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„Dăruiți-vă, dragi tovarăși, întreaga capacitate și putere de r i

w

muncă pentru ca, lichidînd cu desăvîrșire rămînerea în urmă
pe care am moștenit-o, să înscriem patria
civilizației moderne, să asigurăm un

noastră pe orbita

materială și spirituală, întregii națiuni! Aceasta este o răspundere 
și o datorie de onoare a fiecărui cetățean față de viitorul copiilor
noștri, față de viitorul întregului popor, față de cauza socialis
mului și comunismului în România!“

rr.sb -țu-jch tmo- j I

Acum, datoria fiecărui colectiv este
să /e studieze temeisiie, să-și întocmească

în presa noastră nu fast publicate 
în aceste zile documentele de o ex
cepțională valoare teoretică șl prac
tică alo Conferinței Națloanle a par
tidului — documente prin care po
porul nostru doblndeșle un program 
de lucru concret, o imagine limpede 
a ceea ce cerc partidul fiecărui 
cetățean, a ceea ce avem de făcut 
fiecare, a drumului pe care trebuie 
<?i" rnergem pentru a atinge obiective
le stabilite. Cu.cit ndlnclm mal muM 
lectura raportului prezentat de tova
rășul Nlcolae Ceaușcscti, n rezoluții
lor șl directivelor adoptate do confe
rință, cu atât înțelegem mal bine In- 
semiiătatea covlrșiloarB-a acestor do
cumente pentru viața șl, actlvltnlîn 
partidului nostru, a întregului popor.

Tărimul po caro ideca de progres, 
de perfecționare cșlo chemată să-și 
găsească In primul rlnd aplicarea 
este, desigur, cel economic.. Dezvolta
rea eeonomlel este' factorul funda
mental al progresului • multilateral al 
țării, temelia de granit care dă cer
titudinea împlinirii idealului, nostru 
socialist, aspirațiilor spre prosperi
tate alo poporuIuL. Documentele con
ferinței sini slrăMtuto de 6 argumen
tație științifică, ce formulează o po
litică economică rațională, clară, o 
dezvoltare șl, totodată, o aprofun
dare a liniei Congresului al X-Iea al 
P.C.R. .

Ne-om propus obiective deosebit de 
mobilizatoare, dar pe deplin realiste, 
utît în acest cincinal; cit șl in per
spectiva deceniilor următoare. Am dat 
glajî. în acest înalt forum al comu
niștilor, hotSrtrII unanime a poporu
lui de a realiza cincinalul înainte do 
termen, do n no alinia cit mal curind 
cu putință In rlndul țărilor dezvol
tate economic ale lumii. Toate acesie 
obiective alcătuiesc trăsăturile rea
liste nlc unul viitor ce-1 trans
formăm cu flecare zî in prezent, 
prin munca șl voința noastră, prin 
entilzlosmul șl priceperea noastră, prin 
forța noastră. Mărețul program de 
dezvoltare economică susținută a ță
rii, de făurire a societății socialisto 
multilateral dezvoltate se va În
făptui negreșit, pentru că in frun
tea poporalul se află partidul comu
niștilor, unitatea dintre partid și po
por fiind garanția dramului nostru 
sigur, cutezător spre viitor.

Avem o multitudine do argumente 
pentru n vorbi de Spiritul reni'st, ști
ințific ți oficiant ni politicii economi
ce a partidului, care șl-a găsit o su
perioară expresie in documentele 
Conferinței Naționale. Spiritul acestei 
politici vizează deopotrivă perfecțio
narea șl raționalizarea întregii noas
tre activități productive prin stimula
rea gîmlirii îndrăznețe șl creatoare, 
promovarea celor mal suple forme 
de conducere șl organizare, comba
terea fermă a rutinei, conservatoris
mului șl aulomulțumlril, promovarea 
neabătută a noului, a Inițiativei mun
citorești, ridicarea continuă a calită
ții deciziilor prlntr-o Investigare ști
ințifici b fenomenelor vieții c-

