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în semestrul I 1072, oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul terii, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, clesfășurînd larg în
trecerea socialistă în întîmpinnrea Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Româniși a 
celei de-a XXV-a aniversări a Republicii, pen
tru înfăptuirea cincinalului înainte de termen, 
au obținut însemnate realizări în toate dome
niile activității economice, socialo'țl culturale.

Potențialul economic nl terii n crescut prin 
punerea în funcțiune a noi capacități șl obiec
tive productive; a continuat procesul de mo
dernizare a industriei, agriculturii, construcții
lor. a tuturor ramurilor de activitate! Au fost 
valorificate mal bine resursele materiale șl 
umane, a sporit eficiența activității economice 
Pe baza creșterii producției materiale, a sporirii 
venitului,național, a continuat să se îmbună
tățească nivelul de trai ol întregii populații.

Prevederile principale ale planului de dez-

voltare cconomlco-sodală a țării pe semestrul 
I 1072 nu fost îndeplinite în bune condiții.

In INDUSTRIE, volumul producției, globale 
a fost de 178,8 miliarde lei, planul fiind înde
plinit în proporție de lOl.Gf/e, cu o depășire de 
3,2 miliarde lei.

Toate ministerele, organizațiile economice 
centrale, precum șl consiliile populare și-au în
deplinit șl depășit planul pa semestrul I, tiu pis ■
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cum urmează :
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Ministerul Energiei Electrice 
Ministerul Minelor, 

și Geologiei
Ministerul Industriei
Ministerul Industriei 

de Mașini
Ministerul Industriei
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O cronică a vieții politice 
țfirll noastre din ultimii ani va 

. trebui să consemneze, între ma- 
‘’"nlfcBlările el cele mai caracte

ristice,' dialogul permanent eu 
poporul al conducerii de partid 
șl de stat, participarea nemijlo
cită a maselor ta conducerea 
activității economlco-soelale. A- 
ceastă participare a cunoscut, 
în perioada marcata de Confe
rința Națională din 1S®7 șl Con
gresul al X-lea- ale partidului,» 
o puternică amplificare, reall- 
zîndu-se Intr-o mare varietate 
de forme.

Pentru milioanele de cetățeni 
ei țării noastre a devenit un 
fapt obișnuit să in cunoștință 
de principalele legi- șl hotărîri 
privind viața economică șl so
cială încă In stadiu de proiect, 
să-și exprime opiniile asupra 
prevederilor lor In .cadrul unor 
largi dezbateri publice ț de alt
fel, înseși proiectele de legi șl 
hotărirl sini elaborate pe baza 
consultării unul mare număr de 
oameni al muncii, specialiști, 
activiști de partid și de stat. Se 
poate afirma că n-a existat le
ge sau hotărire mal importantă 
adoptată în anii din urmă — de 
in «llreetlvele actualului cinci
nal șl pînă io legile cu caracter 
mal special privind un sector 
sau altul de activitate — care 
să nu fh format. In prealabil, o- 
biectul unor ample dezbateri 
tn diferite adunări anii tn pre
să și să nu fi fost fmhunătațllă 
pe baza observațiilor, propune
rilor, augestlllor formulate de 
cetățeni

Un element specific acestor 
ani II constituie întihiîrîlo de 
lucru nle secretarului general 
al partidului, ale ce'ortalji con
ducători de partid și de stat cu 
cadrele de conducere si oame
nii muncii din diferite ramuri 
de activitate, cu reprezentanții 
organizațiilor de ma< ai na
ționalităților conlocuitoare, cu 
oameni do ștlinfă și cultură. 
Conferința pe țară a secretari
lor comitetelor de partid șl a 
președinților ronslllllor popu
lare comunale, consfătuirea pe 

■ conducere 
din întreprinderi șl centrale In
dustriale sl do construcții, con
ferința pe țară n Inglnerllbr și 
tehnicienilor, u tsrrtllnrllor — 
pentru a nn le aminti docil pe 
cele mal recente — în care ml-

oameni do ștlin(ă și 
Conferința pe tară a

președinților ronslllllor 
lare comnrjnle. consfMul 
țară acndrelw de V„.

i Riaseiff

ile de delegați au adus puncte
le de vedere exprimate in dez
baterile organizate în prentabll 
In unitățile de buză, au arătat 
ce largi posibilități ac creează 
în acest fel pentru analiza a- 
profundată a problemelor con
strucției socialiste, pentru con
turarea celor mal adecvate căi 
|1 modalități de soluționare a 

La Intervale scurte de timp, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de conducători de partid 
șl de stat, de f."ciori responsa
bili din diversele sectoare de 
activitate, se deplasează în fa
brici și uzine, Instituții științi
fice șl de învfitemînL coopera
tive agricole, stațiuni de meca
nizare, întreprinderi agricole 
de stat, șantiere de construcții 
din cele mal diferita colțuri ale 
țării. Asemenea vizite permit 
studierea amănunțită, ta fața 
locului, o realităților economl- 
co-soclale, examinarea, Împreu
nă cu muncitorii, țăranii, spe
cialiștii din centrele vizitate, a 
prlncioalelor asnerte privind 

■producția șl cond’țllle de mim-, 
că șl de troL prllelulnd. totoda
tă, vibrante manifestări ale 
drac-ostel șl atașamentului oa
menilor muncii fată de nnrtld 
șl față de conducătorul teu.

Caracteristic pentru viața 
noastră ©octală sl pol II lefi este 
faptul că cmrsultorca maselor 
se realizează atlt ta nivel na-’ 
ționnl sau al unor întregi ra
muri de activitate, rit șl la ni
velul d'ferltelor unități sau or
ganizații economice, politice, 
sorinle. Organele colective de 
conducere create In ultimii ani 
— comitetele si consiliile oa
menilor muncit, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, 
Inriltutlonallzate cn, for mun- 

■ citoresc stmrem d" conducere 
în întreprinderi, .-adunările ge
nerale ale cnrmeratnrnor In 
rooneratlve’e agricole de pro
ducție. consiliile profesorale ț| 
șenilele în Inst’tutata de învă- 
țflmînt superior — oferă cadrul 
adecvat tn care oamenii rmt 
te-srl exprime părerile asupra 
bifriror osnectntar Imnortnnte 
n’“ muncii în sertarul resnecHv, 
kS n:wrx-ta7» gc!|; hrjtan condu
cerii. sfl naritaine efectiv fa 
gdrmtarof) deciziilor

1

(Continuare In pas. a îl-aî

Ministerul
și Materialelor de Construcții 

\ Ministerul Industriei Ușoare 
Ministerul Agriculturii, Industriei

Alimentare șl ApeloT 
întreprinderile Industriale

ale consiliilor populare

10®te 
1043

10U

ÎQM

Unitățile cooperației meșteșugărești șl-au în
deplinit planul la producția marfă și prestările 
de servicii în proporție de 100.0®/». Iar cele ale 
cooperației de consum în proporție de 107.1%

Comparativ cu semestrul I 1071, producția !n- 
dusțrială a sporit cu 12,6%. Ritmuri înalte de 
creștere s-au înregistrat în toate ramurile In
dustriei : 12,2% în Industria energiei electrice. 
15,13% în Industria construcțiilor de mașini,

(Continuare în pag. a ll-a)
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Tovarășul
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului do Stat al Republicii So
cialiste România, s-a întilnlt șl a 
avut convorbiri, sîmbălă 15 Iulie 
a.c., cu delegația de parlamentari 
socialiști din Elveția, condusă de, 
dr. Arthur Schmid, președintele 
Partidului Socialist Elvețian, de
putat în Consiliul Național Elve
țian. Din delegație fac porte Ri
chard Milller. vicepreședinte al 
partidului. Rolf Weber. Renă Fel-, 
ber, Didier Wyler, membri al .Co
mitetului director șl ni Comitetu
lui Central ale Partidului Socialist 
Elvețian, denutați în Consiliul Na
țional Elvețian.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnarnș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. -vIccDrcședlnte al 
Consiliului de Stat, Mlhai Dalea, 
membru sunleant al Comitetului 
Executiv al C.C al P.C.R.. pre
ședintele Comls’ei de politică ex
ternă n Marii Adunări NoHonnle. 
Stefnri Andrei, secretar hl C.C. al 
P.C.R.. Gheorgha Vâslllchl. mem
bru al C.C. al PC.R,, Dresedintele 
Comlstef pentru sfiristate. muncă țl 

-asfaurfirl -spetele a Marii' Adunări 
Naționale. Mi’-oin Nlcolescu. mem
bru al C.C. al P C.R.. membru al 
Comisiei pentru învățftmînt.’ slîfh-

Si Mlrcen Angelescit. 
de politică 

Națlo-

cu privire la evoluția și perspec
tivele raporturilor romflno-elvcțle- 
ne, la alte probleme de interes co
mun. precum și ta unele probleme 
principale ole vieții politice din 
Europa și din lume.

Evidențiind cu satisfacție cursul 
ascendent nl raporturilor dintre 
România șl Elveția șl subliniind 
posibilitățile existente pentru creș
terea lor contlnufl, părțile și-nu 
exprimat dorința de n acționa șl 
In viitor pentru extinderea șl di
versificarea relațiilor reciproce e- 
conomlce. tehnlco-ștlințlHce și cul
turale, considered că aceasta co
respunde pe deplin atît Intereselor 
celor două țări șl popoare, cit șl 
cauzei generale n păcii șl colabo
rării Internaționale.

S-a apreciat efl o Importante 
deosebita pentru asigurarea păcii 
în Europa o prezintă făurirea unul 
sistem trăirile șl eficace de secu-

drepturi, Independenței șl suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile Interne, avantajului re
ciproc, asigurarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî singur des
tinele. Totodată, a fost relevată 
importante deosebită pe care o are 
participarea activă a tuturor terilor 
— mici, mijloci! si mari — la so
luționarea problemelor majore ale 
contemporaneității. în Interesul tu
turor națiunilor, al cauzei păcii șl 
progresului.

A fost pute în evidentă părerea 
că. pentru realizarea unei păci du
rabile în lumea de azi este nece
sar te se treacă ta luarea de mă
suri efective, eficiente, oșntru sto
parea cursei înarmărilor, pentru 
înfăptuirea dezarmării șl. în primul 
rînd, a celei nucleare. în același 
timp, s-a apreciat că o influente 
decisivă pentru ameliorarea clima
tului vieții Internaționale ar putea 
avea - stingerea focarelor de război 
și de încordare In diferite regiuni< • ■ 'df""

tfl șl cultură a Mnril Atentări Ni 
țlonitle. ’ .' J 
membru ol Comls'el 
externă a Marii Adunări 
nule. '

In cursul convorbirilor s-a rea
lizat un amplu schimb de opinii

/ștr-o td,esramă-adresatăC.C> ai P.C.R.,. tovarășului IVicdae Ceaușesc^-
IO

TEKMÎMÂREÂ KECOLTĂRW 
GRÎULU! S8 ORZULUI

COOPERATORI? DIN JUDEȚ S-AU ANGAJAT SĂ VINOA SUPLIMENTAR STATULUI 
15 COD TONE DE GRÎU, IAR ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT SĂ DEPĂȘEASCĂ 

PLANUL CU IO 000 TONE

SLATINA (Corespondentul ,,Scinteli). — în cinstea Conferinței Naționale a 
partidului, _ lucrătorii din agricultura /udefuiui Olt raportează Încheierea

rltate care te ducă ta construirea 
unor raporturi noi între statele ale globului, 
eurooene. ta Intensificarea cotabo- Cons'orblrlle au contribuit la o 
rării pe diverse planuri între țările mal bună cunoaștere reciprocă a
continențuluL la Interzicerea folo- pozițiilor celor două nartide în
sirii forței sau a arneplntării cu problemele discutate.’ Părțile au 

convenit te dezvolte contactele, 
schimbul de Informații șl de ve
deri, legăturile dintre Partidul Co
munist Român șl Partidul Socialist 
Elvețian, ceea ce va servi întăririi 
raporturilor prietenești dintre cela 
două popoare, cauzei păcii, progre
sului social, destinderii șl înțelege
rii internaționale. Delegația elve
țiană a invitat o delegație a _Partl- 
duluj Comunist Român te parti
cipe la Congresul Partidului Socia
list Elvețian. Invitația a fost accep- 
tatli‘:cu'ypitfce^I1|

■pb țtoh'vorblrilegssan desfășurat' fn- 
tr-o’ ambiante'2 cordială, priete
nească.

forța- Ambele părți s-au pronun
țat pentru intensificarea contacte
lor Intre țări In favoarea unor mă
suri practice, multilaterale în ve
derea pregătirii șl convocării con
ferinței generale europene de 
securitate, astfel ca ea te pontă 
avea loc în cele mal bune condiții 
șl în cel mal scurt timp.

Cele două .părți nu subliniat că 
pentru dezvoltarea unor relații nor
male între toate terlle. fără deo- 

nțsebire^ de:ppîndulre Eotială, se lip-;, 
pune'’ ca 'la baza ratați Hor 1nter-| 

’’’sCatrile'; sA 7 stea; respectarea FiîeHl&-| 
tute a principiilor cu aplicație 
universală ale deplinei egalități tn

I, lucrătorii din agricultura /ude/uiul Olt raportează încheierea se
cerișului. Această lucrare s-a terminat cu circa 10 zile mai devreme decît în ceilalți 

" îndu-sc totodată șl o recoltă bogată, mai marc cu pesta 700 kg la hectar 
djrclt cea planliicată, Cu acest prllel, comitetul judefean de partid a trimis o telegramă 
Comitetului Central, tovarășului Nicolae Ceaușcscu, în care, raportînd încheierea se
cerișului, se spune:
Aplidnd In vtal

(ii cu privire la i__ ___ ,________ __ ,________ ,______ .....____ ._____________ ....._______________ - - ---t
sporite, sinleni bucuroși să raportăm că în Judelui nos- kg la hectar. I'inâ in prezent s-a predat la fondul cen
tru s-au obținut cete mal mari recolte de grta șl orz trallzat ol statului peste 80 Ia sulă din cantitățile de
cunoscute pînă acum pe aceste mcleagnrL Astfel, Ia griu prevăzute în plan.
gria, in întreprinderile agricole de stal s-a obțlnnt o în cinstea Conferinței Naționale, cooperatorii din Ju-

ani, rcallzlndu-se totodată șl o recoltă bogată, mai marc cu peste 700 kg la hectar 
acest prllel, comitetul județean de partid a trimis o telegramă 
arășului Nicolae Ceaușcscu, în care, raportlnd încheierea se-

ață prețioasele dumneavoastră Indica- inja” Corabia, Comanl șl RadomireșiL Un număr de M 
stăruința pentru objlncrea de produc|ll cooperative au înregistrat producții Intre 3 009 șl 4 CKKl 

Jelui nos- kg la hectar. I'inâ in prezent s-a predat la fondul cen-
.  ............ ... .... ,rîu șl orz trallzat al statului peste 8ă Ia sulă din cantitățile de

cunoscute pînă acum pe aceste meleaguri. Astfel, la 
griu. in .Intreiir’z^.":?": l ___ .................. ......... ,____ _ . ■
producție medie de 3 103 hg la hectar, iar in coopera- de'ul Oii s-au angajai să vindl suplimentar stalului
tivele agricole de producție — 3 010 kg ne suprafața râ- 15 039 tone de griu. Iar întreprinderile agricole de slat
masă in cultură, ceea ce înseamnă o depășire de peste ' ■- •-
760 kg la hectar față de nrodurila planificată. La cni-. Aceeași'i 
tura orzului, in întreprinderile agricole de stal s-au oh- (- • • • 
(Inul 3 500 kg Ia hectar, Iar la cooperativele agricole de rumbul, floarea-soarelul. sTeela de zahăr, legumele, vl- 
producțle 3 300 kg. ile. pomii șl, după cum acestea se nrez’ntă in mnmpn-

în lupta pentru creșterea producțiilor. In frunte s-au iul de fa'ă. slut t ' ' " . ■ 1"
situat cooperativele agricole 'Slăvcnj și Stoeneșll. care " '

agricole Dobroslovenl. Seaca, Stoîcfinești șl Drâsăneșil 
Olt, eare au obținui Intre 1 5(0—5 C®0 kg la hectar. Pro
ducții intre 4 030 șl 4 500 kg au realizat șl cooperati
vele agricole Vișina Veche. Ilncînlșu. Scornlceșli. Uni
rea Corabia. Gostavățu. Frunzaru. Izhlecni. CHIenl.’ Cra- 
®ov.,„Vla(a nouă" Brastavăț, Păroasele, Troian, „Vo-

v •

vor depăși plnnnl eu 10 003 tone de grlu.
Aceeași stăralntă depun lucrăloril din asriciiHura Ju

dețului nostru și pentru celelalte culturi, cum sini po-

L cum acestea se prezintă in momen- 
loate premisele să vă raportăm. Ia 

______________ ____________________  .,. ___ timpul potrivit, rezultate poate și mal hune față de 
au realizat peste 5 000 îss gTiu la hectar, cooperativele cultura griului șl a orzului.—....---- .------ . ----- —.. _. ț.n acPS(e gloduri, vă urăm stimate tovarășe

Ceau.șescu, din toată inima multă sănătate, viață lungă 
și fericire pentru binele partidului șl al întregului nos-; 
tru popor.

COMITETUL JUDEȚEAN OLT AL P.C.R.
? rf

Slmbăte, 15 Iulie a.c^ tovarășul 
Nicptae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Romflnln. o 
primit ne Va311! Ivănovld Droz-

denko, ambasadorul extraordinar 
șl plenipotențiar al U.R.S.S. la 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, caro s-n desfășurat într-© 
atmosferă tovărășească.

ÎN ZIARUL DE AZI

i.

însheiereo lucrurilor sesiunii științifice a Acnde- ? 
miei Republicii Socialiste România organizată în ! 
cinstea Conferinței Naționale a P.C.R. J
„Crucea Roșie** - factor obștesc de primă Impair* ! 
tanță în apărarea sănătății poporului j

Faptul divers
Nu putem trece indiferenți, rldlcțnd din umeri
Sport

c~~Cine înalță această țară 
a noastră cu otita stră
lucire către viilor 7 Oa
menii țării, vom răspun
de. Oamenii care oră 
timpurile, fac munca In 
uzine, la sonde și In 
mine ; oamenii animați 
de dorința de a se dovedi 
demni de țelurile pe rare, 
la Îndemnul partidului, 
și le-au asumat definitiv, 
vlslnd un viilor mal bun 
pentru totl.

Omul nou din România 
socialismului In multila
terală dezvoltare, anlecat 
asupra muncii mi Inilor și 
minții sale, dar 'din Icnit 
nu o dată de acela rare 
vor „ciștlgul fără muncă", 
cum a spus Emtnescu.

E vorba aici de o bă
tăile. care trebuie să de
vină tot mal aorlaă. Ni
meni să nu clșllge fără 
muncă. Munca, prin va
loarea el soclntă. să fie 
considerată ca singura 
Justificare a existenței.

Cineva, căruia • s-a 
luat cnsn. pe motiv că nu 
se Justifica luxul el șl î 
s-a dat alta, corespunză
toare. a zis ■ „Au Imnus- 
cat un purece Im’ voi 
clădi o altă casă In fel de 
frumoasă® Ce înseamnă 
aceasta ’ Că exlrift unii 
oameni rare au venituri 
Ilicite. Dar oricine site 
că nn venit Ilicit rate un tre. 
furt din mnhffl iltora.

-' 

f ,-fM t'E , ..................  ...
Dec.l raportul om-om nu mile de mlndrie. citind
este totdeauna cel dorit, tot, In ..Sdnteta'*, ca și In
Știm cu toții că nu sin- alte ziare, convine,indu-nc 
tem egal înzestrați de la noi Iuți ne In neobositul
natură, par această ine- contact cu realitățile că
galitate permite doar ve- In țară s-a ridicat o ge
nii corespunzător valorii nerațle viguroasă de oa-
muntil socialmente nece- ■-— 
sare. Nu justifică parazi
tismul.

S-ar putea spune, nu

fără oarecare dreptate, că 
aceștia slnt parnzlțli care 
ies pe frunte, ca să se 
vodă. Nu e mai bine să 
nu aibă de unde te iasă 7 
Ar putea exista niște e- 
tuve sociale, care să purtă 
capăt parazitismului, im
post urii șl tuturor pre
tențiilor nelusliflcate. . 
„Sc’nteia* face un act de 
înalta’ echitate socială 
dlnd ta iveală mentalități 
paraz'lnre. pe cel ce în
cearcă te-șl ascundă mer
cantilismul. egoismul sub 
faldurile principiilor noas-. ... ....

Dar ol se umplut Inl-

mi 1

in țară s-a ridicat o ge

meni productivi și crea
tori, -pe umerii cărora se 
sprijină temeinic socinll's- 

TnuL Iau la Inttmptare

'» o* . j’e ’-A • V--’.'P*V
demni oameni al produc
ției socialisle. Nu-I cu
nosc personal. Dar am 
cunoscut alții ca el la 
Arad, la Cluj. Io Pitești, 
in Rlmhlcîi-Vllcea, In di
feritele uzine din Bucu
rești. Aceștia sini oame
nii noi El nu ce te-țl n- 
rnte ca rezultat al mun-, 
cil lor constructive. In

numele Iul Dumitru Ar- 
deleanu,’ muncilor la Uzi
na de strunguri din Arad. 
Costache Bariu. primar 
al comunei Sullta din 
județul Botoșani. Iosif 
Dilter. muncitor Ia Corn-, 
blnntul chimic TlrnăvenL 
pe Gheorghe Spălnru. in- 

. giner-șef Ia C.A.P. Vizi
rii, ludețul Brăila, pe 
Ton Coman. președintele 
cooperativei din Ciorățll. 
Județul Vranrea. Io-> DI- 
țescu. constructor Io Ter- 

. . morOntrata electrică Ro-
go'eiu. șl aflu cu sa-, 
tlsfactle din scurtele 
tor portretizări că slnt

oricare capăt al țării te-ai 
duce. Ziariștii, reporterii zătnare de 
și fotografii îșl fac dato- “ 
rla Materialul prezentat 
de ei se citește cu mult 
Interes Urmărind ziarele 
nu se poate să nu-ți dai 
seama că oameni etate- , 
Iul .celor Infă’isati. desi
gur exemnie din marele 
număr, nu sini numai 
zestrea de aur o tării șl 
socialismului. „capitalul 
cel mal de nret”. ci garan
ția viitorului acestui po
por. care trebuie să vadă 
In ei modele a ceea ce 
visăm noi totl să fie o-

mul nou, Ia orice loc de 
muncă s-ar găsi.

