervele 

■ existente în acest dome
niu.

.sțx.'citlce.rAța sțlnd lucrurile. e-itl-fe • 
ipr&clemwcă' * ta " ifei’ldadn următoare''1,'1 

1 din Turnu Mâgureli, 
■comitetul ți organizațiile de partid, trebuie, 

să-și îndrepte cu mai multă* insistență aten
ția, deci t piuă acum, spre Întărirea muncii 
de îndrumare șl control, stabilirea de resiidh- 
snbilitațl predșe, pentru flecare cadru de 
conducere, să, fructifice pe deplin potențialii! 
de muncă șl de creație al celor peste lM.de 
Ingineri și 3M de maiștri, tehnicieni și alte 

, .cadre de —
tregulul 
zarea și 
în acest

i specialiști, in vederea antrenării In- 
colectlv de chlmiștt de alei Ia realf- 
depășirea 
cincinal.

sarcinilor marl care, le ou

Adrian POPESCU
B. ALEXANDRU
N. TU1CU 
corespondenții „Scînleii"timp, cu : materie primă.altfel, evoluția clin acest an

rtn».

£

© BISTRIȚA: In primul semestru, 

55 la sută din planul anual de 
investiții

Muncitorii, inginerii șl tehnicienii de Ia Tnișlul do 
jnslrucțil industriale Cluj, Șantierul Bistrița, au rea- 

n primul semestru 55 la sulă din planul anual 
eștlțll. La executarea tuturor lucrărilor de con- 

strucțle-montoj, lucrătorii de aici au reușit să obțină 
substanțiale economii do materiale. Astfel, prin redu
cerea cu 1 le sulă a consumului de metal, s-a econo
misit în șase luni o cantitate de 15 tone oțel-beton. La 
aceasta se mal adaugă economisirea a 15 m.c. material 
lemnos șl 50 de tone ciment. începfad cu prima de
cadă a lunii Iulie, a fost generalizată pa toate șantie
rele munca In schimburi prelungite. De asemenea, au 

r'**tfosl aplicate o scrie de măsuri tehnico-arganlzalorice 
menite să asigure creșterea cu 2 fa aulă, față de pri
mul semestru, a Indicelui de utilizare a mașinilor an
grenate in lucrările de construcții. Conform- cal
culelor întocmite, vor fi predate beriefldarllbr; înainte 
de datele prevăzute fa planul do stat, toate obiectivele 
industriale din, Județul BLslrița-Nătaud cu termen da 
punere fa funcțiune ta anul 1072.

O GIURGIU: Restanțele au fost 
recuperate

construcții 
lizot In 
de inv<

I

TELEORMAN
E

Pe șantierul întreprinderii textile „Dunăreană” din 
Giulgiu sa intensifică ritmul de execuție a lucrărilor. 
Din planul anual, de 33 milioane lei construcțll-montaj, 
s-au realizat In primul semestru 21,8 milioane lei. S-ou 
dat In folosință. In avana cri o lună,) spații pentru S<tWJ 
războaie ; s-n recuperat Intlrzlcrea la secția de finisa] 
și slnt avansate lucrările do construcții la țesătortl'.c 
2 șl 3. în felul acesta s-a creat posibilitatea ca aceste 
capacități să fie date In exploatare cuț 15 zile înainte de 
termen. Totodată, s-a dat In folosință, lâ secția de fi
nisaj, o capacitate de 23 mlllotmo mp de țesătură fini
sată. Din felul în care evoluează lucrările de constnic- 
țil-montaj, rezultă că, In momentul do față, au fost asi
gurate condiții ca șl restul capacităților, do 30 milioane 
mp finisaj, să fie puse In funcțiune la .termenul sta
bilit și chiar mal devreme. După cum kc. vede, mă
surile stabilite șl acțiunile întreprinse de către organele 
județene de partid, In urmă cu peste 3 luni, au găsit □ 
puternică aderență In rindul constructorilor și al bene
ficiarului șl s-au concretizat In intensificarea ritmului 
lucrărilor, în punerea- în funcțiune a unor obiective 
industriale la datele prevăzute sau Înainte de termen.

!'| 1 - : ’kks - °k . ■ ■i. , ..., .. • o-. 1 ,,

© TlRGOVIȘTE: „Romlux" in probe 

tehnologice

în ace&to zile, pe platforma Industrială din llrgo- 
vlște a intrat In probe tehnologico, ta termenul i.tabi- 
lit uzina „Romfux". Noul obiectiv Industrial este pri
mul din cele patru In construcție, prevăzute să dea 
produeție In actualul cincinal. Produsele Inirenrirwlcri!. 
Intr-o gamă foarte variată, slnt realizate pe utilate de 
înaltă tehnicitate. Este demn de reținut ‘că* asigurarea 
și calificarea forței do muncă a început o dată cu con
strucția uzinei ; 000 de tineri. în maforltate fete, au 
fost recrutați din orașul sl comunele periferice Tirgo- 
viștel sl calificau prin scoli profesionale el ucenicie 
la Fabrica de becuri din Flenl. Alte 700 de cadre vor 
începe peste puțin timp noi cursuri de calificare, cen
tru viitoarea etapă de dezvoltare a uzinei.

J

Pe tov. Irig. Florin 
Constanlinescu, direc
torul trustului I.A.S. 
Teleorman, l-am Intll- 
nll printre mecaniza
torii unei ferme a În
treprinderii agricole 
Alexandria. „Este D;ii- 
cut că constau.: acum 
cind campania se a- , .—
Dropie de sfinsîl. că In rî<-‘ strlns recolta de
toate Întreprinderile sl cri ’ ri"; _ri
fermele producțiile . cele 510 hectare 
DlanlJtlcate vor fi do- *
pășite. Chiar șl In n- 
cesle condiții trebuie’ 
luptat p«ntru flecare ___
kilogram de' griu, caro tone de griu” 
Înseamnă pline mai „IDlalog cu 
multă pentru țară".

Da, pline ' mai mul
ta, pline pentru care, r_.----------
și plnă In miezul nop
ții, nu-șl găsesc astlm- 
păr, in aceste zile, nici-

141, PJULUU, pTtilUll UU12,'

prin munca lor din zur! <Me.- <

țll, nu-șl găsesc astlm-
par, in HCCSIC Kiie, nici- ;
mllic.de mecanizatori PJ?n’ 
și cooperatori din ju- : 3at -
detul Teleorman, lio'.ă- 
rlțl ca în cinstea Con- - 
ferlnțel Naționale a 
partidului să încheie 
recoltarea griului, Șl 
nu-i departe momen
tul Îndeplinirii aces
tui obiectiv. Griul a 
fost recoltat de pe 
72 la sută din cele 
.18 230 hectare in în- 

, trepfinderite de stat și 
de pe aproape 65 Ia 
sută din cele 113 940 
hectare in cooperative
le agricole. Acest re
zultat se ctitorește or
ganizării temeinice a 
muncii, facialul că 
ziua ae lucrează ta re
coltat. tar amuțea 
oină tlrziu la trans- 
rtofiul nreduselor in

magazii șl la bazele 
de recepție.

...De ta cooperativa 
„Congresul al IX-lea“ 
din comuna Trotanu. 
Inginerul sef Gheor- 
gho lidrea ne-a. anun
țat Prin telefon io A- 
lexandrta : „Miercuri 
12 Iulie am terminat 

griu. : Pe fiecare din 
cele 510 hectare am 
obținui peste olan cite 
5OT kg ta hectar. Din 
depășire vom vinde 
In olus statului 133

...i.ziHiuj; ».a Voxlle 
Comsat secretarul co
mitetului comunal, de 
partid'Siliștea de Vj-
. — Cum stăm 7 Păi. 
am, terminat cu bine, 
în loc i de 23 tone peste 

, cum ne-am anga- 
... noi să obținem, am 
recoltat cu 287 tone de 
griu mal mult ■•_,

Miercuri. 12 iulie, fa 
peste 30 de cooperati
ve agricole si 7 ferme 
de stat s-a încheiat re
coltarea griului. Ciad 
aceste I rlndurl vor fi 
tipărite, numărul uni
tăților care vor rapor
ta că au terminat re
coltarea vn fi mult mai 
mare. Teleormănenii 
dau in aceste zile în
treaga măsură a holă- 
rîrll lor să tatlmplne 
Conferința Națională ța 
partidului _.l 
rumenă din griu nou.

Alexandra BRAD 
corespondentul 
„Sclntcii

f

lnțr-o singura zi, cooperativa agricolâ din Pelrojani. județul Prahova, a livrat Io baza de recepție 40 lone 
de griu • — - -k

PRAHOVA A
1

I
Unii folosesc orele, alții irosesc

iulie, in cooperativele 
Județul Prahova griulagricole din 

a fost recoltat de pe 10 ta sută din 
suprafețele cultivate. După trei zile 
ploioase, ziua de joi, mai însorită, a 
fost folosită din plin In aproape 
toate cooperativele agricole. S-a reu
șit ca, plnă seara, să se siringă re
colta de pe circa 2 000 de hectare, 
atlngindu-so astfel viteza zilnică 
planificată. Ieri dimineața. In zona 
Mlzll, combinele se aflau lri lan, Iar 
acolo unde pămlntul era moale sau 
griul culcat, cooperatorii lucrau de 
zor ca secera. Șl In alta părți ce 
recolta cu intensitate.

Această situație de totală res
ponsabilitate față de soarta recoltei, 
de , participare activă la lucru in 
cimp. contrastează cu atitudinile de 
„tasă-mă să s te las”, de organizare 
slabă a muncIL. constatata cu ocazia 
raidului. La cooperativa agricolă din 
Tătărant, bunăoară, miercuri, no mo
tiv că'dăduse o bură de ploaie, toa
tă lumea stătea. Numai la interven
ția Inginerului Ion Oancoa. de Ia di
recția județeană agricolă, care so
sise pe teren, mecanizatorii au înce
put recbițatuL Lucrările IntlrzJe șl 
datorită neajunsurilor core eklstă In

Foto : M. Andrec-scu

organizarea muncii. în cooperativa 
agricolă din Ogretln, mecanizatorul 

>Constantin Ghinea a așteptat citeva 
ore la marginea tarlalei cu griu pe ' 
cooperatori, cn împreună r,A pună ta 
punct cele necesare recoltării. In 
timpul acesta. Radu Pricep a recol
tat peste 3 203 kg griu. Tot datorită 
deficiențelor in organizarea muncii 
la cooperativa agricolă SuranI abia 
Începuse secerișul griului. In timp ce 
vednil lor din Albești, mal harnici 
șl ma] bine organizați, au terminat 
lucrările de recoltare și nu transpor
tat Întreaga cantitate de griu ta baza 
de recepție. Ca urmare a de
selor defecțiuni tehnice Ivite la 
combine șl tractoare, ta cooperativa 
agricolă Gura VIiloarei ®e face o 
mare risipă de tlmo cu numeroasele 
opriri tehnice. în ziua raidului, din 
5 combine lucrau numai 3.
1 Se’Impune ca. In condițiile clima
tice din aceasta vară, zilele șl orele 
bune să fio folosita din plin.

' Const. CAPRARU 
corespondentul „Sdnfeii

griului. In timp 
Ibestl, mal ham

Întreprinderii pe slruc- > 
ființează, In detrimentul , 
unități componente) ; 
corespunzătoare a sls-

cu pline

y
paralelismele, prelungirea liniei ierar
hice. elemente care se reflectă In fi
nal in eficiența Întregii activități eco-, 
nomlco.

coU.de
lM.de
mllic.de


La izvoarele folclorului

r.

lor In cea nial autentică șl ;cU-■ sV £

9

r, y;- iSfatal^^ îmbrățișată-, lme<-
toată Fumes a? fosi le1 a- 'r- sM«wMo Ing. Ion ItazfircscuLadJimcț, 

!tt ated ra m^flartVâctfeT de ce' ’ mln^ndiU mtnoîor ,^ S>
nu s-au făcut ? geoJoaloi. care -In rarsid analizei

de

i

Bu-

L

0;
. SALA 

' ilia do Ul- 
i da bilele 

11,43; 13; 11,

■«E-.
$

ir li examenul do 
tn tavățămlnttil bu- 

emlslunil de 
limba

Imagine de la Muzeul șalului din Capitalâ
Foto: Gh. VlnțllS

intre ■ /
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în „Sdnlela" nr. 8 975. din 21 no
iembrie 1971. a fost publicat artico
lul intitulat „Cum sprijiniți dezvolta
rea creației tehnice originale Ita- 
levirtd unele rezultate pozitive obți
nute In acest sens, sprillnul substan
tial acordat de către stat autorilor 
noștri de tehnică nouă — inventatori 
și Inovatori — articolul aducea, tot
odată, ln discuție un caz puțin obiș
nuit. Astfel, se arăta că Ministe
rul Minator. Petrolului și Geotor, 
giel, precum șl Ministerul Indus
triei Chimice nu au conlucrat cu 
interes si maximă răspundere in ve
derea valorificării eficiente a unei 
invenții românești, brevetată sub 
denumirea „Procedeu ți instala
ție; pentru cristalIzarea sării". Cum 
nici acum, după aproape 8 luni, foru
rile de resort din ministerele amin
tite nu au răspuns criticilor ziarului, 
readucem cazul ln dlscuțio. de această 
dată ln întreaga sa complexitate.

în urma unor cercetări (ce o 
stație- pilot, efectuata In perioa
da 1937—1933). un colectiv format din 
trei ingineri, condua de GRIGORE I’A- 
NAITESCU, de ta Institutul de cerce
tări miniere din București, alungea la 
elaborarea .unul procedeu original |n 
domeniul exploatărilor saline. în 
anul 1M3 Consiliul tehnfco-ștltnțlfic 
al ministerului de resort a omologat 
procedeul. Invenția fiind brevetată 
ln anul IMS — sub nr. 43 4®). Proce
deul românesc de cristalizare a sării 
a fast denumit pe scurt l'.C.M.l). 
(transfer caloric de masă direct). 
Este vorba de producerea eărli fine 
Prin evaporarea saramurii saturate, 
obținută direct din salină — proce- ” 
deu nou fală de metodele cunoscute.

Reprodudnd fidel clementele de 
concepție nle procedeului, atatln- 
pllot a dat satisfacție deplină, 
mărlndu-1-se capacitatea (după exe
cutarea unor lucrări anexe) la 
fi COT tone ne an. Ulterior, la salina 
Ocna Mureș nu mal intrat In func
țiune șl alte Instalații ne același nro- 
cedeu T.C.M.D., astfel că. tn mo
mentul do fată, pe Platforma respec
tivă se află In exoloata-e nslru ln- • 
stain'll ; două n ette 9 030 tone pe an 
șl două a eîfa 25 050 tone ne nn, 
ceea ce demonstrează viabilitatea 
Invenției șl Instalației. Aceasta ®l da
torită sprillnuîul activ al unor mun
citori. maiștri al Ingineri de ln .calină, 
el Înșiși contribuind cu îmbunătățiri 
construcllve la Instalații.

Specialiștii din țară șl din străină
tate nu formulat aprecieri pozitive 
Ia adresa acestei crenfll tehnice. 
Prof. dr. docent Ing. E5L BRATU, 
membru corespondent ol Academiei : 
„Reușita proiectului este susținută de 
rezultatele obținute ln Inslatalla-pllot, 
Putem, deci, afirma că lnstatatla- 
pllot demonstrează că procedeul 
T.C.ăLD. este realizabil ea procedeu 
industrial". Ing. NICOLAE BEI.U, 
directorul calinei Ocna Murea : „In
discutabil. invenția eate vaforoasl 
Specialiștii străini care au fost alei 
au rămas surprinși, atlrmlnd că pro
cedeul ore Ia bază o Idee tehnica e- 
ftetentă". Ing. ION LAZARESCU, ad
junct al ministrului minelor, petrolu
lui șl geologiei: „Apreciem ci Inven
ția este chiar foarte valoroasă". 
Ing. VICTOR rOI.TORATCHI. direc
torul Grupului Industrial dc chimie 
clin Rm. Viicea : „Procedeul conține 
o gimlire tehnică solidă. Instatatta 
este, de asemenea, bine sindltă si 
nu slnt motive «A nu dea satfaîacțlo 
in final0.

