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Colectivele întreprinderilor industriale din județul Neamț țl-nu

loare de 27 milioane lei.

Tulcea zilelor noastre

drumului spre

privind sporirea ■ pro- 
la sfirșllul 

■1573 proporțiile, dl-

Numeroase uzine șl fabrici, din județul Brașov șl-au depășit anga- i- _ .. '.••.wnjjsaețgw.— tn InllmplnareaPICĂTURA, MIEREA COMUNISMULUI"

TOVARAS.E REPORTER?"

Colectivul Fabricii de zahăr din Buzău șl-a îndeplinit de pe acum 
sarcinile de plan pentru primul ciclu de fabricație din 1071 Totodată, 
a realizat 83 la sută'din planul de reparații tehnologice șl de pregă
tire a instalațiilor pentru viitoarea campaniei Aeeite succese consti
tuie Îndeplinirea angajamentului luat In cinstea Conferinței Națio
nale a partidului Pentru diminuarea’ Importului și reducerea prețu
lui de cost, specialiștii fabricii au realizat cu forțe proprii piese de 
schimb șl scule evaluate la 1 340 0*0 lei.

Jlealizurl certe, concretizate In producții elective, lizlce, pe măsură 
mulai și avi ritului creator al Întrecerii

„GENEROȘI/

Constructori! de nave brălleni raportează Îndeplinirea 
angajamentelor asumate in cinstea Conferinței Naționale 
fâ au realizat peste plan trei șlepurl-gaba're cu o 

liohe; ' ~

Colectivele Întreprinderilor industriale din județul Neamț țl-ăii în
deplinit angajamentele luate in cinstea Conferinței Naționale n parti
dului. Tnlre produsele realizate suplimentar se numără : I 5*3 tone țevi 
dl:: oțel, 890 prăjini grele do foraj, utilaje șl mașini pentru Industria 
lemnului In valoare de 2.5 milioane ici, 3 020 mc prefabricate din be
ton, 2,0 milioane cărămizi $1 blocuri ceramice, 10 OK) tone ciment, 5 2M 
tone var, 32 000 bucăți tricotaje și alte Importanta produse.

„CITESC"

parte, f>un ca untul, ca aă 
folosim;o veche expresie 
populară, oamenii sin: har- 
nîc.lj vor o viață mal Îm
belșugată șl știu că o vor 
doblndl treptat, prin ■ mun
că, numai prin muncă. De 
altfel, exemplele le au In 
față. Acum ratele și ora
șele arată altfel decit în 
1044. Construcțiile au um-

„ZGIRCIȚI" Șl

plut țara. Fabrici. Uzine. 
Orașe noi șl sate, aproape 
pretutindeni lumină elec
trică. Dacă nu am fl cu
noscut bine de tot trecutul 
șl dacă nu am fl fost zl 
de zl martorii tuturor, 
schimbărilor șl uneori 
chiar participant! la schim
bări, mal-mai că nu ne-nr 
veni să ne credem ochilor. 
Dar realitățile slnt reali
tăți șl șlnSem bucuroși să 
le consemnam. România 
socialistă a anului 1072 ara
tă altfel la față .decIl Ro
mania anului 1044 șl chiar 
decit'România anului 1004. 
Parcă peste tot’a trecut un 
vlnt mare, care a luat cu 
sine nu tot, dar mult din 
ceea ce a fost rău șl urlt. 
Toți ccl ce voim să reali
zăm actualul cincinal Îna
inte ,qe -termen ' voim, de 
fapt. ca și prin aceasta să 
contribuim la Îndepărtarea

ți depășirea, 
a partidului.

—< - • țncărcăturft de 1000
un șlep de'2C'M tone și au livrat la export, peste prevederile 

angajamentelor, trei barjo de 1.900 torte.

Realitățile econom ico-socla le ale 
României din anii construcției so- 
dallsle pun in evidență, cu o deo
sebită forță, ce măreață cucerire a 
poporului reprezintă proprietatea 
socialistă, pe care se Întemeiază 
relațiile de producție in societatea 
noastră. Instaurarea șl generaliza
rea ei In Întreaga economie națio
nală a consfințit eliberarea pentru 
totdeauna a oamenilor muncii din 
lanțurile exploatării și asupririi, a 
făcut pasibilă curmarea jafului 
străin In avuția țârii. Grație pro
prietății socialiste s-a schimbat ra
dical întreaga condiție economică 
și socială a celor ce muncesc. A ră
ri ins' pentru totdeauna 
nlul ’’trecutului zicala 
in țară bogată", prin 
racterizată situația 
vremea regimului bț 
resc. Poporul român

Duminică, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat șl țăranii 
cooperatori din județul Timiș au lucrat.din plin la secerișul griului șl 
la executarea altor lucrări agricole de sezon. In acest fel, plnfi seara. 
In clmpla Banatului și In celelalte zone agricole din județul Timiș s-a 
încheiat recoltatul griului pe ultimele suprafețe. Tcrminlnd cu nouă 
zile mal devreme decit in anii trecuți campania de recoltare n cerea
lelor păioaso, de pe o suprafață de peste 203 0*0 ha, p-fcum șl a ma
sării pentru boabe, mecanizatorii șl țăranii cooperatori din județul 
jTimlș intlmplnâ cu cinste Conferința Națională a partidului.

’îW‘^î'Premiere'"Crh&

PROLETARI DIN TOATE

ale viitorului vrem să a- 
Jungemclt mal curind, prin 
muncă șl prihtr-un spor de 
muncă. Această mur.că și 
acest spor de muncă tre
buie sâ ne ducă la realiza,- 
rea unor produse de cea 
mal Înaltă calitate. Produse 
mediocre, la realizarea că
rora nu s-a ținut seamă de 
exigență, nu pol interesa 
pe nimeni șl deci nu pot 
contribui cu nimic, sau a- 
proapc cu nimic, la ridica
rea bunăstării poporului. 
Dorința ca • acest cincinal 
să fie împlinit In mal pu
țin de cinci ani este una
nimă. Ea a lzvorit din min
țile șl din Inimile celor mai 
Înflăcărați pairloțL Trebuie 
gă folosim cit mal bine tim
pul, trebuie să i aducem un 
spor cil mal mare muncii 
nonstre. Pflmlntul țării 
este, în cea mal mare

țara noas-
de inline, din viito-

Sporuri cantitative substanțiale 
dar și maximum de atenție ia:

levizor și pe scene
’ ’ " ” ' .oqX'i feldwa-oi

:JH™W£Trri'fe’'lî

cei ce trăim astăzi, slntem 
pe deplin conțtlențl că nu 
muncim numai pentru noi 
șl că muncim șl pentru 
toți cel ce vor veni după 
noi, muncim și pentru ța
ra noastră de astăzi, mun
cim ș! pentru

t tră ’
rul mal apropiat sau mal 
depărtat., La fericitele zile

Iar convingerile 
cele mal adinei 

actualul cincinal 
fie realizat Inaln- 
lermen. Visurile 

noastre cu privire la viitor 
nu vor rămlne, In odee 
caz, simple visuri. De fapt, 
r.ol construim acum fagurii 
In care va ti adusă, picătu
ră cu picătură, mierea co
munismului, mierea dulce 
a viitorului. Ar putea oare 
o albină sau 'un grup 
restrl’ns de nhrine să umple 
fagurii stupului cu miere ? 
Fără îndoială că nu. La 
umplerea stupului trebuie 
să contribuie întreaga co
lectivitate, ceea ce la albine 
se șl Ihtlmplăi Trebuie să 
se petreacă In fel șl la oa- 
m"jțl.

împlinirea cincinalului 
Înainte de termen cere, 
desigur, un,spor, de muncă- 
de înaltă calitate; Treaba 
nu este Ușoară, dar, prin- 
tr-un efort comun, va fl 
dusă pinfi la bun caoăt 
.spre binele si demnitatea 
patriei noastre socialiste.
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Iei. porțelan

Zaharla STANCU

dome- 
,.popor sărac 
cure era ca- 
Romănlel pe 

■ghezo-moșle- 
______ ...___ , ,|»,eîsțjiți%astăzi
un popor avut,-singur și deplin slfi- 
pin al avuției naționale. Ale po
porului muncitor șl numai nle Iul 
slnt azi minele șl sondele, fabricile 
șl uzinele, bunurile Imobiliare, mij
loacele de transport, pădurile șl re
coltele de pe nesflrșltcle ogoare nle 
unităților agricole, tot ceea ce 
există și se creează Intr-o țară pe 
care el șl-o dorește șl o face me
reu mai prosperă. Dcținlnd in mll- 
nlle sale puterea politică și blzuin- 
du-se pe proprietatea socialistă, po
porul este In măsură să decidă asu
pra propriilor destine, să-și con
struiască viața așa cum dorește șl 
li dictează Interesele lui. ■

De fopt. toi ceea ce a schimbat 
înfățișarea țării, viața oamenilor 
muncii In anii construcției socialis
te s-a clădit pe proprietatea "socia
listă. Tocmai datorită el au deve
nit pasibile ampla mobilizare a po
tențialului material și uman al țării 
șl concentrarea lui in direcțiile ho- 
târltoare pentru lichidarea .ștaril de 
înapoiere moștenite de la capita
lism, pentru progresul multilateral

rămășițelor vechiului. In bi
ruința totală a noului, la 
"scurtarea ’.
comunlsm, la ajungerea cit 
mal curind la bunăstare, la 
fericire. în miez de coap
se, clr.d scriem la masa 
noastră de lucru aceste 
rlndurl, nu ne jucăm cu 
vorbele. în realitate nu ne 
Jucăm niciodată-cu vorbele 
șl' totdeauna exprimăm cu 
■ajutorul ■ lor convingerile 
noastre cele mal adinei, vi
surile noastre cele mal în
aripate, 
noastre 
slnt că 
poate s.â 
te de

în cinstea Conferinței Naționale n partidului, oamenii muncii din 
întreprinderile industriale din .municipiul Alba lulia au raportai un 
succes de seamă : Îndeplinirea angajamentului anual luat In Întrecerea 
socialistă. Pină In prezent a fost realizată peste plan o producțic- 
marfă fabricată in valoare de 22,5 milioane leL Productivitatea muncii 
a crescut cit 2G®0 lei pe salariat, ceea cei Înseamnă că 87 la sulă din 
sporul de producție a fost realizat pe această bază. Au fost produse 
suplimentar mașini șl utilaje pentru Industria materialelor da construc
ții in valoare de peste 2,3 milioane Iei, 33 tone cărămizi ircfraciare, 
.3 000 perechi. Încălțăminte, mobilă In valoare da 400 OM.
menaj In valoare de 312 0*0 Iei și alte produse. ■

Am publicat ■’ In ziarul de Ieri Comunicatul cu 
privire la îndeplinirea planului de stat de dezvol
tare cconomlco-soclală a Republicii Socialiste 
România, In semestrul I 1072 — tablou sintetic al 
rezultatelor muncii rodnice a poporului nostru 
de-a lungul primei jumătăți a celui de-al doilea 
an nl clndnnlulul. . , ,

Slnt rezultata care demonstrează pregnant creș
terea constanta șl In ritm susținut a forțelor de 
producție ale țării, amplificarea rapacității "crea
toare a poporului, puterea materială a entuziasmu
lui, hărniciei șl priceperii, afirmate in acțiunea 
patriotică a întregului popor de a realiza cincina
lul Înainte de termen ; sLnt rezultate care vorbesc 
despre realismul sardnllor.de plan, al angajamen
telor asumnle În Întrecerea desfășurată In lntlm- 
plnarea Conferinței Naționale a partidului șl a ce
lei ,de-a XXV-a aniversări n republicii de colecti
vele din toate ramurile economiei.

Cu deosebire, se cuvin evidențlnte rezultatele de 
ordin cantitativ, concretizate in ritmurile înalte de 
creștere a producției industriale, precum șl a al
tor ramuri economice, in domeniul Investițiilor. 
Elocvent pentru hărnicia și însuflețirea cu care se 
muncește pretutindeni, in fabrici și uzine, este 
faptul că toate ministerele șl-au realizat șl depă
șii sarcinile de plan din prlmnl semestru, pe an
samblul Industriei înregisirindu-se un ritm de 
creștere de 12,6 la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut. In acest fel, sa confirmă încă o data 
că dezvoltarea in ritm susținut, dinamismul con
stituie o caracteristică constantă a economici na
ționale. Fără excepție. In fiecare ramură, produc
ția livrată suplimentar se găsește In cea mal mare 
parte materializata In valori concrete, utile eco
nomiei naționale, efectiv Integrate in circuitul ma
terial de valori, In larga cooperare dintre între
prinderi sau In schimbul de mărfuri cu străinătatea.

Important este că toatș aceste realizări, pre
zentate In comunicat cu puterea do convingere a 
cifrelor, s-au obținut In condițiile înfăptuirii sar
cinilor stabilite de partid pentru ridicarea nive
lului calitativ al activității economice, creșterea 
eficienței, obiectiv fundamental al , planului pe

„DE FAPT, NOI CONSTRUIM ACUM FAGU
RII ÎN CARE VA Fl ADUSĂ, PICĂTURA CU

jamentelo asumate In marea întrecere desfășurată
Conferinței Naționale a partidului. Uzinele „Rulmentul'* au'depă'șll pre
vederile la producția-,marfă cu 10,5 milioane iei, față de 14 milioane 
cit stabilea angajamentul. Sarcinile de exjtort au fost realizate tn pro
porție de 102,7 la suta. Indicele de utilizare a mașinilor n crescut la 
04,7 la.suta, Iar sarcina de creștere a productivității muncii pe sala
riat a fost depășita cu 2,2 la suta, față de 1 la suta prevăzut in anga
jament.

Cu angajamentul îndeplinit șl depășit se prezintă șl harnicul colec
tiv al Uzinei do tractoare din Brașov. Calculele consemnează 
realizarea unei producțll-marfă de 48 milioane lei, cu 18 milioane lei 
mai mult decit angajamentul asumat. Au fost realizate, înainte de ter
men, cele 1 0*0 tractoare pe care colectivul uzinei s-a angajat să le 
livreze la export. Printre succesele uzinei se mal numără și asimilarea 
cu o lună mal devreme a tractorului de 53 CP. pe roți, solicitat ntît 
In țară, cit șl la export. Pentru dotarea noilor secții și pentru alte imi
tați,' specialiștii nu realizat prin nutoutllare Instalații șl utllnjo In va-

dezvăluie încă o latură a Importan
ței întrecerii socialiste pornite, ta 
chemarea partidului, In cinstea 
Conferinței Naționale șl a aniver
sării republicii, pentru realizarea 
clndnnlulul Înainte de termen. 
Aslffurînd creșierca considerabi
lă a forțelor de producție și a 
producției însăși, îndeplinirea cin
cinalului reprezintă, de fapt, prin
cipala cale ’de dezvoltare a pro
prietății socialiste. Este limpede' că, 
Îndeplinind cincinalul lnnlnle do 
termen, vom realiza mal devreme 
și sarcinile 
prlctațll socialiste 
perioadei 1071—1“ ....
mențiunile el urmi nd să fie consi
derabil mal largi decit. s-a. prevăd 
zuL Aceasta se va repercuta deo
sebit de favorabil allt pe planul 
dezvoltării economiei, cit șl al Îm
bunătățirii condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii.

al țării, au putut fl asigurate acel 
ritm Înalt de creștere pe care l-au 
cunoscut Industria și celelalte ra
muri ale economici naționale, pre
cum șl ridicarea nivelului general 
de traL Proprietatea socialista sta 
la baza democratismului real al 
orinduirll noastre, u organizării În
tregii noaslre ’vieți sociale în con
formitate cu principiile echității șl 
dreptății sociale. Pe temelia ei s-au 
făurit' unitatea șl coeziunea politică 
a Întregului popor, unitate ce con
stituie — așa cum se știe — o 
uriașă forță de progres a societății 
noastre.