Omul nou. Intr-o patrie 
care prin legile ci garan
tează securitatea exlsten- 
țol individului șl dreptul 
uău de a se bucura de 
rodul muncii oneste, pen
tru binele personal și cel 
obștesc, fără posibilitatea 
exploatării șl jafului din 
regimurile cu clase domi
nante șl dominate, lată 
Idealul care devine reali
tate In orlndulrea socia
listă. Aceasta presupune 
o nouă conștiință, cea so
cialistă. care nu se în
făptuiește în laborator, șl 
In epmbelă. ci In reali
tatea dată, unde ceea ce 

'. este învechit ‘ șl:ceea ceri ■' 
înseamnă progrra șl Jn- 
fiorlre a unei vtatl In di
mensiunile epocii derehl- 

...... !? drum sure 
comunism se confruntă 
printr-o lunlfl continuă; 
Omuj.in-această luptă nu 
este un miilor, ci o fi
nalitate. care prin perso
nalitatea sa conștientă șl 
valnriftmtă In toate vlr- 
tunlltfiflte el trebuie «ă 
devină factor decisiv In 
viată? bucjirindu-se de 
toc'" drepturile sate.

Acest om- nou. dlvcr-
Mlhal BENIUC

(Continuare 
In pag. a V-aJ

fîhț^mațjjdnâla^:J<

— Retragerea Pakista
nului din Organi
zația Tratatului A- 
siei de sud-est 
(S.E.A.T.O.)

1

—■ Forțele patriotice 
din Vietnamul de 
sud înregistrează 
succese pe toate 
fronturile de luptâ

— Dolarul din nou în 
dificultate

— Situația din Irlanda 
de Nord se menține 
încordată

— Cronica internațio
nală
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Realizări semestrul I 1072

SCÂNTEIA - duminică 16 iulie 1972

infcfflH
f.

:ii Socialiste Romania

de

(Urmare din pag. 1)'

12,3*7* in Industria chimica, 14,0’z» tn Industria 
ușoară, 12,1% In Industria alimentară.
La principalele produse Industriale îndeplinirea

U/M

r-

ffgwoti i cinstea Merâlii I
în zilele do 14—15 Iulie 1072 nu voltaren economiei piscicole”; prof., 

nvu't loc la București lucrările se- Gheorghe Cnrtlnnu, nrof. Vosllo Ce
siunii științifice a Academiei Ilc- luneanu — „Contribuția cercetării

■ publicil Socialiste România, orga- științifico românești In creșterea
r.lzată In cinstea Conferinței Națio- fiabilității produselor” ; Adrian

naie n Partidului Comunist Român, Corimn — „Probleme liniare șl ne- 
......................... liniare de progrnmnre optimală cu 

aplicații In planificarea transportu
rilor” ; Bruno Azzolti, Ioslf Kecskcs, 
Ladhlau Nemeth, Ștefan Țigan —

Io tovarășii : Mlron Constnntlncs- 
cii, membru supleant al Comitatu
lui Executiv nl C.C. al P.C.It, pro- Ctitafn Cfr» L

.Jlczultale obținute de cercetători 
al Institutului de calcul Cluj cu 
privire la îmbunătățirea metodelor 
de conducere șl planificare econo
mică”.

Tn’ aplauzele unanime ale . asis
tenței a fost adresată o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu.

i, f)-.. * ■ ■' î- • j '-1

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Sacralar General al Partidului Comunist Român

Membrii Academici Republicii Socialiste România, cercetătorii din 
unitățile ștlințLfire, ta atmosfera de muncă creatoare, de entuziasm gene
ral eu care poporul nostru Intlmplnă Conferința Națională a ParUaului 
Comunist Român, s-au Întrunit in zilele de 14 și 15 iulie 1972 .ta se
siune științifică solemnă, consacrată acestui măreț eveniment, cu tema 
„Coniribuțli ale cercetarii științifice românești la perfecționarea con
ducerii și planificării activității econo ml co-soci ale”.

Cu acest prilej, oamenii de știință șl-au manifestat tacă o dată, 
cu emoție, sentimentele lor de profund devotament șl adinei recu- 
noșUnță față de Partidul Comunist Român, față, de dumneavoastră, 
„LLnnle tovarășe Nicolae Ceaușcscu, conducătorul înțelept sl iubit al 

. partidului, statului șl poporului nostru, pentru Îndrumarea Înțeleaptă, 
pentru sprijinul. fecund pe care-1 primim necontenit șl pentru nati3- 
facțln de a vedea că munca noastră, Integrală In dinamica de dczvol- 

„ tan-â-Aii contribuie In măi direct ta aeceleraran pro-
‘tual al.patriei noastre.
.__ 111 ... .......... .SIn_ 

___ ..________ _________ ;___ ...... icârll 
rîlvitățll economlco-sociale, parlidpanțtl ta sesiune alnl cohșliențl da 
'orturile tot mol mari pa care trebuie să le depună șl de aid Innlnle 

,_____ ___________ ..............’... 7_ otare științifică âccc
ritățllo practico ale făuririi societății socialiste multilateral dczvol- 
•riăeV , i ' i :

cu tema : ^Contribuții alo cerce
tării științifice' romAiiejd la per
fecționarea conducerii ți planlfi-

■ câril activității ecbnomlco-soclnte“.
tai lucTflrilo sratunli au lunt par-

.1.,
cit, membru supleant al Comltotu-

“ .............. ...
ședințele Academici de Științe So
ciale și Politice, Mlrcea Moilța, 
ministrul educației șl Invățămintu-

■ Iul/ Aurel Moga, președintele Aca
demiei de Științe Medicale.

Au participat membri ai Acade
miei, cadre didactice din InvățA- 
mlnlul fiuperlo.-, cercetători.

Cuvtatul de deschidere n fost 
rostit do acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei! f Republicii 
Socialiste România,

Au fost prezentate comunicările ! «.,,u ....
prof. Miron Constonlinc.wir — ,,Ex- stimate tovarășe Nicolae Ceaușcscu, 
pcrimentul social-politic desfășurat 
In Județul Dolj de laboratorul de 
ctrcelări privind, știința conducerii __ ,_____________ ______
recletățll iroc’.n!l8te“ ; prof. Roman ‘ tare n întregii societăți, 

, Moldovan — „Contribuții alc cco- grosului material și spirti 
corniștilor români la perfecționarea -

. conducerii șl planificării economiei 
naționalei ; prof. Virgil Ianovlcl — 
..Contribuția cercetărilor-științifice 
românești la perfecționarea condu
cerii șl planificării activității geo
logice'': acad. Tilzerlu Popovlctu — 
„Cercetări de teoria calculului cu 
aplicații la rezolvarea unor proble
me din economie" ; prof. Elenn 
Popovlclu — „Aplicații alo teoriei 
Interpolării la cercetări de progno
ză In economie șl alto domonll“ ; 
prof. Ion Rachmulh„Perfecțio
narea sistemului do prețuri In țara 
noastră” ; acad. Octnv Onlcescu — 
„Cercetări do statistică matematică 
aplicate în procesele do condu-

■ cere” ; acad. Grlgore Obrejânu — 
■„Contribuția cercetărilor In “dome
niul pedologiei Ia folosirea rațio
nală a fondului funciar” ; acad. 
Aurel Moga — „Unele probleme 
privind pregătirea șl perfecționa
rea cercetătorilor In științele bio
medicale” ; prof. Theodor Bușnlță 
— „Contribuția cercetărilor ștllrițl- 
tico in domeniul biologiei la dez-

------ ■. ■ . G-' t
trială a porcilor, complexe șl ferme avicole, noi 
amenajări pentru irigații.

Volumul SCHIMBURILOR CO51ERCIALE EX
TERNE a fosț ta semestrul I de 13 431 milioane 
lei valută, cu 12,7% mai mare docil ta perioada 
corespunzătoare a anului trecut; exportul a 
crescut cu 14,7s/», Iar importul cu 10,0’/». S-a 
lărgit activitatea de cooperare economică șl 
tehnică cu țările socialiste șl cu alte țări.

Ritmul susținut de dezvoltare a economiei 
.naționale a permis CREȘTEREA IN CONTI
NUARE A NIVELULUI DE TRAI MATERIAL 
ȘI CUI.TURAI, AL POPORULUI. Au crescut 
veniturile populației și consumul de bunuri șl 
serv leii, au fost îmbunătățite condițiile de 
muncă, de locuit șl de odihnă.

Populația țării n fdsț la 1 Iulie 1972 de 20 060 
mii locuitori, cu 196 mii locuitori mal mare față 
de 1 luUe 1071.

S-au realizat progrese ta folosirea resurselor 
de muncă ale țării, prin crearea a noi tocuri de 
muncă în ramurile neagricole. In șemestrul 
1 1072 numărul saîariațllor a crescut cu 300 mii, 
față de semestrul I din anul precedent,- din care, 
mai mult do jumătate ta industrie și construc
ții ț numărul saîariațllor din economia națio
nală a ajuns la 5,5 milioane,

Veniturile bănești ale populației obținute de 
la sectorul socialist au fost cu 8,3®/# mal mari 
dedt in semestrul I 1071. în cadrul acestora, 
veniturile clin morii au sporit cu ca ur
mare a creșterii numărului de sainriați șl a sa
lariului mediu.

în; primul1 Bemestru al acestui an, indicele 
prețurilor cu amănuntul la bunurile de larg 
consuna s-a situat la un nivel mal scăzut dccît 
în perioada corespunzătoare a anului trecut, 
ceea cb ă; coilrlSintVsla wldicarca puterii de 
cumpărare a veniturilor oamenilor muncit» 

•Familiilexnl&rlnțfior au beneficiat de venituri 
importante obținute din fondurile, sociale de 
consum ale atolului; ca urmare a îmbunătăți
rilor aplicate de la I septembrie 1971, volumul 
alocației pentru copii a sporit în semestrul 
I 1072 cu 52,4%," față de aceeași perioadă a 
anului trecut» ,

Veniturile bănești ale’țărănimii obținute din 
muncă ta cooperativele agricole de producție șl 
din vînzarea produselor agricole .cătro Uri!lățite

mal mari decit în semestrul I 1071.
O influență pozitivă asupra Veniturilor țără

nimii o are sprijinul material ce ae acordă 
membrilor cooperatori ; fnceplnd de la i tonua- 
rte 1072, aceștia beneficiază de ajutor lunar de 
ftf) lei pentru flecare copil in virală de piuă la 

7, ; .IU ani împliniți, precum șl de ajutoare pentru 
Incapacitate temporară de muncă ta caz de 
boală sau accidente. Au sporit de asemenea, 
veniturile din pensii trie pensionărilor membri 
ai Cooperativelor agricole Me producție.

Ca urmare a creșterii veniturilor populației, 
a dezvoltării șl dlveraLticăril producției bunuri1- 
lor de consum, volumul mărfurilor vînduto 
prin comerțul socialist a’fdst în sșneslruT 
I 1972 eu -7,6%; mal mare decit în semestrul 
I 1071, depățlndu-se prevederile de plan pentru 
această perioadă. VinzăriLe .de produse alimen
tare au sporit cu 0,^/i Iar «le de produse ne- 
allmcntare cu 0,7%, Au crescut șl s-au diversi
ficat serviciile prestate populației do către uni
tățile socialiste. . ■

La creșterea nivelului de trai al populației de 
tâ ,-.1U..I.. .„I—....
alocate de stat pentru finanțarea Invățămîntu- 
lul, activității culturale, ocrotirea sănătății d 
alte nevoi sociale. In semestrul11 1072 cheltu
ielile statului ta aceste domenii nu însumat 19,1 
miliarde tal, Cu 1,9 miliarde Id mai mult ca !h 
perioada corespunzătoare a anului trecut.

Ifl vederea îmbunătățirii îrt continuare a con
dițiilor de locuit, în .primul semestru al acestui 
tin .au fost date în folosință un număr de 15.2 
inii apartamente din fondurile Stalului șl 13,5 
mii apartamente din fondurile populației cu 
sprijinul statului.

. . . , . * .
Bilanțul rodnic ăl îndeplinirii planului de 

___  . _ , . idezvoltară cconomico-soctală .pe .semestrul 
Cdmbinatal de Celuloză, hirtle, dartoatio din 11072 cute-rezultatul muncii entuziaste a între

gului popor român pentru înfăptuirea progra-

1 *,:r. .':;j ț.:; , :5"V.

Dinamica puternică a Industriei noastre so
cialista este relevată de faptul că producția 
realizată ta semestrul I 1072 depășește produc
ția întregului an 10G3.

planului șl creșterea față de semestrul I 1071 
se prezintă astfel :

Energie electrică 
Cărbune net 
Țiței extras 
Gaz metan extras 
Oțel 

din care:
‘—oțel aliat _______

Aluminiu primar șl aliaje de aluminiu, mii tone
Aparate electrice do măsură, control șl mijloace 
de automatizare șl alo tehnicii de calcul mii, lei
Motoare electrice 0,25 kW șl peste MW
Mașinl-unolte pentru nșchierea metalelor mil, lei
Locomotiva Diesel șl electrice magistrale buc.

.Tractoare buc.
Autocamioane, autobasculante șl autotractoare buc.
Autoturisme de oraș buc.
îngrășăminte chimico (lOO’/s substanță activă) mii tone
Cauciuc sintetic mR țOno
Materialo plostleo șl rășini sintetice (liKF/») mil tone
Fibre și fire chimice ml! țonc
Ciment . ml! tone
Plăci din particule aglomerate șl flbrolennoasn mil teme 
Mobilă <
Țesături. 
Tricotaje 
încălțămtato 
Aparate de radio 
Televizoare
Cămo 
U;nt 
Brînzcturl 
UÎel comestibil >■ ț

Date —■ — - —---------——■
absolute Plan Realizări 

semi I ID72 fiîtn.I 1071

111,0
112,3
103.2
104.3
107.4

112,1
102.3

. t
132.3

■ ■ 124,9 
1:118,3

110.8 j 
115,0
101.8

104,9
102,8
100,8 
100,1 ' 

[- 110,0
119.7 
112,0
110.3
114.7 
113,2
113.2
104.3
113.7

' *4 112,1 ' 
126,0 
04,7 '

. , ■: . ' .. >J
Producția animală obținută în «cest semes

tru In unitățile agricole soetaliste a toat mnl 
mare decit cea realizată în semestrul^ 1 >1071, cu 
185,0 ml! hl la lapte de vacă, 045 tone la ll.nă, 
102,5 -milioane bucăți 'le ouă.- Creșterea pro-, 
ducțiel ta zootehnie s-a realizat cu precădere 
pe geanta Sporirii efectivelor.

In TRANSPORTURI pliinul pa primul se
mestru a fost Îndeplinit ta proporție dc*102,l*/» . uiii 
la mArftn-1 expediate -âs ^10â,2’i»_ta socialiste au,fort în rem'estrul î 1072: cu 0^/fl 
transportul de călători. Parcul 6b transport -
a crescut în această perioadă cu peste 4 500 
vagoahd de marfă, 102 vagoane de călători. li.O 
lodomotlvo Diesel șl clcclrice, peste 2 000 auto
vehicule dâ «tartă, 043 autobuze, 11 have mâ
ți ti me 51 fluviale;

. In semestrul I Î972 a continuat amplul pro
gram de rNVESTTtlI pentru dotarea coono- 
mlol .naționale cu noi capacități de prwucpty 
pentru ridicarea economică șl soclai-culturalâ a 
județelor și localităților țării. Pltlă Ia 30 iunie 
1072 s-a realizat din fOndilfili centralizate ale 
statului un volum de Lftvesiițil de 38,4 fnlllardo 
lei, mal mult cu 12,l*/«. față de semestrul 
I 1071 ; planul de coăsts-Ucțli-monLaj Ja fast 

». v __ _ realizat în proporție do 102j3 ■
6,Wi; aproape W»/s din sporul producției Au fost pusa ta funcțiune 121 capacități &s 
niAhniA inHiicreinta «-n nhfinui: no seama ere-— producția industriale principale, din căra: s-n 

dăt Integral în exploatare Sistemul hldro-encr- 
getic Porțile de Fler, cu o putere instalată de 
peste 1003 MW, primul grup dt! 200 MW la 
Centrala termoelectrică ROvinnrl, o nouă capa
citate de 200 MW Ia Centrala' electrică de tâț- 
moficare Brazii noi capacdtăft la Cotnibinatole 
siderurgice Galați șl Reșița; Fabrica de celule 
prefabricate de înaltă tensiune Bfllleștl, noi cn- 
păcități de producție la întreprinderile „Elec- în orașe și sate a contribuit sporir&i fondurilor 
tro-tnureș” TIrgu Mureș, „independența- Sibiu, 
„Ceahlăul” Piatra Keamț, „Armătura- Cluj; 
instalația de hldrtrflnare a uleiurilor la .Rafină
ria Teleajen ; Fabrica de produse din beton ce
lular autoclaviznt Oradea, trei linii de ciment 
la Combinatul de materiale de construcții 
Aiejd 5 fabricile de mobilă Beiuș, Gheorghlenl 
șl:Mediaș ; Pltatura de bumbac Cărei. ’ 

itliiutt-cu"lh*' Au con‘‘'*fllla^ intens lucrările, de construcții
i cereatelor pe șantierele unor mart obiective de investiții: 
a culturilor- IildroCcntrain • Lotru, Fabrica de- calculatoare 

elesironlce din București, Uzina de strunguri 
din Tirgovlște, combinatele de.îngrășăminte din 
Siobozla șț Piatra Neamț. Combinatul ■ de ma
teriale de construcții' din Cîmpulung-Argeș,

folOiase Utobeta-Turnu Severin, pe! asemenea, . JBI , . „
în semeâtriil T tiu început lucrârjie la1 im nu* mulul aprobat' de Congresul al X-lcn Hl Partî-
măr de 237 capacități șl obiective noi indus- dulul Comunist Român, de făurire a socletațli
triale și agrozootehnice, printre care : Corn pic- socialiste multilateral dezvoltate ta patria noas-
Xul hidrotehnic șl energetic Cerna—•Mblru— trA fp, ■ •. , ,

am) Tlsmana, bjelftHn electrică la Combinatul side- Angajamentele luate In cinstea Conferinței
rurglc Galați, Uzina do Valorificare a Cffllufe- Naționale a Partidului Comunist Romăn șl a
lor de pLrite Giurgiu, Fabrica de ventilatoare cetei de-a XXV-ă aniversări a;Republle!i con-

509,2 Vaslui, Fabrică de conductori emailați Zalău, sllluie o bază trainică pentru îndeplinirea și
44.3 fabricile de P.AX. CoVnsna, Miercurea Clue, depășirea planului pe acest an. realizarea înă-

Inte de termen a prevederilor cincinalului,.

tone.v 
tone 
tone

i
i

'■îr

122,2

grasului material și spiritual al.patriei noastre. '
- DczbăUnd in actuala sesiune aspecte legate de cercetarea șlll 

țlHcă românească ta domeniul perfecționării conducerii șl planifică 
acUvilfif1 " - ■■ ■- --------------------- -

,of<_______—_ ___ ,____
pentru a lega mal ntrîns activitatea da cercetare științifică de nece
sitățile practico ale făuririi redetățll socialisto multilateral dezvol
tate.

i în cinstea Conferinței Naționale a partidului, unitățile științifico 
ale Academiei șl-au luat angajamente suplimentare, concretizate in 
efectuarea de noi lucrări șUlnlltice, cu eficiență economico-sociălă, in 
devansarea termenelor la unclo lemo importanta de cercetare cu a- 
plicnro directă ta producție.

Exprimlnd hotlrlrea oamenilor do știință, a tuturor celor ce lu
crează ta Academia Republicii Socialiste România, vă’ asigurăm, Iubite 
tovarășe Nicolae Ccaușescu. că vom pune Întreaga noastră energie 
șl pricepere ta slujba mărețelor obiective stabilite de Congresul al 
X-fea șl a celor co vor fi adoptate do Conferința Națională a parti
dului, că vom răspunde prinlr-o activitate plină do pasiune șl de dă
ruire taflăcărnlcl chemări adresa te științei de Conferința extraordinară 
a organizației do partid a municipiului București, că ne vom inten
sifica acLivltatca do cercetare și vom depună toate eforturile pentru 
cn munca noastră științifică să servească îndeplinirii planului cincinal 
înainte do termen.

Din’d glas devotamentului nostru nețărmurit față de Înaltele Idea
luri comuniste, față de politica Înțeleaptă internă șl externă a par
tidului, condusă cu Înțelepciune de dumneavoastră, no angajăm solemn 
aă urmăm neabătut linia Partidului Comunist Român, să muncim, ală
turi do clasa muncitoare, do Întregul popor, pentru dezvoltarea șl în
florirea patriei noastre socialisto șl pentru sporirea prestigiului el ta 
lume.

La majoritatea produselor planul n fost în
deplinit și depășit; la unele produse, deși s-au 
înregistrat creșteri însemnate fa(A de semes
trul I 1071, nu s-a realizat nivelul .prevăzut 
prin pion. r .

în semestrul I 1072 s-n îmbunătățit calitatea 
producției, s-nu Introdus in fabricație noi ma
șini, Instalații șl utilaje cu parameirl tehnici 
funcționali superiori, precum șir noi materiale 
șl produse în industria chimică, metalurgică,, 
lemnului, textilii O Contribuție însemnată ia 
reînnoirea șl tabderalZareâ producției, - precum 
șl la perfecționarea tehnologiilor do fabricație 
a adus-o cercetarea științifică.

Ca urmare a măsurilor luate șl n inițiative- 
lor unor colective de muncă pe linia creșterii 
gradului do prelucrare șl valorificare a mate- 

’ rillor prime,-n unui mal bune gospodăriri a 
resurselor materialo, s-au obținut economii la 
consumurile specifico de metal, cocs, material 
lemnos, materii prime textile, combustibil și 
altele. ' >

Volumul eheiliiteîliojf la iod# tei protincțîc 
marfă comparativ cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut s-a redus/fără însă; a so atinge 
nivelul planificat pentru semestrul I 1872.

Planul productivității muncii ta industria 
republicană a fost îndeplinit șl depășit, 
față do perioada corespunzătoare a anu
lui trecut rcaliztridu-se o creștere de

globale Industriale s-a obținut pe seama creș
terii productivității muncii.