Care slnt avantajele Invenției 7
Necesită Investiții mat miel declt 

alte procedee. Iar Instalațiile pOt fl 
realizate cu materiale din țara. Reali
zarea unor Instalații de mare capaci
tate (30 000 șl 1(10 OM tone pe an) 

>,>r . acoperiș,eficient,,V1ccrcifle «îdSkfâl
.sare ale marfUI.Qn,cpnSumatori)ftoicrnl.. {.„‘SW®’ 
puțind fl utillzâle 61 de eătre^dui- w,r“1De 
trla chimică (sa hallrfa Ocna ' Mureș, 
Instalațiile amintite produc «are pen
tru consum — S0 ta sută din eafitltă-, 
țlle respective se exportă. Dar. ba 
baza aceluiași procedeu — să reținem 
această precizare I — cu adantărl 
fninlme. instalațiile mari, do 50 000 sl 
109 COT tone ne an. pot fi, utiliMte 
cu bune rezultate ln combinatele

.cercc-

■

chimice). Asemenea Inslalaill ar pu
tea fl oferite la export (de altfel; re- 
reri in acest sens au existat), ln 
cursul anului trecut șl în primele 
șase luni ale anului acesta, ta trei 
dintre instalațiile aflate în produc
ție ta Ocna Mureș, însumind o capa
citate de 43 009 tone pe an, s-au rea
lizat beneficii de peste 13 milioane 
Iei.

Efectele 
Ministerul 
Geologiei 
[realizarea ------------ ----- _
capacitate. încep lucrările de pro
iectare sl execuție. Dar. la un mo
ment dat lucrările stagnează. Unul 
dintre marii consumatori de «are; in
dustria chimică, face demersuri pen
tru... importarea unor InstatatLL Fant 
de necrozut. împotriva oricărei lo
gici. Ce a-a Lntlmplat 7

Am revăzut, de curlnd, instalațiile. 
Prima (de 50 000 tone) — ln picioare.

economico slnt certe. 
Minelor, Petrolului ți 

hotărăște trecerea la 
unor Instalații de maro

gește plhă In trimestrul IH din 1973, • se brevetează ln l&M. Instalația in- 
dtadn-l-se astfel Inventatorului i . 
Blbllltatea «ă-și continuo cercetarea, 
pe această Instalație0.

— -.Opărind modificările respecti
ve, dnd s-ar fl putut da Instalația 
producției 7

— La finele anului 1971.
La RM. VÎLCEA. Dlrectprul gene

ral al combinatului. Victor Polto- 
rnțchl : ’„Părerea mea este că Minis
terul Minelor, Petrolului șl Geolo
giei s-a hazardat cu Instalația de 
IOT GOT tone pe an. S-a bolărit con
strucția acesteia fără să se aștepte 
rezultatele celei de 59 099 de tone 
de ta Ocna Mureș, ln locul Instala
ție! mari a trebuit să amplasăm la 
not patru Instalații a cita 25 OM tona 
anual. Sl slnt două luni do dnd 
ftnrrftim îr» oî« ' avtm»-Hm fi ti fă r-1 a >

moment : despre ce experi- 
poate fl vorba, dnd Instata-

. .. ________  _ _ ... .    Intreprlndo șl primele tatonări pri
po- dustrtalâ de ntarc capacitate ac vlnd posibilitatea utilizării instalatl-

con.'ilmiește in 1970. tar acum, Llor T.C.M.D. pentru oroducerea gării
ln 1972 — deci după 15 oul de Ia necesare combinatelor chimice. Tirzil
începerea cercetărilor șl după circa demersuri I Ulterior, același minister
6 ani de la brevetarea procedeului trece do la dezinteres la o grabă ex-
— se mal discuta încă despre unele ceslvă. comandind la IPROMIN nro-
„omlslunl" In stabilirea unor părți de icciarea unei instalații de KTO 009
tehnologie! Unde, cine șl cfad a tone i»o ar^ documentație pe caro o
mai văzut un asemenea Jitm" tn avizează direct, „eu ochii închiși ,
aplicarea șt In finalizarea unei In- fără acordul tiluiarulul_ de brevet,
ventil 7 Sl lucrurile conltauă In a- p» Mnlstenilul Minelor. Pe-
celașl fel. în loc să ce fl efectuat trolulul și Geologiei.
modificările precizate de specialiști fală sl reversul medaliei, caro do
ta instalația de \W 009 tone pe an, monstrează tot lipsa de Informare șl

de colaborare reciprocă. într-o nota 
trimisă de tovarășul ministru Bujoi 
Almâșan Consiliului de Stat se pre- 
dzoază : „Deoarece - lh, perioada 
1963—1059 sarea extrafină era so
licitata ln cantitâU mici., ce pu
teau fl acoperite de «talia fo
losită pentru cercetări, s-a hotărit 
ca numai din anul 1070 să fie pusă 
în funcțiune o instalația de 50 OM 
tone pe an". Dar chimia, care sa 
dezvolta vertiginos, do undo avea 
aă-ș! procure sarea, cu ce Instalații? 

W Punind aceasta Întrebare ajungem să
descoperim un viciu de fond. Tot 
timpul a existat „surizitoarea per
spectivă" de a Importa asemenea in- 
stalajiL în actele probatorii pe care 
le-am consultat, ideea importului 
revine ca un refren. Precizam, mal 
Înainte, că s-au și făcut unele de
mersuri in acest sens,' respinse la 
vrtoiea lor. Dar tată că acum, după 
cum no informează Ing. IOAN Mti- 
RJEȘAN, consilier ta IPROCHIM 
(specialistul care cunoaște bine pro
blema ln discuție) so așteaptă .„sosi
rea din Import (din Olanda) a unei 
instalații de acest fel pentru urmă
toarea etapă de dezvoltare a combi
natului din Rm. Viicea.

Reamintim un tarii rare nu ar 
trebui să ee uite nictodata Subli
niind cerința de a se recurge mal 
intens la spectalfatll noștri tn eolu- 

, ,,L llonarea unor probleme' do mare
importanță șt complexitate tehnică, 

HUe de aceeași rapacitate, de fa funcțiune, dtndu-l-șe astfel nosiblU- ^ne^a.c?tmxXS
Nlcolae Ceaușescu arăta : „A-
vem cu adevărat buni specta- 
liști, dar el trebuie folosiți ; 
trebuie să apelăm Ia el sl nu 
să fugim in străinătate Imediat 
ee se Ivesc anumite sreutătl, ușa 
cum fac, din păcate; încă unele mi
nistere. Concluzia care trebuie tra
să este aceasta s să obligăm minis
terele, organele economice, de stat, 
să acționeze pentru punerea în vn-

modificările precizate do specialiști 
la instalația‘ de ,50 0®9 tone pe an, 
pentru a fi dată producției. — iar

facem ta ele experimentări.., “.
— Un 

men țări

îriveh ta torul să se reîntoarcă, dacă 
este cazul, la cercetarea In ștnțta- 
pHot, — conducerea ministerului ho
tărăște, prlntr-un ordin (nr. UG8 din 
19'1) semnat de ins. Ion LSzărescu. 
adjunct al ministrului, nminarea cu 
Încă aproape doi ani a Intrării in

■i

V- j (

■prL
Avatarurile invenției „PROCEDEU ȘI INSTALAȚIE 

PENTRU CRISTALIZAREA SĂRII“
terminată In întregime, dar inactivă, 
ta salina'Ocna Mureș ; a doua (de 
100 COT tone) — dezmembrată, depo
zitată, pe Ici pe colo, pe plutfouna 
chimică de la Rm. Viicea. Amlndoufl 
au costat nu mal puțin de 11 mili
oane let. I

încep justificările :
LA OCNA MURES. Nlcolae Belu. 

directorul saline! : ..Instalația de 
MED tone pe an. care trebuia să 
Intre ln funcțiune ln noiembrie 1970. 
n-a putut ti trecută pe producție, 
deși a fost terminată cu șapte luni 
mal devreme. Probele tehnologice 
n-au dat rezultatele «contate". Ina. 
VICTOR GIRJOABA. directorul ‘ge
neral al Centralei eflrll: ..La proiec
tarea șl executarea acestei Instalații, 
deși s-au respectat principiile de 
bază, s-nu adus totuși unele modi
ficări fată de tehnologia pilotului 
Aceste modificări urmăreau micșora
rea costurilor de producție sl Îmbu
nătățirea granulațle! rării".

Prin urmare, nef’dnd experimen
tate mol lntli In statfa-nllot. modifi
cările constructive n-au dat satisfac
ție. Așa sltnd lucrurile, s-a apelat 
ta sprijinul unor specialiști din Iară. 
Aceștia au propus, in general, reve
nirea ta tehnologia experimentalii în 
plloL precum Sl o scrie de perfec
ționări caro nu afectau principiul 
functional aflat la baza Instalației.

Nlcolae Belu : „Cu aceste modifi
cări propuse — cu care am fost 
intru totul de acord — Instalația ar 
fl prezentat toate garanțiile de buni 
funcționare". Nlcolae Lunau. lnsl- 
ner-sef : „Efeclulnd modificările reS- 

ered că am fl putut prezenta

nu s-au făcut 7
Nlcnfao Bata: „Se vede treaba că 

nu slnt ascultați o mie de oameni, 
din producție, ci doar unul. Inventa
torul. A fost aici tovarășul minis
tru Bujor Alniăran. S-a hota rit: 
nu efectuăm modificările : termenul 
de niinero in funcțiune ao prelun-

ROMÂNIA FILM prezintă po

Gregory Peck, Jean Simmons, Carroll Baker, 
Charlton Heston în filmul :

FERMA DIN ARIZONA

Productie â studiourilor americane

Ocna Mureș, funcționează d!n plin 7 taica Inventatorului să-și continue
— Să vedeți, proiectul Instala1,Iilor cercetarea— pe o Instalație lndustrta- 

nonslre nu-1 chiar același— S-au lă in valoare de 8 milioane lei. 
făcut unele modificări. Nu-1 un lux de neloierat 7

Deci, toată lumea modifică, fără 
să so ajungă ta o concluzie unitară 
asupra a ceea ce trebuie sau nu
trebuie.

Am discutat ri de această dală cu 
inventatorul GRIGORE PANAITES- 
CU. în principiu, ne-a afirmai, n-ar 
avea motive să fie nemulțumit: 
prin fondurile alocate, prin sprijinul 
acordat de către stat, creația sa a fost 
deja materializată ln Instalațiile a- 
flalc în funcțiune la Ocna Mureș șl 
la Rm. Viicea. „Ceea ce mă frămlntă. 
Insă — a conchis el — este această 
tărăgănare, această încet menta cu 
care s-a trecut ta realizarea unor in
stalații de o capacitate cu adevărat 
Industrială".

Este de altfel șl una din conrtuzllle 
anchetei iroarCre. Nu e insă mal pu
țin adevărat că și inventatorul are o 
vină, EI a admis cu greu — sl alte
ori deloc — sugcsilllo practicienilor • 
§1 ale specialiștilor, de îmbunătățire 
nu a principiului tehnic al Invenției 
(care este definitivat șl certificat), el 
a unor Instalații ajutătoare' șl faze 
tehnologice. Do aid șl discuțiile, ade
seori inutile, Intre inventator ol in
ginerii dc ta ©alină. Iar Centrata să
rii. prin directorul său general, ințț. 
Victor Glrjoabă, in loc eă fio fermă 
ln a delimita strict râșnunderea păr
ților ln realizarea Instalațiilor mari, 
șl-a asumat rolul de „arbitru", lfislnd 
lucrurile să evolueze de Ia sine —a- 
Uludlrte cu totul inadmisibilă cind 
este vorba de Interese ale economiei

___ In cursul analizei 
noastre — a recunoscut că nit s-a ae- 
țlonnt enftrgic pentru urgentarea va
lorificării depline a invenției.

. Deci, ea recapitulăm :
1. CercelAHIe ln vederea stabilirii 

procedeului incOp ln IIÎjî. Invenția

2. Mlnfsicrul Minelor, Petrolului și 
Geologiei n-a privit această creol le 
tehnică originală ca pe o invenție 
Intrată In patrimoniul statului, caro 
implică mari responsabilități în va
lorificarea ei, în țară ți Ia export. 
De aici șl necorelarra eforturilor do .„ I_
finalizare a procsdoulul; ta Rm. Vil- loarB tt forlcior capacităților pro- 
cca sa mai experimentează încă prii".'In cazul de față, insă, s-a pro
ceed ce a fast o data experimental, cedat altfel. Invenția dnspro care

, _ >„ scriam a fost privita doar cu un
ochi, celălalt fiind ațintit spre im
port. Șl este grav că. In aceasta 
culpă, au căzut șl persoane cu înaltă 
responsabilitate departamentală.

*

cu bune rezultate, la ’ Ocna Mureș 
(vezi instalația de 25 COT tona pe an). 
Din discuția cu factori do răspun
dere do ta colo două unl.tatl indus
triale, ca și din voluminoasele do
sare tale invenției aflate ta minister, 
rezulta efi aplicarea procedeului șl 
pcrfecțJonnrea Instalației uu fost lă
sate. in mare măsură, pe seama re
lației directe dintre inventator șl 
unitatea da experiment șl producție, 
ceea ce a generat dtecuțil ta neatirslt.
Eră de datoria ministerului de re- _ _____ _ __ _______ _
sort să-șl fl luat toate măsurile de specialiști, precum șl secretarii pentru 
prevedere. Or, dacă institutul do probleme economica 
proiectare propriu șl organele teh- ’
rilce de avizare ale ministerului 
și-au dat’ consimtămlntul pentru e- 
fcciuarea do modificări netacercnte 
înainte in stațln-pltoț, dacă aceleași 
foruri tehnice au aprobat realizarea 
Instalațiilor Industriale cu abateri ___ _ _  ____________ _____
de ta tehnologia cxpertaaenUita — acum sini remarcabile șl că, 
toalo acestea dovedesc tolerarea dlndu-se Întreaga atenție,

Bine, bine, ce poate spune, s-a 
Greșit, vinovății vor fl trași fa răs
pundere, dar cum rămtn lucrurile?

Perspectivele, sini, in continuare, 
bune. In timpul anchetei noastre 
nici nnnl dintre interlocutori, toll

 __ ______ „„BBHL al comitetelor 
județene de partid Alba șl Vlicaa, 
Inginerii GIIKOltGIIi: COSTEA și 
NICOLAE IONESCU, n-nu manifes
tat rezerve asupra valorii invenllel 
și poslbllliățllor de aplicare pe 
seară largă. Cu toții au fost de 
acord ci rezultatele obținute pînă 

acor- 
.... ......accontă 

compromisurilor, slabă responsabili-, invenție rom&nească va putea II a-
j tch- dusă repede ta cote Înalte de valo-

■ grija goa- rlflcore, realizindu-se instalații de 
du ^ndl^^^iMrg capacitate atlt de solicitată U

, .iP,0Î« cil șl pe plata externa., r 9 .-
icium.Ș:1’intre.: ■; Ceea ce eo cote este ddpllnă.- 
Petrolului și responsabilitate In finalizarea cer-
Induslrlcl Chl- cotarilor. prcvenlndu-so cel ptițin

lato fată do o exco’ențA Idea 
hlcă roniăneagcfi, lipsii do grija 
podărflasefl pentru fondul 
șl j dtfi ba lil!' taVffițtlț J31 
" 3;L Mnî resiui tă. o con ci Uzi o’ 
Ministerul ' Minelor, P"'-’ 
Geologiei șl Ministerul Industriei 
“1" rc?-" *«“* tă'fflaftnarea. lipsa da angajare

fppfpj, etaj;u
lui.

proci ui o, colaborare privind per
spectiva de aplicare a Invenției. Mi
nisterul Industriei Chimico affa pen
tru prima oară (sl Ln mod acciden
tal !) de existenta procedeului ro- 
mănesc abia In 1990, dnd. do fapt.