conomlce. Toate acestea slnt me
nite sd asigure, in final, valo
rificarea superioară a întregului po
tential productiv al țării. Așa cum 
sublinia secretarul general al partidu
lui nostru, nu se pune problema de a 
face eforturi fizice sau financiare su
plimentare pentru atingerea acestor 
obiective economice, ci trebuie reali
zată o creștere mal puternică a efi
cientei economice, o mal buni gospo
dărire n mijloacelor do producție de 
care dispunem. In fiecare cincinal 
statul alocă sute șl sute de miliarde 
de Iei din .venitul național pentru dez
voltare, pentru Investiții ; cu fiecare 
un sute ?! sute de noi obiective in
dustriale se'Înscriu In circuitul pro
ducției materiale. In prezent, valoa
rea fondurilor fixe productive se ri
dică la circa S10 miliarde lei, din care

* '' j ii; j .■ ’ j.; ! ;;' • n
aproape trei pătrimi sini capacități 
puse In funcțiune in ultimii 10 ani, 
deci cil un grad" do tehnicitate su
perior. Elsie in Interesul, In folosul 
.întregii noastre societăți ca lot acest 
potențial productiv de mari proporții 
să atingă valorile deplinului randa
ment, să dea maximum de re
zultate pe planul creșterii mal rapide 
n producției materiale, a, venitului 
național șl. Implicit, pe cel al ridică
rii nivelului de trai al poporului.

Cum putem concentra mai rodnic 
energiile, posibilitățile existente pen
tru' a valorifica■ mal' intens toi ce 
im Investit, pentru a atinge un nivel 
superior de eficient# 7 Iotă o' Între
bare ln‘ care fce' dă uh răspuns con
cret țl>' argumentat in raportul

(Continuare in pag. a II-a)

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele. Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, u avut luni, 24 Iulie, o 
InUlnlre de lucru cu conducerea 
Ministerului Afacerilor Externe și 
șefii misiunilor diplomatice alo 
țării noastre paste hotare. »

La întâlnire, care a avut loc la 
sediul Comitetului Central, au luat 
parte tovarășii Manea, Mănescu, 
nie Verdeț, Dumitru Popescu, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, precum șl 
Cornellu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Ghizela Vass, Teodor 
Marinescu, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R.

în cadrul întâlnirii, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu a subliniat sar
cinile actuale care revin M.A.E. șl 
misiunilor diplomatice ale Româ
niei pentru traducerea în viață a 
hbtfiririlor Conferinței Naționale a 
P.C.IL, pentru promovarea politicii

partidului ți statului

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Acum, cînd lucrările Con
ferinței Naționale a Par
tidului Comunist Român 
s-au Încheiat și rezoluții 
de extremă Importanță nu 
stabilit directive in proble
mele pe care le pune etapa 
actuală a construirii socia
lismului in țara noastră — 
apare mai ciur caracterul 
el de conferință de lucra, 
ca și deosebita însemnătate 
a concluziilor unor apro- 

■ fundate analize ale . vieții 
noastre economice, sociale, 
politice.

Magistralul raport al to
varășului Ceaușescu, dez
baterile, documentele con
ferinței so cer adine șl s- 
mănunțit analizate. Sc cete 
In continuare o muncă In
tensă pentru'a hotărî asu
pra căilor celor mul bune 
care să ducă, In mod prac
tic, la aplicarea măsurilor 
preconizate, la noi șl supe
rioare împliniri in dezvol
tarea socialismului In țara 
noastră. Oamenii muncii, 
specialiștii au un program 
uriaș do lucsn pentru n da 
viață hotârirllor atît de cu
prinzătoare șl de Impor
tante.