In AGRICULTURA a continuat dezvoltarea « 
șl moderioizoreâ bâzei tehnlcd-matoriMo. Au 
fost amenajate pentru irigat ®1 dată în exploa
tare 04 mii hectare șl continuă lucrările pentru 
extinderea suprafețelor Irigate !n sistemele 
mori de ta Valea Carosu, Terasa ’ Brăilei,’Sa- 
dovn-Corabln. Găiațiil-Călflra.?1 șl’ta sisteme 
locale ta toate județele țării. In sectorul zoo
tehnic au fost date, ta funcțiune noi capacități 
de producție ta complexe 'de tip Industrial 
pentru creșterea șl tagrfișarea animalelor șl 
păsărilor. în semestrul I s-au livrat agriculturii 
308 mil tone îngrășăminte chimice, substanță 
activă.

Pentru recolta anului 1072 a fost Cultivată, o 
suprafață de 9 660 mii ■ hectare, din Care : 2 507 
mil hectare cu grlu-socnră, 3 204 nill hectare 
cu porumb boabe, 550 mii hectare Cu floarea- 
soarelui, 105 frill hectare cu sfeclă; de'zahăr, 
206 mii hectarecu cartofi și 221 mii .hectare CU 
legume. Tn toate județele țării eoni 
tensltata carhpanla do recoltare a 
păloaso ș! lucrările de. întreținere „ 
de toamnă șl da’ tfisămințare n culturilor duble.

Efectivele do animate din Întreprinderile, 
agricole de stat șl cooperativele agricole de 
producție. Iă 1 iulie 1072. prezintă creșteri față 
de aceeași dată a anului trecut:

mii capete

eix latent

1972
OM v'-1'

Efectivul creșteri 
existent ■ fată de 

la 1 Iulie efectivul 
de to l iul 10 

1071

Bovine
din care:
— vaci șl jufitadl

Porcine
din care;

— scroafe de prăsilă 
Ovine
din care:
— ol țț riuoare’ 

Păsări

â 110.4

1 283,0
4 004,0

540.4 
0 020,3

5 689,1
22 594,7

t.

Xul hidrotehnic șl energetic Cerna—Motru—

44.3 fabricile da P.A.L. Covăsita, Miercurea Clue,
; &g£Ș " ’ ‘ ' ------- - ¥i 1 i

171,7
4 430,5

■^1

Curtea de Argeș, Pitești «1 Tbpllța, Fabrica do 
tricotate tip bumbac Caracal, Filatura de bum
bac Clmpulung Moldovenesc. complexe de vad, 
complexe pentru creșterea si îngrftșareâ fndtis- 

’EWErJ îi

pentru asigurarea unei dezvoltări cconomțco- 
Sdctale șl mai rapide a patriei . noastre socia
liste.

eîS'ii
.«1 -,. ,

Fiidiuro Oîlenija — o unitate' modernă în peisajul industrial al orașului de pa trialul Dunării
Foto : Agerpres

(Urmare din pag. I)

coreiind tonte aceste forme de ac
tivitate, consultarea maselor apare ca 
un sui hirte conturat de conducere, o 
metodă precis, tu-măritA șl aplicată 
permanent in toate domeniile vieții 
sociale. In fapt, partidul nostru rea
lizează conducerea societății, inteme- 
lndu-să pe contactai via, direct, td 
factorilor do ce* mal înaltă răspun
dere cn masele largi, pe discutarea 
cu masele, ta spirit do profundă în
credere '1 receptivitate, a tuturor

i)

î

consiliul Economic
DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ

COMITETUL DE STAT Al PLANIFICĂRII
‘ • i - r ■ - ’ j-, 7-.; -• ! :

•n
WH:

problemelor care privesc nrojrresui 
șl propășirea fârll, viața și viitorul 
celor co niuitecac.

Această metodă aro ca punct de 
Sijlti, ca premisă fundamentală, tn-

1 esența șl .caracteristicile nolli 
adulrll, condiția houâ, politică și 

economică, pc care ea a oalgurat-o 
oamenilor, muncii. Ca deținători al 
Întregii puteri In stat, âvind dubla 
calitate de producători șl ds proprie
tari ai mijloacelor de producție, este 
firesc ca cel ce muncesc să exercite 
ofectiv puterea, să-și spună aivintul 
șl sft hotărască asupra a tot ceea ce 
privește treburilo obșteșU, sâ parti
cipe nemijlocit la opera do guver
nare. De altfel, 0 opera do o asomenca 
amploare, cum este construirea socia
lismului, p-esupuntad prefaceri adinei 
pe toata planurile, pirtie fl numai 
opera conștientă a maselor, rodul gin- 
dlrti și activității creatoare a Între
gului popor. Partidul nostru consideră 
ca pu măsura maturizării nou orin- 
duid, extinderea continua a partici
pării maselor la conducerea societății 
se impune ca o cerință logică, o 
condiție n soluționării problemelor- 
toi mai complexe de wdlri econo
mic, politie, sorini, caro se ridica’ in 
procesul făuriri! societății socialisto 
multilateral dezvoltate.

Consultarea maselor, atragerea lor 
la o intensă viață politica e® inte
grează. In meni organic principiilor 
șl metodelor do activitate alo Pnrtl-' 
oului Comunist Român, concepției 
sale despre modalitățile do n-si în
deplini rolul conducător. Tntr-auevâr, 
partidul nostru Înțelege sfi-șl exerci
te acest rol nu prin metoda adminis
trative, de comandă, ci prin llnta 
sa jjollllca șl Însușirea aceâtol-poli
tici do către mase, prin tegăturllo 
alrinse Cu cîasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, cu Între
gul popor. Reprozahtlnd poporul 
Însuși, prin cel - mal buni fl! al săi, 
partidul iși implolcșie Indisolubil 
existența cn viața poporului, el con
duce împreună cu poporul, consullln- 
flu-1 șl sfălulndu-se permanent cu eli 
atrăBindu-I Ia elaborarea politici) In
terne șl externe, ca șl la întreagă 
activitate pentru înfăptuirea acesteia.

Eficiența unul asemenea mod do

de conducere, la orice nivel lerarWc- 
organlzatoric s-ar afla, toropind de 
ta instituțiile centrale șl plnă ta uni- 
tățllo da bază, trebuie să fie ctar 
că numai consuldnd permanent co
lectivul, po cei os care ii au In sub- 
ordipa, pot avea ceriltudlaca de- ,v 
plină a succesului In tot Ceea co in’- ’ 
treprințL •

Desigur, avem ta vedere nu o con
sultare formală, făcută ta lntimpta- 
re — cum so mai taUlneșto din pă
cate încă destul do trocvcnt — ci o 
eoMaltarc efectiv*, In problemele 
iniporianie, realîzilă într-un climat 
ta care toți cetățenii țării, ioțl eel 
au Ia Inimă cauza conSLruețlel Kocia- 
Iistc, să-șl poală exprima liber, fără 
reticențe* eludările șl părerile. Crea
rea linul asemenea climat depli 
foarte mult de organele cortducflto; 
datoare Li ; 1__ _
tlvitate față de opiniile, critldle șl

capacitatea creatoare a întregii na-

conducere este dovedită cu prisosință 
de practică, Intr-adevăr, tocmai cu
noașterea părerilor color ce muncesc 
a permis și permite partidului să-șl 
tacă o imagine exactă, corectă,, nede- 
fOrmală, asupra problemelor caro se 
ridica in colo mai diverse domenii do 
activitate, asupra necesităților și do
leanțelor oamenilor muncii, ta .cursul 
dlaloaului cu masolo sa produce un 
flux continuu do idol și experiență 
attt do la partid ta maro, cit și do la 
maso spre partid, coea ce asigură ca 
politica partidului, deciziile da care 
depinde mersul Înainte al societății 
noaalro sfi fie cu adevărat emanația 
voinței și Înțelepciunii maselor popu
lare, să corespunda intereselor și as
pirațiilor tuturor categoriilor da ce
tățeni, alo întregului popor. Un 
asemenea mod do conducere dezvolta 
COnșllința color ce muncesc, lo spo
rește responsabilitatea socială, mobi
lizează și mal puternic energiile șl 

țiunl în lupta pentru Înfăptuirea po
liticii a cărei coautoare este. Toate 
acestea Întăresc continuu unitatea 
poporului in jurul partidului, su
dează și mal puternic coeziunea 
sodotății, a tuturor membrilor al, 
tară deosebire de naționalitate.

So ponto aprecia așadar că metoda 
dialogului cu poporul, prin luriurl- 

,fea profund pozitivi pe care o exer
cită Ifi viața politică, economiei, stl- 
clalâ, se manifesta ca unul din prin
cipalele resorturi ale progresului so
cietății noastre. Tocmai do aceea. 
Partidul Comunist Român consideră 
aplicarea ol consecventa, In întreaga 
activitate do conducere, ca o direc
ție fundamentală ce trebuie urmata 
in procesul de adlncire a democra
ției socialiste. în acest sens sublinia 
tovarășul Nicolae Coaușcscu nece
sitatea do a se acorda „o atențlo șl 
mai mare decît piuă acum InilrlrU 
legăturilor eu masele oamenilor man
tii, consultării permanenta eu aces
tea na numai asupra- problemelor 
mari ale irolitleli Interne șl-externe, 
dar. șl’ ’* -
pro păși

atL: ...
operativelor^ Democrația noastră so-

asupra problemelor legate de 
_____șire» continuă o județelor, ora
șelor, comunelor, întreprinderilor, co- 
opcratlvclor.u Democrația noastră so
cialistă se bazează tocmii pe consul- 
(arca, fre atragerea largă a maselor 
ta conducerea treburilor țârii".

Nu se poate Ignora că practica con- 
Bultăril maselor nu s-ri ridicat tocă 
pretutindeni la nivelul necesar, ceea 
ce explică ta bună porto do Ce no 
mal lnllkiim cu decizii necorcspun- 
zătoare, cărora trebuia să li mj adu
că corectări. In primul rind rate do 
observat eh ea nu s-a încetățenit ta
că la tonte eșaloanele, ta toate co
lectivele de muncă, In toate inslllu- 

1 title noastre sociale șl do Stal, ca 
formă permanentă de activitate. Pen
tru toate cadrele șl pentru organele

ce

î
I
i

j

!l

rea linul asemenea dl mat depindă 
iu.it uv u.p.uiiviu «.viruuuumare, 

datoare ea manifeste o înalta recep
tivitate față de opiniile, crillcile șl 
propunerile exprimata, si le trans
pună In măsuri concrete de imbună- 
Ullre a muncit Avtad certitudinea 
că părerile lor slnt luate In scamă, 
oamenii se vor simți cu ntlt mai în
demnați aă-țl pună Întreaga expe
riență șl pricepere In slujba pro
gresului general.

Valorificarea deplină n avantaje
lor metodei dialogului depinde 
mult ’ și de oamenii muncii fașiși, 
cad numai in măsura ta care ghi
dase asupra problemelor construcției 
socialisto, asupra acilvltațlf din pro
priul Sector și bo străduiesc să gă- 
sească soluțiile corespunzătoare, el 
pot axprlma opinii de o reală valoa
re, caro',să slujească perfecționării 
muncit do conducere. Pentru aceas
ta, o condiție primordiala este ca 
cei ee muncesc, să fie 'cit mol eom- 
petenți șl informați asupra principa
lelor probleme ale vieții economice, 
politice, sociale, să albă o Înaltă eon- 
șiiînți politică și clică. Continua Îm
bunătățire a actlvltăill poiltlco-icleo- 
loglce șl educative în rindurlle ma
selor .cele rrtai largi ale ponorului, In 
spiritul programuiul de1 educație co
munistă adoptat de partid, Iși dez
văluie astfel Însemnătatea șl ca un 
mijite! de adlncire a democrației.

Irnslnd căile desfășurării In con
tinuare a procesului de perfecționa
re a întregii vieți socialo in țara 
noastră, corespunzător cerințelor ac
tualei etape, Conferința Națională n 
partidului va deschide neîndoielnic 
șl mal largi orizonturi promovării 
dialogului eu masele — ea metodă de 
bază in conducerea activității de par
tid si de sta*. Astfel, această meto
dă tșl va doyedl tot mai mult efi
cienta, so va afirma ca un puternic 
iiistrument de valorificare a expe
rienței, Inițiativei, înțelepciunii și 
energiei poporului nostru ta opera 
de construire a socialismului.
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CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

1. CELE MAI SEMNIFICATIVE REZULTATE?

la superlativ

AZI, RĂSPUND

autoturismul
cu numărul 65000

economiei

ȚES ATOARELOR

ÎN STUDIEREA ȘI APLICAREA

Ștefan Z1DAR1ȚA

pentru 
schlm-

numni 
la uzina

Silueta, de otel a carbonarului pornește lini î 
Se dau comenzi scurte. Jîfitrinul fluviu Imbrăț 
goul,' In-uratele puternice nle celor venlțl la. sări î'fWii»rviirârt «?B » rwwBrl’rrrii/nrlf/Mrdlrv»» *^l«

... . „ - - -.
pentru propășirea ți in- 

continuă a 
naționale.

Șantierului naval din Calai 
trecerea ultimelor minute a

națională, 
deosebită

, . ,, carbonlcruiul . de . 15 C®0 
ne spunea ing. Șictnn Drugescu, directorul general al șanUe- 
constructorll au dat o luptă bărbătească cu timpul. Munca fle- 

t cje șl chiar minute, trrmărlndu-se 
tăț( Înalte a lucrărilor. S-a lucrat zi

„EXTRUDĂRII LA RECE"

2. CELE MAI VALOROASE INIȚIATIVE?!
3. CELE MAI PROMIȚĂTOARE REZERVE?

devreme față de angajamentul inițial. Acum, in
tul electric circulă in aproape 1800 kilometri __ ___
medie și Joasă tensiune. Au fost electrificate, de asemenea, 73 
pcraUvc agricole de producție și peste 1 800 de instituții sătești.

cu Insistență asigurarea 
și noapte cu dăruire șl pasiune'

SImbătă, 15 iulie 1072. 
numeroși locuitori i ' 

lumăratorii inverse'

Ieri, lucrătorii I.R.E. Iași au terminat electrificarea satului Itedlu- 
Aldi din comuna Aroneanu. Cu aceasta, acțiunea de electrificare a 
județului Inși a-a încheiat. Evenimentul a fost sărbătorit ,1a căminul 
cultural din comună, intr-o adunare festivă, cu care prilej s-a tre
cut In revistă efortul depus de elcctridchll ieșeni și contribuția 
cetățenilor la electrificarea celor 413 sate, cu o jumătate do an mai 

Județul Iași curen- 
do rețele de înaltă,

’ coo-

Brigada Gheorghițel ălărgnl, de 
la fabrica de tricotaje „Tinăra 
gardă- din Capitală, și-a consolidat 
un binemeritat prestigiu. Succesele 
dobindile in Întrecere sini de două 
ori valoroase : o daiă privite în sine 
și o dată prin emulația produsă în 
rimlurile celorlalte lucrătoare din 
unitate. Vă prezentăm in acțiune 
două dintre cele mai îndrăgite șl 
respectate muncitoare din această 
brigadă — pe Gabriela Olteanu (stin
gă} șl Gherghina Petrescu (dreapta), 
a căror activitate zilnică este subor
donată aceluiași obiectiv : realiza
rea peste plan, pînă la sfirșitul 
anului, a peste MOOT bucăți trico
taje P.N.A.

07,8 mii lei valută, 
de la aceste succese,

fad experiențele 7 Oare nu este vor
ba de comoditate 7 Cit timp va mal 
trece pină se va înțelege că cerce
tătorul trebuie să coboare in uzină, 
la baza materială — șl nu invers.

Cel puțin forurile, tehnice coor- 
--4-—J- Indus- 

de Mașini a-, 
fi prolntlmpl-

donnio.irt: din Ministerul 
triel Construcțiilor c_ 
veau .datoria să fi pralnUmpf- 
nnt' această r anomalie. canallzihd 
eforturile uzlnolox șl Institutului spre 
aceleași cercetări .tehnologico 
Jore. Dovadă că persistă și'la

. Experimentală șl oplicată la 
Uzina de mecanică fină ' din Si
naia, metoda tehnologică de extru
dare la rece -o sltrnlt un mare in
teres In uzinele de tractoare, auto
camioane și „Rulmentul0 din Brașov, 
„Independența“-Slbîu, ta -Urina de 
mecanică fină din București, „Nico
tină- din Iași, Urina mecanică din 
Cuglr șl in multe altele. Specialiști 
din aceste întreprinderi și-au și ex
primat punctul de vedere in ziarul 
nostru, preclrind că, In perioada 1- 
mcdlnt următoare, colectivele lor 
vor trece hoLfirit, pe baza experien
ței de in Sinaia, fa utilizarea aces
tei eficiente metode . tehnologico In 
producție. !

Cineva, singur, tace ca pămintul : 
Institutul de cercetări tehnologice 
pentru construcția de mașini din 
București. Adică forul tehnologic 
cel mal autorizat, Institulul o cărui 
principală sarcină constă in introdu
cerea, in industria construcțiilor de 
mașini, a tehnologiilor noi, moderne, 
de interes cit mai larg. Acesta este 
Bl motivul cure ne-n determinat să 
întreprindem o anchetă ta T.C.T.C.M. 
— București.

Interlocutori : Ing. VASELE CHI
UITA și Ing. CLAUDIU STEFA- 
N'ESCU, directori tehnici al Insti
tutului ; Inginerii COSTACHE • GAZ- 
DAIÎU, ERIK MULLER și MIHAI 
PRITVOItNIC, cercetători principali.

— Cum se explică tăcerea dv : să 
credem că Institutul n-n apreciat 
Just șl Io momentul oportun iinpor-. 
ton ța extrudării ta rece 7

V. Chlriță . .......... ''

2 De 1a începutul n- 
nulul șl plnă a-

* cum, In codrul co
lectivelor noastre In
dustriale s-au născut 
mul te i n i țta 11 ve. care,, 
sprijinite șl populari-’ 
zale de comuniști. , de 
organizațiile de partid, 
mi cuprins mase largi 
de oameni al muncii, 
doyedlndu-șl. *tn scurt' 
timp, eficacitatea lor 
economică. La uzina 
„1 Mal* din Ploiești a 
fost declanșată nbțiu- 
nen „Să dezvoltăm ca
pacitatea de producție 
prin nutou'Ilare*, care 
s-a generalizat rauld 
șl in alte unități. Bi
lanțul acțiunii este 
deosebit de îmbucură- , 
tor. S-au asimilat șl’.

llren nomenclatorului de repere, din 
construcția de mașini, care s-ar 
preta 1a. extrudarea la rece. CInd 
am cerut studiai, ni s-o spus că s-ar 
afla la minister. îl vor aduce a doua 
zi. Dar a doua zi toți Interlocutorii 
noștri au dispărut, lăsindu-1 pe ing. 
Mihal Prii, vornic să ne prezinte un 
documentar caro nu aducea, nici pe 
departe, cu „floarea excelentă și 
parfumată* promisă' in ajun. Do 
fapt, documentarul poartă titlul : 
„încercări de extrudare ta 1 rece a 
oțelului pentru două piese reprezen
tative .specifice Industriei, .construc
țiilor de mașini**. Daci, numai două 
repere — nu un întreg nomenclator ; 
deci’ numai încercări — riu concluzii 
șl recomandări practice. Și atunci, 
una ori alta : sau directorul tehnic, 
Vaslle Chlriță. In domeniul căruia 
intră șl extrudarea la rece, nu știa 
nld măcar In ce stadiu do cerce
tare se află tehnologia rrapectlvă — 
sau știa, dar a Incercnt să meargă 
împotriva evidenței, ceea ce este cu 
totul șl cu totul altceva.

S-ar putea da următoarea replică : 
..Institutul are realizări re
marcabile In domeniul introducerii' 
unor tehnologii, de ce nu se văd și 
acestea 7* în adevăr, așa stau lu- 
a-urlle. I.C.T.C.M. are realizări de
osebit de valoroase In prelu
crarea aluminiului, tehnologia u- 
nor agregate termo-energoticc mari, 
care altădată se Importau etc. etc. 
Slnt,- se cunosc, ec văd. Dar răspun
dem Ia o asemenea eventuală obiec
ție, chiar prin punctul dc vedere al

A ieșit pe,. poarta uzinei

justificare revenea obsedant: „N-am 
avut baza materială, utilajele nece
sare pentru experimentarea tehno
logiei*. -Țn mod logic, care este 
baza . materială a unul institut de 
cercetare 7 Industria însăși. O vas
tă rețea de întreprinderi construc
toare de mașlnl .siă la dispoziția In
stitutului de cercetări tehnologice, 
mal ales etnd șl uzinele și Institutul 
aparțin aceluiași minister șl (mal 
mult) clnd activitatea de cercetare 
șl Investițiile ramurii slnt coordo
nate de nectajl adjunct al ministru
lui. A cerut Inslltuiul, cuiva, permi
siunea dc n. face cercetări Intr-o u- 
zlnă pentru stabilirea tehnologiei 
extrudării ta rece șl a fost refuzat 7 
In condițiile în caro este cunos
cut gradul încă scăzut de folosire n 
unor utilaje șl mașini din uzine -r 
șl, cu deosebire, a preselor — cum 
poți să invoci că nu ui unde să-ți

Constructorii
așteaptă cu emoției,,, , , , __

„numărătorii inverse", Începută cu o săptămlnă In urmă, clnd’cel mal 
marc cargou construit In țnră-a fost pus In poziția dc lansare.

.... _ r i sănii icătre Dunăre;
ează părintește car- 

.................. . , „.„.iloarea hărniciei,,cu
tezanței și priceperii-constructorilor‘de nave gălățcni. Prima din ceria, 
unor noi cargouri de marc capacitate, nnva.carbonler do 15 030 tdw nre 
143,82 m lungime, 21 m lățime, peste ,13 m Înălțime. Corpul, asamblat 
complet prin sudură, executat din .tablă prelucrată’ special pentru 
protecția împotriva coroziunii;viteza de 14,7 noduri la plină încărcătură, 
zonă nelimitată de acțiune, poslbilljatea transportului mărfurilor ge
nerale, in. vrac, graduljnalt .de automatizare șl condițiile optime de 
viață pentru echipaj slnt cltcva din calitățile noii nave.