Ștefan ZIDAR1ȚA 
PeLrc NEDELCU

anual in cea de-a treia duminică
■ a lunii iulie (județul Alba) ; pa

rada clnteculul, dansului șl por
tului popular lăpușan (județul 
Maramureș) : „Serbarea coroanei 
de flori", obicei străvechi săsesc 
din satul Sacș (Județul Mureș); 
Întrecerea celor mnl bune teatre 
de amatori din Județul Tuicca ; 
concursul formațiilor artistice 

__ _ _ ______________ ____ de amatori din Județul Mureș ; 
clt’eva dmtro acestea : cunoscu- ziua folclorului lovlștean (jude- 
ta șl Îndrăgita,, sărbătoare mo- țul Viicea) ; cea de-a 7-a ediție 
(cască ..Tirgul de fete" de pe a festivalului folcloric vrinccan 
Muntele Găina, ce se desfășoară etc. ,

Pregătiri pentru centenarul

Agenda manifestărilor cultu- 
ral-artlstlce de masă din această 
lună consemnează numeroase 
acțiuni menite aă contribuie la 
valorificarea comorilor arte! 
noastre populare, ta prezentarea 
lor ln cea mal autentică șl di
versă expresie. Slnt programate, 
Intre altele, festivaluri, con
cursuri județene șl Inlcrjudețe- 
ne, site ale folclorului etc. Iată

lui Avram lancu
■, 5 R. • •”»?' S -ihj

în județele Alba țl Hune
doara, po meleagurile unde a 
trăit șl luptat Avram lancu, go 
fac pregătiri pentru sărbători
rea a 1G0 de ani dc la moartea 
conducătorului Revoluției de la 
18-tfl din Transilvania. In casa 
părintească, din comuna care 
nzi 11 poartă numele, so nmenn-, 
jează un Interesant muzeu do-

loralllntea in rara Avram lancu 
n trăit cele din urmă clipe ala 
vieții sale, o expoziție. Nume
roși tineri amenajează zona din 
preajma mormlntului eroului de 
ta Tebea. străjuit de cecutarul 
gorun al lui Horla. Se nregătesc 
do asemenea intens mani fes ta
rile culturale ce vor avea toc' eu 

________ _____ _ — acest prilej ln mnl multe locall- 
cumentaf, inr la Bala dc Crlș, lăți.

Cursuri de vară pentru cadre 
didactice și studenți 

din străinătate
„„Urdyersltatlîo „1

\,dln.'‘. Cluj Și „Aloxandr
’ Cuza" din lași organize;

perioada 2-1 Iulie—10 august, ln 
orașele Cluj și Piatra Neamț, 
cursuri de Vară pentru cadre di
dactice, cercetători șl studențl 
din străinătate.

Cureurile vor aborda, In prim 
clpal, aspecte ale istoriei Și Ci

.Bab'jș-Solyal^.X^vilîzațial ‘ românești «âl, .«ud-est- ■ 
—"ndru ■ loan . ,europene,.precum șj. p, problemă 

Importantă de ecbloglo : natura 
In Carpațli Orientali. 1

Prelegerile vor fi ținute de 
oameni de știință șl specialiști 
din țara noastră șl do peste ho-

(Agerpres)
tare.

poale constata leaptă carieri lui E, II. Virali Vătăriaiitt. Pe 
cil ușurință, fie și nu- Gombrlch, „Artă și lingă afieaStă. Vaalle 
dial dlnir-o ! sumară Ilu7lc“._Eglplologll bri- Fierea ne dă prima 
trecere ln .
llilurUor de cArți, că 
volumele de artă ocu
pă, ln ultimul Ufin] 
un | loc uL-țL-L , ' — 
deosebire <‘dlturii ț,M& 
rldlane" datorindu-i-se 
această realizare. Făp
tui se cere1 cu atlt 
mal stăruitor relevat 
cu ' cit in trecut, spre 
deosebire do alto ge
nuri tipărite, cartea 
de artă a fost lă noi 
că șl inexistentă. As
tăzi insă raporturllo 
s-au schimbat funda- 
mental. Ea a reușit, 
astfel. Intr-un interval 
record, să acopefo În
delunga foame dună

revistă n gionl Etienne .Drlelon Istorie a nlctlirll rttae. 
6crlsă de un român. 
Jar in cadrul ..curen® 
telor șl sintezelor" ur
mează șă eăuăiăm 
„Cubismul" de Dan 

„Supras 
de Ion I.1I-

®1 Pietre Bourguet. la
,_ ____  . _ .. rindul lor, no dezvă-
îltlmul timp, 'Iuta, pentru prima 
distinct ; cu dată, cu privire fa
editurii „Me- Egipt.

stil artlșllc propriu, Grlijorcrscu,
„stilul faraonic0, ln realismul" «o 1Ou ,.>.- 
veăllta lor lucrare beri. In sflrșlt un nu-
„Arla faraonilor". CU- măr Imhreâtotiant de

__ , Cil privire fa 
Jglpt, existența unul 
itli artlșllc propriu,

noscutul filozof spa
niol Jos6 Ortega Y 
Gasset apare șl el cu 
un „vclasquez și Go
ya". Mal cu seamă 
Insă nu trebuie să ui
tăm marea „Estetică" 
pe baze marxiste o iul 
GyOrgy Lukara, pre
cum șl o modernă 

____ _ ______ „Islorie a esteticii"* 
cartea românească de semnală do Katherine 
iartă, care-l greva ”■ 
po studioși, cit Bl 
u maiorii noștri
toâte categoriile, 
activitatea editurii 
aiiipllflcă progresiv ln 
tot mai multe colecții, 
po; tot mal multe 
zone.

Din planul po acest 
ah al editurii mențlo- 
ntlm nlnl in ill cartea 
lui .Henri , 'Foclllon, 
„Maeștrii stamper, 
precum șt a elevului 
său Jurgla Bellrusal- 
tta, ^Aberațlunl", unde, 
pe baza „aberațiimi- 
lorQ optice, din diferi
te momente șl stiluri 
ale picturii, autorul 
scoate interesante șl 
neașteptate concluzii 
privind legătura " 
tri? mit șl urlă. Ur
mează două scrieri „.. „. .„„w M.
masive ale Iul Marcel al prospecțiunii Mlcli- 
Brlon, .JPIetura roman- ------=-—«■ --. ■
llcă", poate cea mal

tai*

monografii consacrate 
marilor (imirl univer
sale de artiști ău a nă
rui sau vor anărea In 
curlnd sub remnătura 
unor cercetători 
mâni: Nestor leni 
„Piclorî muralifii 
xlcanl". Gheornhe Sze- 
kely — ..Ivan ălestro- 
vic", A. E. Bacbmky — 
„Boillcelll". Verile Ni- 
coleacu — „Turnci-", 
Mircea Deac — ..Le
xer", Viorica Guy Ma- 

_,DUrer pleto- 
rul“. Marcel PeîrlsOT 
— .-.GrlineWald". Adlha 
Nanu f — „Cranach", 
loan Ilorgn — ,.Ce- 
zannc". Iulian Mereu- 
tft — „Manei".

Șl este uultn ce-arn 
emis, fiindcă nc-am o- 
nrlt numai la o rininte 
ră ramură de activita
te a acestei edituri ai 
numai ta 1072. Nu mal 
denarte declt ln 1073 
editura Urmărește, nrlti 
traduceri sau lucrări’ 
srieLnale. denâslrea eu- 
ropocenlrlsnului. cres- 

iflat ci nd cu interesul către 
1072 Orient către Suci câ- 

tre Americă. Amintim, 
bunăoară. In această 
perspectivă mai deDăr- 
tată — dar nu orea de
părtată — o „Artă a- 
frieană" sau un ..Com
pendiu al artei cana
diene". în virtutea tu
turor acestor nremtse, 
consta tare a cond uri - 
vă nu poate fl decît 
una. , Prin mistinula 
el pereeverenlă. edilii- 
ra ..Meridiane0 -va
reuși eă , ne lanseze ta 
curtați ne treapta ce
lor mal înaintate cul
turi. In care cartea de 
artă se bucură de 
îndelungată tradiție.

Edgar PAPI)

Everett Gilbert șl do 
Helmuth Kuhn. Sl 
n-am redat declt o ___   ...
pârle din pnlențtalul rira —„1 
de traduceri, al edi
turii pa anul Iii curs.

Ceea ce om dori 
Insă să semnalăm, in 
cadrul Unul Interes cu 
lotul deosebii, este 
altceva. Poate că nici
odată pinii acum cul
tura românească; n-a 
înregistrat un număr 
atlt de marc, și cu un 
conținut aUt de im
portant, do lucrări o- 
riginale ln materie dp 
teorie a artei, de cul
tură artistică șl do 
artă universală ca 
acela realizat sau oftat 
lh perspectivă pe 1 

legătura din- ta „Meridiane".
în domeniul criticii, 

ab analizei artLîHco șl

atlt 
po 
do 

Inr 
so

ce relevăm următoare- 
. , le substanțiale lucrări :

bosnlă si mai adine a- Tituș Mocanu — „Stu- 
dii de morfoiosie a ar
tei". Eiiflefl S-hiieru
— „Caleidoscop".. Ion 
Frunzetil — „Formă și 
semn", Gh. Achltet — 
„Ce se va Inlimpla 
niîlnc î“, Oct. Barbosa
— ..Raționalitatea I- 

,marinii artistice" s.a.
în registrul artei uni
versale trebuie notată, 
ln primul rind. monu
mentala „Istorie a ar
tei europene — Arin 
din perioada Renaște
rii". a nrofcsorulul

nalltlcă scriere consa
crată oină acum ro- 
manttamulul pictural 

. șl „Arta nbstraetă. No
tăm apoi lucrarea re
numitului critic și is
toric al artei . Plcrro 
Ffnncnstel, „Realita
tea riguratlvă", care 
deschide noi perspec
tive In Înțelegerea fe
nomenului artlșllc mo
dern. Același grad al 
Interesului, do astă 
dată ln materie de 
psihologie n artei, deș-

Din moderna arhitectură a orațului Galâjl i Casa de cullurâ

M,M Film documentar : „Cuprul" 
—: producție a studioului
„Atox. gabia".

23,53 Uar.-i șt muzică ('.«spretuilh- 
denL

Poio: N. naică

I'BOGHASIUI, i
B.oi Deschiderea emisiunii de di- 

mlneata. Telex.
0,03 Film serial pentru copil t 

„Fiul mării",
0,33 „Cltu-l Soin6șul de măre". 

i«,P3 Cura de llniba germana (iCc- 
Ua a 3-a).

16,50 Bâcile animata : „Utoia pă
■ asalt".

16,43 Seilsul acțiunii : perfecționa
rea.

11,13 Pagini de umor Aventuri ln 
epocă da piatra.

13,00 Bue-JWUui necunoscut s Fin- 
tlnlle orașului.

13,M TelBjurnăl
13,OT—17,to Telfcșcoală. în ajutorul 

CandldațllCH ’ “ — ----
admitere li
BScntasrea _______
dupa-âmlsză. Curs do limba 
engleză (iecțla a 3-a).

i«,ta HeVlsiâ literara TV.
11.13 Satul contemporan : „Salul 

Ia timpul viitor".
19,M Tragerea Loto.
10,10 Moment folcloric cu acordeo- 

nlstul Iile Udllă.,
19.3) 1C®1 de rari : „Zdreanță". 
13,3:3 Telejurnal.
M,to liaportjm conferinței Națio

nale a partidului. Oameni Sl 
foots din marca, întrecere.

55.13 Film ărlistlc s „Facerea lu
mii".

5S,0) Ancheta TV » Cil costă șl cil 
valorează cercetarea T Eml- 
ălUho da Andrei Banc.

33,53 imagini din Franța — 
documentar.

Ufiii „94 de Ore". 
pnOGitAMUL n

M,to o viața pentru o idea t Ni- 
chlUn (T).

M,l3 Dlbltoteca pentru toți ! Geor
ge Coșliuc.

1I.M Agenda.
il.M Cluburi sportive bucureștena. 

„Sportivii caior cinci disci
pline". “

Explozla nibă « VICTORIA —
IS; 1M0; 19; 10,38; 39,45.

a Vedere de pe pod : 
PALATULUI - ■ 17,13 (Ml ■ 
le-.e — 41K!);. 3>;13 (seria
— 4USi), SCALA — 9; ll.ij; 11, 
FESTIVAL — S;43: llilBj 13,13; 151 
II,to; 31, la grâdlnâ “ to, GRA
DINA SELECT — 19,13.
o Program <18 desene animale 
pernrii copii e 19; Uatallonul Invi
zibil - 11^9" 13,»; JB.43, Inima 0 
un vlnălor singuratic — 13; 59,S3 : 
DOINA.
a O, afacere 1 PÂTRIA W; 
RX; 19; 104OJ si. CAPITOL — 
9,to; 13; 14,19; 10^3; 10,43; 31, ta 
grădllta — 39.15.
o Ora elefanților albaștri — 
B—ÎL» ta continuare ! Program 
de Illme docurne ularo — 19,16 i 
TIMPURI NOI. 1
• Trei din Virginia t LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,16; 13, to; 16; 31, 
BUCUREȘTI — B,39J Jls 15,39; 13: 
)U»; 31. FAVORIT - 0,13;* 11.S5; 
13.43; ie; 13,15; 35,2C, GRADINA 
DOINA — 39,13.
a Serata : LUCEAFĂRUL - 15,39. 
■ Aventuri Ia -Marea Neagră : 
BUCEGI — 16,So, la grâdlnă — 
M,15, ARTA - 10. la grădină' — 
to,: s.
a Jocul de-a moartea i FERO
VIAR,— 9,15: 11,591 13.43; îs;
15,15; toJto. MELODIA 9; 11,10; 
13,W, ÎS; !B,to; M,d, MODERN — 
D,16; iS^J; ÎS; 16,16; ta,45, la 
grădină — 19,13.
a Frații 3 MODERN — 0.

Floarea-sOarelul i LUMÎNA 
s is.2.3: lo.is; is.to; n.«. 
a Crdz — 10; 11; 14î 18, 
rătăcitori — 16.15, UeT 

0 s CTNWATECA

a Marea speranță albă : EXCEL- 
SIOli — 0; 11J3; 13ho: 10; 18,13; 
»,», AUBOIlA — Dț 11.15; 13,3QS 
IS; 13,15, ta BlădlhĂ “ 32,13.
a Puterea șl Adevărul s SCALA
— 19, CIUNGASI — .13X3; 19..
a Aală-seară dansăm In familie i 
UNIREA — 10; 19,16, la grădină — 
2),K, PACEA — 13.45; 10; £).
o st «te leghe sub mări : GR1VI- 
TA - 0; 11.15; 13,113: 13,45; 10,15; 
3,3,M. FLAMURA — 0; 13; 13; 18;

- 33,Jî.................O Odiseea generalului Joși : lira
— 16.32; 18.

’ “ hant i GBA-
Ma 

ias 1 5,®1.
; 11, S3; 13; 19,15,

e Genoveva de Brabi
DINA URA — 3549.
a Casă de SUb arbori
— 0: 11,15; 13.to; iâ; 1
TOMlS - 0; 11.15j 13,to; 
la grădină — 36.M.
a Osceola t GRADINA BUZEȘTI
— 19,33.
a Asediul e BUZEȘTI — 13.to; 15. 
o Koljln Hood I DACIA ®; 11,15; 
13.4:0: 1®» 18.15; S9J0, G1ULEȘT1 - 
13,33: la: 33,3P
a Peux șl OLtlla I FLACĂRA — 
13,33! 16.
a Mârturlslrne unul comisar de 
politie făetite procurorului repu
blicii I VOLGA — 11,13; 13.T3; lt; 
13,to: to.43. .
a Facerea lumi! î VOLGA — 0.
a Pentru că se Iubesc s FEREN
TARI — 15,39; 17.43; to.