Experiența construcției socialiste 
erată «ta superioritatea proprietății 
socialiste nu operează de la șine, 
In mod automat. Ea poale fl pusă 
In valoare pe deplin numai prin 
promovarea unei polllîd economice 
juste, corespunzătoare condițiilor 
și particularităților fiecărei etape 
de dezvoltare a socieiății.

Din această perspectiva ni se

H CALITATE 
^PRODUCTIVITATE
E3 COSTURI DE PRODUCTE 
H EXPORT
13 EFICACITATE ECONOMICĂ

După cum se știe, de la 
o margine la alta a țării 
șl In'toate sectoarele de 
muncă se desfășoară o, In- 

' - teusâ activitate In vederea 
Împlinirii cincinalului •— 
mal mult; In vederea Împli
nirii dnclnaltilul înainte de 
termen. Așadar, cincinalul 
In care ne aflăm va fi rea-1 
Uzat în mal puțin de cinci 
ani. Ne-o cer aceasta rea
litățile noastre economice, 
puterea noastră de muncă 
.șl dorința .fierbinte a fieita- 
rula dintre noi ca sporirea 
venitului național să devină 
o mare realitate șl sâ se din 
astfel posibilitatea .'„creării 
unei baze pentru progresul 
mai rapid ai economiei șl 
ridicarea bunăstării Între
gului popor", cum a sptis 
recent, intr-o amplă cuvîn- 
tare,' secretarul general el 
partidului’ nostru.

Programul de guvernare 
al Partidului Comunist Ro
mân este .un program con
cret. științific, un program 
de construcție al unei țări 
de tip nou, socialist, șl al 
unui om de tip nou, a cărui 
cea mai înaltă mlndrle să 
fie munca. Nici unuia din
tre noi nu-i slnt indiferen
te bunul mers al țării, dez
voltarea Industriei', crește
rea producției In sectorul 
agricol, îmbunătățirea in- 
vătâmlntulul prin așezarea 
lui.pe temelii moderne, in- 

• dorirea artei și «mituri 1, 
crearea, prin educarea so
cialista a tuturor, a oame
nilor noi, care ne vor urma 
șl care vor umple «m miere 
fagurii comunismului. Noi, k________

(Continuare In pag. a IH-a)
V "--------
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Un tînăr învingător : Ștefan Ene

l
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echipa de tineret a Polon iei ui echipa 
vesl-germană Grrwswlstadt, După 
acest turneu se va stabili cu
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Corespondenții
Scînteii" transmit;

DOLJ
La Craiova a fost deschisă 

expoziția „Comuniștii — promo
tori al celor mal Înalte idealuri 
de civilizație șl progres”. Se 
află expuse operele tovarășului 
Nlcplae Ceausescu, precum și 
scrieri In proză șl .versuri de 
dicate partidului. Tot la Cra
iova a avut loc un simpozion 
inUtuiat: „Rolul Partidului Co
munist Român In conducerea 
vieții economice*

în întreprinderile și Instituți
ile, comunele șl satele Județului 
Brăila au loc, tn aceste zile 
premergătoare Conferinței Na
ționale a partidului, numeroase 
manifestări cuJLurnl-educntJve,
la care iau parte mil- de oa
meni al muncii. La Clubul uzi
nelor „Progresul'-Brăila, In 
căminele culturale din comune
le VjzJru, Tudor Viadimlrescu, 
Rîmnlcelu șl altele au fost or
ganizate numeroase manifestări 
cu temele î „Rolul conducător 
al partidului*; „Contactele șt 
tratativele — elemente lndls-' 
pensablle ale păcii’:; „Politica 
externă a P.C.1L — politică de 
pace șl prietenie* ; „însemnăta
tea Conferinței Naționale a 
partidul ui*. Au fost organizate, 
do asemenea, expoziții alo căr
ții social-politice.

Oamenii de știință șl cadrele 
didactice din centrul universi
tar Iași au organizat o serie de 
sesiuni științifice șl simpozioa
ne consacrate Conferințe! Na
ționale a partidului. La sesiu
nea pe tema „Conducerea, or
ganizarea și planificarea econo
miei șl vieyilf'socîaje“;-cadrele 
didactice unlvefaltHrbisăw pre
zentat, printre altele, comuni
carea i „Conducerea de către 
partid a societății socialiste șl 
perfecționarea vieții soclal-eco- 
nbmlce*.

Șl artiștii plastic! Ieșeni au 
■insacrat Conferinței Naționaleconsacrat Conferinței Naționale 
a partidului trei expoziții de 
picturi, sculptură șl grafică. A- 
ceste expoziții reunesc peste 
150 de lucrări cu Imaainl dlij 
viața nouă a lașului, șl a altor 
localltfițl din țară.

Secția de propagandă 
miletului județean de partid 

ni, In colaborare eu corul
ui orășenesc de culturi șl 
jcațle socialiste, a organizat 
Zalău expoziția „Cartea so- 

cial-polltlcă8. Expoziția cuprin
de documente de partid, scrieri 
politice, Bociolo 
ale Editurii (Pol

economică și soclol-culțurala 
«cestul județ In ani! soctaltomu 
M

BUZĂU
La casele de cultură djn 

Buzău, Rm, Sărat și la clubul 
forertferiSor din Nejwlu SU fost 
organizata simpozioane cri te
mele s „Molul comunistului In 
viața Bociaj-economlcă o atntu- 
lur, „Echitatea șl dreptatea 
socială valori moral-polltlce 
proprii wclallsmulul* ; „Comu- 
nlslui — om de omenie”, în nu
meroase Iocalltațl dip județ 
«vul loc spectacole artistice.

La cinematografele din Județ 
rulează un Interesant, film docu- 
mentar-monograflc intitulat „De 
la om la om”. Documentarul, 
Imbinlnd armonios ■ Imaginea cu 
textul și muzica, prezintă fru
musețile naturii, oglindește In 
mod sugestiv, convingător, În
făptuirile oamenilor muncii ro
mâni, maghiari șl,germani de pe 
aceste meleaguri Iu arij con
strucției socl0l!sje. Prin calitățile 
sale, prin Semnificația faptelor 
relevate, pelicula contribuie la 
educația politică, cetățenească 
șl estetică a spectatorilor.

O R3DIOTEI.F.VRZIUNEA ROMÂ
NA prezintă „Omagiu partidului și 
patriei socialiste0 — spectacol festiv 
de versuri Inedite și clntccc dedicat 
Conferinței Naționale a partidului.

Versuri do : Victor Eftlmlu, Ale
xandru Andrițaluj Mihai Benluc, Bo- 
dor Pal, Ion Brad, Franz Johannes 
Bulhardl, Nina Cassian, Anghel Dum- 
brăveanu, Grigore Hagiu, Dumitru 
M, Ion, Gabriela Mellnescu. Ion Pe- 
trache, Florin Mihai Petrescu, Con
stantin Săbăreanu, Mihai Sabin, Nl- 
chira SiăMscu, Victor Tulbure, Ha- 
ralamble Țugui, Damian Ureche, Ti- 
berlu Utan, Drago? VlcoL

Cintece de : Laurcntlu Profetn, 
Cornel Țăranii, Vasile Timiș, Zoltan 
Aladar, Liviu Ionescu, Doru Po- 
povlci, Vasile Donoae, Ion Chlreseu.

îșl dau concursul : Jrlna Răchițea- 
nu-Șiriapu, artistă emerită, Simona 
Bondoc, George Carabln, Ioana Cn- 
setll. Cornel Comun, Ccnlel Constan
tin, Mihai Dogaru, Octavian Grșavu, 
Emil Hossu, Lucia Mureșan, Adela 
Mărculescu, Ovidiu luliu Moldovan, 
Lucian Muscurel, Elena Sereda, Ru- 
xandra Sireicanu, Sanda Țăranu, Mi
hai Velcescu.

Interpretează : Ion VoJcu, artist al 
poporului, Magdn Ianculesru, Dan 
lordănescu, artiști emeriti. Orchestra 
simfonică și corul RadlotcleviziuniL 
Dirijor : Iosif Conta, artist emerit

Spectacolul este realizat de redac
țiile cultural-ortlslice Radio și T.V. 
și Direcția muzicală.

Regia artistică : fe Tltel Constantl- 
nescu și Marcela Popescu.

(Ij) Radio — nzi pe programul H 
la ora 20.P9. Pe micul ecran : marți, 
10 iulie, ora 20.15 pr. 1),

O TEATRUL RADIOFONIC vă in
vită să ascultați Iu aceasta sfiptă- 
rniita ■:

— „RecIUndu-I pe Shakespeare” — 
scenariu radiofonic de Cristian ălun- 
teanu. în distribuție : Valerin Seclu

r ■ '

ți Emil Hossu. Regla : Paul Stratu-

— „în căutarea adevărului* — de 
Eugenia Bnsuloeeanu. Adaptare ra
diofonică de Dan TărehllS. în distri
buție : Octavian Coiescu, Nicu Diml- 
trlu. Ctwtache Antoniu, Sebastian 
Radovici, Andrea Năstăseșcu, Ștefan 
Bănică, Ginn Pațrichl, Alexandru Re? 
pan, Cosma Broțoveanu și alții. Re
gla : Mihai Zirra.

I'!-’- ,

• Actorii TEATRULV1 DRAMA
TIC „G. DACOVIA* DIN BACAU au 
prezentat In premieră cunoscuta 
pieri istorică a lui Vasile Alersonilrl, 
„Despot . Vodă". Regia : Nlc Moldo- 
vanu ; scenografia, Inspirată din 
itamps do epocă : arh. Traian Ni- 
țescu. Rolurile principale sini Inter
pretate de Florin Blănărescu. Mircea 
Bolu, Sanda Ghlculcscu-Voica, Ste- 
llan Preda. Nicolae Roșioru, Con
stantin Coja.

Premiere 
cinematografice
Pescărușul — producție a 

studiourilor sovietice in regla 
iul lurl Karasik, după piesa lui 
A P. Cehov. în distribuție i 
Ludmila Savelieva, Alla Demi
dova. lurl Iakovlev..

Lupta continuă — producție ■ 
studiourilor din R. D. Vietnam 
evcclnd eroismul și spiritul de 
sacrificiu al curajosului popar 
vietnamez. Regia este semnată 
de Nguyen Khac Lol.

Dragoste si amenzi — come
die realizați de cineaștii Iugo
slavi, după scenariul șl regla 
iul Antum Vrdoljak. Printre 
protagoniști : Boris Dvemlk și 
Ingeberg ApelV - ' '■

Ferma din Arizona — film 
realizat !n studiourile. amerlea- 

„ne, avlndu-1 ca protagoniști pe 
Gregory Peck, Jean Simmons șl 
Charlton Heston. O poveste 
dură despre oameni dlnfr-o re
giune secetoasă a ArizoneL

RECITALUL
PIANISTULUI. 

DAVID LIVELY

medaliată lâ concursul „Tallin 1972“
Corala „Paul Conslantinescu* a 

Palatului culturii din Ploiești, lau
reată a ultimelor concursuri repu
blicane ale artiștilor amatori, diri
jată dc prof. Gh. C. lonescu, s-a În
tors ds ciirind din R.S.S. Estonia 
unde a (tartlclpat la festivalul șl 
concursul coral internațional „Tallin 
1972". Concurind alături de formații 
corale’ de prestigiu din Uniunea So
vietică șl din țările Socialiste — prin
tre care corul tineretului și studen
ților din Moscova, corul de cameră 
din Tallin, corul Institutului pedago
gic din Erevan, corul mixt „Rodna

pesen* din Sofia, corul mixt J, 
Muslca* din Budapesta, corul de 
îneră „Are Sol* din Riga, corul mixt 
din Poznan etc. — In total 13 făr

âmați! corale mixte, artiștii rom)ni 
aii obținut medalia de bronz (pre
miul I1D, impunlndu-se‘ prin reper-; 
loriul abordat — muzică corală ro
mănenscă — ca și prin calitatea ar
tistica a interpretării.

Cu același prilej, corala ploteștea- 
nă a concertat cu deosebit succes Sn 
orașul Tartu din R.S.S. Estonia, fiind 
apreciată de un public numeros șl 
exigent

ÎN JUDEȚUL NEAMȚ

Tlnărul pianist american Da-- 
vid Lively a - prezentat In 
fața unui grup de muzi
cieni un scurt recital de plan. 
Am ascultat: Haendel — Sulta 
nr. 2 in Fa, Sonata op. 53 de 

, Beethoven, . Trei preludii de 
Debussy și Sonata de DutlDetuc 
un „mlcrbrecital* !n care un 
tînăr pianist s-n dezvăluit ca 
un muzician deosebit de intere
sant.

j,David Lively a absolvit Școa7 
la normală din Paris, a concer
tat In Franța, Germania, El
veția, Belgia, a obținut | impor
tante ‘ distincți! la concursurile 
internaționale Marauerite Long, 
Queen Elisabeth. în interpre
tarea Sonatei beeihovenlene a 
demonstrat o tehnică pianistică 
remarcabilă. Construcția ri
guroasă, înclinată spre a co
menta numai liniile maiestuoa
se, făcea ca David Lively să 
se afirme ca un muzician de o 
sclidă pregătire, mai puțin dia- 
.pus Insă să se lase furat.de me
lodie, de sensibilitatea muzicii, 
de o tălmăcire subiectivă. 
După Haendel șl Beethoven, In 
Preludiile de Debussy tlnărul 
pianist șl-a etalat cu adevărat 
poslbllltețlle unei Interpretări 
rafinate, sensibile.

David Lively este lipul pia
nistului virtuos, Încă In forma
re, care surprinde prin agilita
te, forță, care Ișl ascunde do
rința unul comentariu lejer In 
haine sobre, în culori aparent 
rect . Grăitoare a fost Sonata 
Iul Dutllleux, o lucrare deosebit 
de- dificilă, impresionantă ca 
dimensiuni, împletire de'virtuo
zitate, de sensibilitate ta care, 
dacă interpretarea nu este sin- ; 
ceri, transmisia nu se face di
rect, publicul are senzația unul 
lung discurs anost. Aici tlnărul 
pianist american a apărut sur
prinzător de maleabil, dovedind 
mar! disponibilități.