„Dorind cu ardoare aă cinstească; apropiata Conferință Națională a 
partidului prin lansarea, la 15 iulie, a " - - - ---
tdw ;■ ’ 1 —
rulul ....... __
cărei brigăzi a fost organizată pe

unci call ti

directorului general al Institutului, 
dr. Ing. ION-ROMAN: •J’rin speci
ficul său, Institutul nostru trebuie 
să se ocupe, In principal, de tehno
logii cu aplicabilitate largă, cu efi
ciență pronunțată, care interesează 
întreaga ramură Industrială șl nici
decum do tehnologii particulare, 
pentru una sau alta dintre uzine, ele 
insele eapabile să te rezolve*. Așa
dar, In problema aceasta nu mal a- 
vom ce adăuga. Fiindcă, realmente, aceleași cercetări tehnologico mn-
extrudnrea ta rece este o tehnolo- jore. Dovadă că persistă și ta or
gie cu largă aplicabilitate, care in- panele tehnice din -ministerul amln- 
tcrjcsoază Întreaga ramură a construe- rill o anume necunoaștere a realltă- 
țlllor de mașini. ți lor din uzina. -Așa s-ar explica de

injiinpul aceeași firavă ce experiențele, tehnologice ole uzl-
’hel dip SÎnaliiJn domenlurextrudării 
la rpee, începute cti multă vreme In 
urmă., s-nu desfășurat ca Intr-o oază, 
oi pe tasula Ihsingurntulul Robinson 
Crucoe... neștiute, nevăzute, neauzite.

Acum, clnd practicienii au luat-o 
'înaintea. cercetării, caută tot 
felul de,' Justificări. J’n lucru nu 
poate fi contestat : eficiența cu lotul 
deosebită n tehnologiei'de extrudare 
la rece. Și este ncecsară o deplină 
garanție efl o asemenea eroare gra
vă In aprecierea “unei tehnologii, de 
către Institutul specializat In tehno
logie, nu sc va mal repetai Așteptăm 
din partea Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini un răspuns 
clar; privind mfisurlle\ce vor fi în
treprinse pentru extinderea blrțe' or
ganizată, imediat și In perspectivă a 
acestei valoroasa tehnologiL

ob' li'ioJ» Constantin < țMARINQV, SO CM3 
sacrelor ol Comitetului;; iude.jeonru,Pr,qhaYti 

. ol P.C.R. ' - . ■

FRUNTAȘE ÎN ÎNTRECEREA

îhtreorlndere sau 
"“’loc de muncă,"bri
gadă sau i echipa, .un
de întrecerea'. In' cin
stea Conferinței Na
ționale a partidului 
să nu fi pus', dn 
Valoare marele „te
zaur- de glndlro șl In
teligență creatoare alo 
colectivelor. Textlil®- 
tll de, la . întreprinde
rea de industrie a li
nii din Timișoara, de 
pildă, au găsit noi 
căi de valorificare su
perioară .n materiei 
prime, obțlnînd, „ In 
primul semestru, o 'e^, 
conomle de ISO tone 
de fibre textile, , r- 
cantltatc echivalentă 
cu necesarul ,; pentru 
producția a 14 zile In 
filatura cardată. Or
ganizația de partid din 
cadrpl Trustului "de 
construcții Timișoara 
a lansat Inițiativa de 
q realiza toate obiec
tivele din 1072 .Înainte 
de termen. Răspun- 
zlnd ncestel chemări, 
celelalte unități de 
construcții s-au anga
jat să dea In func
țiune mai repede linia 
de mașini de j ridicat 
și transportat dc la ,U- 
zlna mecanică r Timi
șoara, Fabrica de seu
le, matrlto' șl J utilaj

3 Slnt încă întreprin
deri în care se. ma
nifestă anumite de

ficiențe . in asigurarea 
ritmică a tuturor .locu
rilor de muncă cu 

‘ materii prime. , mate
riale și S.D.W.-uri,

■ fapt ce repercutează 
negativ asupra utili
zării capacităților do 
producție, a forței de 

‘muncă șl a timpului 
de lucru. Nu peste tot 
8-a nctionat cu toată 

’ răspunderea1 
generalizarea 
bulul Jț șl introduce
rea șl extinderea 
schimbului III. De n- 
Bemenea, există se
rioase deficiențe In 
gospodărirea fonduri
lor mnterinlc și- bă
nești, In acțiunea <le 
reducerț n consumuri
lor specifice și do II- 
chldarp a risipei de 
materiale pa șantiere. 
Ca r atare, Comitetul 
județean ’ «Timiș al 
P.C.R. n luat o seamă 
de măsuri pentru’In- 
iățterârea neajunsuri
lor amintite și obține
rea unor rezultate su
perioare celor de plnă 
acum.

noi cercetările pentru această me
todă ? încă din 11KM. Așa că nu se 
poate spune că am rămas acum rttr-, 
prinși, că am fost prinși pe», pictor 
greșit, cum se spune. Am obando- 
nnt-o din cauza lipsei do .ulilaje 
pentru Încercări șl deterpilnărl*.

■ C. Șleancscu : „Am reluat, totuși, 
cercetările șapte ani moi tirzlu,<adică 
in 1B67. Spedallștil au aprrtdal că 
metoda extrudării in rece va da, re
zultate economic^ forsrib bune. Dar 
ne-a lipsit baza materială pentru1 
experimentări» Abia de curind a in
trat in dotarea Institutului o presă 
pentru extrudare*.

— Concret, in ce stadiu vă aflați 
acum ? .

V. Chlriță : „V-am spus, avem In 
plan teme care să asigure concreti
zarea încercărilor noastre de labora
tor din ultimii ani. Vom stabili me
todologia, principiile de calcul ș.a., 
deci recomandări cu un caracter 
mai general, pentru toate uzinele.

— Dor dud, clnd 7 i
— Clnd vom acumula suficientă 

experiență.
— Nu considerați că uzinele v-ou 

lual-o înainte 7
M. Prltvornlc : „Nu slnt do acord 

cu această opreclere,. Pentru noi. 
metoda nu constituie o noutate. Am 
luptat s-o Introducem în plan*.

— Uzina din Sinaia a inirodus-o 
In practică.
- 7 !
Directorul tehnic V. Chlriță a cău

tat să ne convingă că nr exista; in 
institut, un studiu amplu (detlnlU- 

,„Știți clnd am început vat lncn In anul 1970) privind cstabl-

Iată clteva din caia mal sem
nificative rezultate obținute do? 
onmenll muncii din Capitală In 
primele șase luni aia anului : 
planul producției globale a tort 
depășit cu 700,7, milioane lei, tar 
cel al producției marfă cu 
833.3 milioane Iei, indicele pro
ductivității muncii a fost reali
zat in proporție de 100,7 la sută, 
sarcinile Ia export au fost de
pășita cu " ■ ■ ’ " ■" ‘

Pomint,,.- _____________
plenara cu, activul comitetului 
municipal de părlld, care, a avut 
lor ieri, a făcut .oanaliză rea- 
lirtă,- omăhunțila, a, marilor re
zerva interne, dc producție ce 
exista incă In întreprinderile 
bucureștehe. Exprlmînd hotă- 
rlrea colectivelor de. muncă de 
a nu precupeți nici un efort, de 
a acționa' ferm pentru realizarea 
înainte de termen a pianului 
cincinal, pnrllcipnnill In dezba
teri nu analizat și prezentat cu 
înaltă responsabilitate căile con
creta In caro vor acționa fn vi
itor, dorința fierbinte a. oame
nilor muncii de a valorifica io 
un .nivel calitativ superior re
sursele i existente In flecare În
treprindere. la fiecare loc 
muncă 
floricea 
nonslre

Da pa bunda de montaj a Uzinei de autoturisme din Pitești a Ieșit 
mașina „Dacia- cu nr. .CSW. Datorită experienței șl pregătirii profesio
nale .a, cejor care realizează aceste autoturisme, timpul de fabricare, 
a lor cate acum de J5 minute, față de 7" minute cit era proiectat; Ma
șinile roniăncști „Dacin0 13®0 s-au bucurat de oprecicri la tlrgurl și 
saloaric internaționale din Paris, Belgrad, Pekin,-Moscova șl Leipzig; 

•Do ;asemcneo, ele slnt solicitate tot mol mult ta export In țări ca Gre-' 
'cin, Cehoslovacia,' Finlanda, Algeria, Canada ș.a. Prin,re construc
torii fruntași ai secției de montaj sa numără Ștefan Bariu, Indrea 
Mircea, Vlnillescu Ion ți Florea Trifon.

_________________________________________________________________

1 Semnificativă pen
tru eforturile de- 

■puse do oamenii 
muncii din județul 
nostru în întrecere 
este creșterea cu 15,4 
la sută a' volumu
lui producției față 

' de" aceeași perioa
dă n anului trecut. 
Acesta este imul din 
ritmurile cele mnl 
înalte dc dezvoltare 
n Industriei tlmlșene. 
În tonic unitățile • e- 
conomice se desfășoa
ră o activitate intensă 
de valorificare n re
zervelor interne nlo 
producției. Nu intim- 
F 15tor, in semestrul

s-nu livrat In plus 
1413 tone laminate fi
nite, motoare electri
ce cu o putere dc 
IM 750 W, aproape 2 
milioane cărămizi ?1 
blocuri ceramice. 
13 3®) mc prefabricate 
din beton armat, .peste 
180 OM bucăți orodusb 
tricotate, -87 500 mp 
țesături, 38100 perechi, 
încălțăminte șl alte 
produsa deosebit dc 
importanta pentru e- 
cononiia â "j

O atenție 
s-a Acordat șl se a- 
cordă in continuare 
introducerii pe scară 
largă In practică a 
tehnicii noi, pe calea 
auloutilăril, în vederea 
creșterii / capacităților 
<Te producție șl a pro
ductivității muncii, in 
semestrul I a.c. s-au

știe, în -primul semestru din acast on a fost dat integral In exploatare Sistemul hidroenergeiic Porțile 
nocturni'j inediiâ a grandiosului obiectiv industrial

Trei întrebări

3 Nici pa dțparla 
n-au fost «Ruife- 

'te j-ezervel&.j^m 
în vedere, In pri
mul riad, o latu
ră mal slabă a octlvl- 
tățLI noastre — nefolo- 
slrea In întregime și 
cu maximum de ran
dament a capacităților 
de producție. Vrem 
să acționăm ferm in a- 
eeastă direcție, pentru 
ca in timp scurt să 
se completeze schim
bul TI și Să se extindă 
tot mai, mult. Nu
meroase unități din' 
Prahova produc măr
furi cu prețul de 
cast ridicat. Preocupa
rea noastră va fi șl 
mal mare pentru în
chiderea tuturor „ro
binetelor” de risipă a 
materiilor prime, mal 
ales a metalului, a 
materialelor, combus
tibilului, energiei c- 
lectrice. în acest sens, 
la Uzina de mecanică 
fină din Sinaia, Uzina 
mecanică Polona Cim- 
pina și în alte părți 
s-au Început proiecta
rea șl reproleetarea ți
nui număr mult moi 
măre do nnsnmble șl 
subaMomble, schimba
rea unor tehnologii în
vechite. A.ș vrea să 
mă opresc șl asupra 
exportului. Ca să pu
tem să ne îndeplinim 
nngajomentul nostru 
anual, de a da peste 
plan mărfuri in va
loare de OT milioane 
lei valută, se cere un 
efort mai susținut ' pe 
Ilnin diversificării șl 
îmbunătățirii calității 
producției»

construit 
acest an 
nuntită, Uzina de me
canică fină din Sinaia, 
Grupul Industrial de 
petrochimie din Plo
iești ș.a. peste 1 609 de 
mașini șl utilaje de 

'maro tehnicitate. S-au 
economisit, 'astfel;' o- 
proape 7 milioane .lei 
valută și alte zeci do" 
millbane lei la lnves-

O, sită inițiativă dc 
mare valoare este;: 
„Fiecare inginer un 
cadru, 'de concepție*, 
în ncest fel s-a mărit 
npbrlul specialiștilor 
<le ta Rafinăria Tclea- 

’ jen sau Rafinăria Plo
iești, uzina „1 Mal* 
sau Grupul industrial 
de petrochimie la di
versificarea producției, 
realizarea unor .măr
furi mai ieftine, mnl 
bune șl mult soli
citate do .benoflclnril 
Iniernl și .externi. Inl- 
țiatlva „Fiu de onoa
re al Întreprinderii*, 
năicuta intr-o' secție'h 

j ,Uzinei de. anvelope
din Floreșll, ’ are o 
mare valoare pe plan 
ideologic. Efecte di
recte asupra creșterii 

, productivității muncii 
, n avut șl o ore nobila 
. acțiune de ajutor cole

gial dat de muncitorii 
mai vfratnlci celor II- 

“ neri, proașpați absol
venți ni școlilor profe
sionale, "Intitulată sim
bolic „Omul, tlnăr do 
lingă tine"; ,; , i .

de Fior, cu o puiera instalatâ de peste 1 000 MW. In fotografia, o
Foto : S. Cristian

tehnologic pentru, In- , 
dus ir ta, electrotehnică  ̂j- 
fahrlca ‘ de mașinl^Ăs 
gricole din cadrul u- i’ 
zlnel" „Tehnomctal" î 
șui. Eficiența acestei ! 

realizat, cu forțe pro- Inițiative se va con- 
pril, mașini șl, utilaje cretlza intr-un spor i 
In valoare de pesta 39 do; producție, In acest | 
milioane Iei. . , cincliinl, de. aproape 2

_ miliarde lei numai In ,2 Practic, nu ejxlstă codrul întreprinderilor i
întreorlndere sau cohstructoare de ma- i ■ i^„ jjjn jutjoț, r .

Ilio MORODAN,
’j^țecretor al Coniiletutei^judejean Tipiiș

Iîn județul Praho
va, angajamentul 
■nnual a fost reali

zat In proporție de 50 
lu sută. Prevederile 
stabilite pînă la", Con
ferința Națională a 
partidului au fost rin- 
depilnlle. Semnlflcâijv 
pentru această etapă 
dc mare avlnt este 
faptul că toate colec
tivele caută noi șl noi 
rezerve pentru ca nro- 
ducllvllatea muncii să 
crească simțitor. A'- 
proope In flecare sflp- 
tâmină primim vești 
din unitățile noastre 
Industriale, bare' . îș! 
măresc angajamentul 
pe baza rezervelor 
descoperită -șl puse In 
valoare.

GALAȚI : 5
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SPICUIRI DIN SCRISORILE SOSITE
LA REDACȚIE

nie TANASACHE

România Film prezintă:

xpertHor In probta- 
drcptulul intemațlo-

Rubricfl rerfoctaîS de s

e do părere T. N.

_i care tritlesle lolndu-șl hrana di 
!nt relei ale, lotoilntă. secvențe di

dintele Consiliului National al Sociotfiju 
jco Roșie a Republicii Socialiste România

iugoslave;

fânlslunll di® 
orchestre sLmfo

SC1NTEIA - duminică 16 iulie 1972

Deși ne aflăm abia în funfl iu
lie, Stațiunea experimentală 
cUlcolă Greacă (Ilfov), specia
lizată în cultura strugurilor de 
mată, ne oferă o veritabilă pre
mieră autumnală. In title de pe 

•ului

. nft>-
„Stlngn°, „Cuvln-

„ _ iiml-
. 3 șoferi au trebuit să 
calea Întoarsă. Dar dacă 

era noapte ?

Județele1 Ialomița, 
Teleorman, servl- 
centrul de hemato- 
Bucureștl, numărul 

onorifici de

Autobuzul 31—Bz—302. con
dus do șoferul • Grlgore Stolen, 
so îndrepta cu 33 de pasageri 
(clin care 29 de copii) dinspre 
PăUrtagele spre Buzău. Pe raza 
comunei Cislău, conducătorul 
auto a Încercat să traverseze, 
fără să se asigure, o linie fe
rată cu.pasaj nepăzit. Urmarea: 
In clipa tind a ai uns pe colea 
ferată, autobuzul a fost lovit 
in plin de o garnitură de tren 
șl. Împins pe terasament mai 
bine de 33 de metri. •Accidentul 
s-a soldat cu rănirea șoferului 
șl a șase pasageri (din rare doi 
copil) — trei dintre el fiind’in
ternați In stare gravă la spi
tal. Este bilanțul unul act ele 
gravă 'Iresponsabilitate care, 
doar, printr-o minune, nu a luat 
proporțiile unei catastrofe.

trai pe spatele altora pentru dl. așa caro bine spune 
unul din semnatarii scrisorilor, parazitismul Înseamnă : 
„viata acelui organism 
la'alt orHanirm”. Slut 
viață tulburătoare prin frumusețea unor existențe dem
ne. întemeiate pe satisfacția durabilă pe care numai 
aportul la marele act de creație al poporului tău ți-o 
poate oferi.'

idol Ștefan Clo- 
domnișorul” pa- 

toate acestea, 
dai seama

nori/lct Ce ați întreprins 
In această dlrec/ie 1

— Este știut, că practi
ca medicală modernă fo
losește singele mit pentru 
transfuzii, rit șl . In vede-> 
rea obținerii unor deriva
te necesare vieții. A-țl da 
singele pentru a salva un 
copil, un tovarăș de mun-

Convorbire 
consemnam de
Al. PLA1EȘU

• Teatrul Național „1. L. Cara- 
glale* (sala Comedia) t Despre 
uncie lipsuri, neajunsuri șl dcJQ- 
dențe In domeniul dragostei — 13. 
a Teatrul de comedie da teatrul 
de varfl „fierăstrău*) : Nlcnlc — 
SD,SJ.
£ Teatrul „Lucia Sturdza Bu

nica* (la teatrul de vara „M
August*) : Super estival 1SÎS — 
S0,M.
a Teatrul „C. 1, Nottara* (la Are
nele romane) : Zlg-zag —
a Teatrul satlric-muzlcal „C. Tfl- 
nase* (la grădina Boema) : Trăs
nim! meu drag — X9.
a Teatrul „Țăndărică* (sala din 
sir. Academiei) t Tigrlșorul Petre 
— ÎL

larg caracter de masă șl 
obștesc, prezentă tn. toate 
localitățile tării șl ta toa
te colectivitățile, ce alte 
acfluni sociale organizea
ză șl sprijini! Crucea 
Roșie ?

— ColaBarlnd cu alte 
ministere, organizații do 
stat ți obștești, care con
tribuie ta realizarea edu
cației cetățenești a mase
lor, Inițiem și sprijinim o 
serie de acțiuni cu carac
ter social. Astfel, mem
brii Crucii Roșii acordă 
sprijin ta domiciliu unor 
bolnavi cronici, convales
cenți șl bătrini fără fnmi-

lul ? tată Între
barea gravă șl - - - 
fundamentata pe 
care trebuie să șl-o pună fiecare pă
rinte. !

..Intllnlm clteodată — ne «trie 
Vasile Bălan, din București — tineri 
poluați moral, cu alergic ta cinate, 
ta dragostea țață de muncă, la tot 
ceea.cn ee dovedește statornic In 
viată.' Cine e de vină In fata acestor 
eșecuri?' Eu zic câ si părinții, care, 
după mine, trebuie să fie un fel de 
busolă pentru un copil. Lăsat de 
capul Iul, copilul poate rătăci dru
mul adevărat al vieții. Iată Insă că 
există părinți cure nu-șl fac datoria. 
Șl atunci putem sta indiferenți, pu-

Corauna Ion Roata, județul 
Ilfov. Pe șoseaua Bucureștl- 
Constanța. ta km S8, un indica
tor li îndrumă pe conducătorii 
auto spre comuna Grlndu, cu 
precizarea că plnă acolo tre
buie să străbată 20 de km» Ni
mic mai simplu. Dar, după nu
mai c.Ițlva kilometri parcurși, 
cu chiu cu val, drumul, neîn
grijit și nefolosit de multă 
vreme, se Înfundă Intr-o mlaș
tină, unde clleva dragline sapă 
un cana) de desecare. Păcăliți 
de Indicatorul buclucaș, uitat 
acolo de cel care nu In 
drumurile, talr-o singură 
nfia'"

Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 
|i corespondenții „Setate:!1

că, pentru a reda un om 
vieții/— este o satisfac
ție -morală Înaltă, o da
torie cetățenească. In acest 
was, activul de .Cruce Ro
șie duce acum o muncă 
susținută pentru sporirea 
numărului donatorilor o- 
noriticl de singe. în acest 
scop, folosim diverse me
tode de propagandă și a- 
gitațle vizuală, cum ur 
fl: afișele, pliantele, fil
mele; inițiem conferințe, 
expuneri, concursuri. In- 
tllnlri Intre donatori șl 
primitori. Efectele acestei 
acțiuni n-au Inttrztal să sc 
arate. Numai în Capitală

Aproape un secol de 
nobile tradiții umanitare 
marchează, existența acti
vității de Cruce Roșie tn 
țara -noastră. Pe baza ho- 
tărlfllar șl Indicațiilor 
conducerii de partid ta 
începutul acestui an,s-a -------j_. |a o peorgn- 

reconslderare și 
activității

pună umărul ta treabă si să nu mai 
sfideze cu atitudinea lor un întreg 
popor ce muncește cu hărnicie ri 
eroism pentru progresul tarii ?*

Ne-am oprit doar asupra dtorva 
păreri din zecile si zecile de scrisori 
sosite In ultimele zile ta redacție. 
Opiniile exprimate tint mult mal di
verse șl mu ora lor vom mal reveni. 
Aceasta diversitate- a punctelor do 
vedere are Insă o singură rezultan
ta : aceea de front eomun Împotriva 
mentalltațil retrograde, de parazit 
Împotriva traiului fără rnuncl. a tot 
ee poate genera „filozofia* existentei 
de ..rozător* din valorile create cu 
sudoare șl abnegație de cei multi»

șl In 
Ilfov, 
te de 
logic 
donolorilo: 
singe a crescut, in primul 
semestru, cu peste zece 
mii față de aceeași peri
oadă a anului trecut

— Ca organizație eu

șl bălaiul mare l-am tras de ta rele. tem trece mal departe • rldlclnd din
Acum ne mulțumește. Este șef de umeri ? Categoric, nu*.
echipă, decorat, căsătorit, gospodar, Pentru a-sl susține argumentele, 
cu doi copii. De aceea zic : li crești tovarășul Bălan ne . înfățișează tn
bine pe copil, așa II al“_. scrisoarea «a evoluția unul tlnâr cu-

Onlnla septuagenarului nostru clU- născut, numlndu-1 cu- Inițialele I. S.
tor-ește, deplin în
temeiată- Cu ce 
Înțelegere asupra 
rostului lumii • a- 
Jiingc ilnărul Ia 
vlrsta majorniu-

De ce așa ? Vom vedea curind. Pă
rinții acestuia nu prea s-au oeuoal 
de el. băiatul o nomlse rău de tot. 
..n-avea mult s-aîunaă ca Gh. Miu*. 
Dar unul din noi. vecinii. ..l-am luat 
da mină, l-am dus ta-fabrică șl, n- 
lutat să se califice In meseria do 
frezor. intllnlnd un colectiv sănătos, 
de cinste ®l hărnicie. I, S. a devenit 
cu totul altul. GIndcște așezat, s-a- 
căsătorit, ore șl un copil, are un rost, 
tar tovarășii ,de la fabrică, pentru 
meritele Iul. l-au făcut cinstea' să-I 
primească In‘partid*.