• Teatrul do comedie da teatrul 
do var® „Herăstrău") : Fata morgana — yj.to.
a Teatrul „Lucia Sturdză 
tandra" (ta teatrul de vară „S3 
August") : Iubire pentru Iubire —
MJ®,
a Teatrul Mic (In sala Comedia 
a. Teatrului Național ,J. L. Corâ- 
glale*) : Ape șl oglinzi — .
a Teatrul BaUrlc-niuzlcal „C. Tă- 
naM- (ta grgflltla Boema) i Trâs- 
nltul meu drag — ja.
a Anumblul1 artistic 
ltomănă* : r

to.
nur -arusw! ,.ItapS<Mîla
Po plaiurile MlorHcl —
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Primire la Consiliul de Miniștri
Joi dimineața, Ion Pățan, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a pri
mit delegația guvernamentală a sta
tului de sud-cst-al Republicii Fede
rale .Nigeria, condusă.de guvernato
rul militar al statului, general de 
brigadă U. J. Esuene.

« Si» -■ t■■.■'w-t.-ir.’jw'gțwpw.-; i-.j
La întrevedere, desfășurată Intr-o 

atmosferă cordială, au luat parte Ion 
Crăciun, ministrul Industriei ușoare, 
șl alte persoane oficiale.

A fost do fată Soli Williams, am
basadorul Republicii Federale Nige
ria in Republica Soclaltelă România ■ ■ . ».» (Agerpreș)

Jț

tât& do S'cm Bute sl altl membri ol 
conducerii Radloâelevlziunli române.

Cronica zilei

OASPEȚI DE PESTE HOTARE
Delegația Mlșcârii Evoluției Sociale din Africa Neagra 

(M.E.S.A.N.)

Excelenței Sale Domnul GEORGES POMPIDOU
Președintele Republicii Francaze ,

PALATUL ELYSEE 
PARIS

Delegația Eirvcrnamontală blrmană, 
condusă de Mauna Lwln. ministrul 
comerțului al Uniunii Blrmnne. caro 
a făcut o vizită In tara noastră, a 
părăsit fol Canllala.

Oasuetll au purtat convorbiri In 
vederea dezvoltării colaborării si 
Bchimburifor comerciale româno-blr- 
maneze.

*
Joi a părăsit Canllala delegația 

conducerii Direcției Administrative a 
Radlotclevltiunll din R. P. Chineză. 
In frunte cu Tuna Lin, membra al 
conducerii, care. In Invitația Corni lo
tului do Stat al Radlotelevlzlunll ro
mâno, a făcut o vizită In tara noas
tră.

La plecare, delegația a foit ealu-

Au fost de fatâ tovarășul Clan 
Ilal-fqn, nnihimdoml R. P. Chineze 
la București, si membri al ambasa
dei.

între 10 șl 13 Iulie a.c. au avut toc 
la București convorbiri Intre repre
zentanți al Direcțiilor culturalo din 
Ministerul Afacerilor Externe, al Re
publicii Socialiste România șl Minis
terul Afacerilor Externe din Repu
blica Federala a Germaniei cu pri
vire Ia dezvoltarea colaborării cul
turale șl științifice Intre cele doufi

<

1

! 
î.

.. - _ ---- .. .. . —
producție din Palazu Mare, unități 
muzeale din orașul Constanța și sta
țiunile balneoclimaterice de pe lite
ralul românesc al Mării /Negre.

în onoarea oaspeților a fost oferit 
un dejun In galoanele Cazinoului din 
Constanța.

în timpul vizitelor, membrii dele
gației nu fost Însoțiți de tovarășul 

prlm-®ecrelar al Comitetului Jude- ^A'dea Militare, șef de secție Ia C.C. 
țean Constanța al P.C.R., do alte ofl- 0 1 ■(-1L 
ciniități locale.

în cursul zilei, membrii delegației 
au vizitat cooperativa agricolă do

.Delegațla Mișcării Evoluției Socia
le din Africa Neagră (M.E.S.A.N.) 
din Republica Africa Centrală, care 

' face o vizită de prietenie ta țara 
noastră la Invitația C.C. al P.C.R., 
a sosit Joi dimineață la Constanța. 
La aeroportul M. Kogălnlcennu, oas
peții au fost Intlmpinațl de tovară
șul Vttallc VII cu , membra al Comi
tetului Executiv al C.C. nl P.C.IL, 
prlm-®ecretar al Comitetului jude-

'■»

EXTERNE
U. R. S. S

â

TELEGRAME
Cu ocazia sărbătorii naționale a Franței, adresez Excelenței VoMtre, 

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România șl al meu 
personal, călduroase felicitări, precum șl cele mal bune urări pentru fe
ricirea dumneavoastră personală șl, pentru prosperitatea poporului 
francez.

îmi exprim, totodată, convingerea că relațiile prietenești existente 
Intre România șl Franța vor cunoaște o dezvoltare continuă, în Interesul 
țârilor șl popoarelor noastre, al păcii șl colaborării în Europa.

Seara, oaspeții s-au Înapoiat In Ca-

(Agerpres)

Președintele Comisiei pentru politico externa 
a Parlamentului Austriei

JoL ministrul afacerilor externe nl 
Renubllcll Socialiste România. Cor-

pilulă.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
„a! Republicii Socialiste România

Gllaa. ud lunci al ministrului afaceri-. 
- ---------- ------------  — lor, externe, prof. unlv. Jean Livesctf.

nellu Mânescu. l-a primit' ne Knrl membru al Comitetului de conducere
ol Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie Românla-Austrla. 
șl Rudolf Bogner. însărcinat cu afa
ceri ti.l. al Austriei Ia București.

SPORT • SPORT • SPORT. •. SPORT

(AKerores)

La București continuă

Balcaniada de tenis
T'

Czeme‘7.. ‘ președintele Comisiei pen
tru politică externă n Parlamentului 
Austriei, secretar ol Partidului So
cialist Austriac.

La primire au

Președintele Consiliului municipal al orașului Helsinki
partfoinat Vaslle

Miercuri si fot. președintele Consi
liului municipal j al orașului Helsln-' 
kJ. Jusal Saukkonen. cu solia, caro 
sa află. Intr-o vizită In tara noastră. 
aTT“" ' •-
stanța. țȘ ... ,.

în cele două zJte petrecuta no ma
lul Mării Negre, primarul orașului 
Helsinki a vizitat stațiunile balneo- 
turiatlco de po litoral. Muzeul de

află. Intr-o vizită In tara noastră, 
fost oaspetele municipiului Con- 
înta. . '

■ MOSCOVA 13. — Corespondentul 
Agerpres. Laurențlu Dulfi. trans
mite : La 13 Iulie, ariibasadorul ex
traordinar si Dlenlnotentlar al Repu
blicii Socialiste România In Uniunea 
Sovietică. Gheorgho Badrus. a fast 
primit do A. P. Șltlkov. președin
tele Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.; cu care a avut o 
convorbire caldă, prietenească.

arheologie sî vestigiile Edificiului ro
man cu mozaic dlh Constanta. Do e- 
eemenea. a avut o întrevedere cu. 
primarul municipiului Constanta. Pe
tre N’lcolae. cu care nrilel s-a făcut 
un’schimb do opinii cu nrivlre la or
ganizarea. conducerea și desfășura
rea activității economice, soetal-cul- 
‘V'Ul șanxxJăresc-edlUtare , din H SOFIA 13 (Agerpres),

țj

Plenara C. C

Excelenței Sale
Domnul AHMED HASSAN AL-BAKR

. Președintele Republicii Irak

BAGDAD

Cu ocazia Zile! naționale a Republicii Irak, în numele Consiliului de
Stat,.al poporului român șl al meu personal, «dresez Excelenței Voastră 
calde fellcltflri, Împreună cu cele mal bune urfiri de sănătate șl fericire 
personali, de progres șl bunăstare poporului irakian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dez-_ r______ __________________ țările noastre se vor dez
volta Iii Interesul celor~două popoare, al cauzei păcii șl înțelegerii inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ii
----  Agenția 

H B.T.A. anunță că ta Sofia nu avut 
| loc lucrările plenarei C.C. al P.C. 0 Bulgar, care au dezbătut informarea 
H cu privire ta activitatea Biroului Poli llllc șl Secretariatului C.C. ale P.C. 
H Bulgar șl holăririlo mal Importante 
H luate in perioada octombrie 1971 — 
H Iulie 1972. Plenara a aprobat In una- 
0 nlmltaie activitatea Biroului Po
li llllc șl a Secreta rin tulul C.C. in pe
rl rloadn menționată.
H Todor Jlvkov, prim-secrnlar al 

C.C. nl P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat, a prezentat un 
raport cu priviră la uneia problema 
organizatorice.

Plenara l-a eliberat pe Vcnelfn 
Ko'ev din funcția do secretar al 
C.C.-. In legătură cu numirea ®a în 
funcția do vicepreședinte al Consi
liului de 
fost o ies

| al C.C., 
secretar 
Sofia al 
membru

națională a Franțeir-] b .o si f 
viei a terminat învingătoare cu 2—1 

Bulgariei 
întrecerile continuă astăzi, cu În

cepere de la ora 13,03.
în turul ifoî al probei de simplu 

/^bărbail din cadrai campionatelor in- 
ternațtonnlo de tenis ale Suediei, 
care se desfășoară la Bacstad, Iile 
Năstase i-a învins pe australianul 
Geoff Masters cu 8—1, 8—7. G—2.

Pe terenurile din parcul sportiv 
„Progresul” din Capitală air conți- meciul cu selecționata 
nuat ieri inlilnlrlie celei de-a 13-n întrecerile continuă 
ediții a „Cupei Balcanico” in tenis.

Iată rezultatele din cea de-a doua 
zi de concura. Feminin : Bulgaria— 
Grecia 3—0 ; Iugoslavia—Turcia 3—0 ; 
masculin : România—Turcia 3—0 ; 
Grecia—Bulgaria 2—1.

Cistiffind proba do dublu (Între
ruptă ta prima zl), echipa Iugoala-

1 "

?AH Spasski - Fischer 2-0
în meciul pentru tltluî mondial de 

șah, care se dispută ta Reykjavik (Is
landa), intre marii, maeștri Boris 
Spasski (U.R.SJ5.) și Robert Fischer 
(S.IJA) au intervenit noi complicații. 
Joi seara, dună o oră de la timpul fi
xat pentru începerea celei de-a doua 
partide, Robert Fischer nu s-a pre
zentat la masa de joc șl. conform 
regulamentului, a fost declarat în
vins' prin neprezentare. Scorul a de
venit astfel 2—0 in favoarea cam
pionului mondial Borta Suațski.

în cursul dimineții de joi. marele 
maestru american a cerut organl-

rea meciului reprezintă una din sw- 
sele principale de acoperire a chel
tuielilor. nu foat de acord să scoată 
numai una din camere, dar acest 
lucru nu l-a satisfăcut pe Fischer, 
Cu toate lrwlstențtde secundanților 
eăl sl ale renrezentantilor federației 
Internaționale, Fischer nu a accep
tat să se prezinte ia joc. Arbitrul 
principal al meciului, marele maes
tru vest-german Lothar Schmidt 
core, In prezența numai a iul Snăs- 
ski. pusese In mișcare ceasurile de 
control la ora stabilită, după trece
rea a 80 de minute l-a declarat in

£l<fo? toM^anfolle^^fiilr-imite . razuLd^fe’ WW
gini'ale televiziunii; lnlrurit acestea ’ luțfc In noua s!luii‘kîrc 
îl deranjează în timpul partide!.'' da a 3-a or urma să sa 
Organizatorii, pentru caro televiza- mlnlcâ

Competiții internaționale
O CANOTAJ ACADEMIC

Lacul Snagov găzduiește, astăzi șl 
mllne, un important test prcollmplc 
— „Regata Snagov” Ia canotaj nca- 
demlc. La ediția din acest an și-au 
anunțat participarea echipajele re
prezentative nle Cehoslovaciei, R.S.S. 
ucrainene șț României. Astăzi au 
loe probele eliminatorii șl recalifi
cările, Iar mllne, cu Începere de la 
ora 9,30, toate cele șapte finale.

a, s oi ca.. >;j. t
c3a-l 103’. ..Moskvid” 408/412 șlDupă cum nl «o comunică de da-1 KM". ..Moskvid” 408/412 si 

Ia Cosa de Economii și Consent- „SBtoda 1(M S". De asemenea, se 
vor acorda 57 de excursii In 
U.R.S.S., Franța. Italia și Gre
cia. nreetim și numeroase cfetl- 
gurl in bani.

Pe lingă aceste Importante

națiuni, la 27 Iulie vor avea loc 
tragerile la sort! nentru trimes
trul ‘al H-Iea din arest an ale 
libretelor de economii cu’dobln- 
dfl șl dsilgurl Iii;autoturisme ai .......
ale libretelor de economii pentru dstlguri. Casa de Economii sl 
turism. Tragerile vor avea loc 
la București. In «ala Clubului 
flnante-bănd (strada Doamnei 
nr. 2). La tragerile acestui tri
mestru. var fi acordate 447 de 
autoturisme „Dacla-1 3®0“. _Da-

Conscmnntiunl acordă si dobîn- 
zile cuvenite posesorilor de li
brete de economii cu doblndă sl 
dstlffurl In autoturisme sl celor 
do librete de economii pentru 
turism:

j; caiac; djscutat cu premierulibelgian.*

Valorificarea superioară a masei 
lemnoase

Mlnlșlri. Alexandr Lilov a 
membru al C.C. si secretar 
Gbeorahl lordanov. prim 
■al Comitetului Orășenesc
P.C. Bulgar, a fost ales 

al Secretariatului C.C.

Slmbdul Parisului cete o corabie, 
lor deviza sa este năzuința dlntol- 
deauna a navigatorilor : . ..plutește 
fără să te scufunzi”. Plutind fără să 
se scufunde. Parisul a traversai Is
toria pftstrind din flecaro epocă ves
tigii șl monumente pa caro uzura 
timpului Ic-a ocolit Șl, totuși, in 
«st Paris păstrător al tuturor

$ ,
drill platformei Industriale a 
C.EJ.L. Sebeș. Da curîntL aici 
_ p'fabrică

-r’-/”ic.yin

BELGIA

ÎNCHEIEREA VIZITEI
IUI A. CROMIKO

oCICLISM

Clubul sportiv Olimpia’din Bucu
rești organizează, cu începere de as-

n

vizită care, ca șl cea făcută In Româ
nia In 1933 de fostul președinte 
Cbariea de Gaulle, s-n transformat 
într-o manifestare sărbătorească a 
prieteniei cordiale rotnâno-frnn- 
cezc. Convorbirile dintre președinții 
Nleolcie Ceaușcscu șl Georges Pom
pidou au pus In lumină cursul pozi
tiv nl legaturilor româno-franceze, 
dorința comună de a acționa pentru 
o paco trainică In Europa și ta lume, 
pentru rotații bazate pe eilmâ șl’ res
pect reciproc, care ®ă țină seama de 
dreptul fiecărui popor de a-șl hotărî 
singur destinele.

în acest spirit, bilanțul colaborării 
româno-franceze. ca șl penmecUvele 
raporiurifor multilaterale dintre ță
rile noastre sint dintre cele mai rod
nice. Evoluția ascendentă a colabo
rării șl cooperării româno-franceze a 
fost inoraau In ultimul an do un sir 
de momente Însemnate. Lucrările ce
lei de-a patra sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale romăno-fran- 
ceze de cooperare economică, șllln- 
țiflfcă șl tehnică au relevat sporirea 
schimburilor comerciale dintre ceia 
două' țâri, fiind evidențiate noi do
menii de colaborare viitoare, reciproc 

__ „ ____ ____ _ avajilnjoasă. Crearea ia Paris a Băn- 
. ridicat, de” aUtâa, ori poputațlL, Pari- cU,ronjftno?fton<»xe. numeroasele vi

sului pe baricadele marilor Jupte po-. ‘ dtejteonvorb'rf1?!''contacta, precum șl 
59ltto® șl șoctafo. O evidentă ntinltotfli'.' •«dtlrtibțiKfo''sWnflTil,co șl culturale tot 

de Idol șl nspirațU a făcut ca Nlcolac ’ mal frecvente, adaugă no! file la cro- 
BăJcescu și alt! înflăcărați palrioți 
români să Se alăture, cu gindul și cu 
fapta, revoluționarilor parizieni do la 
1RÎB, legături de luptă care a-au con
solidat de-a lungul multor decenii.