MlerbreCitafuî bbcurhștean ’ al 
Iul David Lively a fost o eloc
ventă carte de vizită.

Smaranfla OȚEANU
Foto : 8. Cristian

romanească
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 

„Scinteii", Ion Manea). în cadrul 
manifestărilor prilejuite de cea do-a 
doua ediție a festivalului de ariă 
plastică „Lascăr Vorel8, în județul 
Neamț s-au inaugurat zilele acestea 

■unal.-multc expoziții/ Astfel, în sălile 
.gpoi^ițțJri de artă1 a, Murgului t județean 

de istorie din’ Piatra Neamț n fost 
. defechlsă expoziția de pictură șl 

sculpturi românească contemporanii 
cuprinrind 70 de lucrări realizate În 
ultima perioadă de către artiști plas
tici din țari. Tot ta Piatra Neamț n 
fost deschisă expoziția de grafică 
românească contemporană, iar fon ie
rul Teatrului tineretului din Iocajl-

3

late găzduiește „Salonul caricaturi
lor*, unde sfiit expuse lucrări ale 
unor cunoscut! caricaturist! români. 
De asemenea, pentru iubitorii de 
artă din municipiul Roman a fost 
deschisă expoziția ..Județul Neamț 
in anii construcției socialismului re
flectat f In arta plastică* ți un salon- 
de fotografii Ilustrind realizările ob
ținute de! oamenii munci J din acest 
municipiu In anii construcției socia
lismului. Toate acestea prilejuiesc o 
adevărată incursiune In arta plastică 
românească contemporană, satisfă- 
clnd gusturile de ariă ele publicului 
din județ.

Muzeul de artă ol Re 
publici! Socialiste România 
(sir. .Știrbei Vodă, nr. 1—3) : 
Expoziția de artă plastică — 
organizata In cinstea Conferin
ței Naționale a partidului (cu 
Începere din 1.8 Iulie).

• Sala Ateneului Român 
(st:-. Franklin nr, 1—3) — expo
ziția retrospectivă de afișe — 
I. Cov» (cu Începere din 18 Iu
lie).

o Galeria „Apoilo* (Calea 
Victorie! nr. 5®) : „Arta portre
tului” — pictură șl sculptură.

« Goleria „Sinieza* — (Ud. 
Magheru nr. 20) : Tatiana Mos- 
cu șl Jenlța Gliisa — pictură.

• Galeria „Gnlnteea” (Calea 
Victoriei nr. . 132) ; Ion Tlnțaș 
pictură.

o Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare (Calea VJetorJcl 
nr. 83)l'ia Mossnci-Ghenovlcl

CONCERTE
In cinstea Conferinței Națlo- 

nole. Televiziunea romănS pre
zintă ; Joi 30, ora 20,1s (pr. 2) 
un concert de muzică simfonică 
românească. Se vor Interpreta 
lucrări de Paul Constantlneecu,' 
Gh. Dumitrescu, MJlial Moldo
van. lnaXascțușl seară, la 

WSR«Sf,LSSS?£ 
program „Pricoliciul" de Zeno 
vancea.

Vineri, 21 iulie, In emisiunea 
„Stele ale baletului românesc’ 
(ora 22, pr. 2) vor evolua Mag
dalena Popa, Alexa Mezlncewu, 
Ileana Iliescu, Crtetlna Hamei, 
Ion Tugenru, Marinei Ștefă- 
nessu.

programul i
11,K> Deschiderea emisiunii. Cure 

de ilmba rusă. Lecția a 4-a.
H,®3 Căminul c Un oraș Intr-un 

oraș. Invitații emisiunii — lo- 
,, cuitorii noului cartier Titan, 

'din.Xapitaia.,, Emisitme» ,‘ds L 
-■ A'risflde fhtbota, ’!"r’. ,“■!

18,4® Scena — emisiune de actua- 
IJia-.c șl cridri teatrali.

.Cucurigu*.
59,05 SSptamlna in imagini.
«,M ÎMI de seri : "

Tc’c’u:
H,C0 liaportam Conferinței Națio

nale a partidului; Oameni fi 
fapte din marea ‘

M.23 Boman • foileton :
„ . jamcnl fix.'

— murea In trecere.
_ : „Moș Go- 

rlot*. Cuvtnt Înainte de Zoa

Dumitraicu-Buțulenga. Ecra
nizare după Honor* 
Ilaizac. realizată de 
zlunea britanică. Dramatiza
rea : David; Turner ; Ilegla :

.La tempera- 
-—:: J: * u 
,11 1 ' !l

da
Teleyl-

Paddy nunei.
M,U> Reportaj TV : .

tort înalte*, Emisiune de Ion 
Sava. I

61,50 Concvrt-spectaeol de muzică 
populară organizat de Trie- 
vlriunea română In colabora
re cu Comitetul pentru cul
tură șl educație soriallstă 
Suceava,

Goutraste Jn> lumea, capitala-

PROGRAMUL II
18,80 Venițl eu r.o! tn... „Tara fan- 

tezlel* — emlsluna pentru 
copil.

80,10 Ghljeul, ■ 
0ub cupțila drctauL

M,C3 nomanuc-club.
K,î9 Cronica literară.
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TENIS

Teatrul muzical Galați, șl-a 
înscris In repertoriu o culta de 
concert-spectacoie. Seria aces
tor manifestări a fost inaugura
tă cu un concert festiv llrlco- 
slmfonlc ; In program, lucrări 
de compozitorii Zeno Vnneea 
(„O zi de vară Intr-o cooperati
vă agricolă1”), Doru Popovlci 
(poemul „Patria mea*), Tudor 
Jardâ șl .Norbert Petri, cu arii 
din operete „Pădurea VuHurl- 
lor” șl, respectiv, „Trandafirii 
Doftanel". Interpret!! șl realiza
torii acestor prime spectacole, 
ea gi ai «lor eo vor urma 
șl-au adus gl W vor aduce nst-' 
fel' omagiul lor evenimentului 
pe care 11 cinstim cu toții — 
Conferința Națională a parlldu-

GUPA .MARII BALTICE*. SEVER 
JREȘAN IN FINALA. — Finala 

turneului internațional de lenta „Cu
pa Mării Baltice5', rare se desfășoară 
la Sopol, se va disputa între jucăto
rul român Sorer Murcșan și Czokp- 
nai (Ungaria). în semifinale, Murc- 
țan l-a eliminai cu 0—4, 0—3 pe po
lonezul Șonszal, iar sportivul maghiar 
l-n întrecut cu 7—5, 8-4 pe campio
nul polonez lly barez lit. în finala de 
simplu femei se vor intUnl Vleczorek 
(Polonia) și Szabn (Ungaria).

CUPLUL TlitlAC-PANATTA ÎN
VINS. — Cuplul Glmeno-Munrw 
(Spania) a! dstliat finala probei de 
dublu bărbați din cadrul turneului 
de tenis de la Gstand (Elveția). Jn 
finală, jucătorii spanioli au învins cu 
0_g, 4—0, o-tf, 7—5 perechea Tiriac 
(ltonifinia), Panatta (Italia).

CAMPIONATELE GALEZE. — Fi
nala probei de simplu bărbați din ca
drul campionatelor internaționale da 
tenis ale Țârii Galilor se vn disputa 
Intre jucătorul englez De Mendoza 
șl rtadeslMiul A. PaWE-on. înuemifi- 
nate, desfășurate la Newport, D« 
Mendoza a obținut o surorinzătoare 
victorie cu 6—3. 0—4 tn fața ameri
canului Clark Grnebner (f), tar Patti
son a dispus, cu 0—8, fl—2 de ausira- 
llnnul Keldie.

CAMPIONATELE IRLANDEZE, — 
Rezultate înregistrate in cadrul cam-

Se întrec wikingii... („Regata Snagov" la canotaj academic)

TOATE SPORTURILE
, r' ■ ’J “î. n, î
67,24 m. în curea masculină de 2®0 
m plai, victoria a.revenit sprinteru
lui englez A. Poscoe cu 2r'l/10, ur
mat do elvețianul Ph. Clerc — 21" 
I 10. în cursa de 4W m Nat pe pri
mul loc s-a situat David Jenkins 
(Anglia) ijcroisometoat In ■t5"5.‘io.

RECORD3EENUL MONDIAL VA 
LIPSI DE LA J.O, ? Cunoscutul atlet...........................  ................................
vest-german Waller Schmidt, dețină- torta la limita cu scorul de 78—76 
-----  J. (87—S0).

CIGLISM. — Cld tstul- francez Da- 

limplc) a cișligat jtroba de viteză in 
concursul do la Hanovra, învlngin- 
du-1 pe olandezul Peter van Dorn- 
.Pe ultimii 200. m. Daniel MoreJon. a 
fost cronometrat cu timpul de 10”3/10 
— a doua performanță mondială a 
tuturor . timpurilor realizata de un 
plstard amator.

ȘAH. — După nouă runde, In gru
pa B a turneului Internațional de 
șah de ta Lublin conduce Vsdsman 
(România) cu 7,5 puncte, urmat da 
Adamski (Polonia) 8,5 puncte. In 
fruntea clasamentului grupei A ss 
nflfl marele maestru Glpslls (U.R.S.S.) 
cu 3 puncte, secundat de Vogt (R.D, 
Germană) O.fi puncte.

RUGBL — Reprezentativa de rugbl 
a Noii Zeelnnde, aflată tn turneu in 
Australia, a susținut un joc la Bris
bane cu selecționata țării gazdă. Rug- 
biștii australieni au obținut victoria 
cu scorul de 31—7.

plonateior Internaționale de tenis ale 
Irlandei, care se desfășoară in aceste 
zile la Dublin : simplu bărbați (semi
finală) : McMillon (R,S.A.)-Hoad 
(Australia) 2—G, 7—5, 1—9 ; simplu 
femei (semifinală) ; Evonne Goola- 
r;.in:; (Australia)-Karen Krantzcks 
(Australia) 9—2, 8—3 ; dublu bărbați 
(semifinale: Hewitt, McMillan
(1LS.A*.)-Scolt. Gerulaills (S.U.A.) 
6—3, 6—2 ; Hoad (Australia), Mi- 
clictie (S.U.A..)-Gn!<J!::tT (Australia), 
Simpson ȚNoua ZcchmdA). frrA 4—H, 
6—3.

ATLETISM
PENTATLON FEMININ. - Cam

pionatul de pentatlon feminin al. 
U.R.S.S. s-a Încheiat In Moscova cu 
victoria atletei Valentina Tihomi
rova, caro a totalizat 4 739 puncte. 
Rezultatul obținui de Tihomirovn 
reprezintă un nou record nt U.R.S.S. 
și a doua performanță mondială a 
anului olimpic. Iută rezultatele rea
lizate de învingătoare In cele cinci , 
probe ;L IOD m garduri ; 13"6/10 : n- 
runcarea greutății: 15 m ; săritura 
tn Înălțime ; 1,79 m ; săritura in lun
gime : 8,23 m ; 2M m plat 124".-, ■. . .. ■■ -.. ■ , .

CASTPIONATOE ANGLIEL — La 
„Crystal Palace* din Londra se des- 
lășoari In prezent campionatele d® 
atletism ale Angliei, competiție Ja 
care participă și sportivi Invitați-din 
alte țări. Proba de aruncarea cloca- 

■ ■ /:___ - i
realizat do B. Williams cu

nulul s-a înehHat cu_un nou record 
national ' -•»

Svarlz (Cehoslovacia) — 1 140 puncte, 
și Ștefan Cabnn (Romănln) — 1138 
puncte.

BASCHET. — ia Bydgoscz s-n dis
putat intilnirea Imcmâțlonală do 
baschet dintre reprezentativele mas
culine ale Poloniei, și României. La 

. . _ căpătui, unuh meci echilibrat, baa-
LH’hl DE LA J.O, ? Cunoscutul atlet chelbtdlțiil polonezi au .obținut vlc- 
vesl-german Walter Schmidt, dețină- *- ■- ,5* —------ ■
torul recordului mondial in proba do 
aruncarea ciocanului, cu peritorman- 
ța de 70,40 m,.nu s-n participa, pro- _ ______ ______ _ „
tabU, 1a Jocurile Olimpice do vâri ntel Morolon (campion mondial șl 
dc Io Mttndicn. Scbmidt, care de mai limpic) a clțtigat proba de viteză 
mult timp truferă de o Întindere mus
culari, nu a fost înscris de clubul

■ său din- Darmstadt ia campionatele 
do atletism ale ILF. a Germanie), 
programate Ja sfirșltul lunii iulio la 
MOnchen.

HANDBAL : Programul 
lotului reprezentativ

După meciurile jucate in Iugosla
via de echipa reprezentativă a Româ
niei, Iotul olimpic șl-g reluat antre
namentele In forma lui completă, a- 
dică inclusiv jucătorii ce au efec
tuat turnee In străinătate cu alte 
echipe (în R. F. a Germaniei — Dan 
Marin, Capră, Siet, Roșu ; In Alge
ria — Drftgănlță, Orbap, Wiliisch, 
Horn ea).

în cadrul programului de pregătire, 
lotul <1« handbal s-a susține meciuri 
publice in noua sală de sport din Pi
tești, In următoarea ordine ;

La 28 iulie : Echipa primă a Iotu
lui român va Intîlni echipn olimpică 
a S.U.A., inr echipn noastră secundă 
pe reprezentativa Bulgariei. în ziua 
următoare, echipele noastre lșl vor 
continua verificările in compania 
unor formații românești de juniori 
și tineret La 23 iulie va fi riadul 
echipei secunde să se confrunte cu 
formația olimpică americană, Iar 
echipa primă să joace cu reprezen
tativa bulgară. f.zi 39 iulie, echipn

arest turneu se va stabili cu en
titate compoziția lotului olimpie,^’ 
(16 jucători), compoziție nominală 
care trebuie comunicata corni si ei de 
organizare a turneului olimpic de la 
Mtlnchen plnfi la 19 august

în forma el definitivă, echlpți 
olimpică de handbal n României va 
juEa două meciuri amicale Impor
tante, la 17 si 19 august, cu repre
zentativa olimpică a U.ILS.S., după 
care se va Îndrepta spre Mtlnchen.

BOX :< Ultima galâ 
de selecție și de verificară 

, va avea loc la Pitești
După cum s-a mol anunțat pentru 

stabilirea reprezentanților români ta 
categoriile „cocoț”, „semigrea” șl 
„grea” vor avea loc meciuri de se
lecție, in ordine. Intre Toni Mlreca 
— Marian I.azăr, Slllștc-Cullneac și 
lancu Angliel-Alcse. Aresta meciuri 
se vor disputa la Filești In seara zl- 

tatlvn bulgară. I-a 39 iulie, echipn tel de 7 august Cu ocazia aceleiași 
olimpică română se vn Întrece din gale, boxerii titulari pentru turneul 
nou cu echipn S.U.A . olimpic — Turei, Gruescu, Pometcu,

Tot la «Pitești, lnreplnd din ziua Antoniu, Cuțov, Sflbcrman, GyBrfl șl 
de B august, componențlt lotului Năstao — vor susține ultimeleț lor 
olimpic de handbal vor .parUdpa la verificări publice cu r sparring-par-
un turneu avlnd drept adversari tncri in meciuri fără decizii,

/ --r -rt ' "• j ' 'f : i-rr ■ « * - '■ ft''' — 7 i ' U

‘ ’ IL1'

„CUPA OLIMPIA"

*
LUPTE. - MARIN DUMITRU, UN 

TÎNAR CARE SE AFIRMA. Tlnărul 
luptător roman Marin Dumitru a ob
ținut un frumos succes In marele 
concurs preolirnplc do la Zella Me- 
hlis (RD. Germană). Intr-o compa
nie puternică, la categoria cocoș a În
trecerilor de „greco-romane’, M. Du
mitru s-a situst pe locul InUi, fiind 
urmat de Radmocher, campionul 
R.D. Germane.