Ce alt exemplu de Intervenție

1S.12 Promenada duminicală, 
13,ce închiderea 

prtnz.
•'-3,C0 Deschiderea

- seară. Mari . .
nice : Orchestra simfonică a 
RatllolelevlzlunU sovietice di
rijată de Ghertadll Hojdcst- 
venakl Interpretează Simfo
nia a IlI-a de A. Starinbln. 

85,43 Săptămlna culturală bucu- 
rcșteană.

11,t» Romanțele Inimii. 
Si,S3 Din lumea științei.
îl, 40 Film serial : „Schulmelsler*. 

Reluarea episodului VI : 
„Conspirația Wallet*.

malurile abrupte ale fostului 
lac Greaca a început recolta
tul strugurilor din solul „Per
la". Este, desigur, rodul unui 
soare generos, dar șl al „ajuto
rului" pe care lucrătorii sta
țiunii l-au dat viei In silele 
friguroase. Așadar, o primă in- 
tilnlre — ce-i drept forțată", și 
tocmai prin aceasta deosebit 
de...dulce — cu toamna. In ca- 
rlnd li tur urma șl alte'e, nu 
măi puțin apreciate : pe măsură 
ce «c vor coace, cor fl culeși și 
licrafi struguri din solurile „Re
gina viilor", „Cardinal" die.

prompta a opiniei publice «-ar mal 
putea adăuaa lingă faptul acesta ?

„Unii tineri _ - .
Văleanu, din București — cred că 
socialismul e un fel de pomană unde 
sa poate mlnca șl bea fără plata «au 
muncă. Mai e nevoie «ă se zică rit 
de strimbă este o asemenea mentali-' 
tale?* „Cunosc, ti eu ci tivii coplt- 
bărbațl — na scrie ta fel. Plin de in
dignare/ M. O. B. din Ludjș — care 
nu lucrează, dar rnămlncă, trăiesc pe 
so inn re a părinților, făptui îmi pro
duce o adevărata nemulțumire. De 
ta 12 ani eu munceam In gospodăria 
părintească — prășeam, aram, co
seam. Știu pe cltlva care n-au intrat 
ta liceu sau la facultate sl umblă 
creanga toata ziua, sfldoază Drih le
nea lor efortul celor din lur. Clasa 
muncitoare a Dlătlt cu - erele iertfe 
dreptul ta muncă sl nu trebuie să în
găduim nimănui să ne llsnească prin 
aDucăturlle do-parazit, de trai batto- 
corțtor ne sudoarea noastră*.

Foarte multi cititori alnt unanimi 
In ODlnta că ta 18 nnl tlnărul este De 
deplin responsabil de faptele «ale. 

El are capacita
tea de a desprin
de binele de rău, 
este’în măsură să 
răspundă de ne
tele lui, a& apre
cieze singur că ni- 
«mlc din tot ceea 
ce se face, șî de 

care beneficiază șl el, ■ nu este 
declt rezultatul munclL „Convin
gerea mea eate că — ne scrie, in 
aceasta ordine de idol Ștefan Clo- 
banu, din Cluj — . ' 
razit de 18 ani știe 
Dacă stol și-l asculți lli._________
că II „duce capul*. Da. 11 duce capuL 
Numai ta muncă nu ..«e. trage*. Oare 
1a noi, unde se asigură totul pentru 
dezvoltarea tinerelului, unde omul 
este preluit dună fapte, pentru cit 
®e dăruie sodetalll. nu se net găsi 
posibllltatl mal ferme pentru a-i 
face șl De parazltl «ă ee trezească, 
să priceapă o data că e cazul să

| iîidicatOrul..^
.-ii ir. nniri mi' —. mfui • '

Auto-cl.stemn 32-B-5255, pro- ■ 
prietatea întreprinderii de In- I 
duslrtallznre n laptelui Bucu- | 
rești; se afla In Incinta Intre- 
prinderii similare din Satu- I 
Mare, de undo urma sfl plece I 
încărcata spre Capitală cu BOOT • 
litri de amlntlnfl. Clnd In cisternă | 
se aflau deja 2 GOT litri, mun
citorul loan Șcrban. care Intrtf | 
timp observase unele manevre . 
necurate, o cerut sistarea In- I 
cărcărll pentru a &e face din 
nou analiza procentului de gră- • 
slml din bidonașul cu probă și I 
din cisternă. Rezultatul anali- I 
zel a produa stupoare : In bl- I 
donaș se aflau acum 3 lingurițe a 
șl Jumătate de smintind In plus. | 
tar numărul unităților do gră- | 
siml era mal mic dorit al smln- . 
tlnii din cisternă. Chemate ta | 
fața locului, organele de miliție | 
au stabilit că Ion Neagu Duru- ' 
lână, delegatul recepționer al I 
LI.L. București, Introdusese In 
bldonașul de probă 3 lingurițe șl I 
jumătate de apă, fapt care e- . 
chivnla cu producerea unul mi- I 
nus de 12 000 lei In gestiunea | 
unității sătmărene. Acum L B. 
va suferi consecințele de rl- I 
goare.

Oameni de profesii dintre cele mal dlfcrlte. din toate 
colțurile țării, au pns.mlna pe creion pentru a-sl ex
prima răspicat opinia lor In legătură cu manifestările 
de parazitism sortai supuse dezbaterii publice în co
loanele ziarului nostru. Cu emoționanta responsabili
tate civici, cititorii se pronunță matur sl exigent ta 
, cazul tinlralul Gh. Mlu. aflat ta derivă*, adu clod ta 
discuție și alte „oiostre* reprobabile de nemuntiL do 

.... “ ................................... -

Ânftjn Vrdoljak 
Cu : Boris Dvomik, In- 
geberg Apelt, Ruzica 
Sokic. Boris Buzancic.

- SUPORT —
Desen de S. NOVAC

ccu ta altul, el șl-a continuat acti
vitatea progresistă cu mult curaj șl 
hotfirlre. „Do amenințările guver
nanților n-avem teamă. Iată — a- 
rfl'a el Intr-un articol — eu unul 
sînl din acei agitatori pe care ofi
ciosul guvernului ti sperie cu închl- 
soarea. Nu aștept să fiu denunțat, 
d mă decliir singur*.

în anul 1939 a fost Internat In la
gărul de la Caracal, apoi In cel de 
la Tg. Jiu, dc unde a fost eliberat 
ta 23 August 1&54.

în null puterii populare a ocupat 
funcții do răspundere ta Ministerul 
Educației șl învățămlntulul. mlliUnd 
pentru reorganizarea școlii șl Invft- 
țămlntutid nostru, pe baze noi, so- 
daliste.

oadn Interbelică, a activat In con
ducerea unor organlza'll do masă 
legale ale P.C.R. A fost secretar al 
Comitetului antirăzboinic (1032). se
cretar nl Comitetului național anti
fascist (103t). membru în Lisa îm
potriva prejudecăților șl supersti
țiilor. In comitetele cetăfenestl etc. 
în același timp, a participat la 
demascarea Înscenărilor judiciare 
regizate împotriva mllltanților co
muniști și antifasciști.

Decenii Ia rind i>ersecutat, ame
nințat, mutat disciplinar de ta un ll-

La 19 Iulie 1972 se împlinesc 00 
de ani de la nașterea profesorului 
Ale Cristea, militant de scamă al 
Partidului Comunist Român, remar
cabil om de cultură și glndllor 
marxist din palrin noastră. Născut 
ta comuna Lehecenl, din județul 
Bihor, ta familia unul învățător. Iile 
Cristea devine adept ol Ideilor 
Înaintate încă In anii studiilor li
ceale și universitare. El se afirmă 
apoi deopotrivă ca profesor înaintat 
șl publicist democrat, umanist, ta ga
zetele șl revistele romăneștl din 
Transilvania. Participant activ ta 
lupta pentru desăvârșirea unității 
statale a poporului român, n creat 
împreună cu Gh. Dlma, Tiberlu Bre- 
dicennu, Ștefan Popdvid ș.a.. primul 
Sfat Național Român din .Țara 
Birsei, o editat gazeta „Glasul ‘ Ar
dealului* (nolcmbrie-decembrle 1018) 
In care milita 
pentru democra- 
Uzarea vieții po
litice șl sociale, 
pentru drepturi 0Q F
egale ale tuturor wv •>
cetățenilor țării, 
indiferent de na
ționalitate.

Trăind. cu In
tensitate eveni
mentele soclol- 
politlce din pe
rioada de avlnt revoluționar 1918— 
1021, Iile Cristea este profund 
influențat do mișcarea muncito
rească a vremii, de‘ procesul 
complex de clarificare prin care 
trecea aceasta, de marele mo
ment pe care l-a constituit făurirea 
Partidului Comunist Român. Sub a- 
ceaslă Inriurire, In școală, in confe
rințele publice ținute ta Universita
tea populară croată din Inițiativa sa 
la Brașov (1021), în cadrul cluburilor 
mundtorești, dar mal ales In coloa
nele „Gazetei Transilvaniei* șî ale al
tor publicații progresiste, el mi
litează pentru drepturi politice .și 
do organizare, pentru liber
tăți democratice șl cetățenești, îm
potriva exploatării, a represiunii 
care n urmat grevei generale din 
octombrie 1920. îlle Cristea a salutat 
cu entuziasm primul congres al 
Partidului Comunist Romăn. „înțele
gem foarte bine că dreptatea socială 
nu se poale realiza fără aplicarea In
tegrală a programului socialist* — 
scrin el In ziarul „Dreptatea*, orga
nul secțiunii P.C.R. din Brașov, pro- 
nunțlndu-se pentru unitatea de ac
țiune a clasei muncitoare din Româ
nia, pentru unirea ihtr-un singur 
șuvoi revoluționar a claselor șl pă
turilor exploatate din întreaga țară, 
oferind funcționarilor, profesorilor, 
tuturor Intelectualilor, drept pildă, 
lupta revoluționară a muncitorilor.
. Jhipă’anul 11^1, sub îndrumarea 
directă -a "p.C;K",.'Ille Cristea."®).'a^ 

condusa, do partid. în 1031 .redac
tează revista „Spre stingă* pentru 
care este trimis ta fața Instanțelor 
de Judecată șl suspendat apoi din 
InvățBmlnt aproape doi ani. Cola
borează Intens ta revista „Bluze al
bastre*. la „Buletinul Comitetului de 
acțiune Împotriva războiului1- “ 
da“, „Clopolul1-

Convorbiro cu gonoral-colbnol 
Mihai BURCĂ,

tul nou*, „Cuvlntul liber", „Mani
fest*, „Vremuri noi*, „Zorile*, „Era 
nouă*, „Glasul nostru*. „Reporter* 
ș.n. In care a propagat cu curaj 
ideologia și politica Partidului Co
munist Român) a militat pentru 
transformarea revoluționară a so
cietății românești pe baze noi, so
rinii.'', te.

Articolele șl studiile sale, trailnd 
unele din cele mal Importante pro
bleme ale vieții soclal-polltlee. eco
nomice, culturale, ale., societății româ
nești dintre cele douâ războaie 
mondiale, se disting printr-o temei
nică documentare șl putere de sin
teză. prlntr-o uimitoare clarviziune 
științifică. Astfel, rclevlnd demago
gia și caracterul diversionist al hl- 
tlerismulul, Iile Cristea vorbea, încă 
ta 183-1, despre Inevitabilul sflrșlt al 
acestuia : „La 39 Ianuarie 1933 a fost

procedat 
ni rare,

.extindere 
acestei organizații, care In 
prezent numără peste 3 
milioane de membri. în 
legătură cu nolle el sar
cini, cu obiectivele ce-i 
stau In fnțăj tov. general- 
coîonel Mlhnl Burcă, pre
ședintele Consiliului Na
țional al Societății de 
Cruce Roșie din Republi
ca Socialistă România, 
ne-a relatai:

— Un obiectiv principal 
al întregii activități u or
ganizației este inițierea 
șl sprijinirea tuturor ac
țiunilor de educație sani
tară n maselor. în prezent 
are loc completarea, do
tarea și Instruirea grupe
lor sanitare șl n posturi
lor de prim - ajutor din 
instituții, întreprinderi, 
șantiere, cartiere, școli, 
trasee , șl obiective tn-ls- 
tice, stațiuni balneocli
materice. Este vorba de 
un • puternic detașament 
obștesc, de multa zeci do 
mii de persoane, pus. in 
slujim apărării sănătății, 
nl promovării cunoștințe
lor șl deprinderilor sani
tare, pentru intervenții ta 
cazul unor accidente, pre- 
lhtlmplnarea unor boli 
care cunosc o frecvență 
moi mare, a unor maladii 
de sezon, n îmbunătățirii 
condițiilor ta locul de 
muncă, n combaterii no
xelor etc. Numai ta jude
țul Brașov, de pildă, stat 
joeste 1 430 de gru|ie sa
nitare șl posturi de prim- 
njulor. In județul Brăila 
aproape TOT ș.a.m.d.

în atenția nouslră este 
și pregătirea, unul mare 
număr de surori de „Cru
ce Roșie*. Pentru reali
zarea acestui obiectiv 
Împreună cu Ministerul 
Sănătății vom trece la 
recrutarea profesorilor, 
lectorilor, ta pregătirea 
tematicii, a manualelor, 
stabilirea duratei de șco
larizare In vederea des
chiderii cursurilor.

— Crucea Roșie are la 
noi bechi tradiții pricind 
atragerea dc donatori o-

o comedie în culori 
studiourilor 

scenariul și regia :

„Am rămas văduvă ta 25 de ani — 
no scrie din Craiova Victoria Con- 
st.inliiicscu. Mliloacelc inele ma
teriale au fost modealc. CodRuI meu 
este azi ■ om In toată firea — are 27 
de ani.-L-am crewut demn, cu res
pectul centru munca. celor ■ din tur 
si a lui. și alnt ralndră că am dat so
cietății un om folositor*.

Ce bucurie omenească noate egala 
pe aceea a unul Dărinte care Isl v«îe 
urmașul Integrat ■ firesc In ritmul 
dinamic al «ocielătll ? Stimat sl Dre- 
tult pentru munca lui cinstită, pentru 
ODtlmlamuI robust .sub eemnul dem
nității umane, cu care descifrează 
viata. conccDe rostul său. conștient 
că prețuirea feocletfitll este ta rotație 
directă cu nartldoarea la edificarea 
noii orlndulri.

„Copia — adaugă oarcă ta conti
nuarea acestor reflecții Volcu Tănase. 
din Brăila — cum ti crești, osa Ii al. 
Sini tatăl a 4 băieți. Cel mare are 42 
dc ani. Cel mic. 32. Eu am 70 de ani 
șl pol zice că mă mlndresc cu fle
care dintre fiii mei. Toți se află 
In producție, muncesc cinstit. Un 
timp, unul dintre el, apucase pe un 
drum greșit. Dar ce. credeți că l-am 
lăsat de capul lui ? Șl eu, șl nevasta,

llc, participă, la asigura
rea asistenței sociale n 
mamei șl copilului, a co
piilor orfani, părăsiți și 
deficiențl, acordă ajutoa
re materiale ocazlonole 
unor persoane aflate tem
porar In suferință, spriji
nă activitatea colectivelor 
de autoritate tutelară șl 
de asistență socială, asi
gură legătura bolnavilor 
din spitale cu familiile 
lor etc. etc. Putem cita în 
acest sens lnlllnlrile ele
vilor unor școli generale 
din Brăila cu bătrlnll din 
cămine, ajutorul acordai 
de elevii din Brașov bă- 
trinllor fără familie prin 
efectuarea unor servicii 
— spart lemne, cumpără
turi, curățenie etc.

Este razul să amintim 
alei șl de acLlvitalea 
pe plan Internațional a 
„Crucii Roșii* pe linia 
schimbului de experiență, 
a stabilirii coordona tel m 
de Intr-ajutorare recipro
că. Astfel, reprezentanți 
al organizației noastre au 
participat ta cea de-o 
doua sesiune a Conferin
ței e.x 
mele ă. ,.,__,_ _______
nai umanitar de la Vlenn. 
Am acordat ajutoare 
populațiilor sinistrate din 
Peru, Iran, Afganistan șl 
acționăm permanent pa 
linia extinderii legăturilor 
cu societățile naționale de 
„Cruce Roșie*, ,Semilună 
Roșie*, „Leul* șl „Soarele 
Roșu*. Participăm acum 
la prima conferință eu
ropeană a Crucii Roșii de 
tineret de Ia Vama. Toate 
acestea slnt menite să 
contribuie ta ridlcareo 
prestigiului organizației 
noastre.

In prezent, in Intlmpl- 
narea Conferinței Națio
nale a partidului și a ce
lei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii — 
Societatea de Cruce Reșlc 
este hbtărltă să nu-șl pre
cupețească eforturile pen
tru traducerea ta viață a 
sarcinilor trasate de par
tid privind continua îm
bunătățire o stării de să
nătate a populației, ex
tinderea tuturor activită
ților cu caracter umanitar 
și social.
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Primiri ia Consiliul de Miniștri
Slmbălă la amiază, tovarășul Ja- 

rtoo Fazekas, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a primit pe mi
nistrul comerțului șl aprovizionării 
din R. D. Germană, Gftnter Sleber, 
care se află intr-o vizită In țara 
noastră. _ p.ji

La întrevedere, desfășurata intr-o 
atmosferă prietenească, a luat parte 
Nlcolae Bozitlog, -mlnialrul comerțu
lui interior, c :

A fost do față Hnna Marctzkl, în
sărcinatul cu nfacerl adrinterim al 
R. D. Germane la București.

★
Slmbălă dimineața, tovarășul Ion 

Pățan, vicepreședinte ol Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, n primit membri al delegației 
Mișcării Evoluției Soclolo a Africii 
Negre (M.E.S.A.N.) din Republica 
Africa Centrală, care face o vizită 
de prietenie ln țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă prietenească, a luat parte 
Constantin Stanclu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

în cadrul convorbirilor nu fast a- 
bordale probleme privind dezvolta
rea colaborării șl cooperării econo
mice șl tehhlco-ștllhțlflce Intre Re
publica Socialistă România șl Repu
blica Africa Centrală.

★
Tn aceeași zl, tovarășul Ion Pățan 

a primit delegația condusă de Han 
Hon Sop, prim adjunct al ministrului 
sănătății din RJ?.D. Coreeană, care

foce o vizită ln țara noastră, Ia invl- 
.tația Ministerului Sănătății.

La întrevedere, desfășurată !ntr-o 
otmosferă prletenenscă, nu luat parte 
acad. Theodor Burghele, min&lruî 
sănătăț!!, și Virginia Rum, adjunct 
al ministrului.

A fost dc față Kang Iăng SSp. am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. 1

*
Slmliătfl, Alexandru Calomfirescu, 

prim adjunct al ministrului sănătă
ții, șl Han Hon Sop, prim adjunct oi 
ministrului sănătății al R.P.D. Co
reene, au semnat la București Acor
dul Intre guvernul Republicii Socia
liste România șL guvernul Republi
cii Populare Democrate Coreene 
privind colaborarea ln domeniul să
nătății publice și științelor medi
cale.

Documentul prevede schimburi re
ciproce de cadre de specialitate, vi
zite dc documentare, stagii de spe
cializare șl perfecționare, partici
parea Ia manifestări științifice, 
schimburi dc publicații științifice șl 
cu caracter orgonlzatorlc, precum și 
acordarea do asistență medicala dc 

participat acad.
. ministrul sănă- 

„țll, membri al conducerii minlste- 
uiul șl alte persoane oficiale. '
Au fost prezențl Kang Iăng Sâp, 

; 7. r. D. Coreene ln

specialitate.
La semnare au |_ 2 '

Theodor Burghele, mlnlsl 
tățll, membri al conduceri 
ru

Au io„ t-™....,, ...» 
ambasadorul iR P. D. _ ___
București, șl membri al ambasadei.

(Agerpres)

de parlamentari socialiști din Elveția
DEJUN OFERIT DE TOVARĂȘUL EMIL BODNARAȘ

Tovarășul Emil Bodnaraș, mem- tavățămlht, știință șl cultură a Morii 
_. _i ,ii.--i, Adunări Naționale, Dan Marțian,

prim-secretar al C.C. al U.T.CL mi
nistru pentru problemele tinerelului, 
și -Mircea Angel eseu, membru al 
Comisiei de politică externă a Marii 
Adunări Naționale.

în timpul dejunului, tovarășul 
Emil Bodruiriiș șl dr. Arthur Schmid 
nu rostit toasturi.

' ★
în aceeași zl, cu prilejul prezenței, 

în țara noastră n delegației de par
lamentari socialiști, condusă de dr. 
Arthur Schmid, ’președintele Parti
dului Socialist Elvețian, Alfred R.'ip- 
pard, ambasadorul Elveției la Bucu-' 
rești, a oferit o recepție.

Au participat tovarășii Emil Bod-: 
naraș, Ștefan Voltcc, Mlhal Dalea, 
Ștefan Andrei, Gheorghe Vosllîchl, 
Mîron Nicolcscu, Dan Marțian, Mir
cea Angelescu.

1 (Agerpres)

liSS-' - ■■ - « «« ..... ■

bru al Comitetului :Executft7'âl Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte ai Consiliului de Stat, 
a oferit slmbălă un dejun In dnsten 
delegației de parlamentari socialiști, 
conduiâ de dr. Arthur Schmid, pre
ședintele Partidului Socialist Elve
țian; care face o vizită ln ‘ țara 
noastră.

Au participat tovarășii Ștefan Voi-; 
tec, membru al Comitetului Execu
tiv" al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, Milml Do-, 
len, membru supleant ol Comitetu
lui Executiv al C.C. nl P.C.R., pre
ședintele Comisiei dc politică exter-, 
nă a Marii Adunări Naționale. Ște
fan -Andrei,' secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe VaslIIchJ, membru 
ol C.C. nl P.C.1U, președintele Comi
siei pcnlru (sănătate, muncă $1 asigu
rări sociale a Marii Adunări Naționa
le, Mlron Nlcolescu, membru al C.G al 
P.C.R., membru al Comisiei pentru

Arthur Schmid, 
dulul Socialist 
pard, ambasadorul

Comisia pentru politică externă, 
Comisia pentru problemele de apă
rare șl Comisia Juridică ale Marii A- 
dunări Naționale s-au Întrunit. In 
ziua de 15 iulie ST— " - - -
Marii Adunări Nații 
ședlnțla tovarășului Mlhal Dalea, 
președintele Comisiei 
ti că externă.