Am vizitat recent cimitirul din 
Ivry. unde alături de franctirori odih
nesc antifasciști români care au căzut 
cu arma In mină bl Rezistența fran-

a- 
___ _ ___- - ur- 
rnelor șl amprentelor Lstoriel. vizita
torul nu va putea găsi vestigiile unei 
clădiri care a marcat hotarul dintre 
două epoci: Bastllla. Din zidurile șl 
turnurile el n-a rămas piatră pe pia
tră : mintă poporului împotriva des
potismului șl a reacțiunll feudale a 
măturat ca uh val uriaș șl necrațălor 
această fortăreață, simbol ol .monar
hiei absolute, al închistării șl Înapo
ierii. Parisul a pierdut un monument, 
dar Franța a aprins In lume flacăra 
Revoluției, ziua de 14 luMe 1789 in- 
scrllndu-ae ca un moment de răs
cruce fn istoria țării. In Istoria u- 
manitățiL

Parisul șl Franța au dștigot Insă 
un alt monument, simbolizat de co
lumna ce ee înalță az! In Piața Bna- 
lillel, coâumnă deasupra căreia se ri
dică geniul Înaripat al Revoluției, 
semn al dorinței de înnoire care a

BRUXELLES 13 (Agerpres). — Co
municatul privind vizita efectuată In 
Belgia. Intre 9 si 12 iulie, de Andrei 
Gromlko. menționează că ministrul 

..afacerilor externe al Uniunii SovleUru, . Xj»13 x. —-- — —--- s tL__ - ■_ ■ _ir' ■ .’3!' -

.tCăstonbEjrakens. unele problema ac-c. 
foaie de interes reelorotrișl a avut 
cu omologul eău belgian. Pierro 
Harmel. convorbiri . astrora relațiilor 
bilaterale sl a unor probleme inter- 
na’fonnle Importante.

•Cele două părți al-au afirmat ho-

l

A COMUNIȘTILOR JAPONEZI

lăzi șl pină duminică Inclusiv, o com
petiție clciLstă pe etape, la caro — 
in afara dclLștltor de ta «Steaua, Dl- 
ruimo. Votata șl Statalul Plopenl — 
vor participa șl ralieri de Ia Trakta- 
Plovdlv din Bulgaria.

Programul competiției este urmă
torul : prima etapă București-Ale
xandria șl retur (139 km). Startul 
tehnic la km 11, la ora 15,30 ; cea 
de-a doua etnpâ se dispută tot de la 
ora 15,30, pe șoseaua București-Olte
nița (100 km), tar ultima etapă se 
desfășoară în Capitală, pe un tircult 
pe strada Maior Coravu, cu Începere 
de la ora 0.

• ■■■■.— ■---- lucție,
rezultata din fabricarea »_™_ , 
teleL

— Penlru eliminarea pierde
rilor de materie primă rezul
tate din prelucrarea lemnului 
în cadrai fabricilor de mobilă 
— ne-a spus Inginerul loan 
Răulea, directorul general al 
C.E.LL. Sebeș — la fabrics da 
cherestea, din cadrul platfor
mei Industriale o combinatului, 
am început să realizăm semi
fabricate pentru reperele de 
mobilă. O deosebită atenție se 
acordă deșeurilor lemnoase, care 
plnă nu de mult ee aruncau : 
ele vor deveni o valoroasă ma
terie primă pentru fabrica de 
niăci fibrotemnoase.

ALBA TULIA (Coresponden
tul „Scînteil”, Ștefan Dlnlei). ___ __

unităților CȘE.I.L1 Sebeșjesfo in- , .proresul.de producție, ’rest 
'dreptată spre vrilorfflcarca «u- ——■»»«,„ .n_ „i.
perloară a ma.sel lemnoase, una 
din prtncinalefo bogății ale Ju
dețului Alba. în ultima peri
oadă. de exemplu, munca fo
restierilor a devenit mol rod
nică, Organizarea șl exploatarea 
transportului buștenilor eu a- 
jutorul remorcilor a determinat 
o sensibilă scădere a prețului 
de cost, obțlnindu-se anual e- 
conomf! de ci leva milioane lei. 
Exofoatînd pădurile, lucrătorii 
C.E.LL Sebeș manifestă șl o 
grijă deosebită pentru viitor : 
majoritatea roimcletor exDfoatate 
au fost replnntate cu puleți ti
neri. Cu a creași atenție, mwa 
lemnoasă este gospodărită ta ca-

tărirea do a contribui In mod activ 
ta întărirea securității' si la .dezvol
tarea colaborării In Euronă, be baza 
Drinclollfor Inviolabilității frontiere
lor existente, egalității fn drenturl. 
Independentei s! suverahllfitil fitalc- 
lor. neamestecului in treburile inter
ne. renunțării la folosirea fortel sl Ia 
amenințarea cu folosirea tortei. Păr
țile e-au oronuntat nentru încenerea. 
Intr-un viitor anroDiat, la Helsinki, 
a unor consultări multilaterale. In 
seoDuI pregătirii Conferinței gcneral- 
europene penlru securitate șl colabo
rare.

în cîteva rînduri
FOTBAL. Din Zttrlch sa transmite : ■ tele âmerirnne pentru olimpiada 

Comisia de organizare a cupelor ou- mUnchencză se numără și blnecunor-
ropene de fotbal a decis ca Rapid cuta aruncătoare do disc Olga Co-

,/București să Joaco primul meci din nolly ; en a participat pinâ acum ta 
‘ „Cupa Cupelor” cu echipa suedeză ------ ---------------

Landskrona la București, și nu ■ ’
plasare cum se fixase inițial 
tragere la sorti, o Echipa Ț.S.K.A. 
Septeravrisko Znaine Sofia, campioa
na din acest an a Bulgariei, a clștl4- 
gat șl finala „Cupei Bulgariei0, ta~ 
treclnd cu 3—0 pn Stavta Sofia. O 
în finala „Cupei Ungariei”, Fcrenc- 
varo® Budapesta a Întrecut cu 2—1 
(1—0) po Talabanya. ATLCTLSăL — 
La Dresda, cu ocazia unul concura 
internațional, probele de 100 m plat 
au revenit reprezentanților Cubei : 
la feminin, Silviei Chlvas (18 ani) cu 
timpul de 11 "1/10 (nou record al Cu
bei, cu numai o zecime de secundă . 
inferior recordului mondial), iar ta 
masculin, Iul Jose Trlann cu 10"1/10 
o La concursul do "selecție pentru 
J.O. al atletelor omerlcnne, tlnărn 
Jackie Thompson (17 ani) a dștigat 
proba do 2M m plat cu timpul de 
23”4/10, lntreclnd-o pe marea favo
rită, Barbara Ferrell (cronometrată 
în același timp). Printre selecționa-

uedeză patru ediții alo J.O., cu începere din 
Înde- 1930 (Melbourne). NATATIE. — La 

camplonntele R.D.G., disputate ta 
Leipzig. - Inotătoareâ Gudrun Wegner 
a stabilit un nou record european in 
proba de 800 m liber : 0'i0‘'5/10.
vechiul record continental era de 
9"13"3/10 șl aparținea Novellei Calll- 
garta (Italia). HALTERE. — La Riga 
cu ocazia „Cupei Mării Baltice”, so
vieticul Muharvl Kirjlnov a stabilit 
un nou record mondial la Categoria 
ușoară (stilul aruncat) : ’
VOLEI. Z-L; ■
Franței șl Belgie! nu susținut la Lan- 
nion un meci amical de verificare in 
vederea turneului prcollmplc ; bel
gienii au ciștlgat cu 3—2 (15—1, 
15—11. 12—15. 11—15. 16—14). O
CICLISM. — Cea de-a 11-a etană a 
Turului ciclist nl Frantel (207 km m 
o rută dificilă în Plrlnel) a fost 
dștlaată de francezul Bernard The- 
venet In 7hl3'45’'. în clasamentul ge
neral continuă să conducă belgianul 
Eddy Merckx. De Iert oe locul doi 
a trecut annnloiul Ocaua In TOI”,

al prin
T.S.K.A.

. , 176,5 kg.
— Echipele masculine ale 
d Belgiei ni

PREAJMA MARII SÂRBATCW

1b -
Yoyogl al capitaleiîn cartierul ,

nipone se află un complex de clă
diri, dintre care cea mal înaltă are

r

lle 40 de noi sortimente.
■ ne spune in

giner-, 
_________ _____  . ....... ie lo

cală — ne pregătim pentru par-

SLATINA. — (Coresponden
tul „Sclnteii”, Emlitan Rouă). 
Concomitent cu realizarea rit
mică a tuturor Indicatorilor do 
pian, In Industria locală a jude
țului Olt există o susținută preo
cupare pentru continua diversi
ficare a producției Astfel, de la 
începutul anului șl pină acum au 
fost introduse in fabricație noi 
produse, care sa adaugă celor 
pffsle 380 existente. Amintlm.dln- 
ire acestea : sttlpl metalici telc- 
sroulcl pentru construcții, cor
puri de Iluminat, mobilă do su
fragerie șl bucâtârle, piese de 
schimb pentru Uzina de alumi
niu Slatina, tlmplâric metalică 
pentru construcții Industriale, 
grătare din beton armat penlru

Slexe zootehnice. Pînă la 
.ul anului se vor mal asi
mila alte 40 de noi

— în prezent — 
varășul Marin Sandu. Ingl 
șef al Direcției do Industrie

tlclparea la cel de-al șaselea pa
vilion de mostre din acest an de 
la București. Vom expune. In
tre altele, o mobilă de sufrage
rie construită din lemn și alu
miniu, mese șl scaune pliante 
pentru grădină, piese prefabri
cate de porți metalice. Pentru 
prospectarea cerințelor popu
lației, vom organiza la nivelul’ 
județului, o preexpoziție cu pro
dusele ce urmează a fl expedia
ta la pavilionul de la București.

11 etaje. Deasupra el flutură in 
permanență drapelul roșu,: este se
diul central al Partidului Comunist 
din Japonia. în occste zile din nreaț- 
ma lui 15 iulie — clnd comuniștii Ja
ponezi șl, împreună cu ei .clasa mun
citoare, forțele progresiste din Japo
nia vor sărbători împlinirea a 50 de 
ani de la întemeierea P.C.J. — dom
nește aci o vio însuflețire. în această 
clădiră s-au desfășurat nu do mult 
lucrările celei de-a VII-a plenare n 
C.C., caro a dezbătut probleme ale 
situației Internaționale și alo con
strucției-de partid, precum și pro
bleme legale de marea sărbătoare. 
Tot aci au avut loc lucrările recentu
lui simpozion internațional, organi
zat cu prilejul semicentenarului și 
rare a dezbătut, , cu participarea re-

■ prezentanțltor partidelor comuniste 
■dlntr-o serie dedări capitaliste dez
voltate,- problemele luptei revoluțio
nare In aceste țări.

Ceremonia oficială a sărbătoririi va 
avea loc slmbătȘ ; In cedrul mitin
gului, tovarășul Sanzo Nosakn, pre
ședintele Comitetului Centra), va 
prezenta noul draptă șl emblema 
partidului, care au rost aprobate la 
plenara C.C. Sărbătorirea va conti
nua în după-amlazu aceleiași zile șl 
în zilele următoare, In Tokio șl In

■ alte centre, prin mari adunări popu
lare cu caracter . culturnl-artlstlc. 
Da fapt jubileul va fi sărbătorit 
plnă la sfirșjtul acestui an, partidul 
propunlndu-șl să folosească prile
jul pentru intensificarea acllvUățU 
sale, penlru desfâșuraroa unor largi 
campanii, menite ită ducă ta lărgi- 

ganlzatorlcă și Ideoîogică, la dezvol
tarea legăturilor cu masele.

în cei Bă de ani de existență. 
P.C.J., cei mal vechi partid politic 
din Japonia, o străbătut un drum 
glorios. Desfășurtndu-ș! aproape ju
mătate din viața sa In condițiile 
grele ale ilegalității sau semllagall- 
tățli, Infrantlnd adeseori represi
unile și teroarea

nlste șl revoluționare mondiale. Nu
mărul membrilor săi a e-escul de 
la circa 30 0» acum 10 ani. la 30'3 ON 
nzl ; la alegerile din iunie anul tre
cut ș!-au dat votul pentru P.C.J. 
dren 5 000 000 de alegători față de 
un milion cu trei an! mal Înainte. 
La alegerile penlru desemnarea de 
fuvcrnatorl de prefecturi, de meni

ri al adunărilor legislative, de pri
mari, frontul forțelor democratice 
șl progresiste, sprijinit de P.CJ., a 
obținut mari succese. P.C.J. nre ta 
organele locale ale puterii dș, stat 
2 W5 de reprezentanți, iar In parla
ment — 24. în zece orașe există pri
mari progresiști aleși cu sprijinul co
muniștilor șl nl socialiștilor ; P.C.J. a 
jucat un rol Important In asigurarea■

CORESPONDENȚA DIN TOKIO

rea rinduritor sale, In întărirea or-

victoriei guvernatorilor progresiști 
din Kyoto, Tokio, Osaka, Okinawa șl 
Saitama.

Partidul Comunist Japonez desfă
șoară o intensă activitate pentru 
sprijinirea revendicărilor economice 
alo celor ce muncesc, a luptei lor pen
tru condril mai bune de muncă șl 
de trai. în documentele sale. P.C.J. 
subliniază că politica ^ritmului 
Înalt» de dezvoltare economică” s-a 
înfăptuit pe seama menținerii unui 
nivel de trai scăzut al oamenilor 
muncii, roadele el fiind culese de 
marile monopoluri ; partidul mili
tează Împotriva scăderii salariilor in 
condițiile creșterii, prețurilor șl Im
pozitelor.

P.CJ. sa ocupă de soluționarea a 
numeroase probleme sociale ale cetă
țenilor japonezi. Timp îndelungat, 
partidul a insistat să ce osj 
tență ■ medicală gratuită p«

vltatea sub egida partidului — Rlc 
foarte activă In acest domeniu P.C.J. 
a Inițial crearea unul sistem de co
misii cetățenești care să acționeze 
ra organisme autonome legate, hvlnd 
ca sarcină aă oblige fabricile și uzi
nele să nu Infecteze mediul Încon
jurător. Prefectura Kyoto, unde gu
vernatorul Nlnngawa a fost nies în 
22 de ani do opt ori consecutiv cu 
sprijinul comuniștilor șl al socialiș
tilor, este singura In care apele nu 
sint poluate.

Pe frontul luptai politice. Partidul 
Comunist Japonez s-a situat cu con
secvență in .runten numeroaselor ac
țiuni îndreptate spre retrocedarea 
completă n Oklnawel, abolirea tra
tatului de securitate Japono-amerl- 
can, desființarea bazelor militare a- 
merlcane din țară, sprijinirea pe 
toate căile a luptei curajoase a po
poralul vietnamez șl a celorlalte po
poare' luptătoare din Indochina. Par
tidul comunist a propus Partidului < 
Socialist ‘Japonez^ altor forțe demo
cratice să conlucreze pentru promo
varea acestor mari obiective națio
nale șl Internaționale. în ocaziile cînd 
s-n realizat un front comun ni comu
niștilor, socialiștilor și sindicatelor 
afiliate in SGIIYO. (Consiliul Cen
tral al Sindicatelor) s-nu obllnut suc
cese semnificative.

P.C.J. dispune in Întreaga țară de 
rețea largă de organizații și de ac
riși!. Aceșlia folosesc cele mol dlfe-

L-

...tații, .__ ....
unite șl teroarea reacțiunll, călln- 
du-se In lupta împotriva acțiunilor 
grupurilor antipartinice șl a Ingerin
țelor străine, Partidul Comunist Ja
ponez a crescut, s-a dezvoltat șl s-a 
maturizat ca avangardă marxlsl-le- 
nlnlstă a clasei muncitoare, ca luptă
tor dlrz șl încercat pentru interesele 
vitale ale Întregii națiuni japoneze, 
împotriva Imperialismului. ca deta
șament puternic al mișcării comu-

Igure tiMs-
_______ _ ______ intra bâ-“ • 

trinl și a izbutit ca In Tokio șl pre
fectura Kyoto adunările legislative, 
controlate de forțele progresiste, să 
adopte măsuri In acest sens.