TIR, — Proba de armă liberă cali
bru redus 3X40 focuri din cadrul 
concursului de tir de la Sofia a re
venit Iul Emilian Vergbv (Bulgaria) 

puncte, urmat de Antonin

Flecare dintre cele trei etape, de 
te a cuprins ediția din acest an a 
competiției ci cl Is to „Cupa Olimpia’, 
organizată do clubul spori” 
Iași nume, a avut die un’ cijtlgfl- 
tor diferit. Și tată-i In ordine : N. 
Gavrjiâ (Steaua), V. Murlncanu (Di
namo) șl. respectiv, V. S ele Jean (Di
namo),’ Dacă după două etapa In 
dasamenlul general individual con- 

■ ducea <•'. Ciocan (Voința—București), 
urmat ta numai cinci secunde de 
șt, Ene (Steaua) șl de C. Clrjfi (Di
namo). la 10 «ce, ultima etapă, dis
putată în București pe un drcult do 
40 Km, avea să decidă dțligătorul 
„Cupei Olimpia’. Acesta nu a fost 
altul dedt tlnărul alergător de ia 
Steaua, Ștefan Ene. 1><-. ! „acesta s-a 
clasat pa locul al doilea in ultLma

etapă (sosit după V. Selejean, Îm
preună cu grosul plutonului), el a 

. .... intrat in posesia frumoasei cupe,
tiv cu ace- , Iată rezultatele tehnico nle ultimei 

etape r I? V, Selejean (Dinamo) — 
Bd'2:9" (medie orară : 42.400 km) ;
3. Șt. Ene (Steaua), 3. T. Vasite 
(Dinamo) tot In același timp cu în
vingătorul. Clasamentul general in
dividual al competiției: 1. șt. Ene 
(Steaua) 6h G’40” ; Z C. Ciocan 
(Voința—Buc.) In S" ; 3. C, Clrji
(Dinamo), la 15°. Locul I in? riasa- 
mentul pe puncte (sprint ta .dnci 
ture) a revenit unul alt tînăr aiergă- 
tor : V. ălurineanu (Dinamo) caro 
a totalizat 18 puncte.

M. BAABULESCU

furat.de
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Vizitele delegației muncitorilor
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Manifestări comemorative
•'.1 ■i

din R. P. Chineză

din Republica Africa Centrală

sc Investighează cu ma- 
XÎmă nswiwmlaw- I .
ța lor, pînă- la detecta
rea cauzelor autentice:
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Plecarea delegației 
Mișcării Evoluției Sociale

Mnrturl.ilm deschis 
rfndurlle do mal jos a— 
vem intenția să reabi
lităm zglrccnta, ' Firește!, 
nu e vorba de avari țta 
patologică , a unor , Har
pagon, lingi Tudose șl a 
altor figuri reprezentati
ve din marea literatură a 
lumii, blntuite de pati
ma oarbă șl devoratoare 
a banului văzut ca țel su
prem al vieții, „Zghcl- 
țil* noștri, cărora vrem 
să le conferim cura da 
noblețe pe'care o meri
tă, slnt acela rare, puși să 
administreze • avuția , ob
ști1, bo dovedesc" In toa
te împrejurările gospo
dari harnici și pricepuți, 
grijulii să nu re iroseas
că nici o fărimâ, nici o pi
cătură, nici"un bănuț din 
avutul ce le-a fost în
credințat Intru păstrare șl 
sporire.

Există, desigur, și Îm
prejurări de dăruire > deo
sebită, uneori chiar de 
eroism; In apărarea in- 
tegritățli avutului obștesc. 
Dar nu la ele rtc vom re
feri In ancheta noastră. 
Exemplele pe care le vom 
da Ilustrează un fenomen 
firesc, Integrat cotidianu
lui nostru socialist, și a- 
nume grija pentru avutul 
statului a unor oameni 
care Înțeleg că, In felul a- 
cesia, nu tac derii să-și 
Îndeplinească. datoria. O 
datorie înscrisă printre 
comandamentele fnnd»- 
mentale ale eticii socia
liste.

De ce;oare conducerile 
unor întreprinderi ra fa
brica .^tărnlnța" din 
Buraresșll, I.R.U.M. din 
Reghin, ‘ fabrica de ulei 
„13 Decembrie0, Intlos- 
trla laptelui—GorJ 
nu numai ele — și-nu clș- 
tlgat rcnumele de ptldul- gultoara amabilitate, 
tort gospodari al avuției ’ " '
publica 7 Explicațiile slnt 
simple șl la Indcmlna ori
cui : e vorba de înfăp
tuirea unul șir de măsuri 
dictate nu numai de le
ge, dar, șl dc cel mai ele
mentar Wun'Slmț. . '

In primul rind, în aces
te unltățrjs-a acordat o 
atenție primordială depo
zitării, conservării și ma
nipulării bunurilor; se 

J veghează cu asiduitate 
cn flecare utilaj, fiecare 
mașină șl Instalație să. fie 
nu numai bine întreținu
te. dar șl,folosite cu ma
ximum de randament ; se 
manifestă o grijă firească 
pentru asigurarea paze! 
si securității Imnurilor, din 
inclntn Întreprinderii’, (nl 
B-a relatat,, bunăoară,- că 
la „Stăruința" g-a Înce
tățenit obiceiul — cu evi
dentă eficacitate — de a 
se face controale Inopi
nate, la cele'mai-'--, ăur-;;-ui 
prinzătoâîe’1 orc lf^fi“Sgjr*,ssvei

din noapte, asupra punc
telor de poză); se exe
cută o recepționară rea
lă, nu formală, a bunuri
lor atlt' din punct de ve
dere cantitativ, cit șl ca
litativ ; se efectuează In
ventarieri ț temeinice, mi
nuțioase, la termenele le
gale, prin comisii alcă
tuite din cadre de răs
pundere, competenta ; la 
apariția unor „plusuri" 
— e bine știjit dt de sus
pecte sini, uneori, aces
te „plusuri" I — nu se ■ 
închide ochiul cu prote-

s-a constatat o lipsă In 
gestiune do 23 de mii de 
lei. Pe orice om, cit de 
dt grijuliu de avutul co
lectiv, această constatare 
ar fl trebuit, In chip fi
resc, sâ-1 alarmeze ți să-1 
Îndemne la măsuri grăb- 

1 nice și hotar! le pentru 
stăvilirea pagubelor ®l re
cuperarea sumelor lipsă. 
Numai pe „generoșii" din 
conducerea respectivei co
operative pagubele
statale i-au lăsat Indife
renți ; mar mult, au ad
mis ca ace lăți gestionar

Două noțiuni înțelese 
anapoda, dar... cu tilc

care provocase golul sub
stanțial amintit să „păs- 

mlă provenlen- torească" ;ln continuare 
M- In detecta- ,,s!ina“ urgisită. Și cum

- i.kumjv, uuivluivo i, ..generozllăjlle1* de acest
plățile către personal se gen sporesc apetitul a-

matorilof de huzur din 
banul obștii, fa sflrșitul 

.anului, dnd s-a făcut un 
nou inventar, s-a consta
tat că paguba ajunsese in 
peste 78 GOT de lei I 81 
asta se Jntimplă, uneori, 
pînă clnd devine impo
sibil să se recupereze In
tegral daunele produse i 

Neglijența, spiritul dc 
„lasă-mă sl te Ias“. risi
pa slnt șl ele forme — 
din păcate prea des in- 
tilnlte — ale aceleiași 
..mărinimii” tresponshbi-, 
le." Căci cum poate fi cn-' 
ractarizată altfel, bună
oară, atitudinea condu
cerii fabricii de conserve 
„Refacerea" din Arad, ca
re a socotit „normal” fnp- 
tul că — datorită utlllză- 
rli unor spații de dejx>zl-

fac pe buza muncii efec
tiv prestate, nu după b- 

, precieri „ochlometrieo” 
etc., ele. Intr-un cuvlnt, 
se face simțită o „zglrce- 
nle” de un fel superior, o 
grijă fermă șl perseveren
tă de a nu admite nici 
o fisură prin care s-ar pu
tea prefira măcar șl cea 
mal măruntă fflrirnfl din 

a- 
expresla u- 

inaltă

avutul obștii, toate
eestea fiind
nel atitudini de 
responsabilitate elvlrâ.

La polul opus se situea
ză „filantropU”. Dar nu 
— ferească sfintei 1 — 
pe banii lor, cl pe banii 
obștii.

La una din unitățile co
operativei „înfrățirea0 din 
Piatra Neamț s-a făcut,

Jin lurui’Jilllo Iffîl, un in- ■ rll-unor spații de depozl-
■ritar Tu. prilejul necorjâspți^ză.toaî^“

precum șl a unei gestiuni 
deficitare — s-a ajuns ta 
deteriorarea unor amba
laje Ini valoare de circa 
470 de mil dc lei 7 Aproa
pe o jumătate .de milion 
de lei azvlrtițl, cum sc 
spune, pe glrlă.

In aceeași zonă mora
lă se situează șl poziția 
față de avutul obștesc a 
conducerii Trustului de 
construcții pentru îmbu
nătățiri ftrnctare din Ora
dea : in Incinta șantie
rului din Satu-Marc, al 
acestui trust s-au desco
perit, In stare cte totală 
degradare, o Instalație de 
sortare — alcătuită din 
două ciururi vibratoare 
cu granulator și trans
portor po bandă — pre
cum șl piesele unui alt 
transportori In valoare 
totală de un milion de 
Ici. La mal mult de un 
an de ,1a procurarea lor, 
aceste mașini costisitoare 

’ nu fuseseră montate șl, 
datorită depozitării în 
voia tuturor Intemperii
lor, ajunseseră Intr-un 
hal fără de bai.

Uneori te uimește de
zinvolta ușurință cu care 
conducători de unități e- 
conomlce de tipul celor 
sus-amlntlțl jonglează cu 

■ justificările dnd e - vor
ba ’de zeti șl suta de mil, 
ba chiar și de milioane, 
în forme mai mult sau 
mai puțin voalate, rațio
namentul lor sună cam 
așa (cu o vădita nuanță 
de reproș) : „Clnd eu am 
pe mină zeci șl sute de 
milioane, *ce țl-n venit să 
te legi de o bagatelă aco
lo de o sulă-două de mii 
de lei 71”. In să vedem 
Insă ce s-ar Intlmpfa da
că cineva le-ar degrada 
tor nn bun personal In 
valoare nu dc o sn(ă-dtniă 
de mii, cl de o sută-douS 
de "tel ? La fel ar rațio
na 7 Ne ram Îndoim I

E timpul să se Înțelea
gă o dată pentru totdeau
na — și do către toți ce.l 
Investiți cu« nobilul titlu 
de gospodar al avutului 
obștesc —■ efi nimănui nu-1 
aste Îngăduit sfl facă po 
filantropul din banul pu
blic, că, dacă zgirccnla, 
avariția, meschinăria slnt, 
In genere, cusururi re
probabile In relațiile in- 
ierpersonala. In schimb 
fplrilu! de chlbiulnfa, 
prevederea, luciditatea 

, calculata șl«metodică, ve
ghea necllnîllfi șl Intran
sigentă la Integritatea a- 
vhțlel colective slnt în
sușiri de înalta frumuse
țe moralii, caracteristice 
omului înaintat nl cccie- 
fațll noastre.

VictorBĂRI^DRVNU j

La prima vedere, 
VasIIe Roșu — munci
tor ta întreprinderea 
de ■ construcții agro
zootehnice din Capi
tală, de felul lui din 
Dobroteștll Teleorma
nului — pare să fie 
dintre cei care-1 pun 
in dificultate pe re- 

' porter. Vin jos, cu 
gesturi măsurate, de 
om deprins cu munca 
șl stăpln pe sine, Va- 
sllc „se fașă greu* ta 
vorbă. Șl rind o face, 
lntr-un....................... .
scurt, fără vorbe de 
prisos, toiul pare ui
mitor de firesc. Ne
firesc a fost doar In
cendiul de la magazie. 
Ce a făcut el atunci. 
In fierbințeala acelei 
Intlmplări 7 Simplu :

— Am sărit să sal
văm bunurile!

— Cu o Iu; 
urmă, Intr-o 
caldă de iunie, 
pozltul din colea Plcv- 
nei nr. 150 s-a de
clanșat un incendiu. 
Izbucnit pe nesimțite, 
Intr-un colț Izolat, 
focul se- întețea, ame- 
nlnțind șl clădirile 
din Jur. ȘI r.u numai 
ailt : In' stingă, la do! 
pași, se aflau depozi
tate tuburile de oxi
gen, dincoace — alte 
materiale care se 
puteau aprinde din 
moment In moment. 
Primejdia creștea clipă 
de cljpă ; nu era timp 
de pierdut tn clădi
rea din preajmă dor
meau membri! unei 
echipe de manlprilanțl 
— printre el șl Va- 
sUe Roșu. Omul care 
vorÎJGstQ acum âcsar Ia 
plural, atunci, 
țeala secundei, 
fulgerător pe 
că perii unde 
împreună cu. i 
vnrășl ai lui 
că, șl. intr-o 
fost jos, In 
căriior... Repede furtu
nul, gura de apă, ra
cordarea— Un jet pu
ternic se abate asupra 
flăcărilor ; domolite 
ifbi —■ T w. u.

«SO-M wjna.Ust» k. ' „fsjzs O3K

In lu- 
n țîșnit 

ușa In- 
dormeâ, 

alțl lo
de mun- 
cllpă a 

fața fla

măsura bătăliei : 
loc do o jumătate 
milion, dt putea 

sfl fie, 'paguba s-a ri
dicat ta 11 MMI Ici.

Șl omul acesta de 
20 de ani, soț și tată, 

• socotește că n-a făcut 
L dedt chva foarte firesc.

Pericolul 7 
— Cine s-a 

atunci la așa 
N-nveam 

r/ —iVnrtle, i știi 
ce trebuie să 
grijă, ca de 
cap, de 
ș tesc 7

— Ce . întrebare 
e și asta 7 Cum 
ce? Nu slnt ale noas
tre 7

Dinu POPESCU 
Ion POPA

Intr-o .porto, se Ivesc 
In alta Dar 
mal e singur, echipa 
întreagă, studenții din 
blocul apropiat sar și 
el ; jetul de apă le 
îngăduie să» pătrundă 
înăuntru șl gă evacue
ze materialele^. Șl 
lupta nu e deloc u- 
șoară. Furtunul atlrnă 
din ce In ce mal greu, 
dogoarea focului de
vine Insuportabilă ; în
cinsă de flăcări, apa 
ie' prelinge Înapoi, 
fierbinte și pătrunză
toare, dar omul nu 
cedează. • Sosesc Intre 
timp și pompierii...