1072, ta Palatul 
ionale, sub pre-

penlru poll-
Comlslîle au examinat, din însăr

cinarea Consiliului de Stat. Proiec
tul da decret pentru ratificarea Tra-

talului do prietenie, colaborare șl 
asistență mutuală Intre Republica 
Socialistă România șl Republica De- 1 
mocrată Germană, semnat ta Bucu
rești ta 12 mal 1072, in vederea ra
tificării acestuia de către Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Avizul favorabil adoptat in una
nimitate do comisii a fost Înaintat 
Consiliului do Stat al Republicii So
cialiste România. (Agerpren)

............ .0,

Recepție la Ambasada
Republicii Africa Centrală

Slrnbâtâ după-amLază, Elisabeth 
Domltien, vicepreședintă a Mișcării 
Evoluției Sociale a Africii Negre 
(M.E.S.A.N.) din Republica Africa 
Centrală, șl membrii delegației 
M.E.S.A.N.. aflată Intr-o vizită da 
prietenie ln țara noastră, ]a Invita
ția C.C. al P.C.R., au oferit o recep
ție In saloanele Ambasadei Republi
cii Africa Centrală.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Pană, Gheorghe Cioară, Fiori an Dă- 
nălachc. Cornel Burtică, Vnslle Pa

in Pățan, Ion Stănescu. Ște- 
Andrel, precum ai membri al

7 CC

Cronica ziiei
In Capitală au luat sflrșlt lucrările 

celei de-a 5-a sesiuni a Grupei de 
lucru pentru hidraulica agricolă 
-I.. Comisiei europene
F.A.O. pentru agricultură. Au fost

SOCIALISTE
—...... ' I. '.... .

C.C. al P.C.R., ol Consiliului de Mi
niștri, șefi de secție ta C.C. al P.C.Il., 
odjuncțl de șef dc secție ta C.C. al 
P.C.IL, membri al conducerii unor 
instituții centrale, secretari al Co
mitetului municipal București al 
P.C.Il., priml-secrelari șl secretari ni 
comitetelor de partid ale sectoarelor 
de municipiu.

Au participat Alberto Sato, amba
sadorul Republicii Africa Centrală ta 
București, și membrii ambasadei.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

IHUHVUU, VW411(21 .
tlUncț, Ion Pățan, 
fan 1 ‘

CLUJ

a Parlamentului Austriei a părăsit Capitala

celei de-a 5-a sesiuni a Grupai de

din -cadrul
F.A.O. pentru agricultură. Au fost 
dezbătute probleme. In legătură cu 
aplicarea unor tehnologii nol' de Iri- ' 
gațll, ameliorarea solurilor saline șl 
alcaline cu ajutorul ■ drenajului, pre
cum șl aspecte tehnlco-ecdnomlce 
privind utilajele, folosite în lucrările 
de drenaj șl desecări./

Pnrticipanțll de peste hotare au , 
vizitat marele sistem de Irigații 
Corasu șl .Institutul de studii și cer
cetări pentru Îmbunătățiri funciare 
din București, i '

In încheierea lucrărilor • au fost 
realeșl președintele Grupei ;de lu
cru, Juan Pazo® GI1 Spania, ’ lor 
vicepreședinți Corvhn Șoriieren — 
Olanda și Victor Negomireanu — 
Romănia.

, SlmMtă dimineața a părăsit portul 
Constanța nuva-școata ,.Snvaron'fi“ a 
marinei militare a Turclel. Timp de 
trei zile, cit au fost oaspeți ai prin
cipalului port românesc, membrii 
echipajului navei turcești1 au vizitat 
orașul Constanța, obiective culturale 
șl turistice de pe litoral, precum șl 
școala militară de ofițeri activi de 
marină „Mlrcen cel Bfltrln*.

(Așerprțs) 
r . ........ . , ,,

Cuvîntarea însărcinatului 
cu afaceri ad-interim 

al Republicii Irak la posturile 
de radio si televiziuneI « I
Cu prilejul sărbătorii naționale n 

Republicii Irak, Sotah Eddin I Al- 
Shelkhll,, Însărcinatul cu afaceri od- 
lnlerim al aceste! țări la București, 
a vorbit slmbătă seara la posturile 
noastre de televiziune.

REPUBLICA CUBA
■ in

se wbesc 15 IML.
Acum șase Iuh.1., aici, angajamentul de

1 lingă gatul Guayabal termina luarărtfe 
y -> -

unde 
t cum școala secundară 
/ rurală „CeBba 7“„ nu ....___ _ „ __  ._
ț era dorii un teren vi- ' Istoric;» zl a o&altulul 
V ran, acoperit de'm&ră- r- >
l clnls. Alund a luat 
J flintă , mal tatii un 
J campament Au venit 
t apoi 83 de tineri din 
’ 27 de țări ale lumii.
I Intre care sl 6

uleciștl din Româ
nia, organizat! In,, ca
drul Brlaăztl Inlema- 
țlonala F3Î.T.D.' ,.'Ju- _____ _______ ____ _

V Ho Antonio Melln*. A- care peste puțin timp 
i' c&stora 11 s-eu alăturat vor primi 5®t> de elevi 
1 133 de, tineri. cubanezL șl eleve. Aceasta este
l Au taceou* ăbol lu- „Celba 7°, răsărită cu 
’ c-ărilc ne șantier — din nărnlnt. Inoonjura- 

.15 de grădini eu fiori 
I da ooort.

Aceasta este școala 
care, cum snun briCKi- 
dieriL a Invătat mâl 
mult do 15 limb! I

Aceasta este clădirea 
care Intre zidurile el. 
In fiecare otanseu. 
«-.indă sau metru pă
trat do mozaic fficllol- 
tor. păstrează o nării- _ ..............
cică din munca flccă- Victor STAMATE 
ru! brigadier, aceasta 
este lucrarea care’ a Havana

Infrăttt tineri din 
atltea tari.

După, cinci luni si 
bunătate de muncă, 
băieții noștri fi ut pe 
deplin ■ mulțumiți. =Pe 
șantierul ..Ceiba 7“ — 
Îmi spune Gheorghe 

■ lîabacea. resnonsabîlul 
Brunului de tineri ro
mă ni — a-a construit 
nu numai, o școală.

a 
Uii.._ _ _____ da

din provincia Havana', contlnictie a scolii 
sa Înaltă â- . pinii ta 2fl Iulie, cind 

ponorul cubanez săr
bătorește 10 ani de la 

‘2^.___ __  _ 1,
MixicadeL La 1 Iulie, 
a uză lamentai era în
deplinit — cu 23 de 
zile mai devreme I

Iată și oaern tru-, — 
moașă, solidă, ștrălu- Aici a-au pus temelii 
ciad tn lumina , eoaro- solide unor legături de 
Iul tropical ; patru prietenia frățească In- 
corpuri de clădire cu tro. tlncri din .’pateu 
pereții exteriori von- *

, s'țl In ălbasteu marin.

nltavi. țflri.

(

iccstora lî s-au alăturat vor primi BOT de elevi

Au începu* ătool Iu- 
c-ările pe șantier — 
primele eforturi conta- .

i gata ale brigadierilor . șl terenuri 
J înfrățiți, primele Iz- 
l blnzl. primele eatis-
' fncțlL
j Brigada a devenit cu
l timpul o mare familie. 
. limbajul comun fiind.
1 In pofida diferentelor
l de idiomuri, acela al
< muncii șl nl ®oll<iârilă-
1 ții internaționale. .
( încă de la Început,
i brigadieri! șî-au luat

viața internațională

j tineri din -i.T.ru 
continente. Mulțumim 
gazdelor cubaneze 
îxsntru toată grija irf 
atenția manifestate
față da noi. pentru 
Invitația ce ne-au a- 
dresat-o să partici
păm Ia sărbătorirea 
zilei de 20 Iulie*.

Grupul dc utecLșt! s-a 
dovedit ta' înălțimea 
misiunii ce le-n fost 
încredințată de a . ti 
purtătorii mesajului de 
solidaritate nl tinere
lului României, socia
liste cu poporul cuba
nez.

!

O nouă promoțlo de activiști de 
partid, cursanțl al Institutului pen
tru pregătirea cadrelor in problo- 
mele conducerii social-polltice, a 
absolvit cursurile Academiei „Ște
fan Gheorghiu3. Cadrelor de condu
cere pregătite de acest Înalt for da 
invâțămînt superior do partid 11 se 
adaugă, nației;r.jjesieiSCO rdo; activiști i 
înarmați. cu ■ temWnl^'taunojtini'eain 
siraus*® îâsxWii 

linia politică n partidului, să contri
buie la dezvoltarea șl Îmbogățirea 
creatoare u teoriei șl practicii con
strucției socialiste.

Cu acest prilej, la Academia „Ște
fan Gheorghiu1’, n avut lac șimbâtă 
o festivitate la caro au participat 
tovarășii Loonlo Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. ni 
P.C.R., președintele consiliului de 
conducere al Academiei, Cornel Bur
tică, membru supleant nl Comite
tului Executiv al C.C. nl, P.C.R., se
cretar nl C.C. al P.CJL, membrii bi
roului consiliului de conducere nl 
Academiei, cadre didactice șl slu- 
denți.

în încheierea festivității s-<l dat 
citiră textului telegramei adresate 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășa Ini 
Nicolao CeBttșeseu, prin caro absol
venții tșl exprimă totala lor adeziu
ne față do politica clarvăzătoare In
ternă șl internațională a partidului

șl statalul nmlrii. Dorim șl cu acest 
prilej, se spune In telegramă, eă n- 
flrmăm ln fața' Comitetului Cen
tral, n dumneavoastră personal, Iubi
te tovarășe Nlcolae Ceauțeacu, că 
noi, absolvenți! acestei promoții, 
vom depune Întreaga noastră capa-
cltate.de muncă, tMle cunoștințele
adumulata I 
Îndeplinirea 
dhilor co“ho1 vor’fPMcrroi 
Vofn’nervi cu deVotnm&nt $1 
țle cauza nobilă do făurire n socie
tății socialisto mullltaternl dezvol
tate In scumpa noastră patrie. Aten
ției șl grijii Comitetului Central de 
a promova șl crește cadre de acti
viști cu o temeinică pregătiră riti- 
lem hotarițl să-l răspundem prin 
abnegație șl fermitate, prin Înaltă, 
responsabilitate tn activitatea ce o 
vom desfășura pcnlru traducerea In 
viață a politicii științifice mnrxlal- 
lonlnlsto a partidului nostru.

Vă asigurăm încă o dată, mult sti
mate tovarășe Nlcolae Cetțușescu, 
că vom face totul, că ne vom dărui 
întreaga noastră capacitate de mun
că pentru a fi la înălțimea cerințe
lor sporite po caro partidul Io pune 
în fața activiștilor săi, do a-șl adu
ce contribuția la transpunerea în 
practică a holărlrllor Congresului nl 
X-lea, cn șl a celor ce vor fl adop
tata do Conferința Națională a par
tidul uL

(Agerpres),

ai

Simbătă dimineața a părăsit Ca
pitala Karl CrarneLz, președintele 
Comisiei pentru politică externă a 
Parlamentului Austriei, secretar al 
Partidului Socialist Austriac, cârc, 
ta invitația Comisiei pentru pollțlța’ 
oxtemă n Marii Adunări Naționale, 
a făcut o vlidtă ln țara noastră.

Ln plecare,' pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de Mihril 
Dalea, membru supleant al Comite
tului Executiv al C C. nl P.C.R., pre
ședintele , Comisiei pentru politică 
externă , a M.A.N.,’/. Jeân Llvcstm, 
membrii>- ol ComiteIW"06 «intfu-

Au fost dc față Rudolf Bogncri 
însărcinatul cu afaceri tjd-lrițjerlm 
nl Austriei la București, șl membri 
al ambasade).

înainte de plecară, oaspetele a-pun 
ln. evidență. lnlr-o declarație făcută 
redactorului Agerpres, C. Oprlcă, si-! 
mlllludlnea ce exista lntro poziția 
Austriei șl cea a României ta ce pri-

vește necesitatea convocării cit mal 
grabnice a conferinței pentru securi
tate ln Europa.

După ce a subliniat că un sistem 
de securitate europeană trebuie să 
garanteze tuturor statelor continen
tului dreptul do a se dezvolta inde- 
peridont și suveran, fără imixtiuni 
din afară, oaspetele austriac și-a 
exprimat convingerea că Încă-in 
toamna acestui an va putea’ avea loc 
o conferință pregătitoare ln. Helsinki. 
Desigur, a arătat domnia sa, nu vu 

tă o singură reuniune. Pj-o-. 
•' țavcă loc- o serie dc con-;

. flirncvole. poate, de, for- . 
Orgâhlștn. perntantihL s 

aldre, parlamentarul austriac ’ 
a declarat relațiile dintre România șl 
Austria slnt in prflzcnt deosebit de’ 
bune. Convorbirile pe caro le-am 
avut in România șl îndeosebi cele cu 
președintele Consiliului dc Stat 
domnul Nicolao Ceaușescu, nu fost 
foarte interesanta șl utile, ele refo- 
rindu-sa 1a cele mal diverse domenlL 

(Agerpres)

comunali
Ln Școala interjudețeană de 

partid Cluj s-a încheiat ieri 
cursul de pregătire și perfecți
onare o președinților consilii
lor 'populare din 116 comune,-
din țară. Cu acest prilej, par
ticipant,li seriei ta-II-a a curbu
lui, scare, re înscrie-în acțlunea- 
Inlțlată dc partid pentru per
fecționarea pregătirii cadrelor 
din economie și administrația; 
locală, nu adresat o telegramă 

■C.C. al T.C.IL, tovarășului 
/Nlcotae Ceaujescu, prin carai4<V, 
nhgajeazfi tă-șl , spdrtefficăci’efor-rț.

’’ turtle. pe'nlrâ 'unfft^iTri^%u®PE: 
•. tor obiactlvd ștabllltejw&partlțî " 

de 'prima Conferință pe țni.'. ..
; secretarilor comitetelor de-par

tid șl a președinților consiliilor 
populare comunale, îndeplinirii 
ltotarlrljor pe care le va adopta 

‘ Conferința . Națională n partldu

stabilitei
irti â

tokio Manifestări cu prilejul 
semicentenarului P. C. din Japonia

Centenarul Țesăforiei de lină 
Sighișoara

dustriol textile șl participarea acti
vă a colectivului de oameni ol 
muncii al acestei Întreprinderi la o- 
“tra de construire a socialismului

Cu același prilej, pentru merite 
deosebite în muncă, un număr de 35 
do muncitori, maiștri, tehnicieni șl 

. ■ ’----- -- Ingineri al Țesfitorlel de lină Șlghl-
tar al Comitetului județean Mureș șoara au fost distinși cu ordine șl
al P.C.R., președintele consiliului medalii ale Republicii Socialista

România.
Intr-o atmosferă de puternic en

tuziasm, colectivul Țesătorlel de lină 
ira a adresat o telegramă 
P.CJL, tovarășului Nlcolae 

, . prin care Ișl exprimă
calda recunoștință pentru înalta 
distincție acordata, angajamentul de 
a obține șl în viitor noi succese In 
producție, pentru a îndeplini sarci
na actualului plan cincinal, în numai 
patru ani și o lună.

(Agerpres)

«O
Tesătoria de lină Sighișoara, pri

ma țcsătorle mecanică din Transil
vania, a Împlinit 100 de tini de activi
tate neîntrerupta. pera de construire

Cu acest prilej, la Întreprinderea In patria noastră, 
centenară, almbflte a avut loc o ~ • . . .
festivitate ta care, alături dc colec
tivul întreprinderii, au luat parte 
tovarășul Nlcolae Vereș, prim-secre- 

al P.C.R., președl____  _________
popular județean, Ion Crăciun, mi
nistrul Industriei ușoare, șl alte per
soane oficiale.

în aplauzele celor prezențl, 
rășul Ștefan Poterii, viceprci 
al Consiliului do Stat al ...,______
Socialisto România, a luminat direc
torului Întreprinderii, Ing. Măria 
David, „Ordinul Muncii* claia I, 
cu caro a fast distinsă Tesătoria de 
lină sighișoara, pentru contribuția 
deosebită adusă la dezvoltarea In

ezențl,. tova- Sighișoara
[copreședinte C.C. al P.(
11 Republicii Ceaușcscu,
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„TÎNĂRUL LENINIST»
Număr închinat Conferinței Naționale a Partidului

Comunist Român
FORUM : Petru Panzarti: La ol- .Aurel I>. Gabriel« Investiția do cu- 

*■ ‘j • viad Galln s O necesitate 
l educația tehnică ; Dobre 
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Dobinzi și cîștiguri în bani 
și ebiecte acordate de C.E.C.

■
Pe Ungă alte drepturi șl avantaje trageri Ia sorți trimestriale, depu- 

do care beneficiază cel aproapu 
8 000 0®» de posesori de librete de 
economii. Casa de Economii șl 
Conscmnațiuni acordă Importante 
dobinzi șl clștlguri ln bani și obiec
te. Acestea constituie, deopotrivă, 
o răsplata h spiritului do economie 
șl un mijloc do sporire a venitu
rilor bănești ale depunătorilor.

Depunătorii caro folosesc libretul 
de economii cu dobindă primesc 
pentru sumele păstrate la C.K.C. o 
iloblndă de 3J ta sulă pe an. penr 
tru depunerile așa-numllo ,Ja ve
dere*, șl do 5 la sută pentru depte- 
nerilo „po termen*. Un calcul ele
mentar relevă marele avantaj ul 
economiilor obținute pe această cu
te : dacă cineva ar depune în lin
eare lună cita &OT lei la C.E.C., du
pă cinci ani, sumei totale de 
30 COT lei 1 re adaugă un clștlg, din j 
doblnzlle de 5 la sută, îh valoara 
do 4 084.23 lob

O nllft modalitate de economisire 
n banilor- ta C.E.C. o constituie 
contai cureîit personal, la caro sa 
acordă o doblndă de 2 la sută pe 
an. în afară de aceasta, cu ajuto
rul contului curent personal se pot 
efdclua plâțl ocazionale sau perio
dice către instituții, întreprinderi 
prestatoare de servicii etc.

De asemenea, Cosa de Economii 
și Conscmnațiuni acordă dobinzi șl 
titularilor de librete de economii cu 
doblndă și elțUguri (3 la sută pe 
ân), do librete de economii cu do- 
blndă șl clștlguri In autoturlsmo (2 
Ia sută pe un), precum șl de librete 
dc economii |JOntru turism (2 la 
aulă pa an). Po lingă dobinzi, po
sesorii acestor Instrumente de eco
nomisire beneficiază și dc o serie 
de clștlguri. Aâtfel, depunătorii pe 
librete de economii cu dablndâ șl 
clștlguri participă la tragerile In 
sorți trimestriale; cu valori dc -plnă 
ta Bă COT de lei, corrBtlnd ln garni
turi de mobilă, televizoare, frigide
re, aparate de radio ele. Tot prin

Îndeosebi problema agresiunii State
lor Unite in Vietnam ’ î

în aceeași zl. a avut Ioc o recepție 
oferită de conducerea partidului, ! Ia
ca re au luat parte aproximativ j o 
mie de .persoane — comuniști Ș șt 
simpatizant! ni P.C.J., reprezentanți 
al sindicatelor japoneze, participant!! 
fa simpozionul teoretic Internațional 
organizat cu prilejul semlconteiwru- 
lui P.C.J., reprezentanți al corpului 
diplomatic.

Manifestările consacrate sărbătoririi' 
unei jumătăți de veac de la eroarea 
P.C. din Japonia vor continua In pe
rioada următoare. La 18 iulie, j Ia.

F29 Iulie — un mare spectacol hr-, 
fistic. Al. XlV-lea Festival al zin
cului „Aknhătaa,‘carc’ va fl organizat 

amuraroa, pc aceasm oaza, u una.
guvern democratic. Kenji Miyamoto renltafțn
n abordat, de osumenca, o serie de {|>ril In cy^ri despre lupta P.C.J " 
probleme ale 61‘uațlol Internaționale, cel cincizeci de ani de existență.

TOKIO 15. — Corespondentul A- 
gerpres, Fl. Tulu, transmite : SImbătă 
a avui ioc, In clădirea „Hlblya Public 
Hnll“ din centrul orașului Tokio, o 
adunare festivă organizată cu prilejul 
sărbătoririi o 50 do ani dc ln crea
rea Partidului Comunist din Japonia

Președintele C.C. ni P.CU., Sanzo 
Nosaka, a rostit cuVlnlul de daschl- 
dero și a prezentat-noul stong șl 
noua„ emblemă . a parlldulul. A luat 
hpol "cuvintul Kenjf Miyamoto, pre- 
ședlniqle Prezidiului C.C. al P.C.J., 
care a Mcut o largă expunere, despre 
trecutul de luptă nl partldultti, des
pre succesele obținute'In col 50 de 

' ■’ despre sarclniloșnc-
IȘlHer ato-.v.cpîniî&jătilor s-a' referit Ia țwrfĂ- 
. țh*4îapon(a*^i^friiiț^iâbl' 

cornun fil forțelor progresiste șl in- 
staurarda. pe această bază, a unul

nhl (ta-<;xișlcațăȚ- despn 
tente ți tte -vi:mr_ ale

CICLU DE FILME 
ROMÂNEȘTI LA CINEMA-.4 
TOGRAFUL „PATRIA" 

DIN CAPITALÂ

Tokio vi
ier»

iulie — un mare spectacol

rulul „Aknhăta”, caro’ va ft organ] 
în septembrie, va fl "

_______________ ____________ _fun
film In culori despre lupta P.C.J. î:i

VARȘOVIA
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Ședința comună a conducerii
I .*1*1

„ jrțl trimestriale, depu
nătorilor po librete de economii cu 
dobindă și clștlguri in autoturisme 
Ii so acordâ clștlguri In nutoiuils- 
tno, de diferite mărci, iar poseso
rilor libretelor de economii pentru 
turism li so acordă, prin tragere la 
sorți, dștiguri în excursii peste ho
tare.