în eondițllte Japoniei, poluarea 
mediului Înconjurător a devenit o 
problemă extrem de serioasă care 
preocupă Întregul popor. P.C.J. a 
înscris lupta împotriva poluării ca 
una,din sarcinile sale importante po 
plan Intern, promovlnd In acest sens 
o largă mișcare cetățenească. Asocia
ția femeilor — organizație de1 masă 
recent înființată, cu 18 000 de gru
puri locale, care L?1 desfășoară aeri

tlvlșil. Aceștia folosesc cele mai dife
rite metode pentru a contribui la 
creșterea influenței partidului. Pe 
lingă sediile locale ale partidului 
funcționează, de, pildă, cluburi spor
tive șl culturale. In afara organiza
ției de masă a femeilor, partidul dc- 

' țlonează șl prin Intermediul altor 
organizații — do tineret, studențești, 
comisii cetățenești, do bătrtnl. El 
poartă zilnic un dialog viu cu ma
sele prin AKAIIATA (..Steagul ro
șu”), organ central de preaă care a- 
pare Intr-un Ural de aproape 2 0(K)0®3 
de exemplare. Ziarul este scris In 
mare măsură de cel 13 TOO corespon
denți muncitori șl țărani șl difuzat In 
bună măsură de difuzor! voluntari.

Comuniștii japonezi Inllmplnă săr
bătoarea semicentenarului partidului 
hotârițl să-șl unească șl mal striM 
rindurile In Jurul conducerii sale în
cercate, să obțină succese șl mol mari 
in întărirea partidului, ta lupta pen
tru o Japonie Independentă șl demo
cratică, penlru progres șl pace ta 
lume.

nlca relațiilor prietenești româno- 
f ranceze.
. Problemele fundamentale n!e păcii 
șl securității pe continentul nostru 
reprezintă un nit teren de conlu
crare, popoarele român șl fran
cez fiind direct Interesate In sta
tornicirea In această parte a lumii 

...... ... ....... ... ...... a unul, climat, al colaborării șl !n-
cezâ. Morminte simple, aliniate In crederii, un rol Important In
rinduri ostășești, ostași fără căști ș! această direcție fiind chemată să-l
epoleți. dar însuflețiți de aceleași 
idealuri ale egalității șl independen
tei pentru caro luptau tova-fi- 
șil lor rămași In țară. Jertfa 
lor de singe pe pămlnturile Franței 
a Întărit și mal mult prietenia tra
dițională ■ româno-franceză, prietenie 
care In zlkdc noastre cunoaște o evo
luție favorabilă, ascendentă.

O, contribuție de cea mal marc în
semnătate In extinderea legăturilor 
pe multiple planuri dintre cele două 
state a constllult-o vizita In Franța. 
In vara anului 1970. a președintelui 
Consiliului, de Stat al Republicii So
cialist c România, Nlcolaa Ccaușescu,

un rol 
această direcție fiind 
joace conferința gencrai-europeană, 
pentru a cărei grabnică convocare se 
pronunță ambele state.

Poporul francez celebrează aslăzl 
aniversarea a 183 de ani de la Isto
rica zi a câderil BaslUleL prilej pen
tru poporul nostru de a-1 transmite 
urări de prosperitate ți de a-șl ex
prima convingerea câ bunete relații 
dintre România șl Franța «e vor dez
volta'In continuare, la interesul reci
proc, In interesul păcii, înțelegerii șl 
cooperării pe continentul.european șl 
In lume.

Paul DIACONESC1J

pelsălul Irakian, ’s-a 100 la sută a Investi- 
Imboaătit cu inwm- țlilor. Ele urmează să 

■ nele noului : unitStl se- materializeze în- 
tadustrlale. cartiere de tr-un șir de obiectiva

FI. ȚUIU

j ANIVERSAREA PROCLAMĂRII 
! REPUBLICII IRAK
| Poporul Irakian ani- cent trecut In proprie-; pentru creșterea supra- 
■ veraează aslări 14 ani tatea stalului, lmpre- fetelor cultivablle; iri- 
I do la1 abolirea reglmu- ună cu toate Instala- ‘ gărilor sl mecanizării 

munci! pămlntulul. în 
acest sens s-a înscris 

lor sl noua reformă asra- 
ită o im- ră. Dusă In' aullcare 

. deosebită pen-/ anul trecut care a 
tru consolidarea înde- avut ca efect depose- 
pondenței naționale., darea marilor proprie

tari si împărțirea gra
tuită a. bămlntulul că
tre tăranLl constltultl 
In unltătl cooperatiste.

Aceste eforturi pe U-

Iul monarhic șl procle- țlile apâțțlnlnd aceste! 
marea republldl, cve- societăți. Actul națio-: 
nimeni remarcabil, care nalizăril bunurili 
n deschis străvechii I.P.C. prezintă 
țări Dersnecllveie unei portanță deosebiți” 
dezvoltări moderne.
Acest scurt limn o

i marcat in Istoria mi
lenară a târli dintre

l Tigru sl Eufrat muta-
I Ui vizibile in aria vo- . .

chllor structuri sociale ?1 prevederile noului 
l sl economice — *'—'—' '™"A

de vestigiile civiliza-

pentru progresul eco
nomic și ’social;

Acestui scon II sint, 
de altfel; subordonate

Alături plan cincinal — 1970— n|n progresului, succe- 
. ue vcsuuiiic civiliza- 1874 —, rare evidenția- seie doblndltc sint ur-J tlllor -de odinioară, ză o CTeșlerc cu peste ,mărite cu Interes și

) foeult. InsiltutlJ de cui- industriale, destinate.
I tură. Eforturile po-. In primul rinâ să pună
j porului irakian sint ta- In valoare noile zăcă-
ț dreptate către'punerea minte petrolifere db la
t in valoare, In Interesul Rumallah. Aci so, află
’ dezvoltării proprii, a
l resurselor naturale ale
i țârii. In special petro-
) Iul. Principală bogăție
t a subsolului, petrolul,
’ exploatat ptnă nu de
l mult de compania
i’ străină I.P.C., a fost,
1 după cum se știe, re-

simpatie de poporul 
român, care nu o dată 
pi-a mnnlfesrnt senti
mentele sale de priete
nie șl solidaritate cu 
aspirațiile popoarelor 
arabe.

Cu prilejul Zilei na
ționale a Irakului, po
porul român transmite 
poporalul irakian un 
călduros salut, odată 
cu urârlle sincere de

In construcție o rnfi- 
nărio și, o conduelă 
care vn lega această 
regiune de portul si
rian Tnrluss, de' la 
Marea Medlterană. De noi înfăptuiri pa dru- 
Drioritate «e bucuri» mul prosperității, 
agricultura, In caru 
scop s-au luat măsuri N. POPOV1C1

v re mea
Timpul probabil pentru zilele 

de 15, ÎS ul 17 Iulie. In tari : 
Vremea va fi Instabilă In 
prima parte a Intervalului, 
unde vor cădea p!o! mal ales 
r:b formă de averse Insolite

de descărcări electrice și de 
Inienslfîcârl de 'vlnt in sudul 
țării șl regiunile de munte. în 
celelalte regiuni, ploile vor fi 
focale, apoi vremea va intra 
Intr-un proces,, de ameliorare. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 0 si 19 grade, tar ma
ximele intre 19 s! 29 trrade. izo
lat mal ridicate. In București s 
Cer temporar noros, ploi de 
scurtă durată însoțite de des- 
cărcâri electrice șl de intensi
ficări de vini. Temperatura u- 

■ șor variabilă.
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„Săptâmlna Mării Baltice
■

PACJEA, SECURITATEA, COLABORAREA — TEME MAJORE 
ALE APELULUI CONFERINȚEI PARLAMENTARILOR
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„TRALATIVELE-CALEA CEA MAI BUNĂ 

PENTRU ÎNCETAREA RĂZBOIULUI!"

i 
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PARIS .13 (Agerprcs). — După o întrerupere de peste două 
luni, determinata de refuzul delega(lllor americană și salgonezd 
de a mal participă Ia lucrări, joi au fost reluate, In capitala 

cvadripariite în problemele Vlet-Franței, lucrările Conferinței 
namulul. ' .

Luînd cuvlntul în cadrul celei 
de-a 153-a ședințe. Nguyeh Thl Blnh, 
șeful delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu el Republicii Viet
namului da Sud. a declarat că Sta
tele Unite, saboțlnd lucrările confe
rinței; aii întreprins, în aceiași timp, 
escaladarea războiului In-Vietnam, 
operațiune extraordinară prin con- 
sectațcle sale, au mărit . numărul 
crimelor împotriva poporului viet
namez, sfldlnd. popoarele iubitoare 
de pace ale lumii. Vorbitoarea a 
demascat metodele barbara ale agre
sorilor americani de ducere a răz
boiului, care au folosit arme "chi
mice. bombe cu. napalm .fi fosfor 
împotriva, așezărilor pașnice sl a 
locuitorilor. în pofida acMtor acte, 
a spus ea. Statele Unite s-au 
dovedit Incapabile sl evite si
tuația critica pe toate fronturi
le Vietnamului - de- mid. în urma 
ofensivei forțelor do eliberare din 
Vietnamul de aud. armata marionetă 
a suferit pierderi grele, iar programul 
de „pacificare"* a eșuat total, planul 
„vletnamlzăril" războiului dovedln- 
du-și.astfel Inconslateața. în același 
timp, escaladarea războiului Împo
triva RJD. Vietnam s-a izbit de o 
riposta hoiărită. „Poziția noastră, a 
«pus Nguyen Thl Blnh. este ca pro
blema sud-vietnameză s4 fie rezol? 
vată pe deplin șl pentru totdeauna. 
Aceasta înseamnă rezolvarea .conco
mitentă a problemelor politice ți mi
litare, care să pcrniill să se treacă 
Ia acorduri generale șl să se pună 
capăt războiului, să fie restabilită 
pacea. în acest sens, propunerile paș
nice în șapte puncte ale G.R.P. re- ■ 
prezintă o bâză înțeleaptă și echita
bilă pfenLru o analizare serioasă a 
unei rezolvări posibile". Succesul 
viitor al conferinței’ de la Paris, 
a subliniat șeful delegației G.R.P, 
depfhdrr.de. poziția- guVernilliiT’"nme- 
rlBihi'ile ța piui d.fcff ̂ ef îif Wle“ «te 
nu hoiărlt âă renunțe la escaladarea 
războiului și să Înceapă tratative se
rioase. ; ■

Xuan Thuy, șeful "delegației R.D.
7

Vietnam, a condamnat cu holărlre ac
țiunile agresive ale imperialiștilor 
americani împotriva R.D. Vietnam sl 
a Întregului popor vietnamez. Mi
narea porturilor R.D.V., bombarda- S-„l*
late, a spus el, au provocat r™“ 
roase victime în rlndurilb
.... . . 1 ^ta’amerieană, I

ilanlficat, a Ince

rea orașelor șl a altoi-' puncte popu
late, a spus el, au provocat nume
roase victime în rlndurilb popu
lației pașnice. Aviația nraerlcână, în 
mod deliberat șl planificat, a înce
put bombardarea sistemelor de di
guri șl de obiective hidrotehnice, cu 
scopul criminal de a provoca inun
dații In Vietnamul de Nord. în tim
pul sezonului ploios. întreaga lume 
aștepta ca [xsrten americană 8ă se 
Întoarcă Ja conferința do la Paria 
cu dorința de a începe convorbiri se
rioase. Totuși, declnrațla președin
telui Nixon din 21 iunie nu conține 
elemente revelnton.ro In "acest 
sens. Repetarea de către el a „pro
punerilor; pașnice din 8 mal" 
Înseamnă dorința de a menține re
gimul neocojonlaJlst In Vietnamul de 
eud. Deși "Administrația S.U.A. șl-a 
asumat. încă din octombrie 1SS9. o- 
bligalta de a înceta In totalitate si 
necondiționat bombardamentele șl 
orice altfel de acte militare împo
triva R. D. Vietnam, ca nu numai că 
n Încălcat aceste obligații, dar a es
caladat în continuare războiul împo
triva R. D. Vietnoml

„Subliniem încă o dată, a spus In 
încheiere Xuan Thuy. că tratativele 
reprezintă ealca cea mai bună pen
tru a înceta războiul și a restabili pa
cea in Vietnam, pace care este a- 
vanlajoMă popoarelor vietnamez si 
american".

Delegatul Statelor Unite. William 
Porter, a declarat că poziția țării sale 
se bazează în continuare pe planul 
din 8 mal al președintelui Nixon si 
a invitat cealaltă parte eă prezinte 
observații ja acest. Dlan. Partea .ame- 
rlcfiiiă -T-j a «pus ol •—■■va examina 
foarte atent nunctcle.-de,-vedere1 ale 
partenerilor la dtacutil.

Delegatul eud-vletnamez. Fam 
Dans Lom. a sprijinit poziția dele
gatului S.U.A.

Noi bombardamente asupra
R. D. Vietnam

HANOI 13 (Agerpras). — Agenția 
V.N.A. anunță că. la 12 Iulie, aviația 
americană a bombardat din nou por
tul Hatfong. străzi din acest oraș, 
precum șl mal mtalte sate,clin împre
jurimile localJtflllI. în aceeași zi. apa
ratele de zbor americane au bombar
dat centre populate din provinciile 
Ha Bac. Quăng Ninb, Hei .Huna, 
That Blnh. Ha Tay. Nam Ha. Nlnh 
Blnh. Than Hoa. Nghe An. Ha Ttah. 
Quons Blnh $1 "diferite zone din re
giunea Vină Llnb. Bombardamentele 
au provocat numeroasa, victime in

 ft . “ ,

rindurile populației civile, au dte’rua 
obiective economice, culturale ri 
obștești, precum sl lin dig din zona 
orașului Nam Dînh.

Inir-o declarație de orotest. dată 
publicității ia 13 iulie. Ministerul 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam 
condamnă aceste no! acte agresive sl 
cere Administrației S.U.A. âflj nună 
capăt bombardamentelor sl blocadei 
lmnotrlva Vietnamului de Nord, să 
bc - abțină de la orice alt atentat la 
suveranitatea si securitatea B. D.
Vietnam.

, Continua dezvoltare a relațiilor de 
prietenie si colaborare cu toate’ ta
rile ©oclalBie. element fundamental 
al Întregii actlvltall Internationale a 
României isoctallBte. sl-a găsit o nouă g» - » a _“ _ s b _s: _<.■ a
tara noastră n rhlhlstriilul afacerilor'

BERLIN 13. — Corespondentul nos
tru, Șt. Deju, transmite : Cea de-a 
7-a 'confertoța^ a parlamentariloȚ din 
țările riverane la;Marea Baltică, pre
cum șl din Norvegia și Islanda,ft care 
a avut loc la Roatoclt, In cadrul- ac
tualei ediții a „Săplămlnll Mării Bal
tice?, a adoptat, In încheierea lucră
rilor, un apel cu privire la pace, 
securitate M colaborare, adresat par
lamentelor șl guvernelor statțlor eu
ropene. Parllclpanțil la conferință, se 
arată In apel, consideră necesar ca 
parlamentele șl guvernele statelor 
europene să întreprindă pași- con- 
crețl pentru ca principiile coexis
tenței pașnice afirmate ftln-cele mai 
recente tratate și declarații să fie 
transpuse In practica relațiilor din
tre statele cu orindulrl «octale dife
rite și-pentru a înlătura toate pie
dicile ce mal sllnjencsc colaborarea 
Internațională pașnică șl egală in

, "■ ■ /— r/ .- --------

cHitoi Ample 
guvernului Un

SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager- 
prea). — „Ziua demnității?naționale" a 
fost marcata, ln numeroase localități 
chiliene, prin amnle acțiuni de twriiin 
fata de guvernul Unității Populare, 
în localitatea minieră Satodlilo a 
avut loc o întrunire la căra a luat 
cuvlntul președintele Salvador Al
lende. El a menționat, printre reali
zările guvernului Unității Populare, 
politica externă independenta, care 
a permis stabilirea rotațiilor diplo
matice cu o serie do tari. Intre care 
Cuba. R. D. Vietnam. R.P.D. Core
eană sl Guineea. Aceste acte de po
litică externă — a declarat el — au 
fost realizate ne baza respectului nor
melor de drent" Internațional. „Res
pectăm dreptul la autodeterminare 
al fiecărui ponor st nctatervcntta ln 
afacerile altor țări, după cum nu 
admitem nimănui să " intervină ta 
treburile' noastre" -- a declarat 
Allende. Președintele chilian a con
damnat uneltirile comnanltlor «străine 
afectata de măsurile luate de stalul 
chilian sl a cerut muncitorilor, să de
pună toate eforturile pentru sporirea 
producției de cupru a tării, pentru a 
contribui sl ln acest fel la depășirea 
unor dificultăți economice prin care 
trece tara.