Două ore a durat 
lupta cu flăcările, două, 
ore Voslle Roșu nu 
s-a clintit din locul 
Iul. pildă șl ajutor ce
lorlalți: Izblnda a 'ost 

o— * S |c.IK>< WfaDUU, .
--,.f iifîa.-nnîteta*-? -. * ■

tu de 
avem 

țehii 
avutul

IftHA/.n!.

(Urmare din pag. D

O dată cu sporirea cantitativă ■ 
proprietății socialiste, partidul urmă
rește creșterea el calitativă; pe. baza 
modernizării producției și ridicării 
nivelului tehnic, a creșterii gradului 
de concentrare, a unei mal bune or
ganizări șl admJnlsSrărl, Dczvollarca 
și perfecționarea,» sub toate aspecte
le, a proprietății socialiste, valorifi- 

' car ea la maximum a avantajelor el 
în scopul accelerării progresului ge
neral constituie în esență obiectivul 
principal urmărit prin măsurile sta
bilite de Conferința Națională din 

I 1967 șl Congresul al X-Iea.
Ideea fundamentală care stă la ba

za acestui vast șl complicat proces
> de perfecționare o constituia reali

tatea majoră n societății social Iste 
— faptul, că oamenii mundl slnt deo
potrivă producători șl proprietari ai 

. mijloacelor de producție, avlnd In 
laceastă dublă calitate atlt dreptul, 

■'■--rtt șl datoria do a jpartldpa nemljlo- 
dt la administrarea Întregului pa
trimoniu productiv, Ia luarea decizii
lor economice. Organismele colective 
de conducere create In ultimii ani — 
comitetele șl consiliile oamenilor 
mundl, adunările generale, ca for 
suprem de conducere mundtorească 
în întreprinderi — s-au dovedit un 
cadru optim pentru a asigura parti
ciparea efectivă a maselor la con
ducere, pentru manifestarea plenară 
a calității lor de' proprietari, de slă- 

_ pini- al mijloacelor de producție-
* In același timp, conștiința: dc pro
prietari ai oamenilor muncii-se ma
nifestă. deosebit, de viu în activita
tea de zl cu zi, la locul lor de mun
că.. Inițiativa de Jos In valorificarea 
morilor rezerve da crd^cre a pro
ducției șl productivității mundl, de 
reducere a cheltuielilor materiale de 
producție, ardoarea cu care se des
fășoară Întrecerea socialistă pentru 
Îndeplinirea planului cincinal înain
te de termen șl în un nivel calitativ 
dt mal ridicat slnt dovezi lndubl-. 
tăblie In acest sens. Pentru că ce alt
ceva putea oare slîrni un asemenea 
elan ca acela pus în evidență de în
trecerea socialista In plină desfășura
re dedt sentimentul deplin ce-1 nu 
oamenii mundl că el, ®I numai el, 
slnt stăplnll întregii avuții a țării 7 
Miile do angajamente lansate din 
toate colțurile țării alcătuiesc Ima
ginea unei veritabile „bătălii” ce o 
duc milioane dc oameni al mun- 
cil. Conștiința lor de proprietari 
colectivi, convingerea ce o au că tot 
ceea ce creează este spre folosul lor 
șl cl întregii țări II îndeamnă să nu 
se mulțumească cu orice fel de re
zultate, cl să acționeze pentru a asi
gura tn fapt utilizarea cu eficien
ță dt măi înaltă a muncii sociale,j 
într-un cuvlnt, sporirea rapidă a va
lorii avuției naționale — criteriul 
esențial de-apreciere a gradului de 
dezvoltare a oricărei țări.

Armonizarea 
dualc cu cele g_____
fiorirea proprietății go

rietății socialiste
întăririi proprietății otsjteștl și Inie- cipllhel tn producție. Aceste măsuri 
rcsdor lor personale. Mal dăinuie în lși vor găsi continuarea șl dezvolta- 
mentalitatea unora Ideea că proprie- rea In notarîrile Conferinței Xațlo- 
tatea socialista nr ti o proprietate a 
nimănui, de care te poți folosi după 
placul inimii, așa cum Iți dictează 
exclusiv interesele personale ; de 
aici lipsa de răspundere In admi-

FO
V ■ «■

I UNII „CITESC-...
PE RUPTE!

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Mișcării Evoluției 
Sociale a Africii Negre (M.E.S.A.N.) 
din Republica Africa Centrală, con
dusă de Elisabeth Domltien, vice
președintă a M.E.S.A.N., care a făcut 
o vizită do prietenie In țara noastră 
la Invitația C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopcnl. 
delegația M.E.S.A.N. a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Extaitlv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorgno Cioară, membru el 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei, Cornel Bur- basadorul 
tică, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Stănescu, membru suple-

ant al Comitetului Executiv al GC. 
al P.C.R., ministru de interne, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
precum șl de memlirl al C.C. al 
P.C.R., al Consiliului de Miniștri. 
!efi de secție ta C.C. nl P.C.R., ad- 
uncțl de șef de secție ta CC. al 
’.C.R., membri al conducerii unor 

instituții centrale, secretari nl Comi
tetului municipal București al P.C.R.

Delegația .M.'l.S.A.N. h fost saluta
tă, de asemenea, de prim-socretsrl 
șl secretari al comitetelor de partid 
ale sectoarelor din municipiul Bucu
rești, de numeroși activiști de partid 
șl a! organizațiilor de masă.

Au fost prezențl Alberto Sato, am
basadorul Republicii Africa Centrală 
ta București, șl membri al amba
sadei.

(Agerpres)

Tn continuarea vizitei pe car® o în
treprind in țara noastră, membrii de
legației muncitorilor din R. P. Chi
neză, condusă de Sen Mao-kun, 
membru ai C.C. rd P. C. Chinez, 
membru al Biroului Permanent al 
Corni tetul u!, prov l n ci al H&non al P.C.’ 
Chines, președintele Conferinței re
prezentanților muncitorilor din pro
vincia Hănon, au fost slmbătă oaspe
ții slderurgișUIor din Hunedoara.

După vizitarea principalelor sectoa
re de fabricație ale Combinatului liu- 
nedoroan, delegația a avut o Intll- 
nlre cu cadre de conducere, actlvlșțl 
de partid șl de sindicat de la com
binat, in cadrul căreia a fost infor
mată asupra succeselor obținute de 
acest harnic colectiv în Inllmplnarea 
Conferinței Naționale a partidului.

6ubfiltala din Abrud — Clmpenl ■’ 
Societății de științe Istorice a orga
nizat duminică In comuna natală a 
Iui Avram lancu o sesiune de co
municări științifico consacrată împli
nirii unui secol de 1a moartea con-

Delegația a fost primită, totodată, 
In sediul Consiliului județean-Hune- 
doara al sindicatelor de tovarășul 
Poge.t Brincoveanu, președintele con
siliului, și de membrii biroului exe
cutiv. Oaspeții au fost Informați, cu 
acest prilej, asupra preocupărilor ac
tuale ale organelor șl organizațiilor 
sindicale, și realizărilor oamenilor 
muncii din județ In opera de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate In România.

De la Hunedoara, delegația munci
torilor din IL P. Chineză șl-a conti
nuat vizita pe Valea Oltului, sosind 
in cursul zilei de duminică la Sibiu, 
unde a vizitat Muzeul Bruckenlhal, 
noile cartiere ale orașului, precum j șl 
obiective turistice din împrejurimi.

(Agerpres)

nnle, menite să ducă ta perfecționa
rea întregii activități economlco-so- 
clule. ’ ! ' ■ . .■ ■. ■ ■ .

Măsurile de natură organizatorică 
, , șl legislativă ;se îmbină organic cu o

nlslrarea .averii publice, In cheltui- stăruitoare muncă polltlco-educali- 
rea fondurilor statului, tendințele de vă menită să dezvolte Ih flecare’ ce

tățean înalta responsabilitate față 
de dezvoltarea șl apărarea > avutului 
Obștesc, să formeze o puternică opi
nie dc masă împotriva oricăror acte 
ce lezează proprietatea socialistă. 
Programul educației socialiste adop
tat de partid constituie uh instru
ment prețios In această vastă șl com
plexă acțiune.

Stadiul actual de dezvoltare a țării 
noastre este rezultatul faptului că 
poporul nostru, condus^ de partid, a 
depus eforturi susținute pentru con
tinua dezvoltare a proprietății socia
liste. Lărgind șl perfecțlonlnd In 
continuare proprietatea socialistă, 
fructlticlnd martie el avantaje, vom 
Înainta tot mal rapid pe drumul pro
gresului șl civilizației socialiste.

risipă, dc nepăsare șl Indiferență 
față de soarta producției. Reali
tățile țării noastre arată Insă 
că proprietatea soclnllrtfl are slfi- 
plnl destoinici și Intransigenți, cum 
n-au existat niciodată In decursul is
toriei acestei [âri ; ei sini In număr 
de milioane șl milioane — toți acel 
care participă cu Întreaga capacita
te de munca ta producția bunurilor 
materialo, ta făurirea unei societăți 
noi. Tocmai dip această calitate, dc 
proprietari colectivi, hi avuției ță
rii, decurge obligația pentru absolut 
toți celălenll (Aril de a participa din 
plin, prin muncă susținută, Ia efor
tul colectiv de dezvoltare a proprie-''’ 
lății socialiste, de a o gospodări eu 
cea mal mare grijă, do a lua atitu
dine fermă împotriva oricăror arte 
de neglijență, indisciplină care im
pietează asupra bunei desfășurări a 
producției, ca șl împotriva oricăror 
manifestări de risipă șl proastă gos
podărire. Fiecnre membru al socie
tății noastre poate considera că șl-a 

■ adus din plin contribuția la dezvol
tarea șl consolidarea proprietății 
roclallste numai atunci cînd ac- 
tlvltățlLsate susținute, rodnice, ta lo
cul de muncă, 1 se adaugă intere
sul viu față de tot ce se In- 
tlmplă în Jurul său cu bunurile ob
ștești.

O ripostă drastică trebuie să 
primească toate acele manifestări 
cere lovesc grav, brutal, Interesele 
tuturor oamenilor muncii : furturile, 
delapidările, sustragerile de orice 
fel din avutul obștesc, precum șl 
acea formă de manifestare a evazio
nismului ,de 1a efortul general da 
dezvoltare și consolidare a proprie
tății socialiste pe rare o reprezintă 
parazitismul social. Tn condițiile In 
care milioanele celor ce muncesc, 
majoritatea .cnvlrșltonre a poporului 
nu-șl precupețesc-eforturile pentru 
n spori avuția socială, constituie o 
sfidare de neconceput ca unii oa
meni care nu contribuia ta acest 
efort să beneficieze de roadele luL 
A trăi In trind&vld șl a avea da 
toate nu ®c poate In societatea noas
tră. Iar cine ®tâ șl totuși arc Înseam
nă că are de ta alții. Trebuie 
să fio limpede fiecăruia că societatea 
noastră nu dispune de ajta sursă* 
pentru a se dezvolta, pentru a-și ri
dică nivelul el de trai, decil munca 
tuturor membrijo^ ei, valorillcarea la 
maximum a potențialului- el econo
mie, gospodărirea chibzuită, com
petenta, plină de răspundere a avu- 
toiul obștesc 5 numai ps sees te baze 
este posibilă sporireo avuției socia
le, satisfacerea In mal bune con
diții a cerințelor materiale șl spi
rituale ale celor ce muncesc.

Pentru a preveni șl Înlătura orice 
manifestare de lipsă de rtsponsabi- 
lltata fata do proprietatea socialis
tă, partidul șl stalul.nostru au elabo
rat un ansamblu de măsuri. orga
nizatorice vizirul ținerea unei stric
to evidențe u bunurilor obștești șl 
exercitarea unu! control sistematic și 
exigent asupra modulul’In care slnt

mteîesalOT indlvl- 
îcrale legate de ln-

... , . r . /’ -cctallste nu se 
realizează Insă In mod automat, 
Acest fapt trebuie cu aUț mai mult 
subliniat cu cit In actuala etapă de 
dezvoltare a țării, clnd nivelul forțe
lor de producție nu asigurt belșugul 
de produse necesar repartiției după’ 
nevoi, iar conștiința mal păstrează 
reminiscențe ale vechilor concepții 
șl obiceiuri, unii oameni nu au ajuns 
încă la înțelegerea clară a Interde- „ .
pendenței a Irins a dintre - necesitatea . gospodărite, întărirea ordinii șl eli

Tn liniște deplină produceri de artă cu
oameni de diferite Hustrațllle dispărute,

tesc, meditează, no
tează. în sălile . de

golștl șl Indolohtl, au 
fost scoase cg degra
date isnu au fost pier- 

,dute 02 2CO volume In 
1 valoare de peste 

!
Cităm clteva nume 

......__ _ ________ dlnlr-o listă mai Iun-
talfl este o atmosferă deteriorate anul tre- efi de cititori caro au 

=șJojQgji gratuit aceste 
cărți, dar care au ră
pit celorlalți pMlbl- 
lltatcii de a se fojosi 
de ele t. Constantin 
Scordea — strada 
Trnlan Vaslie nr. . 40 ; 
Juliana Enuche — 
B-dul Gh. Ghcorghiu- 
Dej M; Ștefan la
Tudor — strada Zăvl- 
darl nr. 3 ; Ion N’egu- llci _
Vodă nr. .......
Coslea - B-duf fon 
Șutea nr. 3.T—57.

vlrsle șl ocupații cl- cărți politice șl de’IF
teralură cu pasajele

_ ,?cele mai interesante .
lectură ' nle . bibliotecii lipsă. Slnt expuse nu- TCO0®0 lei! 

„Mllhall mal clteva din cele Cităm eîlmtinlclpfile = „Mlhaîl ■'__  ____ s»—__ -
Sadoveanu” din Capi- peste 1 1G0 de volume
del studiu, < 
Ne strecurăm cu gri
jă să nu deranjăm.

Iată Insă că, Intr-o 
^încăpere de In parter, 
‘avem o neplăcută' sur

priză : '
— Este un fel de 

expoziție n iresponsa
bilității unor cititori 
— ne-a lămurit direc
torul, Nicolae Poscn.

Răsfoim clteva.. 
foste cărți : tratate 
științifice cu capitole 
întregi pur șl .simplu

'I. tehnice 
sau • for-

științifice 
întregi p.. 
smulie, cărți 
cu scheme L__ 

1 muie decupate ;

de tihnă. cut. Cele mal multe 
slnt cărți de mare 
valoare," unele chiar 
foarte rare, epuizate de 
mult In- librării 

Societatea face efor- 
tari serioase pentru ‘ 
a înzestra bibliotecile 
publice cu cele mal 
noi șl mal prețlonhe 
lucrări științifice, de 
literatură și de artă. 
Anul trecut blbjjole- 
cile" Capltalgl1 au fost 

. dotate cu încă 00 030 
volume noi.