Pentru depunătorii caro doresc 
ca sumele păstrate ta C.E.C. să spo
rească prin ciștlgurl în bani le stau 
Ia dispoziție alte Instrumente dd 
economisire, prtntro cârc libretul de 
economii cu clștlguri. Prin trageri 
la sorți , trimestriale, C.E.C. acordă 
la flecare I 000 dc librete cile 15 
clștlguri in bani. Ln riadul lor, titu
larii de librete de economii eu riș
ti guri in materialo de construcții 
pot obține, prin trageri ta sorți tri
mestriale, clștlguri in bani, cu caro 
Ișl pot procura, cu prioritate, prin
cipalele materialo necesare con
struirii de locuințe. Tot trimestrial, 
prin tragere la sorți, litutarli dc 
librete de economii pentru con
struirea dc locuințe pot Intra in 
posesia unor Importante clșllguri 
ln bont

In flecare lună, posesorilor dc 
obligațiuni C.E.C, 11 so acordă, prin 
trageri la sorți, 3 087 dștlguri ■ do 
die IOT OM) lai, 75 KM lei, 50 COT lei, 
23 COT lei, 10 COT lei și altele, in va
loare totală dc 3 471 400 lot Aceasta 
înseamnă că la cele 12 trageri la 
sorți din cursul unul an, Casa de 
Economii șl Conscmnațiuni acordă 
clștlguri ln valoare dc pesta 41 mi
lioane lei.

Unul din Importantele avantaje 
oferite de C.E.C. este șl acela că 
Ionic depunerile, pe orice tip dc li
brete, toate cițtigurlle șl doblnzlle 
obținute sini scutite dc orice fel dc 
Impozite și taxe. De ■ asemenea, 
orice operațiune de depunere sau 
rosti iulro de sumo, ca șl acordarea 
dobinzllor șl diferitelor ciț'Jgurl, sa ‘ 
efectuează graiuIL'

‘ ț.v ‘.v-.- ”r; v< n 1 ’Sywa'■'f«7

Iu i
Ocom

- 18 Iulie — <
- 10 iulie — MIHAI ,

COLUMNA

ZUL
— 20 Iulie — SERATA
- 21 iulie - PUTEREA Șl A- 

DEVARUL

VARȘOVIA 15 (Agcrprcss). 
Varșovia a avut Ioc o ședln,,. 
mună a-Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. a Prezidiului Consiliului 
de Miniștri șl a Prezidiului Consiliu
lui Central al Sindicatelor, la care 
au fost examinate, rezultatele Înde
plinirii planului economic pe pri- 
muT semestru al anului curent — in
formează agenția P.A.P.

.....................; - Lâ 
a avui Ioc o ședință co-

Coruilliuiui

11

ju|

Dlroui Politic al C.C. al P.M.U.P.' 
a ascultat, de asemenea, informarea 
prezentata de Piotr Jaroszowicz. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P,, președintele Consiliului 
dc Miniștri, despre lucrările celei 
de-a XXVI-a sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economie Reciproc șl a 
aprobat activitatea delegației polo
neze 1a sesiune.'

•’SPORT. •/SP0RT;> SPORT • SPORT « SPORT

,;Regata Snagov“ la canotaj
1

f: ACTUALITATEA LA TENIS

teri au luat sflrțlt Întrecerile com
petiției Internaționale de canotaj â- 
cademlc „Regata Snagov1*’, Ia care 
au participat vlslașl din Cehoslova
cia, U.R.S.S. și România.

Concursul a fost dominat dc spor
tivii români, Învingători In cinci din 
cele șapte finale disputate.

Iată clștlgătoril probelor : schit 4 
plus 1 — Avangard Kiev (0’23") ; 
sehlf 2 fără eîrmael —; Dlnamo- (Iile 
Oanță — Dumitru Grumezescu) 
TOI" ; Sehlf simplu — Alexandru A- 
posteanu (Steaua) 7*24” 5/10 î sehlf 
2 plus 1 — Steaua (Adalbert Agh — 
Mlhal Naumcncu și. O. Gheorghe) 
7T0" ; sehlf 1 fără cirmacl — Dlnamo 
(Tușa, Ivanov, Grumezescu, Onnță) 
0"21"3/10; sehlf 2 vlsle — Steaua 
(G. Mcreuță - V. Popa) 0’49" 2/10 ; 
sehlf 8 plus 1 — Armia Kiev 
(5W 5/10).

OMUL SOCIALISMULUI I
rarea țării de sub jugul 
fascist, exprimat ln lupta 
revoluționară a coinuniș- _

. Iilor. Dar astăzi, după'
" toate dovozllo date do-oa-.

Sub asemenea glndurl 1
înălțătoare ne Îndreptam ’
privirile spre apropiata ț
Conferință Națională a t
partidului; ln care, slntcm J
convinși, vom vedea Încă )
un’ semn al maturității 1

, r________  ____  spiriiufl- sel muncitoare, al capncl- 1
....... 10, prin caro un întreg tățll sale1 dc a conduce i

nl te llmpun. rămășițele nolli Românii, ’cl II. vrea popor pătrunde.- estr ■ . _ . - . i
trecutului șl cu. tonte dl- po om conștlont ®i demn stăplnll
flimllățlle inerente orlcă- de viitorul ce țl-1 etilO-
rer procesa do înnoire a rește. .
vieții. Există’ fuhdâhieh'ul a-

Partldul a atras nu o ccstel conștiințe ? Există 
’ dată atenția asupra aces- încă dlnfllhto de Cllbâ-

(Urmare din pag, I)
slficat ln acțiuni multiple 
do producție șl creație, 
cliczâșulte de pricepere 
Individuală șl responsabi
litate socială, trebulo să 
devină șl pe plan arlla- 
tlco-llterari ..eroul zilelor 
noastre* ln luptă cu ton- 
ta' vIciHlludinlîe po care 
nl le Jmpun rămășițele 
trecutului șl cu, tonic dl-

proceso do înnoire a 
ții.

tul lucru, lor dacă In ul
timul timp prin docu
mentele cale â accentuat 
tot mal .mult Importanța

.cardinală â conștiinței so- ,,______________________ _ _
clallste, nil e numnî pen- menii muncii do toato ca-
tru că vrea elemente mal tegorille In construcția
productive și mal apte socialistă, avem cartltudi- ... , , ,
pentru creație ln prpee- nou că a sosit momen- politice a partidului cla
sul de dezvoltare multi- lui unei mutații splritua- sel muncitoare, a.I capad-
talerală n socialismului, a 
nolli Românii, cl II, vrea popor . S6 pătrunde.. este poporul cu mina sigura i 

as ussa ,dxx,"“,iii.n™«Sf ■ 
prefacerilor radicale. II- perfecționări, al afirmării .J 
torn turn militantă poale șl plenare n vocație! con- 1 
lenkniA bS «d «drnirtnarr» a omului nou- *trebuie să joace un rol 
de prim rang.

siructoare a omului nou- ' 
lui timp al pațrieL ț

• Noi vlclorll romanești în „Cupa
Orantes, flnalișll. Ia Baastad e Țîrlac în llnalâ la dublu, (la 
Gstaad) cu,.. învingătorul său de Ieri • Mureșan în scnilllnalc, 

Ia „Cupa Mării Baltice"
J • i i . . '

0—2, 6—3, 0—3. La rindul său, Oran
tes a cl.știgat destul de ușor, cu 0—2, 
fl—1, 0—4, semifinala disputată cu te- 
.nlstnanul maghiar Balaș Tar&czl.

o Finala probei de dublu bărbați 
.din cadrul turneului international 
;de ta Gstaad (Elveția) se va aispu- 
ia lntro perechile Tiriac (România), 
Panntta (Italia)—Glmeno, Munos 
(Spania). In semifinala perechea ȚI- 

.riac, Pnnatta n Învins cu 4—0. 6—3, 
0—2 cuplul Kcch (Brazilia), Moore 
(R.Ș.A.).

Ieri, ln semifinalele probei de sim
plu, Ion Tiriac l-a lnulnlt po italia
nul Adriano Pnnatta, în fața cărulo- 
n pierdut ln patru seturi cu 8—8, 
5—7, 0—6, 1—0. în finală, Panotta vn 
Juca împotriva spaniolului Andrea 
Glmeno. . ’

• • Tenltmonul nostru Sever Mu- 
:T,i.i;ri s-a calificat pentru scmltlna- 

<1610 turneului internațional „Cupa. 
Mării Baltice* de la Sopot (Polonia). 
In sferturile dc finală Mureșan l-a 
învins cu 6—8, '7—5, 0—1 pe polone
zul AndrzeJcvskL

'J'-• . • ] -j"'1 s-'-'l-’’ -.'■ii.'1
o în penultima zl a ACupel Bal

canice*‘la tenis. care se desfășoară 
pe terenurile „Progresul* din Capi
tală, nu fost Înregistrate următoarele 
rezultate : masculin : România—Bul
garia 3—0 ; Grocla—iugoslavia 2—1 ; 
feminin : România—Turcia 3—0 : 
Bulgaria—Iugoslavia 2—1. Clștlglnd 
partida do dubiu (Întreruptă vineri)*, 
echipa masculină a României a teri 
minat învingătoare cu 2—1 meciul 
cu formația Iugoslaviei. Ultimele 
lnlilnlri nle competiției se vor des
fășura astăzi cu Incopero da ta ora 
14JK).

o Spaniolul Manual Orantes șl 
românul Iile N&sta.to. liderul și res
pectiv al doilea clasat ln ..Marele 
premiu —. F.I.LT.“, tșl vor disputa 
finala probei do simplu bărbați 
din cadrul turneului Inicrnaționa! 

»de ta Btoslad (Suedia).
După ce n clștignt partida cu sue

dezul Horg (întreruptă vtacrl). Die 
Năstare 1-n întilnil Jn semifinale 
pe Jucătorul spaniol Juon Gisbert 
Manlfcstfnd o lamă dispoziție dc 
joc, Năstase a obținut victoria cu

- Ieri ln țară vremea a fost frumoa- 
. să șl călduroasă, cu ccr variabil mal 
mult senin, cu toiul izolat, In sud- 

, calul țării srau semnalat- averse do 
, ploaie și descărcări elecirlcc : vlnlul 
. a suflat potrivii; cu Intensificări In 
. sudul șl estul țării, temperatura no- 
.ruiul ln ora. 14 oscita lntro 25 grade

inpernlura ao- 
_  Intre 25 grade 

la Moldova Veche șl Inl’orsura Bu
zăului șl.M grade la Cotnari șl Măl- 
căneștl.

La București,
7 . S’*

vremea a fost fru-

Balcanică**, o Năsțase șl

”î? ’
moașă șl călduroasă, cu cer senin, 
vlnlul a auftal cu Intensificări din 
-rectorul ■ estic, temperatura maximă 
a fost, do 34 do grade, Pentru 17, 18 
și 19 îullo : vreme frumoasă, șl căi-, 
duroasfl, averse Izolate so vor sem
nala ln sud-vestul țării șl In re
giunea de munte, vlnlul va prezenta 
Intensificări dlh sectorul estic, ta 
Începutul Intervalului Temperatu
rile minime vor fl cuprinse Intre 
13 șl 23 grade, tar maximele lntro 28 
șl 38 grade.

La București, vreme frumoasă și 
călduroasă, cerul va fi variabil, mai 
mult senin, vlnlul cu inieslflcărl, 1a 
Începutul intervalului, din sectorul 
estic. Temperatura &e menține ri
dicată.

i

■/O 1
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Nlcolae- Ceaușcscu : tovarășul John
Gollan, secretar general, al P.C. dîn

l,

i

waffi

Antambiu! folcloric .Junii Si
pe scena 
„Wondel-

importante domenii.
Sesiunea a marcat, totodată, 

creștere a numărului (fi " 
nle C.A.E.R., aprobind In

ților ta aciuata sesiune să dea

se menține încordate

Succese ale patrioților 
pe toate fronturile de luptă 

din Vietnamul de sud
® LA QUANG TRI, TRUPELE SAIGONEZE ÎNCEARCĂ 

SA SCAPE PRIN FUGA DIN ÎNCERCUIRE

VIETNAMUL DE SUD 15 (Agerpros). — încercarea trupelor saigo- 
neze de a pătrunde In spatele pozițiilor deținute de patrioți In zona 
orașului Quang Tri s-a soldat cu un eșec.

Sîmbătă, peste 800 de militari 
ai trupelor marionetă se stră
duiau să Iasă din încercuirea 
forțelor patriotice, <răutindii-șl 
scăparea prin fugă. Muiți dintre 
partlripanțli la desantul aerian 
salgonez și-au găsit moartea pe 
cimpurlle de orez din împreju
rimile orașului, Patriotll au do
boril un clieopler a! trapelor 
marionetă, la bordul cărata se 
afla colonelul saigonez Nguyen 
Trong Bao, șeful statului 
major al diviziei de para- 
șutlștl care este angajată in 
lupte cu forțele patriotice.

De asemenea, forțele de elibera
re din Jurul orașului Hue continua 
să Înregistreze succese, concentrlnd 
un intens tir de artilerie sl rachete 
asupra pozițiilor deținute de trupele 
marioneta. Patriot!! Ișl Intensifica 
presiunea asupra acestei localități, in 
pofida raidurilor de bombardament 
efectuate do aviația S.U.A.

Trupele salgoneze au primit puter
nice lovituri din partea forțelor pa
triotice și In regiunea orașului An 
Loc. Forțele patriotice au dobori! 13 
elicoptere ale Inamicului șl au captu
rat importante cantități de arme șl 
muniții.

0 LOVITURA DATA
POLITICII BLOCURILOR 

MILITARE

! PAKISTANUL
s-a retras din

l

„Pentru securitate 
și colaborare în Europa1

APELVI. CONFERINȚEI MUNCITOREȘTI DESFĂȘURATE
IN CADRUL MANIFESTĂRILOR „SAPTAMÎNII MARII BALTICE"

Vizita șefului statului cambodgian 
in Iugoslavia

CUVTNTARILE ROSTITE DE I. B. TITO Șl NORODOM SIANUK

BELGRAD 15 (Agerpres). — Lu- 
Ind cuvlntul Ia o recepție oferită l.n 
cinstea lut N®odom Slanuk. șeful 
statului cambodgian, președintele 
Frontului Național Unit al Cambotl- 
glel, care se află Intr-o vizită ofi
cială In Iugoslavia, președintele 
Ioslp Broz Tito a spus că războiul 
Îndelungat din Indochina demonstrea
ză, fără echivoc, că popoarele care 
luptă pentru o cauză Justă, pentru 
apărarea drepturi!® lor legitime — 
așa cum este cazul popoarelor din 
Cambodgta, Vietnam și Laos — nu 
pot fi subjugate de nici o forță. Este 
timpul — a subliniat președintele 
Tito > — să so recunoască dreptul 
popoarelor din Indochina de u-șl

a consultărilor multilaterale consa
crate pregătirii conferinței europene 
de securitate șl colaborare, .pentru 
recunoașterea R.D.G. șl primirea el 
In O.N.U.

Conferința a mal adoptat o decla
rație privind dezarmarea, rare cere 
ca marile cuceriri ale științei și teh
nicii să fie puse exclusiv In slujba 
scopurilor pașnice șl progresului so
cial. Conferința s-a pronunțat pentru 
convocarea. linei reuniuni mondiale 
consacrată dezarmării.

A avut loc șl - un simpozion pe 
tema luptei împotriva poluării in 
spațiul Mării Băltire.

..Săptămina Mării Baltice” a luat 
sfirșit, simbălă, prin ample serbări 
populare..

hotărî singure aoarta, fără omesteă 
din afară, conform năzuințelor lor. 
O condiție indispensabilă pentru a- 
ceasta o constituie retragerea trupe
lor S.U.A. șl ale aliaților 1® din In
dochina.

Răspunzi nd, prințul Norodom Sîn- 
nuk n exprimat mulțumiri Iugosla
viei pentru recunoașterea Guvernu
lui Regal de Uniune Națională, care 
nu a ezitat să recurgă la arme, cu 
scopul de □ restabili Independența 
și integritatea națională, dreptul poj. 
porului cambodgian de a trăi liber.- 
Singura soluție n problemei cambod-, 
gicne o conslllule retragerea deplină" 
șl necondiționată a trupei® străine 
de pe terit®lul național, Încetarea 
operațiunilor neriene americane, sis
tarea ajutorului militar, economic și 
politic pentru regimul de la Pnom 
Penh și recunoașterea dreptului po
porului klimer la autodeterminare, 
fără nici un amestec din afară.

■fr
; Slmbătâ nu ’avut loc, la Brlqnl, 

corivOTblrl oficiale intre Iosip Broz 
Tito și Norodom Slanuk. Cel doi 
șefi de stat și-nu exprimat voința da 

n contribui, lntr-o măsură sporită, la 
înfăptuirea boHiririlor adoptate de re
prezentanții țării® nealiniate In re
centa 1® conferință de la Lusaka.

BERLIN 15. — Corespondentul
nost ni, ȘL. Deju, transmite : Una din 
Importantele manifestări politice din 
cadrul „Săpiâminii Mării Baltice” — 
n fost Conferința muncitorească. Cel 
peste GIM) de reprezentanți al mișcă
rii sindicale din țările baltice, pre
cum și din Norvegia șl Islanda, 
șl-au exprimat voința do n contribui 
la promovarea colaborării, păcii și 
securității pe continentul nostru. Vor- 
bilorii s-nu pronunțat pentru con
vocarea unei conferințe sindicale eu
ropene.

Conferința n adresat un apel — 
„Pentru securitate și colab®are In 
Europa” — tuturor forțelor democra
tice de pe continent Partlcipanții so 
pronunță pentru începerea imediată

ISLi%>lABAD 15 (Agorpres). 
— Luînd cuvlntul, vineri noap
tea, in fain membr lor Adună
rii Naționale, președintele Zul- 
fikar Aii Illiutto a anunțat re
tragerea Pakistanului din Or
ganizația Tratatului Asiei de 
sud-est (SJEA.T.O.J. Președin
tele Dhulto a precizat, eu ace
lași prilej, că Pakistanul va 
cămine, în continuare, membru 
al Organizației Tratatului Cen
tral (C.E.N.T.O.L alătnrl de 
Iran, Turcia și Marea Britanic. 
In ca-ul în care parte>-erli din 
C.F.N.T.O. nu își vor onora însă 
obligaț'ile1 pe care ic au in ca
drul organizaț'ei față de ‘Pakis
tan — a 1 subliniat Bhutto — 
Pakistanul se va retrage și din 
C.E.N.T.O.

Menționăm că, în ultimii ani, 
Pakistanul, ca, șl Franța, nu a 
mni avut, un rol activ in 
S.E.A.T.O., reprezentnnț’i săi 
lipsind și de la recentă sesiu
ne a Consiliului pactului, dasfă- 
șurată în iunie la Canberra 
(Australia).

4r
Adunarea Națională pakista

neză, convocată in sesiune ex
traordinară de președintele 
Zulflkar Aii Bhutto, a ratifi
cat, In urma unor dezbateri 
care au durat cinci zile'; acor
dul îndo-pakistanez de la Sim
la. După cum se știe, n- 
cordul prevede, Intre altele, 
adoptarea unor măsuri pen
tru reluarea rotațiilor d'ploma- 
Uce dintre cele două țări șl re
nunțarea 1a folosirea forței In 
soluționarea disputelor dintre 
India șl Pakistan.

MOI BOMBARDAMENTE AMERICANE 
ASUPRA TERITORIULUI R. D. VIETNAM

HANOI 14 (Agorpres). — Aviația 
nmericună a efectuat, la 13 iulie, noi pul 
bombardamente asupra digurilor din .Exl 
provincia Thai Blnh, asupra orașului 
Hon Gal, precum șl n zonelor popu
late din insula Cat Ba. lingă Halfong, 
și din provinciile Hn Bac. Quimg 
Ninh. Hal Lung. Thai Blnh. Nam Ha, 
Ninh Blnh, Thanh Hoa. Nghe An, 
Ha TInh, Quang Binh șl din zona 
Vinii Linh, din R. D. Vietnam, ucl- 
gind și rănind numeroși locuitori 
pașnici, distrugind locuințe și Insti
tuții economice și culturale. Infor
mează agenția V.N.A. O porțiune de 
120 metri din digul aflat in localita
tea Mam Duong, din nrovlncin Nom 
Ha, a fost grav avariată.

înlr-o declarație de protest dată 
—iblicității de Ministerul Afacerii®

:terne al R JJ. Vietnam se c®e cu 
fermitate guvernului american să În
ceteze netntlrztat bombardamentele, 
blocarea șl minarea porturilor și 
toata celelalte acțiuni de încălcare 
n suveranității șl securității R. D. 
Vietnam. 1

I , .? 'J

1 Avioane sud-africane < 
! împrăștie substanțe ; 
; defoliante asupra ; 

£ regiunilor eliberate ;
din Mozambic

Agenția V.N'.A. anunță că, la 13 
Iulie, forțele armato și populația 
din regiunea Vinh Linh. din R. D. 
Vietnam, au doboril un bombardier- 
gigant „B-58* en opt motoare, a- 
parținînd forțelor aeriene 
S.U.A.

Acțiuni în sprijinul 
normalizării 
relațiilor

TOKIO 13 (Agerpres). — Liga de- 
putalllâr pentru restabilirea relații
lor Japono-chlnezo a Dietei nipone 
a oferit o recepție in onoarea lui 
Sioo Sian-clen, care a sosit ta TokJo 
pentru a-șl lua in primire postul de 
șef - al Biroului do legătură al Ofi
ciului pentru memorandumul comer
cial Chlna-Japonln. Au fost prezenți 
membri al Dietei japonezi?, reprezen- 
tlnd partidele socialist, Komelto și 
socialist-democratic. în toasturile lor, 
gazdele șl-au reafirmat hotărirea de 
a depune, in continuare, eforturi 
pentru restabilirea dl mai rapidă n 
relațiilor diplomatice dintre China șl 
Japonia.

TOKIO 15 — Corespondentul Ager- 
pres, Fl. Tulu, transmite : La Teatrul 
„Nissel” din Tokio a avut loc, vineri 
.'•.earn, spectacolul de gală al trupei 
de balet din Șanhal, aflată in Ja
ponia la invitația Asociației pentru 
achlmburi culturale Jnponia-Chlna și 
a ziarului „Asahl Shfrnbun”. Artiș
tii chinezi âu prezentat opera „Fata 
cu părul cărunt” șl concertul pentru 
plan șl orchestră „Fluviul Galben”. 
La spectacol au asistat Yasuhiro Na- 
knsone, ministrul industriei șl co
merțului Internațional. Takeo Mikl, 
ministru do stat, Aiiclilro Fujiyama, 
președintele LJglI dcputnțllor japo
nezi pentru normalizarea relațiilor 
dintre Japonia șl R. P. Chineză, To- 
momi Narita, președintele partidu
lui socialist, Yoshlkatsu Takclrl, pre
ședintele partidului Komelto, alte 
personalități nipone.