în capitala Chilian! a avut loc 
o adunare festivă consacrată 
împlinirii linul an de ta națio
nalizarea de către guvernul U- 
niiăjil Populare a principalei 
bogății naturale a țării — cu- 
prui. In prezenta a mii de par-
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CERCETĂRILE STAȚIEI )
ȘTIINȚIFICE j 

„POLUL NORD-19"
MOSCOVA 13 (Agerprcs). — i 

Pentru . prima data in istoria ! 
corcetărtloC arctice sovietice, o ) 
insulă plutitoare de gheață, a- 1 
clnd amplasată pe ea stația } 
țiiinfi/ică în deried „Polul (

’ Nord-19“, a traversat punctul l 
care corespunde polului nordic ț 
al planetei noastre. Radlp-gra- l 
oțele ’ transmise de personalul / 
stației l informează că a fost I 
sirius un vast material privind i 
particularitățile deplasării elm- 1 
purilor de', ghețuri plutitoare in î 

I această zonă greu acccsibilâ. ■

_____
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drepturi n statelor șl popoarelor. El 
se pronunță, de asemenea, pentru 
Începerea nelniirzlată a pregătiri
lor multilaterale ale conferinței eu
ropene in problema securității șl co
laborării, nrătlnd că aceasta trebuie 
convocată dt mai grabnic, fără con
diții prealabile, pa bazo participării 
egale Ln drepturi a tuturor statelor, 
în apel este subliniata necesitatea 
primiriiprimirii celor două state germane In 
O.N.U. Este -salutată Inițiativa gu
vernului finlandez do a începe tra
tativele In vederpa stabilirii .relațil-

germane, precum șl hotar! ren* par
lamentului danez de a normaliza re-

vcrnului finlandez do n începe tra
tativele ln vederea stabilirii relații
lor diplomatice cu colo două state 
germane, precum șl v-■*'-*—■ — 
lamentalul danez de 
lațlile cu R.D.G.; Partidpanțil spri
jină convocarea conferinței Inter
parlamentare asupra problemelor 
securității europene, ta noiembrie 
1972, Ja Heisinkl, cu participarea ega
lă ln drepturi a R.D.G.

ȘEDINȚA PREZIDIULUI 
R. S. F. IUGOSLAVIA

BRIONI 13 (Age’rpres). — La Brioni 
a avut loc o ședință a Prezidiului 

‘R.S.F.' Iugoslavia,-prezidată;de .losip 
Broz Tito, președintele R.S.F.I.

Rato Dugonlci — membru ln acest 
forum din partea Republicii Socia
liste Bosnia, șl HcrțegovLna — n fost 
alea vicepreședinte al prezidiului, fa 
locul iul Krele ȚrvcnkovskL, al cărui 1 
mandat de un an expiră In 31 Iulie.

La ședință , au,-luat parte Mlalko 
Todorovlcl, președintele ; Adunări! 
Federale, Stane Dolonț, șecrelarul 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.L, Vellko Mllatovlcl, . .președln- . 
lele Conferinței federale a Uniunii 
Socialiste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia, și Antpn Vratușa, vice
președinte al Consiliului Executiv 
Federal.

ft
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llelpanțl,. președintele Salvador 
Allende a semnal actul Intitu
lat ..Drepturile șl îndatoririle 
tineretului chilian0.MW" s

ÎNTREVEDERE
KOSlGHIN - BIEDICI
MOSCOVA 13 (Agerprcs).. — Alexei 

Kosighta, preșcdlnteie Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-n primit, joi, 
pe Gemul Blcdlci,, președintele Con
siliului Executiv Federal al ILS.F. 
Iugoslavia, cu care prilej a Tost efec
tuat un schimb de opinii asupra dez
voltării colaborării economice dintre

genția T.Ă.S.ȘT
5 B r a ' K if’ .rj î1 ; ■_-y & “ •» ii ă d ri)!

do, cu care prilej 
schimb de opinii

a fost efec- 
asupra der-

CONGRESUL EXTRAORDINAR AL P.S.I.U.P.

Largă opțiune pentru
aderarea la P. C. Italian

U.R.S.S/5I Iugoslavia
"3'1

relatenză a-
«■!■ r s îi

La Palatul congreselor din ■ Roma 
se desfășoară lucrările celui de-al 
IV-lea congres — extraordinar — al 
Partidului Socialist Italian al Onită(li 
Proletare (P.S.I.U Aproximativ
400 de delegați, a i cadrul adu
nărilor celor 101 f ii provinciale 
ale partidului, sini chemați să decidă 
•asupra propunerii, adaptate cu o lar
gă majoritate de către C.C. ăl 
P.SJ.U.P. ca membrii acestui partid 
să adere la Partidul Comunist Ita
lian. Discuțiile cc au avut loc in 
cadrul .adunărilor federațiilor au 
imbrdflfat un larg cerc de probleme, 
subliniinrlu-se in principal necesita
tea ca — In noile condiții aie des
fășurării luptei politice ți sociale in 
Italia — tâ se contribuie la depăși
rea știrii de divizare a forțelor de 
stingă, orlentlnd membrii PS.1.IJ.P. 
spre ecel partid care se dovedește 
apărătorul cel mai dirz al intereselor 
vitale'ale clasei muncitoare, ale tutu
ror oamenilor muncii. Rezultatul 
dezbaterilor din sinul federațiilor 
P.S.I.U.P. a înregistrat o covlrfltoare 
majoritate față de propunerea de 
aderare la P.C.I. Din totalul celor 
101 federațliprovinciale ale P.SJ.U.P., 
76 s-au declarat, cu majoritate ab
solută de voturi, pentru aderarea la 
Partidul Comunist Italian, iar alte 
3 federajii s-au pronunfat fn ace-

lațl sens, cu majoritate relativă • de 
coluri, li federații au exprimat pă
rerea cd ar fi oportun să sa conti
nue existența P.SJ.U.P. ca partid de 
sine stătător, iar 5 federații au 
hotărlt sd sprijine teza aderării la 
PS.I.

Referindu-se la acest moment im
portant din viața P.S.I.U.P., Enrico 
Berllnguer, secretar general al P.CJ., 
a declarai ;• „Salutăm cu emoție ho
tărârea majorității P.S.I.U.P. de a 
adera la partidul nostru. Tovarășii 
din cadrul stingi! socialiste care au 
creat P.SJ.U.P. au dus în acești ani 
o luptă duri și dificilă, cu impor
tante rezultate. P.S.I.U.P. are la 
activul său un bilanț de bătălii ge
neroase și de -succese politice. 
Este un patrimoniu prețios. O 
altă , parte a PS.I.U.P. se pronunță 
pentru aderarea la P.S.I. Noi res
pectăm și această alegere și ne-am 
propus sâ facem tn așa fel incit 
notdririle diferite pe care le vor a- 
dopta militanfii P.SJ.U.P. si nu con
stituie prilej de concurență și pole
mică Intre partidul nostru și P.SJ., 
ci elemente care-să poată .contribui 
la înțelegerea-șl colaborarea intre 
comuniști și soaallști".

Nlcolae PUICEA
Roma,

Premierul Republicii Ara
be Egipt, Aziz &e<Jiîi*a ®°®u J°l 
la Moscova^ tntr-o vizita de" prietenie 
șl de lucru — anunță agenția T.A.S.S. 
Pe o<yrojM»rtul Vnukovo, oaspetele 
egiptean a fost.tatimpinnt de Alexeî 
Kosîghln, președintele Consilluliii de 
Miniștri al U.R.S.S., șl de alte per
soana oficiale sovietice.

In.Senatul italian B au 
chelat dezbaterile ne marginea decla- 
rațîeî-brosram guvernamentale. în li
nii generale, s-au reafirmat iwzlțhlo 
exprimate de către reprezentanții di
feritelor partide cu nrlleiul dezbate
rilor similar? din Camera Depiitatl- 
lor. Rezultatul votului de Învestitură 
— 103 pentru și 1S5 împotrivă — 
cale interpretat de către maiori ta tea 
observatorilor ea llustrlnd caracterul 
fragil șl precar , al actualei /majori
tăți.

Hă Dam, minisînil aface
rilor externe al B.P.D. Co
reene, a primit pe Ion 
DatCU, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste România la 
OJJ.U.. aflat Intr-o vpJtâ - la Phe
nian. ‘Cu acest prilej" a avut Ioc o 
convorbire , prietenească. ■ Ministrul 
de externe al R.P.D. Coreene a ofe
rit un dineu ta cinstea reprezentan- 
taiul permanent al României la 
O.N.U.

La invitația președintelui 
IOȘip BîOZTitO, Prințul Noro- 

. dom Slanuk.. șeful .statului, Cambod- 
gla. președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodaicl. ya face o vizi
tă oficială de prietenie Tn Iugoslavia. 
Intre 14 sl 10 lullcJ " , ,

Joi a sosit la Sofia Stefan 
Olszewski, minlfiirul afacerilor 
externe al R. P. Polone. R a fost in- 
tinwinat de ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Bulgaria, Peiâr Mlade- 
nov. în aceeași zi. cel do! .miniștri au 
început convorbirile oficiale.

’ Cancelarul vest-german 
Willy Brandt a’ reafirmat, 
Intr-un Interviu acordat ziarului 
„Westfallsche Rundschau". că după 
alegerile parlamentare onttctoate, 
programate pentru decembrie n-c.. 
Partidul social-democrat Intenționea
ză să continue colaborarea In ea- 
drul unei coaliții guvernamentale 
cuft Partidul liber-derțwcraț.

0 plenara a C.C. al Parti
dului Comunist din Uruguay 
a fivjt loc^ă’ Montevideo. în :rtiv'.n- 
tarca rostită cu acest' nrilej. Rodney 
Arfemendi. prim-sccretar al C.C. al 
P.C. din .Uruguay, a arătat că. sub 
conducerea comuniștilor, oamenii 
muncii uruauayenl au organizat sl 
desfășurat In ultima vreme. ■ mari 
acțiuni In anărarea intereselor lor 
Goctal-economlce sl politice. Plenara 
a norobat pionul de activitate al 
partidului, fa care un loc Important 
11 ' ocupă consolidarea unității coali
ției forțelor de «ningă — 'JFrenle 
Amplto".

dul Libanului" — a anunțat ftjol Ab
dallah ■ Khanl, vlce-minlalru sirian al 
afacerilor externe. .

„Cosmos-502" - ™,»“ 
satelit artificial nV Pfimtatulul — a, 
fost lansat Joi In Uniunea Sovietică.

La Budapesta a sosit 
Ne Win, președintele Consiliu
lui Revoluționar, primul ministru 
al Uniunii Blrmane. caro, la lnvltatlâ 
Consiliului Prezidențial șl a guver
nului ungar, face o vizită oficială' In 
R. P. Ungară.

Ploile torențiale care cad 
în Japonia sA producă 
numeroase victime sl grele nlcrdcri 
materiale, mai ales In prefecturile 
vestice. Dutemlc afectate de inunda
ții sl alunecări do-teren. Pînă iri pre- 
Zjjnt..;rtel. puțin, 327 dă, persoane șl-au 
pierdut viata si 133 OTO au rămas fără 
adăpost, numărul celor dispăruți rl- 
dldndu-se la 110.

La sediul Consiliului de 
Miniștri al RJJ.G. a 
ședința de constituire a Consiliului 
pentru agricultură șl industria ali
mentară al ItD.G., ales la cel de-al 
Xlrlea congres țărănesc. In funcția 
de președinte al consiliului a fost 
reales Georg Ewald, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul agriculturii, eco
nomiei forestiere și alimentare.

..c3
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la Convenția de la Miami 
a avut ciștig de cauză 

platforma încetării imediate 
a războiului din Vietnam
„George ș McGovern a refuzat șâ se 

lase Influențat de previziunile agen
țiilor de specialitate pentru că ; s-a 
călăuzit, In primul rind, după .starea 
de spirit antirăzboinici a poporalul 
american*’, declara senatorul A Rlbi- 
coff în discursul prin care propunea 
convenției Partidului democrat can
didatura colegului său din Dakota de 
Sud. ;

„.Sprijin candidatura lu! McGo
vern pentru că sirii sigură că va pune 
capăt războiului, aducind acasăI din 
Indochina pe toți fiii Amerlcli*,! de
clara delegata Valery Kushner, soția 
unillftprizofiler.de război american./

Congresmenul de culoare Wolter 
Foniroy, sprijinind, de asemenea,'can
didatura lui McGovern, sublinia că 
programul senatorului reprezintă uh 
deziderat vital pentru Întreg poporul 
american: „America Intoaree-ie Ia 
vatra Ta,-Ia înaltele tale principii pe 
rare le-al enunțat acum aproape 280 
de ani, dar pe care nu le-al respec
tat. înloarce-te acasă din războiul 
barbari debarasează-te de rasismul ru
șinos, pune capăt mizeriei, irczejle-te 
din Indiferența pe care o arăți | față 
de nevoile omului de rind. înioar- 
ce-ie acasă Americă șl cu miliardele 
pe care Ie risipești azi In război pe 
bombe șl gloanțe, pentru a semăna 
moarte, să făurim o viață mal bună, 
să clădim cămine, școli șl spitale. 
Sfat convins că acest mesaj al lut 
McGovern va fi auzit de America".

Voiul a.Început miercuri seara, In 
23,15, ora locală, po lista preten- 
denților la mandatul democraților n- 
fllndu-se senatorii McGovern, IL 
Jackson, deputata S. Chisholm. I gu- 
vematorol G. Wallace șl fostul gu
vernator T. Staford.

•Șefii delegațiilor multor state Js-hu 
folosit do prilej pentru ca, în cuvln
tul In caro-au anunțat cum vor vota 
delegațiile respective, să dea expre
sie poziției antirăzboinice a celor pe 
care-I reprezintă. . „California, , ârăta 
șeful delegației acestui stat, condam
nă războfal din Vietnam șl bombar
darea de către S.U.A. a digurilor dliy
R. D. Vietnam șl acordă toate crld„- 
271 de voturi ale sale Iul George 
McGoveni"..., „New York, stat a că
rui populație eere încetarea de r^tre
S. U.A. a vărsărilor de singe în Viet
nam, acordă 283 de voturi candidatu
lui partizanilor americani al păcii — 
senatorul " George’ McGovern**..., 
„M.vțsachasetts, stat a cirul ponuîatle 
condamnă bombardarea barbară a 
pămfatnlul vietnamez, acordă țoale 
cele 102 voturi ■ ale sale tal McGo? 
vern".,.

După aproape 45 de minute de Ia 
începerea scrutinului, în momentul 
rfnd panoul electronic urâta că nu
mărul voturilor acordate Iul McGo
vern a trecut de cel necesar pentru 
obținerea investituri! (1509), covirșl- 
toarea majoritate a părtlcipanțllor șl 
a publicului prezent, peste 15 OTO de 
persoane, s-a ridicat fa picioare ova- 
tlonlnd victoria senatorului din Da
kota de Sud, care a Întrunit 1 6&1 de 
voturi din 3 010 posibile.

In primele comentarii, ziarele, ta 
edițiile lor de dimineață, ca și postu
rile da radio șl televiziune ameri
cane, interpretează victoria Iui 
McGovern ca un vot clar Împotriva 
războiului, pentru reducerea chel
tuielilor militare și revizuirea priori
tăților «naționale — puncte esențiale 
ale platformei electorale de pe care 
va candida George McGovern in a- 
lcgerile prezidențiale din luna noiem
brie ?i care răspund aspirațiilor ma
rii majorități a americanilor, in pri
mul rind jile milioanelor de tineri 

Scare se vor prezenta pentru intlia 
oară Ia vot.