Dar tot apul trecut, 
datorită acestei cate
gorii de cititori e-

valoare,' unele cbinr

sir. Vlalcu 
. Sfl; Victor

(Urmare corespunzfitoare a 
o bună parte din

1072, ca ți al întregului cincinal. A- 
mlntlm, In acest sens, efi planul pro
ductivității muncii a fost îndeplinit șl 
depășit pe ansamblul industriei, că 
ministerele și celelalte organizații e- 
conomlce ș!-au realizat șl depășit 
prevederile planului de beneficii — 
indicatorul cel mai concludent al li
nei activități economice sănătoase.
,Dezvoltarea susținută a forțelor de 

producție, a producției materiale, 
concomitent cu creșterea efidențel 
economice, a venitului național, au 
creat posibilitatea să se Înregistreze , 
r.ol progrese In îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale oamenilor muncii, 
In ridicarea bunăstării generale. Au
crescut veniturile populației șl con
sumul de bunuri, s-nu Înregistrat pro
gresa In organizarea prestărilor de 
servicii, au sporit alocațiile de stat 
pentru finanțarea lnvățămlnlulul, ac
tivității culturale, ocrotirea sănătății 
Si alto nevoi sociale, s-au îmbunătă
țit In continuare condițiile de locuit.

Se degnjă cu putere, din comuni
cat, concluzia că oamenii muncii pot 
să Înfăptuiască cele mai înalte ți mo
bilizatoare sarcini In domeniul eco
nomic și social Concomitent, Insă, 
se desprinde necesitatea — șl. In acest 
sens. analiza comunicatului este con
cludentă — de a răspunde prin fapte 
concrete, prin realizări consistente 
clic mirii partidului de a înfăptui cin
cinalul înainte de termen, Compri
marea In timp a prevederilor cinci
nalului trebuie să albă Ioc In condi
țiile atingerii unor cote superioare ia 
toate capitolele planului, Înlăturări) 
unor neajunsuri, Intensificării rolu
lui factorilor de ordin calitativ, Indi
catorilor a căror depășire este de na
tură să determine acea creștere rapi
dă a eficacității, economice — creș
tere atlt de necesari In toate ramu
rile producției

Comunicatul 
tatea muncii a

materiale.
relevă că productlvi- 
sporit cu 6,9 la sută

față de perioada 
anului trecut, că o bună parte din 
sporul producției globale Industriale 
s-a obținut pe această cale. Este 
demn de remarcat, dor Insuficient 
față de posibilitățile reale de care 
dispunem, față de ceea ce trebuie 
să realizăm pe acest plan hotărîlor 
pentru bunul mers al activității eco
nomice in toate unitățile productive. 
Nu s-nu atins peste tot 
stabilite de conducerea

nivelurile 
partidului

ț 
i

l.

pentru creșterea productlvltfițlj 
muncii. In această ordine do ■ Idei; 
țin!nd scama de rezultatele obținute 
In primul semestru, de faptul că 
productivitatea muncii constituie 
factorul hoiărilor al eficienței pro
ducției materiale, se desprinde ne
cesitatea de a se lua nelntirriat mă
suri ferme, penIrn îndeplinirea șl 
depășirea sarcinilor In acest dome
niu. prin folosirea completă și .ra
țională n timpului de lucru, a tu
turor capacităților de producție, prin 
îmbunătățirea normării muncii șl 
ridicarea
pa de forță de muncă este nu nu
mai costisitoare, dar șl principala 
piedică In calea oricărui efort de

normării muncii ți 
calificării cadrelor. Rlsl-

— români, maghiari, germani — 
meroși cetățeni din oraș. Evodnd 
personali lalea eminentului folclorist, 
care șl-n desfășurat activitatea pe 
plaiurile transilvănene, Horst Sdțl- 

__ _____ _ rolty, secretar n! Comitetului munlcl-
. ,ducfițorulul3Arei’oluțlcl de la 1B48 din ■ .j^^d^jNtrtj^l.tS^hlfpară, a. relict lțo- 

. luȚrainrilvaatenRfeferatele ș! homnrdtă- | guta' săjâdKulatavde culegerfețți vh- 
file’^idsținule do cercetatbrl'?l ra- ” 
dre didact ice din Cluj, Alba Iul la, 
Turda, Abrud șl Clmpenl — au rele
vat personalitatea politică șl Istorică 
a-lui Avram lancu, activitatea sa re
voluționară Cu acest prilej a avut loc 
vernisajul unei expoziții documentare 
privind evenimentele de la 1&58 șl 
activitatea Iul Avram Ifirtcu. Partici
pant!! la sesiune au vizitat apoi mu
zeul memorial „Avram Iancu“ din 
localitate.

'sdăținule de cercetători1 șl ca- lorlflcare a tezaurului nostru folcloric. 
~ ’ Tn Încheierea festivității, formații

artistice ale casei de cultură munici
pale eu prezentat un program artis
tic, In limbile română șl germană, 
Inspirat de opera Iul Jdsef Haltdch. 

*. |
Tn cadrul marilor aniversări cultu

rale recomandate de Consiliul Mon
dial al Păcii șl UNESCO, Comite
tul Județean Constanța pentru cul
tură șl educație sbclallștă șl Comite
tul județean de luptă pentru pace 
au organizat duminică, la Universi
tatea populară din Constanța, o ln- 
Lllnlre consacrată împlinirii n 1(M) de 
ani de ta nașterea cunoscutului ex
plorator norvegian Roald Amundsen. 
Profeaoarea Ellrabeta Antonescu a 
evocat cu acest prilej momente din 
viața șl activitatea ■ marelui explo
rator. . ’ !

*
Duminică, In satul natal «1 Iui Dl- 

mitrte Anglie] — salul CorneșU, ju
dețul lași — n avut Joc sărbătorirea 
centenarului nașterii .marelui poet 
Cu acest, prilej a avut Ioc un simpo
zion omagial In cadrul căruia prof, 
unlv. Constantin Clopraga șl prof, 
unlv. Mihai Dragomlrescu au evocat 
personalitatea marcantă ți activitatea 
artistică a poetului

Emil
MAR1NACHE

J

Implicații directe 
financiare a •'oricărei

♦
Sub egida- Consiliului județean 

Mureș al oamenilor mundl de na
ționalitate germană, la Casa de cul
tură din Sighișoara a avut loc o fes
tivitate prilejuită de împlinirea a 15d 
de ani de la moartea reputatului fol
clorist transilvănean Joscf Hnltrich.

La festivitate au participat Edunrd 
Elșenbttrgcr, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană, oameni de artă șl cultură

H S D ’ B

*

La muzeul de artă din Craiova a 
avut loc, duminică, vernisajul expo
ziției „Omagiu Iul Theodor Pallady* 
organizate cu sprijinul Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia ca un prinos adus marelui artist, 
de lă a cărui naștere s-au împlinit 
anul trecut 100 de ani Expoziția re
unește creații reprezentative alo iul 
Pollndy.

(Agerpres)

autadepășlre. cu 
asupra situației 
întreprinderi.

De asemenea, 
de anul trecut, 
cheltuielilor ta : 
marfă, dar nu s-n atins nivelul pla
nificat pentru primul semestru nl 
acestui an. Cauzele constau In gos- _____ _________________ .
podărirea defectuoasă a metalului, partidul cere oamenilor muncii să 
cocsului, lemnului, combustibilului nu precupețeașcfi nld ur> efort pen-
șl energici, In aplicarea unor norme tru realizarea unor produse cu fr.al-

sc constată că. față 
s-a redus volumul 

1 ON lei producție

produsele Industriale este relativ 
mică, gradul do prelucrare fiind 
scăzut. Evident, creșterea ealIllțH 
producției nu poala fl o acțiune 
con ju neta ral ă , ea este o sarcină eco
nomică șl politică de maximă în
semnătate. Sa știe ce rol are căli
tă ten produselor pentru competi
tivitatea acestora șl, tocmai do aceea,

ir. ’.’rt'ct i' 'r.jrrt', îhojjy XH--' 
devreme, pe măsura 

planului, a noilor b-

de consum eu Insufldenta motivare 
tehnologică- șl economică. Iată d« 
ce, pe toate treptele organizatorice 
— de la întreprindere ți centrală 
plnfi la minister — se Impune elabo
rarea unor norme de consum In 
stare să determine . întărirea disci
plinei si răspunderii in aceri dome
niu, înlăturarea ți prevenirea Imobi
lizărilor In stocuri supranormatlve, 
prevenirea ți zăgăzuirea cheltuieli
lor neeconomicoase.

S-a îmbunătățit-calitatea produc
ției, s-au. Introdus In fabricație noi 
produse, s-au modernizat o serie de 
tehnologii, dar rebuturile, abaterile 
de la indicii Înaltei calități se men
țin Ineă, Iar cantitatea de muncă 
complexă conținută In multe din

te performanțe tehnice* funcționale 
șl estetice.

O dată cu aceasta, preocuparea 
pentru creșterea exportului, pentru 
cantitatea șl calitatea mărfurilor des-’ 
tinote pieței'externe, pentru găsirea 
unor,noi posibilități do ichimburl șl 
cooperare cu Btrălnătatea, pontau 
sporirea contribuției valutare a fie
cărei Întreprinderi constitui® o obli
gație majoră, do Imediată actuali
tate, a tuturor colectivelor, a cadre
lor de conditcere din întreprinderi, 
centrale șl ministere.

Tn fine. In domeniul investițiilor, 
realizările valorice rint notabile ; 
dar. ete nu m regăsesc în totalitate 
în punerea În funcțiune la termen

ți chiar mal 
dimensiunilor ____ .
blective și capacități productive, 
economia națională neputlnd bene
ficia din plin de roadele efortuiul 
pe care statul, întregul popor le fac 
pentru asigurarea resurselor de fi
nanțare a lnvesllțliior. Factorii an
gajați In această activitate trebuie 
si acționeze cu Întreaga răspundere 
pentru îndeplinirea ritmică a pla
nului de Investiții, pentru ecuriarea 
duratelor de execuție șl reducerea 
costului lucrărilor pe șantiere, asigu
rarea Ia timp a tuturor utllajeior teh
nologice, realizarea tuturor .parame
trilor proiectați Totodată, trebuie In
tensificată preocuparea proiectanțllor 
In direcțta asigurării, încă prin pro
iecte, a condițiilor de sporire n efi
cienței Investițiilor, astfel.cn de ia 
flecare leu Investit să se obțină un 
volum dt mai mare do producție șl 
acumulări bănești.

Rezultatele remarcabila obținute, 
In ansamblu, In îndeplinirea planu
lui po primul semestru al anului 
pun deci In evidență marile rezerve 
cârc \! exlslă In întreprinderi pentru 
depășirea planului, precum șl pentru 

■ accentuarea talurilor calltallve In 
Întreaga activitate productivă. Pro
ductivitate, calitate, costuri scăzu
te..Intr-un cuvlnt, eficacitate, lată 
scopul major;’ înfățișat tn ’ repetate 
rinduri de conducerea partidului, 
apre care trebuie să țintească fie- 

- caro om al muncii, fiecare între
prindere, flecare centrală ți minis
ter, Acesta constituie, do altfel, ca
dru! larg șl propice care trebuie să 
InmOnunchezo eforturile tuturor oa
menilor muncii pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen, cu 
conștiința că numai pe această bază 
se pot asigura acea dezvoltare can
titativă șl calitativă a economici na
ționale, resursele necesare ridicării 
continue a bunăstării materiale șl 
spirituale a celor ce munceșc> — țe
lul suprem al întregii polltld'a par
tidului nostru.

astfel.cn
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Acum dleva rile, minerii chilieni au marcaf, printr-o manifeilajie „ r ■
de masS, un . an de la naționalizarea minelor de cupru ți a între
prinderilor de prelucrare a minereurilor de cupru. Ei și-au exprimat 
sprijinul ferm pentru guvernul Unitâjii Populara al președintelui 

Allende
1

controlul asupra 
industriei metalurgice 
NEW DELIU 16 (Agerpres). — Gu

vernul indian -a preluat controlul a- 
supra companiei metalurgice „Indian 
Iron and Steel Company’, hoiărire 
Inllmplnată cu o vie satisfacție de 
cercuri largi ale opiniei publice din 
țară. „Instituirea controlului asupra 
celei de-a doua companii meialurglee 
a Indiei reprezintă un pas Just pe ca
lea preluării,' din milnlle capitalului 
monopolist, a unei părți Însemnate’a 
Industriei metalurgice — ramură de 
o însemnătate vitală pentru economia 
țării" — scrie ziarul „Patriot".

în decretul semnat de președintele 
Venkata Giri se arată că această mă
sură a fost,dictată de „micșorarea 
cronică n producției de oțel in Intre- 
prlnderHo companiei, In urma con
ducerii ineficiente’.

r

o
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SAINT DENIS 16‘(Agerpres). — în 

localitatea* Saint Denis «-au deschis 
lucrările celui de-al treilea Congres 
al Partidului Comunist din Reunion. 
Congresul analizează aâUvItatcâJpar- 
tldului In ultimii ani țl lupta sa, ală-

turl de alte forțe democratice,’ pentru 
asigurarea autonomiei politice a’ 
.Insulei. Paul Verges, secretar general 
a! partidului, a prezentat raportul 
poUUc.

'J
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chile Proiecte de lege
ț

democrației economice
SANTIAGO DE CIULE 16 (Ager

pres). — Președintele Salvador Al
lende a Înaintat Senatului, spre n- 
probare, două proiecte de legi, li
nul privind „asigurarea probității pu
blice șl. administrative", celălalt — 
„adoptarea unor măsuri pentru în
făptuirea' unei reale democrații eco
nomice in Chile’.

Primul proiect, menționează agen
ția Prensa Latina, stipulează ca, Îna
inte de a-șl asuma responsabilități
le, toți funcționarii să facă o decla
rație Justificativă asupra bunurilor 
patrimoniale.. Al doilea proiect pre
vede ca toate conturile bancare să 
poată fi cunoscute public, „formă a- 
decvată de a se obține o participa
re efectivă a maselor Ia controlul 
marilor firme financiare, In cadrul 
unei reale democrații economice".

★
Potrivit rezultatelor parțiale ale 

alegerilor pentru conducerea sindi
catelor chiliene, ' cele mai multe 
mandate au fast obținute de candi
dați! partidului comunist, urmați 
de socialiști șl do creșUn-demo- 
crnțl.