întro evenimentele lmp®tante ale 
ultimei eăptămlnl, un loc distinct 11 
ocupă sesiunea a XXVI-n a Consi
liului do Ajutor Economic Reciproc, 
care a avut loc intre 10 și 13 iulie la 
Moscova. Semnifica deosebită a 
acestei sesiuni, tfi ta nivelul
șefilor de guverne, mai ales
clin faptul că ea u co iult prima 
reuniune de acest gen după sesiunea 
din Iulie .1971 ținută la București, 
tind a fost adoptat Programul com
plex al adlndrli șl perfecționării in 
continuare a colaborării șl dezvol
tării integrării economico socialiste 
a țărilor membre ale C.A.E.Il.

După cum ®e știe, România apre
ciază că programul complex deschi
de noi posibilități de ompliflrarc șl 
di verși fi e® e a formei® do colaborare 
și cooperare economică dintre ță
rile membre, de coordonare a planu
rilor lor naționale, da specializare In 
producție. Sensul întregii acostai ac
tivități este, după părerea țării 
noastre, de a contribui Ia dezvolia- 
rca economiei fiecărei țări, la Întă
rirea bazei tchnlco-materlale a so
cialismului in fiec®o țară șl, prin 
aceasta. In întărirea socialismului pe 
plan mondial. Potrivit programului 
complex, colaborarea între țările 
membre ale C.A.EJL se bazează pe 
liberul conslmțămlnt, pe recunoaște
rea Intereselor fiecărui .stat do, b 
jiarticipa la o formă sau alta de 
cooperare, pe respectarea deciziilor 
suverane ale fiecărui jiartid, fiecă
rui guvern.

Examinarea aplicării programului 
complex In primul an do la intrarea
sa in vigoare a permis partlcipan- ...... . 0 
apreciere pozitivă rezultatelor do- 
bindlle, evidențiind un șir de ac
țiuni cum tintîncheierea unui mare 
număr de convenții bilaterale și 
multilaterale, realizarea de progresie 
In domenlllo specializării și coope
rării in ramuri do bază ale produc
ției, ale colaborării tehnlco-ștllnțl- 
flce ; s-au înfăptuit do asemenea

SITUAȚIA DIN
IRLANDA DE NORD

• în Uillmele două .zile, ÎÂ îriaitffi 
do Nord și-au pierdut viața; In

'cuftul' devenirilor dijjH^trupdTsîliffi-; 
tarilce șl elementele extremiste ale 
I.R.A. (Armata Republicană Irlande
ză), cel puțin 11 persoane. Bilanțul 
incidentelor produse In ultimii trei 
ani in această provincie britanică se 
ridică acum in 43'fl de morțl, dintre 
care ZII numai ta 1972.

• Intr-un discurs rostit în fața 
parlamentului, primul ministru ol 
Republicii Irlanda, Jack Lynch, a 
declarat că o modalitate 'de resta
bilire o păcii in Ulst® ® constllui-o 
crearea unei „administrații regiona
le, compusă din liderii politici al 
relor două comunități, pentru con
ducerea provinciei”.

Șeful guvernului do la Dublin s-a 
pronunțat, din nou, in favoaren unor 
negocieri intre guvernele Marii .Bri
tanii, Republicii Irlanda șl reprezen
tanții grupărilor confesionale — ca
tolică șl protestantă — din Irlanda de 
Norțl, in efortul do a evita declan
șarea unui război tivii

• Secretarul general adjunct al 
Partidului Comunist din Irlanda, 
James Stewart, afirmă, intr-un ar
ticol publicat In ziarul „MORNING 
STAR”, că întreruperea „armisti
țiului” din Irlanda de Nord esto un 
act regratablL.

„în situația actuală, ctIzo poate fl 
îndepărtată printr-o declarație a gu
vernului britanic In care să anunțe 
Intenția sa fermă do a adopta o lege 
n drepturilor ca tiaz.ă a democrației 
In Irlanda do Nord* arată James 
Stewart.

Președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Polone, 
Henryk Jablonski, a primit delegația 
parlamentară a R.P.D. Coreene, con
dusă de Kong RIang Uk, vicepre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme. (P.A.P.).

Primul ministru Fidel 
'Castro-»1’’1411111 r*

pfviCT 'peninr.e condusă ? de • .îun n <Jose 
Caile, subsecretar la Mlhlsțbrul de 
Externe, care a semnat, In Havana, 
acOTdu! de restabilire a relații!® di
plomatice Intre Cuba ,șl Peru.

Ștefan Olszowskl, minls’ 
trai afacerilor externe al R P. Po
lone, șl-a Încheiat slmMlă, vizita 
oficială prietenie in R.P. Bulga
ria, anunță agenția P.AP. în prima 
Jumătate a zilei, ministrul a . fost' 
primit de Todor Jlvkov, prim-secre- 
tqr al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat, și de 
Stanko Todorov, președintele Consi
liului-de Miniștri al R.P. Bulgaria, 

în încheierea vizitei â' fost, dat 
publicității hn comunicat comun.

0 întrevedere între K. 
Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și Le Duc Tho, 
membru al rBiroului Politic, secretar 
al CC. al Partidului cel® ce Mun
ro®? din Vietnam, consilier special al 
șefului . delegației .guvernului R, D. 
Vietnam la conferința cvodripartită 
de la Paris eu ' privire la Vietnam, 
a avut I® la Moscova. Slmbâtă, 
Le Duc Thb ă părăsit Moscova. în 
aceeași zi, el a sosit In Paris.

Kurt Bachmann și Max 
Reimmn BU tost do ca,r0 
comitetul regional nl P.C. German

din landul vest-german Rehanla de 
nord-Westtalta drept candidați pen
tru Bundestag In viitoarele alegeri 
programate a se desțășura In această 
toamnă.

Convorbiri cohoslovaco- 
siriono. Darnasc au 111X11 st*r* 
șit convorbirile dintre delegația C.C. 
al P.C. din .Cehoslovacia, condusă de 
,V- &link,'.mltimhni ol Prezidlulul C.C. 
al'E,C;fe,'3eeroțfrr al C.&raR.P.C.O,. 
și . delegația Partidului Socialise Arab 
Boas din,Siria, condusă, de A. Ahmnr, 
secretar adjunct al' partidului;

Un nou guvern în Bu
rundi a -ost nl,mlL rie Prf"7i;<bn- 
........ Republicii, Michel Mlcombaro. 
Postul de prim-mlnlslru a, fost, fn-

' Nyn-

Cin En-Iol, PrenilcruI Con- 
slllului de Stat al R.P. Chineze, n 
primit un grup.de savanțl americani 
de origine chineză, care efectuează, 
In prezent, o vizită In țara lor de' 
origină. Printre oaspeții americani se 
nfifl CI Kun-jen — lider ui grupului 
— vicepreședinte al Laboratorului 
centra! de cercetări de fizică apli
cata de la Universitatea John I-Iop- 
ktttfi; ți pnifasof JS catedra dd.DzlCă 
microundei®,^ Clno"- Clao-11, jsrofcfer 
de mecanică a 'fluidelor șl astrq'flzlcă 
in Massachusetts Institute of Tech
nology.

• Plinii mercenari tud-africanl ’ 
t âcjtoncacd In Mozamblc tmpo- ’
> trlua forțelor FRELIMO- — a- <
> nimfă intr-un număr recent aia- ț 
“ rul englez „Sunday Times”.' Fo- 4
> lotind aparate de zbor speciale, ț 
i escorlatc de aviația portugheză,; . 
) pilofll sud-africanl ImprâșHe ’
> subtlanfe chimice de.'o'.iante ’ 
I asupra regiunilor eliberate. „Pi- ’ 
■ tații și avioanele — precizează < 
: ziarul —j slnt pufl la dispoziție < 
' de o firmă'sud-afrlcan&l In ve- <( 
’ darea executării acestor acțiuni, 4 
1 numerele de înregistrare și In- . 
1 semnele avioanelor tint acope- ’ 
ș rite cu copsca ; plloții. deși nu ’ 
k poartă uniforme, slnt lnarmati“. < 
. Pentru fiecare zbor, mercena- <

ril primesc 2U0 do dolari. El au < 
’ insfrocțluni sil procedeze la 4 
I distrugerea avioanelor, in cazul 4
> cind acestea ar fl silite sfl ale- . 
» rizeze tn interiorul teritoriului ’ 
) rontrolat de patrloti. Sunday ‘ 
4 Times0 arată că nu do mult l 
. unul din aceste avioane a fost <

ierldr abartdi jde o rafală dă ( 
mitralieră, reuplnd doar cu mdre 4

1 Treutate să să întoarcă la bază. 4
> vvvwvvwvwvvvvv!

Comunicat 
soviețo-egiptean

MOSCOVA 15 (Agcrpres). — A- 
gențla T.AS.S. n dat publicității co
municatul cu privire la vizita prie- 
tenească, de lucru, efectuată ln u- 
nlunea Sovietică de primul ministru 
al Republicii Arabe Egipt, Ariz 
Sedkl, cu care prilej a purtat con
vorbiri cu L.I. Brejnev șl AN. Ko- 
sigbln. Au participat 1 șutite oficiali
tăți sovietice șl egiptene.

Comunicatul arată că a fost efec
tuat un schimb de păreri lntr-o sfe
ră largă de probleme alo relnțlil® 
dintre U.ILS.S.'șl Egipt, precum, șl 
In probleme nețurile ale situației I in
ternaționale, o atenție deosebită fi
ind acordată situației din Orientul 
Apropiat. S-a constatat că relațiile 
dintre U.fLS.S. șl Egipt se dezvolta 
In deplină conformitate cu tratatul 
sovlelo-eglptenn de prietenie șl j co
laborare, ffubilniindu-se, in speriat, 
Importanța nepstei colaborări pentru 

dorința' ferinfi- da" a' întări rclnțliladorința' fermă' dn“ ă' întări relațiile 
dintre U.RJS.S. șl Egipt pe plan .po
litic, economic, militar șl In alte (do
menii.

tele
POStul __ .. - ,---98^
credința! fostului ministru aJ agri
culturii șl zootehniei, Albin 
moyo. care deține, totodată., șl func
ția de secretar executiv ni Partidu
lui Unității si Progresului Național.

Jeon Westwood a fost 
(deasa în luncjia de preșe
dinte al Partidului democrat 
din S.U.IL,,n lo,cul lu|
O'Brien, al cirul mandat a expirat

Marinarii navelor de 
coasta japoneze au reluat 
lUCHll, aceepllnd propunerile de 
compromis prezentate de armatori 
pe morglncn cererilor lor privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
șl viață. Greva a durat 02 de zile.

CURSUL DOLARULUI

Odată cu transmiterea ultime
lor 30 de Imagini ale Planetei 
Marie, sonda spațială americană 
,..Mai-!ner-!3“ șl-a încheiat, prac
tic, misiunea. începlnd din no
iembrie, anul trecut, cele două 
camere de luat vederi de Ia bor
dul sondei spațiale nu transmis 
ta .Jet Propulsion Laboratory" 
din Pasadena 7 IM fotografii, 
care vor permite alcătuirea u- 
nel hărți detailate a suprafeței 
marț ie ne.

bitilui“ a prezentat, 
teatrului In aer liber _ 
park” din Amsterdam, un spec
tacol de dhiece șl dansuri popu
lare din toate zonele fdril. Pu
blicul olandez a răsplătit cu 
îndelungi aplauze inalta finută 
artistică a interpretării dansu
rilor Tomânețti „Căluțul", „Dans 
oltenesc" și „Dans din mărgi- 

•nlmea Sibiului", cxprimlndu-ți 
admirația față de fantezia ți 
varietatea folclorului nostru.

măsuri menite să asigure perfecțio
narea in continuare a formei® șl 
metodelor comerțului exterior. ro
tațiilor valutar-flnanclare etc. In a- 
celași timp, au fost preconizate noi 
măguri de multiplicare a acestor re
lații, de extindere a cooperării In

o 
irllcrr membre 

__ .________, __ unanimi
tate cererea făcută in acest sens de 
Republica Cuba’— ceea re relevă 
caracterul C.A.E.R.; de organizație 
deschisă colaborării cu celelalte țâri

într-o atmosferă prietenească, au 
fost examinate-.probleme ale dezvol
tării In continuare a colaborării eco
nomice dintre cele două țări In dl- 
ferltc domenii. ■

în aceste- zile de efervescență 
creatoare din preajma Conferinței 
Naționale a P.C.R. apare tot mal 
pregnant slrlnsa îmbinare, In întrea
ga activitate a partidului nostru, a 
preocupării pentru edificarea cu 
succes a socialismului In patria 
noastră, ca o sarcină in același timp 
națională șl Internațională, cu aceea 
pentru dezvoltarea legăturilor de so-

Pentru a doua zi consecutiv, 
vineri băncile centrale vest-euro- 
pene au fost silite aâ intervină, pe 
piețele de schimburi valutare pen
tru a sprijini masiv cursul dolaru
lui amenințat din nou să cadă sub 
nivelul parltar permis.

Cea mal mare presiune asupra 
monedei americane s-a Înregistrat 
la bursa din Frankfurt pe Main aHt 
Joi; tind Bundesbankul a cumpărat 
160 milioane dolari la paritatea de 
3.15 mărci pentru un doi®, .cit mal 
ales vineri, tind Banca Federală 
vest-germană a fost obligată să ab
soarbă rol puțin EOă milioane do
lari, pentru a-i redresa cursul care 
scăzuse sub< 3,15 mărci. i

Banca Națională a Olandei a cr.'.f- 
pfirat vineri 100 milioane dolari la 
paritatea do 3,1720 florini pentru un 
dolar, după ce cu o zl înainte cum
părase o cantitate de dolari apro
ximativ egală. O situație , similară 
s-a înregistrat și po alte piețe do 
schimburi valutare occidentale.

La Bursa din Londra continuă 
redresarea cursului Urci sterline, 
in timp ce cursul dolarului se cle- 
preclazâ. In comparație cu moneda 
britanică.

în pofida dezmințirii® oficiate 
în legătură cu eventualitatea In
stituirii unui curs fluctuant comun 
al monedei®» vest-europene, pre
siunile asupra dolarului amrolcah 
nu slăbesc totuși, specialiștii filrțd 
de părere că actuala fază a crizei 
dolarului ar fi fost declanșată t®- 
mai in legătură cu știri necontir- 
mato privind instituirea unul ase
menea curs. (Agerpres)

CbiocHveîe viitorului 
plan de dezvoltare a Al
geriei. Cons*Jiul Revoluției și gu
vernul nigerian nu examinat, In 
sesiune, comună!’ directivele privind 
noul plan do dezvoltare economică 
pe 1974—1977. Pianul prevede spori
rea producției cu 8 1a sută pe an, ri
dicarea nivelului do trai al populației, 
lichidarea totală a șomajului șl dez
voltarea armonioasă a tuturor regiu
nilor țării.- Vpr fl sporite substanțial 
Investițiile'; Industrializarea va con
tinua intr-un ritm rapid, mal ales In 
sectoarele energetic și ol construc
țiilor de mașini, precum șl In ramu
rile industriale caro valorifică resur
sele naturale ale țăriL

Importante Investiții vor fl făcute 
șl in agricultură, tn centrul preocu
pării® afllndu-sc valwlflcarca supe
rioară a suprafețelor agricole șl a 
resurselor de apă.

In domeniul Invățămînlultil șl al 
pregătirii cadrelor, planul prevede 
sporirea numărului de specialiști șl 
cadre tehnice necesare economiei na
ționale, In pregătirea acestora ur- 
mlnd să șe pună un accent deosebit 
pe asigurarea, unei legături strinse 
Intre procesul de Invățămlnt șl acti
vitatea productivă.

de Sud — este ca problema sud-viet
nameză să fie rezolvată pe deplin șl 
IKntrii totdeauna. Aceasta înseamnă 
rezolvarea concomitentă h problenie- 
lor politice și militare, care să per
mită să șo treacă la acorduri generale 
șl să se pună capăt războiului, să fie 
restabilită pacea". . .

Partea am®îcană a revenit Ia 
masa conferinței anunțlnd șl ea că 
dorește „tratative ?;erioase“. Opinia 
publică internațională, care așteaptă 
ca această afirmație să ■ fie Întărită 
de fapte, de propuneri noi, construc
tive, constată că Ia prima ședință nu 
au fost prezentate din partea dele
gației amerleanc asemenea propu
neri. Mai mult, chiar în zilele din 
preajma și din timpul reuniunii, 
S.UĂ- șl-au Întețit bombardamen
tele asupra orașelor, obiectivelor e- 
conomice și regiunilor jwpulnle ale 
R.D. Vietnam, ca și a zonelor ■ elibe
rata din Vietnamul de sud. Evident 
bombardamentele nu stnt de natură 
să înlesnească tratativele — singura 
cale rațională pentru Ilchid®ea fo
carului de război din Imlochlnn. Acest 

. adevăr devine tot mal limpede șl 
pentru opinia publică din S.U.A — 
așa cum s-a vădit concludent la Con
venția partidului democrat de la Mia
mi, unde a fost promovat drept candi
dat al partidului ln.aleg®lle din toam
nă senatorul McGovern, care și-a 
axat Întreaga campanie pe platforma 
încetării imediate ■ a războiului din 
Vietnam.

Alături de popoarele iubitoare de 
pace de pretutindeni, opinia publică 
din ț®n noastră exprimă cerința ca 
tratativele de la Paria să fie mar
cate de un spirit pozitiv, constructiv, 
care să ducă In cele‘din urmă Ia 
sttogcrea vllvătăllor războiului, la 

__ ____ _____ t____----- _______ --------- . retragerea completă o trupei® ame- j 
Fiii și a restabiii pacea fn Vietnam. ricâne din .Indochina, ta^ asigurarea»: 
___ ___ ...___ _____ - ____ ... dreptului sacru al popoarel® viet

namez, cambodgian, șl laoțian de a-șl 
hotărî singure so®ln, fără nld un

Marcn Britanic, dr. Agosllnho Neto, 
președintele Mișcării populare pen
tru eliberarea Angolel, membrii de
legației Mișcării Evoluției- Sociale a 
Africii Negre (M.E-S.A.N.) din Re
publica Africa Centrală.

Totodată, vizitele făcute tn țara 
noastră de Paul Findley, membru al 
Camerei Reprezentanților a S.l'.A., 
Kari Czemetz, președintele Co- 
rnlslel pentru politică, externă a 
Parlamentului Austriei, de par
lamentari socialiști elvețieni In- 
vederenză consecvența politicii noas
tre In promovarea un® relații-

socialisto, dt șl cu alte state care 
doresc aceasta. După cum se știe, 
Partidul Comunist Român, țara noas
tră, consldOTlnd drept o înaltă Înda
torire de a milita neabătut pentru 
dezvoltarea colaborării atit cu țările 
membre nle C.AE.R., cit și cu toate 
celelalte țări socialiste, se pronunță 
pentru o asemenea activitate care să 
creeze condiții pentru participarea și 

,a altor țări socialiste, a ®lcăror țări 
dornice să participe la C.A.E.R. în 
ședința ra din 14 iulie, Comitatul 
Executiv ol C.C. ni P.C.R., nscultlnd 
informarea cu privire in activitatea 
desfășurată de delegația română, 
condusă de tovnrășul Ion Gheorgho 
Mau-er, președintele Consiliului de 
Miniștri, la lucrările celei de-n 
XXVI-n sesiuni n C.A.E.R., a apro
bat in unanimitate activitatea dele
gației.

în timpul prezenței la Moscova, 
tovarășul Ion Ghoorghe Maurer a 
avail o InUlnlrc cu tovarășul A N. 
Knslghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.ILS.S„ în cursul căreia,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

Udnrltate Internnțlonnlislfi. în acest 
sens,' vizita făcuta, in țara noastră do 
ministrul de externe al.R-P. Polone, 
Ștefan Olxzowski, primirea sa de 
către tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
convorbirile cu omologul ‘său român 
reflectă evoluția continuu ascenden
tă n raporturilor multilaterale fră
țești româno-polone, spre binele am
belor popoare, ni cauzei unității ță
rilor socialista.

Agenda, săptămlnll care se încheie 
a consemnat, de asemenea, un șir d e , ---------------------- ,
contacte, discuții, schimburi de opinii cvadrlparUte ■ de ta Paris. Relevind
care se Înscriu pe linia fertilă, con- nunrini v»arim mm rfUiiwțo
secveht1 urmărită de partidul nostru ■ delegația R.D. Vietnam, șeful aces- 
— de dezvoltare a ralațlll® cu păr- ""—j. ~ ■- —
tldele.'comunlste și muncitorești de dința de Joi : „Subliniem încă o

de colaborare multilaterală cu statele 
avtnd altă orinduire socială, In spi
ritul coexistenței pașnice.

In problema ce preocupă In cel 
mai înalt grad opinia publică Inter
națională — restabilirea păcii pe 
meleagurile gțeu încercate ale Viet
namului, ale Întregii Peninsule tndo- 
chlneze — săplăminn In cura a adus 
un element nou, pozitiv: reluarea, 
după ' Întreruperea unilaterală de că
tre S.U A, a lucrărilor timp de peste 
două luni, a activității Conferinței 

punctul de vedere care călăuzește 

tata,” Xuan Thuy, a declarat In șe- 
____ ____ ,___ _ ,___________ _ _____ , ițiți ”2 Joi : „Subliniem Încă o 
pe diferite meridiane, cu organiza- dată că tratativele reprezintă calea' 
țllie și mișcările de eliberare națio- cea mal bună pentru a înceta războ- 
nală/ cu forțele democratice, progre-_______ sl a stabili narea In Vietnam,
state, antllmperiallște de pretutin- 
denL Oaspeți stimați al. țării noastre

pnee care este avantajoasă pdponrel® 
Vietnams șl am®l«in“. ,,1’oziț.ta

- - - noastră — n declarat la rinetul ei -------- — -—
au purlhl ’ convorbiri ;cu ; tovarășul Nguyen Th 1 Blnh, conducătoarea de- amestec din nfară.

t„i._ legației Guvernului Revoluționar .. .■
Provizoriu al Republicii Vietnamului Barba STO1AN

»->jcutand. In semn do protest Lajâ do experiențele nuaeoro ircncezc 
din 'Ornnniil Pnrifir lin nniq de noriizani ci liâcii din Noua Zeclondin Oceanul Pacific, un grup
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