în programul.partidului,- aprobat In 
.urma unei ședințe maraton, se 'subli
niază ca obiectiv principal al politi
cii democrate In problema vietname
ză „retragerea completă șl'Imediată a 
tuturor torțelor americane din Indo
china" fără a pune ca o condiție 
prealabilă eliberarea prizonierilor de 
război americani, mențlonlndu-se ta 
continuare că. după încheierea porii- 
dpăriJ directe a S.U.A. la fante, „se 
va pune capăt ajutorului militar a- 
eordat guvernului de Ia Saigon șl 
altor guverne din îndochlna".

C. ALEXANDROAIE 
Washington,
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La Pekin a setnflat un 
acord privind colaborarea economică 
șl tehnică Intre R. P. Chineză sl 
Republica Democratică Ponulară n 
Yemenului. Delegația .guvernamenta
lă a Republicii Democratice ■ Popu
lare a Yemenului, a fost , primita de 
Clu En-lat. premierul Consiliului d'e 
Stat. Ci Pln-fel. "ministrul afacerilor 
externe, șl ele alte persoane oficiale 
chineze, cu care nrilel — anunță 
agenția China. Nouă — a avut loc o 
convorbire cordială, orieteneasefi.

Consiliul de Miniștri cd 
R. D. Germane l_a împuternicit 
pe ministriil de externe. Otto Wlnzer. 
să întreprindă m&surlle necesare 
pentru ducerea convorbirilor propuse 
de guvernul Finlandei ln vederea de
plinei. normalizări a. relațiilor dintre 
R. D. Germană si Finlanda.

La Brazzaville 88 ’tesf^ 
șoarii lucrările conferinței organiza
ției orășenești a Partidului Conso
lez al Muncii. în cuvlntarea rostită 
la deschiderea lucrărilor. Marten 
N'Gpiiabi. președintele RenubUcil 
Populare Congo, președinte al C.C. nl 
Partidului Congolcz al Muncii, a re
afirmat că uriă dintre fiarctaile iirLn- 
ctoale ale partidului ‘ sl guvernului 
o constituie Junta împotriva capita
lului fltrătn; pentru dezvoltai’on eco
nomică independenta 'a; țârii. Refe
rindu-se la necesitatea" reorganizării 
aparatului de stat, moștenire'a do
minației coloniale, Maricn N’Gounbl 
a arătat. Intre altele, că problema 
noii or forme ale organelor conducerii 
"do stat va ti examinata de conferința 
națională a' partidului; ale cărei lu
cruri se ver deschide la 31 Tul le.

■ 1 : ■ .I;,1

Guvernul sirian “ di“ ,n- 
sînicțlunl reprezentantului aflu la Na
țiunilor Unite să ceară convocarea 
unei reuniuni urgente a Consiliului de 
Securitate, in urma „eșecului demer
surilor Întreprinse de secretarul ge
neral ol O.N.U. șl de președintele 
Consiliului de Securitate pentru ob
ținerea eliberării ofițerilor sirieni /șl 
libanezi răpiți lâ '21 iunie de trupele 
Isrsellene, ln’ cursul urnii raid în eu-

Fondul de cărți românești din 
Biblioteca națională a Dietei 
japoneze a foit îmbogățit joi cu 
încă aproximativ 300 de volu
me, donate de' Centrala cărții 
din România, ■ prin intermediul 
ligii UN.E.S.C.O. pentru artă și 
cultură din Japonia și cu spriji
nul Ambasadei române din To- 

>. In cursul ceremoniei ofi
lii organizate- cu acest prilej, 

' di, Yoshl- 
ibota,,a mulțumit pentru 
de cărți românești și a 
t convingerea că 'ele

nul
fci»....... JHILaw,__..
claie organizate- cu .
președintele bibliotecii, 
maro Kubota,,a mulțumit pentru 
donația de cărți românești ji a 
exprimat convingerea cd ■ele 
constituie o contribuție valoroa
să la adinclrea . înțelegerii și 
prieteniei dintre popoarele ro
mân șt; japonez.

orice acte de agresiune, de torță sau 
amenințare cu torța și să contribuie 

• la dezvoltarea fiecărui popor pe calea 
prosperității șl progresului, esențial 
în acenslă privință fiind ca raportu
rile dintre state, să fie așezate po 
principiile Independențe! șl suvera
nității naționale, egalității In drep
turi, neamestecului in .treburile In
terne, avantajului, reciproc, a căror 
Importantă a fost din nou pusă fa e- 
vidență fa cursul actualelor convor
biri.
. In sUunțla. internațională actuală, 
dnd există. încă focare de război șl 
conflict, apare limpede că stingerea 
acestora nu poate .fi obținută. dedt 
pe . calcă discuțiilor, a tratativelor, 
cu respectarea intereselor popoarelor 
și alo păcii, ca unică modalitate ra
țională, constructivă. în acest sens, «-a 
dat din nou alaa preocupării Româ
niei sl Poloniei pentru Încetarea răz
boiului din Vietnam, pen Ini o solu
ționare , politică grabnică a conflictu
lui, care presupune ta mod imperios 
încetarea bombaidomentalori sl -ori
căror acte de agresiune împotriva 
R.. D. Vietnam, retragerea tuturor 
trupelor S.U.A. din Indochina’, din- 
du-se astfel posibilitatea popoarelor 
din această nărte a lumii nă-sî solu
ționeze problemele ‘Interne fără nJd 
o imixtiune din afara : do asemenea, 
a foat reafirmată hotărlrea comună 
de a milita pentru soluționarea ne 
calo politică a conflictului din O- 
rientul Apropiat.' in splrilu] rezolu
ției CoimIIIuIuI de Securitate din

Soluționarea problemelor care frfl- 
mlnlff omenirea1 reclamă aoorlul efi
cient participarea activă a tuturor 
statelor, a tuturor popoarelor. Indite^ 
rent de mărime* sau de potential 
Pornind de la responsabilitatea deo
sebită ce revine țărilor socialiste 
pentru destinele. păcii. România șl 
Polonia sini hotărite să-si dea sl de 
aci- înainte, aportul s La promovarea 
nobilei cauze a dezarmării.

Convorbirile româno-poloneze de 
la București au confirmat încă o 
data utilitatea s! rodnicia contacte
lor șl convorbirilor dintre țfirilo 
ciallsțe, ta scopuJ dezvoltării rela
țiilor bilaterale., Aceasta corespunde 
Intereselor fundamentale ale popoa
relor noastre, precum și cerințelor 
mațoro nîc unității șl coeziunii ță
rilor socialiste,-’cauzei .generale a- 
fioclâlLamulul; șj ; pătil Ln Întreaga 
lume. , .■■j"; • ,"

a acționa permanent pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și colabo
rare cu tarile membre ole C.AE.R. 
șt statele participante la Tratatui de 
la Varșovia, cu toate țările socialiste 
— aceasta corespunzlnd, în" cel mal. 
Innit grad, Intereselor ' celor două 
popoare, cauzei șodallsmului șl păcii.

Țări europene. România sl Polo
nia sini vjtal Interesate In statorni
cirea unei păci șl securități trainice 
In Europa : împreună cu celelalte 
țări fioclaltete.. se pronunța și acțio
nează pentru Instaurarea pa contl-

"ft; • u '<r. iv -.

de externe polonez, Stefan Olszew
ski; și omologul său romăn, Corne- 
ifit Mflnescu.

In cursul convorbirilor, paralel cu 
exprimarea satisfacției față de cvo’u- 

> tia dinamica a colaborării sl cooperă
rii economice româno-poioneze. e.-a 
DUS. In evidentă hotărlrea reciprocă de 
intensificare sl diversificare a ceone-

Ilustrare Iri recenta .vlzllă oficială .In
ti-c. s
externe al Republicii Populare Polo-

Atmosfera de caldă prietenie, care. producție, la nivelul poslbl-
a caracterizat acest nou aport la din- lltatltor crescute alo economiilor na- 
1-oatil romănd-poloncz, constituie .o' ’lon"!f! Qle celor ‘loufl E^ .sia J,n ■ acest, sens premise favorabile de

cooperare ta domenii de virf ale

ne. tovărășul Ștefan Otazowskt.

icldțlznt acest nou aport ta dla- 
____româno-polonez, constituie o 
expresie elocventă a raporturilor 
frățești caro a-au fitatornldt Intra 
România sl Polonia. Intre popoarele 
Sl parlJdclo celor două țări angaiata 
in opera de construcție socialistă, re
lații întemeiate , ne nrinclnlile mar- 
xîsm-lenlnJsmulul si iritemaHorialta- 
mulul Droîetar. '

După cum ®e sile, poporul român 
urmărește cu Interes si se bucu
ră eincer de succesele noporulir! 
polonez prieten, In toate domeniile 
de activitate La rindul său.. ponorul 
Poloniei socialiste manifestă același 
Interes față de Înfăptuirile poporului 
nostru ' ln construirea noii orinduirL 
Noul Tratat de prietenie, colaborare 
șl asistența mutuală a deschis par- 
fsoect’re si mal largi relațiilor mul-... 
Ulaterale reciproce. întllrilrile, din
tre tovarășii Nlcolae Ceausescu, ee- 
creta- general al" P.C.R.. oresedln- 
telo Consiliului de Stat nl Republicii 
Socialiste România, sl Edward Gie- < 
rek. prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
au reprezentat contribuții de cea mal 
mare însemnătate la cauza întăririi 
sl ndinclril acestor raporturi. Se cu
vin, de asemenea, evidențiate «In
tensificarea contactelor reciproce la 
alte niveluri, creșterea, an de an. a 
schimburile»' economice, amploarea 
colaborării ln domeniile tehnlco-sll- 
inttfic 8l cultural.

Desfășurată pe un. asemenea fun
dal, vizata în țara noastră a mi
nistrului de externe polonez consti
tuie o nouă mărturie * a dorinței 
celor două țări de aprofundare tn 
continuare a conlucrării româno- 
poloneze, de cimentare a legăturilor 
trainice care le unesc.' Această do
rință reciprocă a fost exprima
tă înf timpul primirii de că; 
tre toyatașul Nlcolae Ceausescu a 
oaspetelui, polonez — momenta! c- 
serițiâl al vizite! — în tbasiurile 
rostite la dejunul oferit de secre
tarul general al P.C.R." Ea a fost, de 
ascmtnen, subliniata pe tot par
cursul convorbirilor dintre ministrul 
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>ate ti obținută dedt 
ițîllor. ■ a tratativelor, 
intereselor popoarelor

și alo păcii, ca unică modali 
(ionelă, constructivă. în acest i
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Munarca legislativa a 
statnlid venezuelean Gua- 
TÎCQ a adresat președintelui Rafael 
Caldera -o scrisoare prin care cere 
restabilirea relațiilor diplomatice In
tre Venezuela șl Cuba — Informează 
agenția Prcnsa Latina.

în Irlanda de Nord au
loc, ta noaptea de miercuri epre Joi, 
noi .ciocniri «Ingcraisa. soldate cu 5 
morii si numeroși răniți. Puternice 
explozii au distrus dteva clădiri din 
Belfast‘sl Londonderry.

Relații economice uhga- 
ro-vest-berlineze.
derea ungară de" comerț exterior 
„Tehnoimoex” a încheiat un acord de 
cooperare pe . cinci ani cu firma 
vest-berUneză ..Fritz Werner", trans
mite agenția M.T.I. în baza ocordu; 
lui’, firma veșî-berllneză transmite 
părții ungare Întreaga documentație 
și dreptul de product!© pentru patru 
tipuri de moșlni-unelte moderne, de 
mare precizie.

tehnicii moderne, cum ar fi indus- nenlul nostru a unul climat’ de, des- 
. . .------- tindere. înțelegere șl cooperare.

In cadrul actualelor convorbiri s-a 
acordat o atenție deosebita problemei 
organizării conferinței genernl-euro- 
pene, căreia România și Polonia H gtatcJ 
atribuie o mare Importanta- Apre- 
dlndu-Be că. ta Iurritan evoluțiilor 
pozitive din ultima vreme — între 
caro intrarea ta vigoare o tratate
lor încheiate de către • Po’orila 
șl Uniunea. Sovietică cu-R-F.- a Ger
maniei, acordul în problema Berlinu
lui occidental — sfat Întrunite condi
țiile necesare centru convocarea ln 
viitorul apropiat a conferinței, ta 
timpul convorbirilor de Ln București 
s-a «ublînlat din nou-efl este nece
sar să se treacă neintirzlnt la pregă
tirea practică â 
unor reuniuni mi 
miniștri de .externe au hotarit ta 
conlucreze, ta acest sons. .

Sistemul de, securitate npre 
nâzulesc România și Polonia este me
nit să ofere tuturor țărilor continen
tului garanția că se afiă-la ădâ»6s* de

trla electronică și electrotehnică, 
construcția de mușini, petrochimia. 
Un dmp Larg sa deschide, do ase
menea. na tărimul, cooperării in 
cercetarea științifică; ca șl no Ulti
mul culturii șl ni mijloacelor de In
formare în masă. Da altfel, acestui 
fjcop li servește șl convenția — sem
nată cu acest prilej de cel doi miniș
tri — privind lnflln(area șl activi
tatea controlor, do Informați! și,cul
tură In capitalele celor două state, 
instituții menite să joace un rol 
Important în mal buna cunoaștere 
a valorilor materiale și spiritua
le,,. In apropierea șl mal strinsă în
tre. cele două popoare, care w pre
țuiesc șl se stimează reciproc.

Schimbul de păreri In problemele 
vieții internaționale a scos în evi
dență similitudinea de poziții In 
problemele fundamentale ale ■ con
temporaneității. România si Polonia, 
țări socialiste unite prin comuni
tatea de orindulre. de Ideologie șl 
țeluri, șl-au reafirmat hotarirca do

acesteia In cadrul 
iullllaterale. Cel doi

care
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în rîndurile P. C. Italian 
eu Intrat în ultima vreme numeroși 
muncitori, țărani șl intelectuali. Zia
rul „L'Unllâ" arată ri'P.C.I. are In 
prezent 1 539 MS membri

I La Sofia a avut loc comitetului Intemațio- 
• cea de-a. 6-a reuniune, nai al asociației. Ța

- comitetului Interna- noastră a fost repre- 
, onal al Arortatici in- rentaid Ia luordri de o

confirmat Încă o 
rodnicia contacte

le &o 
re&a-

Eugen 1ONESCU

ConiUetulc interna- •
"ara (ionel a aprobat tema- |

~:pre- tica celui de-al Ill-lea I
Congres internațional “

delegație condusă- de de studii sud-est eu- I
acad. .Emil. Condu- ropene care va avea ‘

_____ ____r.............rachl, secretar general loc la București, ln > 
! reprezentanți din Al-ft al asociației: Au-fost anul 1074. Adunarea |

banta. Anglia, Austria . dezbătute o serie, do generală a procedat la

I Germană, R.F. a Cer- activitatea desfășura'
I maniei. Grecia, Italia td de a.rociafie In ulii- persoana istoricului
I'* Iugoslavia, Liban mii ani șl au fost a- I .................

România, S.U.A., Tur- doptdte hotărirl In le- fetor la Universitatea
, cla, Ungaria șl U.fLS.S. gățură cu programul ■ din Ankara.
| — țâri membre ale de viitor.

- r»r-w > ......... « mo* « aw 9 sssss^ a «uiv a. anat a gassa g-

I a comitetului. Inter 
(tonal al Asociației

' temațlonale de studii .
I lud-csl europene. La acad, .Emil. Condu- 
J lucrări au participat rachl, secretar peneral

effQ 
acad.

Congres internațional

roptme care va avea

banta, Anglia, Austria dezbătute o ierte aa generala a proci 
Bulgaria, Franța, R.D probleme i legale" de alegerea noului " ;• ■» , ■ . _ ..... .. ședințe alnoului pre- | 

I asociației, in J 
pc,,U-.|y(U Uliii tCuiul .
turc Halii Inalclk, pro-

■o. |
(Agerprcs) I
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