■'V
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Este dreptul Irakului și Siriei să dispună 
fără restricții de resursele lor petroliere
• Uerolafll adoptate Ia prima conferință a sindicatelor arabe

BAGDAD 16 (Agerpres). — Prima 
conferință a sindicatelor arabo s-a 
încheiat la Bagdad. Punctul cen
tral al dezbaterilor l-a consllluit 
lupta statelor arabe pentru contro
lul efectiv asupra resurselor na
ționale proprii. Parllclpanțll au sa
lutat hotărirea Irakului șl a Siriei ■| g~-l a —’ ' <tt> o» 4,1 AM-n 1 3 ' Winmn ■»! I a a-a-wattvc» 

nici „Iraq Petroleum", 
f 
din rezoluțiile adoptate la Inchde- 
rea lucrărilor, de 
sursele lor 
fel de

PHENIAN 16 (Agerpres)..'
Phenian a fost organizat un miting 
in cinstea primarului ‘orașului japo
nez Niigata, Koiaro Watanabe, care 
'efectuează o vizită in R.P.D. Coreea
nă. anunță agenția A.C.T.C.

Luind cuvintul Ia miting, președin
tele Adunării Populare a municipiu
lui Phenian, .Yun Gi Bok, ?l-a ex
primat. speranța că noul --------

■ ■ppnez.! yfl
Japonia șl 
cordanțft cu noua situație, fn plină 

.transformare și dezvoltare, cu inte-

poare șl va ■ manifesta o

o Mitingul de la Phenian
La

ii

!i

• compa-
,Este drep-

de a naționaliza bunurile

tul acestor țări, se spune lntr-una

de a dispune de re- 
lor petroliere,' fără nici un 

__ __ reslricțlL Orice încălcare a 
acestui drept constituie o, violare a 
Cartel O.N.U„ a suveranității ■ șl in
dependenței naționale’.

O altă rezoluție cheamă țările 
arabe să adopte, In conțlnuare, mă
surile corespunzătoare pentru a-și 
recăpăta suveranitatea națională 
asupra resurselor lor petroliere.

Deschiderea Conferinței 
sindicale internaționale 

de la Bagdad
La Bagdad s-a deschis, slmbătă 

seara, Conferința sindicală inter-

din nou teritoriul R. D. Vietnam
HANOI 16 (Agerpres). - La 14 iu

lie, aviația Statelor Unite a efec
tuat din nou raiduri de bombarda
ment asupra orașului Nam Dlnh șl 
asupra unor zone populate din di
verse provincii ale R. D. Vietnam, 
a tacind și dlstruglnd cartiere locui
te, clădiri cu caracter economic șl 

șl secțiuni ale unor 
le, anunță agenția 
aceste acțiuni drept

unor zone populate din dl- 
■so provincii ale R. D. Vietnam, 
idnd și dlstruglnd cartiere locul-

cultural, precum 
diguri Șl baraj i 
V.N.A. CaUflclnd

*
HANOI 16 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că. după o escală 
la Hanoi, Thlao Souk Vongsak, re
prezentant special al președintelui 
C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, 
prințul Sufanuvong, a plecat spre 
Vientiane.

După' cum s-a mal anunțat, premie
rul guvernului de la Vientiane, Su-

națională . de solidaritate cu po
porul irakian In lupta aa împotriva 
monopolurilor petroliere occidenta
le. La conferința Inu parte delega
ți! din 43 de țări. Din partea țării
noastre participă o delegație a Uniu
nii Generale â Sindicatelor, condu
să de Corvin Smărăndescu, secre
tar nl Uniunii sindicatelor din În
treprinderile industriei miniere, pe
trol, geologie și energic electrică.

Vizita prințului 
Norodom Șianuk 

în Iugoslavia
BELGRAD 16 (Agerpres). — Prin

țul Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, care efectuează o

președintelui Tito, 
Tanlug. în toasturile 

'lej, cel doi șefi 
cooperarea șl 
tarele Cam-

vizită in Iugoslavia, a oferit un di
neu in onoarea președintelui Tito, 
anunță agenția Tanliig. în toasturile 
rostite cu acest prilej, cel doi șefi 
de stat au subliniat cooperarea șl 
prietenia dintre popoarele Cam- 
bodgici șl Iugoslaviei. Prințul Sia- 
nuk șl-n exprimat dino nou recu- 
ipoșUnța pentru ajutorul acordat de 
Iugoslavia poporului khmer In lup
ta sa de eliberare șl salvare națlo-
nală.

l

.._ I guvern Ja-
: îmbunătăți relațiile dintre 

șl R.P.D. Coreeană, In con
cordanță cu noua situație, In plină

resele și aspirațiile celor două po
poare șl va manifesta o atitudine 
prietenească față de R.P.D. Coreen-

nfi. Noi, a spus G1 Bok, vom de
pune toate eforturile pentru a pro
mova relații prietenești Intre' Coreea 
și Japonia, pentru a continua rela
țiile comerciale șl schimburile din 
alte domenii pe o scară largă șl pen
tru a normaliza relațiile dintre R.P.D. 
Coreeană șl‘Japonia.

La rindul său,' oaspetele Japonez a 
salutat Declarația comună dintre 
Nordul șl Sudul Coreei, apreciind-o 
drept un pas Important pentru In
staurarea păcii In Asia,'și «l-n ex
primat hotărirea de a depune eforturi 
pentru normalizarea felațlilor dintre 
Japonia și R.P.D. Coreeană.

' ' ' ' s “ ■■' ■ i
----------------------------- ;----------- -----------------------------------

Poziția P. C. German în problema 
alegerilor

BONN 16 (Agerpres). t- Kurt 
Bachmann, președintele Partidului 
Comunist German, a publicai. In zia
rul „Unseră Zeii", un articol consa
crat poziției partidului In problema 
alegerilor anticipate pentru Bundes- 

■tagul vest-germnn. Partidul Comu
nist German, se arată In articol, este 
animat da dorința de a demonstra 
că se pronunță pentru realizarea uriei 
politici Interne și externe rare să rifa- 
pimdă pe deplin intereselor clasei 
muncitoare din R. F. a Germaniei. în

.1anticipate
timpul campaniei electorale, partidul 
Iși propune să consolideze influența 
comuniștilor In rindurile clasei mun
citoare șl ale tineretului, șl. Ide ase
menea, îă-ș! întărească rindurile.

După cum Informează presa, Kurt 
Bachmann și Mox Reimann, preșe
dinte de onoare al P. C. German, au 
fost desemnați candidați din partea 
comitetului din JRenania
Westfalla nl P.C.'G." "pentru alegerile 
In Bundestag.

de nord-

o nesocotire a normelor elementare 
do ‘drept internațional. Ministerul A- 
faccrtlor Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității o declarație in care 
cere cu fermitate ca guvernul Sta
telor Unite să înceteze Imediat bom
bardamentele, minarea iți blocarea 
porturilor, precum șl toate celelalte 
acte îndreptate împotriva securității 
șl suveranității R. D. Vietnam.

★

vanna Fuma, a căzut de acord, Ia ce
rerea președintelui C.C. al F.P.L., 
asupra reluării convorbirilor dintre 
grupările politice din Laos, convorbiri 
care au fost întrerupte cu peste un 
an In urmă. în acest scop, el a ac
ceptat să-I primească pe reprezen
tantul special ai prințului Sufanu
vong.

O DECLARAȚIE
A PREMIERULUI CIU EN-LAI

R. D. Vietnam, Ton Duc Than, din 
14 iulie a.c. Noi, ca întotdeauna, vom

nnmez In lupta sa împotriva agre
siunii S.U.A. ș! pentru salvarea na
țională plnă la victoria finală’.

Premierul Consiliului de stat al 
R. P. Chineze a făcut aceste decla
rații cu prilejul primirii ambasado
rului IL D. Vietnam la Pekin, pre
cizează agenția China Nouă.

PEKIN 16 (Agerpres). — „Statele
Unite sini cele care au Încălcat grav, ______ __ ... ____________ I —
În ultimii 18 ani, acordurile de la Ge- sprijini cu fermitate poporul vlet-
neva asupra Vietnamului’, a decla- nnm» tir. înnfn <» imr^ir-ii-, nam-

' rat, după cum transmite agenția Chi
na Nouă, Ciu En-lal,■ 'membru al Co- 
mițetulul Permanent al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, premier a! Consiliului de 
Stat „Partidul Comunist Chinez, po
porul și guvernul chinez, a spus Ciu 
En-lal, sprijină apelul președintelui

R. P.

BRAZZAVILLE 16 ‘ (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidului Con
gelez a! Muncii, partidul de guver- 
năminl din R. P. Congo, a elaborat 
tezele dc bază ale reformei sistemu
lui puterii: administrative In țară. 
Proiectul dc decret cu privire la 
noua putere administrativă a fost su
pus dezbaterii publice. După aceasta, 
proiectul va fi dezbătut do Confe
rința națională a P.C.M.. care ur
mează să âe deschidă la 31 Iulie, la 
Brazzaville!

Proiectul de decret prevede înlătu
rarea vechii structuri administrative 
șl dizolvarea vechiului aparat admi
nistrativ de pe teritoriul congolcz, 
concomitent cu crearea unor comisii 
populare, care vor» fi organele pu
terii'locale șt rare vor îndeplini sar
cinile actualilor comisari guverna
mentali șl conducători de raioane șl 
districte. Ele vor fi alese, prin vot, 
de populația din zoneîc respective.

Anallzlnd proiectul de decret, or
ganul QC. al „Elumba’j
subliniază că vechea putere de stat, 
așa cum a fost moștenită de la co
lonialism, s-a perimat șl frlnează 
dezvoltarea țării pe calea «progresu
lui. A apărut necesitatea, adaugă 
ziarul, de a crea o putere populară 
autentică, bazată pe principiu] cen
tralismului democratic.

Ziarul „Pravda" despre noua etapă 
a relațiilor economice sovieto - vest-germane

MOSCOVA 16 — Corespondentul Agerpres, I- Du(4, transmite : Zia
rul „Pravda" publică un articol despre relațiile economice șl comer
ciale soviete—vest-germane, care cunosc „o nouă etapă. Inaugurată 
de recenta intrare în vigoare a tratatului dintre U.ILS.S. și R.F.G.".

■ ■ 1 -• ' ■ ■ ■■ ■ ■ • =

Jteeent,c.8crie starul, la. Bpnn, ,U| 
fost semnat un acord pe termen lung 
cu! privire la comerțul și colaborarea 
economică intre țările noastre. Este 
ponlru prima dală in Istoria relații
lor economice dintre U.R.S.S. șl 
ILF.G. cînd un acord cuprinde nu 
numai sfera comerțului, ci șl alte 
ramuri ale schimburilor șl colabo
rării".

Evidențiind, faptul că. In prezent, 
R.F.G. se situează pe primul loc In 
Europa occidentală In ce privește vo
lumul comerțului exterior cu 
U.R.S.S.. ziarul remarcă însemnăta
tea. marilor contracte semnate re
cent fa Dtaseldorf intre cele două 
țări. „Potrivit acestora., U.R.S.S. vn 
ii-.T.i R.F.G. cantități suplimentare de 
gaze naturale, far R. F. a Gernw- 
nld va pune Ia dispoziție o nouă se
rie de țevi' șl utilaje, pentru Indus
tria sovietică a gazelor. Pentru finan
țarea acestor comenzi, consorțiul băn
cilor vest-germane acordă credite ce 
vor fi amortizate din veniturile pro
venind d!n livrările de gaze sovle-

■ tlce către R.F.G.”. Ziarul subliniază 
că „livrările de utilaje șl țevi din 
R.F.G. vor contribui la o șl mal-mare 
creștere a ritmului de dezvoltare n 
induslrlej sovietice a gazelor, ceea ce 
va permite economiei naționale a 
U.R.S.S. să obțină mal multe gaze,

ii

atlt pentru necesitățile proprii,. cit 
și pentru exportX Volumul livrării 

Tor de* gaz® ?MVIetice In R.F.G. va ' 
ajunge, potrivit ziarului, la 
7 000 000 OtM) metri cubl anual. In 
viitorii ani. ..Potrivit contractelor în
cheiate, apreciază ziarul, livrările de 
gaze sini prevăzute pentru 20 de ani. 
Un asemenea termen face stabllă ct> 
loborarea dintre țările noastre, orien
tează relațiile de bună vecinătate 
spre o-dezvoltare pe termen lung’.

Sonda spațială americana 
'„Pl6neer-10“ a intrat (Imbdld in 
misterioasa centură da asterolxi, 
formată din miliarde' de frag
mente spațiale fie dimensiuni 
diferite,- care se rotate în Jurai 
Soarelui eu viteza de ÎS km pe 

■ secundă, Această fără a mlsiu- 
' nil este deosebit de delicată, oa

menii de fUin/ă constderlnd că 
exiită riscul ea na ca id se cioc
nească' de vreun corp spațial. - 
Parcurgerea centurii de aiteroisl 
ca dura șase anț

Săptămînalal „L'Huma- 
niie Dimanche" a pt>b|lcat i® 19 
iulie un Interviu cu secretarul gene
ral adjunct nl P. C. Francez, Georges 
Mnrchais. Referindu-se ia programul 
comun de guvernare elaborat de dele
gațiile P. C. Francez și P. S. Francez, 
.Georges Marchals a declarat că scopul 
de bază al acestui document este asi
gurarea unor condiții de viață șl de 
muncă mal bune pentru clasa mun
citoare franceză, pentru Întregul po
por. Abordind obiectivele de jwlltlcă 
externă ale programului, Georges 
îilarchnis a subliniat că se urmărește 
ca Franța să joace un rol important 
in domeniul destinderii, dezarinărll și 
păcii generale.

fi fost găsită o soluție do 
compromis p' nlru con
flictului lingvistic din provincia Slnd, 
a anunțat președintele Pakistanului. 
După cum s-a anunțat, in urma ho- 
tfirirll parlamentului local de n de
semna limba stndhi drept singura 
limbă oficială a provinciei, la Ca- . .... ■ d|n 

nu avut loc ciocniri Intre

Dupfl cum s-a anunțat, in urr 
tfirirll parlamentului local de

provinciei, fa 
rad, precum șl In alte localități 
apropiere,

®DEPRETUTlND£NI»DEPflE7UTINDENIeDEPRETUTINDENIO 'wvwvwvw/

> CHELTUIELI RECORD
J PENTRU JOCURILE OLIM

PICE DE LA MONCttEN
< " ' o1' ■ ' „ ’> “ ’’ ’ ' ■ ■ '

1 încă Înaintea deschiderii lor,
* Jocurile Olimpice de vară 11172 de
> Ia MQnchen au stabilit un record 
) mondial : acela, al cheltuielilor. 
, Dacă .ultima■cifră comunicată! ofi- 
( dai m ridică -la 1,972 miliarde do

mărci vest-germane, revista ..Stern’ 
’ afirmă că nivelul cheltuielilor a
’ depășit 3 miliarde. Spre a se putea
* face o comparație, revista publică,
> recalculate În mărci vest-gerniane,'
> cheltuielile făcute de alte state pen-
) tru organizarea jocurilor olimpice
> din perioada postbelică. Londra
) (1MB) —10 milioane mărci; Helsinki
> (1832) — 20 milioane ; Melbourne
, (10’6) 20 milioane ; Roma (1930)

— 173 milioane (Inclusiv construc-
. ția unor noi săli și stadioane, pre- 
,■ cum șl șosele) ; Tokio 08-3-1) — 2®3 
, milioane șl, In sflrșlt Ciudad de 
( Mexico (IS4®) — 748 milioane (ln-
> cluslv un mare
> strucțli noi).

BLOCNOTESUL 
DIN CREIONUL CU PASTĂ 

reprezchtînd un dinozaur (in folo-
Uneori, i cei ce doresc "să noteze srafie), realizată de sculptorul a- 

ccva in mare grabă Ișl dau seama 
, că nu au asupra lor hlrtle, Iar cei 

ce găsesc In buzunare un petec de 
hlrtle, nu au creion. în R.F.G. i

• fost produs acum un creion eu 
pastă menit Bă înlăture aceste nea
junsuri, In partea superioară a 
„pixului", se află o rolă de hlrtle

, lungă rde, 80 cm. Pentțu a preveni 
pierderea unor eventuale notițe, 
construcția creionului permite re
introducerea htrtlei in lăcaș.

DIN GOANA METROULUI
Cum ar putea fl făcută mai n-

• greabllă o călătorie cu metroul, 
care sirăbate distanțe mari sub 
pămint, de-a lungul unor galerii

- cenușii ? O soluție In acest sens —
număr de con- după cum relatează ziarul „Frank

furter Rundschau’ — a fost prezen-

„PENTRU CA OAMENII 
SĂ-ȘI AMINTEASCĂ 

DE CURAJUL 
ANGELEI DAVIS'*

RESTAURANT...

O sculptură, Înaltă de 45 metri,

PREISTORIE

în U.R.S.S., o specie do trandafir , 
nou creată, de culoare aurie și a- 
vlnd un parfum deosebit, a primit 
numele cunoscutei luptătoare pen
tru drepturile civile alo populației 
negre din S.U.A., Angela Davis. 
Vera Klimenko, creatoarea noii 
specii, care lucrează lntr-o grădină 
botanică . din Crimeea, a arătat că 
a dat trandafirului aceasta ' denu
mire „pentru ca oamenii să-și a- 
mlnlească întotdeauna de curajul 
Angelel. Davis’.

grafic), realizată de sculptorul 
meriran Claude’ Kenneth, va fi fo
losită pentru amenajarea, in Inte
riorul el, a unul restaurant .Dacă 
afacerile vor merge bine, el lntan- 

fi țlonează eă mal amenajeze, pe

tată de un inginer portughez. El 
a propus aplicarea pe pereții tu&Ș- 
lelor a unei serii de Imagini, astfel 
dispuse, incit privite "din goana tre
nului subteranj ele să sugereze că
lătorului derularea unul film.

i

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA s BucwesU. Plata Sdntell Tel n w io. I1K H Abonamentele «
Cal» Grlvitef ar. 81-ÎS. P.O.B. - Boa

autoștradn Los Angeles — Palm 
Springs, alte asemenea restaurante,, 
situate șl ele in Interiorul , unor 
reptile uriașe. Noaptea, ochii ani
malelor preistorice vor străluci, Iar 
din gurile lor vor țlșnl limbi de 
toc.

fi

folh ’ mi r’<:ț. 1
Frontul Patriei se va 
continuare ca organizație a Întregu
lui popor, sprijin puternic nl parti
dului și ol puterii populare, școală 
n educației patriotice și internațio
naliste și de atragere a oamenilor 
muncii La conducerea societății.

Unit cu poporul bulgar prin pu
ternice tradiții de prietenie șl luptă 
comună, prin solidaritatea ce decurge 
din comunitatea do orlndulre și nă
zuințe, poporul romfln urmărește cu 
profundă simpatie realizările Bulga- 

" ’ ‘ bucură din Inimă de
poporului vecin șl prieten. 

Animați de aceleași 'nobile Idealuri, 
oamenii muncii din țara noastră slnt 
angajați Intr-un amplu efort con
structiv pentru realizarea programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, elaborat de 
Partidul Comunist Român. în această 
vastă-șl rodnică activitate, un 'rol Im
portant revine In societatea noastră 
Frontului Unității Socialiste, care u- 
nește in jurul Partidului Comunist 
Român principalele organLznțll de 
masă, obștești șl profesionale, toate 
forțele politice șl sociale ale națiunii 
noastre socialiste. După cum se știe, 
între Frontul Unității Socialiste din 
România șl Frontul Patriei din Bul
garia g-au statornicit relații de sirin
gă colaborare pe multiple planuri. 
Legăturile dintre .F.U.S. șl F.P.B. 
contribuie Ia apropierea dintre po
poarele noastre, fa adlnclrea priete
niei româno-bulgare, la întărirea u- 
nllățil țărilor socialiste, la promo
varea cauzei păcii șl securității in 
lume. Participarea delegației F.UJ5. 
la Congresul al VII-lea nl F.P.B. a 
constituit o Ilustrare a dorinței re
ciproce de a dezvolta In continuare 
aceste legături, fn folosul ambelor 
popoare. O contribuție esențială . Ia 
dezvoltarea relațiilor româno-bulga
re — care șl-au găsit o elocventă ex
presie in noul tratat de prietenie, co- 

' Ttrbbrdrh șl 'asistență mutuală’— oțk-“ 
duc raporturile strinse de solidari
tate lnternaționallslă dintre Partidul 
Comunist Român șl Partidul Comu
nist Bulgar, lntllnlrlle dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul 
Todor Jlvkov, discuțiile, contactele, 
schimburile de experiență și de pă
reri la alie niveluri, In toate dome
niile de activitate. Aceste raporturi 
stimulează In mod permanent co
laborarea rodnică a principalelor or
ganizații de masă din cele două țări, 
inclusiv F.U.S. și F.P.B. I

Legăturile frățești româno-bulgare, 
conlucrarea dintre cele două țări, 
dintre organizațiile lor de masă con
stitute, totodată, un important factor 
al păcii In Balcani, favorlrind efor- 
turtle In direcția transformării ares-. 

“ ltel regiuni lntr-o„?9nă ,a păcU șl Șu-t 
S-ȘFui 

mni targă or- Luind parte cu bucurie la anlver-

dezvolta în' Poporul bulgar sărbătorește azi 30 
de ani de la crearea Frontului Pa- 
triei — cea mal largă organizație so- 
clal-politică din Bulgaria. Ea a luat 
ființă In anii celui de-al doilea 
război mondial, din inițiativa lui 
Gheorghi Dimitrov, eminent condu
cător al Partidului Comunist Bul
gar, militant de frunte al mlșcărirco- 
muhlsle șl muncitorești Internațio
nale. La 17 Iulie 1042, postul de ra
dio Ilegal „Hrislo Botev" anunța pro
gramul frontului care chema poporul' 
bulgar Bă-șl unească eforturile pen
tru alungarea cotropitorilor fasciști 
de pe pâmintul patriei și instaurarea 
unui regim de largi libertăți demo
cratice, Sub conducerea Partidului 
Comunist, Frontul Patriei a fost for
ța Însuflețiioare a mișcării de parti
zani, care a dat lovituri nimicitoare 
regimului monarho-fosdst șl ocu- 
panfllor hlticriștl. în această luptă, 
mulțl palrioțl bulgari șl-au jertfit ' 

~"dru libertatea și indepen- 
'.. Lât 0 septembrie 1.944, In 

le create de înaintarea vic
torioasă a Armatei Sovietice, miș
carea revoluționară șl patriotică/bul
gară a răsturnat, prin insurecția ar
mată, dictatura fascistă și n. In
staurat putețea populară. In peri
oada care a urmat. Frontul Patriei 
a desfășurat o Intensă activitate de 
mobilizare a. maselor pentru apă
rarea șl consolidarea cuceririlor. de
mocratice. în 1046,-In Bulgarin a n- 
vut Ioc referendumul popular, care 
s-a pronunțat pentru Înlăturarea mo
narhiei' și instaurarea republicii 
populare. La alegerile din octombrie, 
neelașl an. Frontul Patriei,.care coa
liza partidele șl organizațiile demo
crate, In frunte cu Partidul Comu
nist, a obHnut’o strălucită victorie, 
in urma căreia a fost Instaurat pri
mul guvern republican, prezidat de 
Gheorghi Dimitrov. Din inițiativa 
Frontului Patriei, s-a legiferat n.i- 
țlonallzaren—lndus1rle+ și n’băncilor," 1 
ș-a Înfăptuit reforma narară, s-a tre
cut la refacerea și dezvoltarea eco
nomie! naționale, prinlndu-se bazele 
edificării noii orlndulrL

în anii construcției socialiste, po
porul bulgar, înfăptuind politica 
Partidului Comunist Bulgar, a obți
nut realizări de seamă In ioate sec
toarele de activitate. Bulgaria a de
venit un stat socialist cu o econo
mie dinamică. In continuă Înflorire. 
Pe teritoriul el au apărut noi orașe, 
Întreprinderi, Instituții de lnvățămlnl 
și cultură ; a crescut bunăstarea ma
terială a întregului popor. Frontul 
Patriei, sub conducerea Partidului 
Comunist Bulgar, a clșilgat o boga
tă experiență In mobilizarea mase
lor la înfăptuirea grandioaselor sar
cini ale construcției socia l tale. Din-

.....
■ Patriei a devenit cea mai largă or- "'Luind rarte'î

d!n BulE0ria' «> sarea a M de ini“de‘'’la cr^ea 
perle 3 TOO 0®u membri. Frontului Patriei din Buljjarla, po-

Congresul al VII-lea al Frontului porul romfin urează poporului trai;
Patriei care s-n desfășurat la Sofia bulgar noi șl mari succese pe calea

construcției socialiste, a progresau;: 
și Înfloririi continue a patriei sala.

■i : ■ ’* A. MUNTEAMJ
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panțllor hltlcriștî în .această luptă, 

viața pen ir 
dania țării.
condițiile c

In aprilie. anul acesta, a deschis noi 
perspective activității sale puss in 
slujba înfăptuirii țelurilor socialis
mului. La congres s-a subliniat că

I

i . ■ ■ .
reprezentanți al populației de limbi 
alndhl șl al celei de limbă urdu.

f

Elemente neofasciste dln 
orașul italian Temi s-au dedat la noi 
provocări Itnpoirlva membrilor orga
nizației partidului comunist din loca
litate. Persoane neldentificate au 
aruncat dlntr-un automobil o încăr
cătură explozivă intr-un sediu al Fe
derației locale a P. C. Italian.

0 delegație guvernamen
tală a R. fi. Yemen, conduaS t!e 
Mohsen Ahmed Al Ainl, prlm-mlnls- 
tru șl ministru al afacerilor externe, 
a sosit duminică la Pekin, intr-o vi
zită oficială, la invitația guvernului 
țării gazdă. Delegația a ,fost Intlm- 
pinată de Ciu En-lal, premierul Con
siliului de Stat, LI Sien-nlcn, vlce- 
premler, Ci'Pin-fel, ministru al afa
cerilor externe, șl alte persoane ofi
ciale chineze.

/

Umiăîocrrea rundă de con
vorbiri indo—pakistaneze 
la nivel înalt va avea JocTntr-o loca
litate pakistaneză, In cursul lunii sep
tembrie, au anunțat surse oficiale in
diene.

rlel noi, se 
succesele
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muncii din țara noastră slnt

de 
iea 
iul

I
1

i

Tribunahil militar din Li
bia a pronunțat sentințele 
l.n procesul intentat In 1970 unul 
grup de persoane acuzate de complot 
Împotriva actualului regim al țării, 
relatează Agenția Ublană de presă. 
Patru inculpați au fost condamnați 
la moarte, dintre care trei în contu
macie. Trei persoane au fost con
damnate la Închisoare pe viață.

Institutul pentru relații 
externe al R. P. Cliinezo ^- 
oferit o recepție In onoarea Iui Ger
hard SchrSder, președintele Comisiei 
pentru afacerile externe a Bundes- 
iagulul vest-germnn, care face o vi
zita la Pekin, Au fost prezenți Go 
Mo-jo, vicepreședintele Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezentan
ților populari din întreaga Chină, 
Clao Kuan-hua, adjunct nl ministru
lui afacerilor externe, alte persoane 
oficiale chineze.

La invitația președintelui 
I. B. Tito, regina Ellsabeta a II-a 
a Angliei va face o vizită oficială In 
Iugoslavia, între 17 șl 21 octombrie.

Departamentul Comerțu
lui al S.U.fi. 8 ttProbat Ucenț» 
pentru exportarea In Uniunea Sovie
tică a 1 unor comprasoare de aer In 
valoare de 18 milioane dolari j— 
transmite agenția Associated Press. 
Au fost aprobate, de asemenea, o se
rie de licențe privind exportarea In 
Uniunea Sovietică a unor mărfuri șl 
servicii , ,

Populația R. fi. Egipt6816 
de 34 200 COI locuitori, ceea ce în
seamnă o creștere cu 33,5 la sută față 
de anul 1C09.

i .73 :

„Orașul subteran" - 
mol mare-stație de cale ferată subte- . 
rană din lume, a intrat In funcțiune 
la Tokio. Ea n fost construită sub ac
tuala Gară ■ Centrală.

Greva celor 120 000 de 
funcționari bancari din Me
xic, rare au cerut Îmbunătățirea 
condițiilor lor do muncă șl de viață, 
a fost încununată dc succes. Pre
ședintele Lulș Echeveiria a semnal un 
decret, potrivit căruia funcționarilor 
bancari li se vor satisface revendi
cările.

Idunarea prefecturală 
din Okinawa,alcfitalt& >n mnjo- 

‘ ritale din reprezentanți al partidelor 
progresiste, a adoptat o rezoluție In 
care 'reclamă interzicerea aterizării 
pe insulă a bombardierelor america
ne de: tip B-52. , .

Navele cosmice „Soiuz" și „Apollo" cuplate... la sol

îi

ț

zolvată problema creă
rii unor mijloace, de 
apropiere șl cuplare a- 
decvate. Nimeni nu' se 
îndoiește că oamenii „ J ;

a declarat Uniunea Sovietică vor- 
reuși să realizeze a- 
ccasfa. , Așteptăm cu''"! _______  ______PUL-
nerăbdare anul 1975’. să albă Ioc In spațiul 

Referindu-se la că-
' 1 ■. ..... ■: r

tae la oficiile pasele șl dlfutorU din întreprinderi n inetliutll. Pentru elrSlnSHata, ebonemente crin „ROMPRESFlLATEklA», București —
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MOSCOVA 16 (A-
gerpres). — Zborul co
mun a! navelor, cos
mice „Soiuz" șl „A- 
pollo" reprezintă , o . - ___ IM
experiență foarte corn- de știință din S.U.A. șl 
plexă ’'■ ~ ’___" ■
cosmonautul sovietic 
Vitali Scvastlanov. 
„în • primul rind, a 
spus el, trebuie re-

lătorln pe caro n fn- 
treprlns-o la Houston, 
Sevasllanov a relevat 
că a realizat acolo o 
cuplare a unei nave 
„Soiuz* cu o navă „A- ; 
polio" la un banc de 
probă rare Imită ope
rațiunea ce ar trebui

: cosmic.
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