Lucrările Conferinței Na
ționale a partidului au des
chis pentru toate organele 
de partid, la toate nivelurile, 
perspectiva unei munci fără 
preget Impuse de conștiin
ța că prin deciziile confe
rinței se stabilește punctul 
de dezvoltare a socialltt- 
mulul în țara noastră, a 
civilizație! șl prosperității 
eL ,

Acum 23 de ani, mișcarea 
revoluționară a Întregului 
popor român o deschis por-

jile marelui șantier al țării 
noastre, pe-acolo pd . undo 
mal -înainte erau doar bu
ruieni și imașurl sărace. E- 
ram chiar după un război 
de pradă care Istovise șl 
torta umană șl cele moi e- 
lemcntofe șl măi necesare 
bunuri materiale. Acestea 
nu tost condițiile in care 
partidul comunist a p»-

Idu-
____  -—- niar- 

xlsl-lenlnlsfe, a Izblndil «S 
pună pe picioare o țară 
nouă, cu o puternică In
dustrie, cu o agricultură In 
mare parte mecanizată, să 
organizeze o națiune întrea
gă sub semnul marxlsm- 
Ienlntsmului.

Am ajuns, astfel, prin In-

cerea Înțeleaptă a pârlii 
lut, a !n^.'ftțaturî" sale m

arată
In-

economlcă din lume 
că o țară ■ care are o 
duslrlo dezvoltată, multila
terală șl superioară, toriclt 
do mică ar fi, reușește prin 
aceasta șl prlntr-o agricul
tură modernă, mecanizată, 
să-și înscrie cu cinste nu
mele In rindurlle țărilor 
din fruntea civilizației. A- 
ve.m lotul pentru a aspira

dau dreptul să năzuita spre 
acesta cit mal devreme. 
Sin tem conștient! de greu
tăți. dar ele, departe de a 
ne demoraliza, ne stimu
lează. întrecerile pe care 
muncitorimea din țara 
noastră le organizează cu 
aUt avfat șl succes slnt 
cea mal bună dovadă.

Știm că slnt racile uria
șe din trecut, dar lată, 
Conferința Națională le-a 
luat In discuție : greută
țile acestea nu pot fi do 
netrecut. Știm cu toții. că 
doar am trăit și muncit 
aici — ca să luăm doar un 
exemplu — care erau In 
trecutul nu prea depărtat 
starea șl viața țărănimii șl 
a satelor .noastre. Șl iată 
că, prin acțiunea partidului 
și pe principiile învățătu
rii mnrxlst-lenlniste. sate
le noastre au azi
ții culturale $1 sociale noi 
șl frumoase. școli, licee, 
spitale, policlinici, case, de 
nașteri, grădinițe, ca-n ca
pitala oricărei țări civiliza
te din lume : țăranii 

făcut case din că- 
, acoperite cu tl-

lnstltu-

luat asupra aa supraome
neasca sarcină de a clădi 
alei, po ruine șl sărăcie, o 
țară socialistă,, o țară pros
pers, o țară care prin dez
voltarea tuturor domeniilor 
cl.de activitate să Intre in 
familia țărilor civilizate. în 
condiții neînchipuit de gre
le, eu o populație împovă
rată de consecințele răz
boiului. dar harnică șl dor
nică de libertate, cu pro
priile noastre mijloace ma
teriale, cli'e mal rămăsese
ră clar cu o1 muncă tita
nică șl o solidaritate exem
plară, in acești 20 de ani 
poporul român, sub condu-

țeleapta conducere a parti
dului și munca încărcată 
do patos revoluilonnr o mi
nimalilor activiști ai parti
dului care au f fi cut multe 
sacrificii sâ închegăm in 
jurul acestuia un popor u- 
nltar, eliberat do toate o- 
p-elisille. cu mintea șl eu 
mllnllo . libero, să punem 
bazele noi alo unei țări 
Înaintate. O asemenea țară 
nu se ponto concepe dc- 
elt prlntr-o înălțare în 
musti, în toate sectoarele și 
In orice caz prin înființa
rea și dezvoltarea unei in
dustrii puternice, dezvol
tate. întreaga viață sociol-

ln o asemenea poziție In 
lume.

Știam dinainte că numai 
regimul de exploatare șl 
opresiune constituia mu
rea piedică, Iar acum, a- 
cești 28 de ani de la elibe
rare, cri. toate greutățile 
inerente oricărui început, 
ne fac să aspirăm cu încre
dere la un loc de frunte 
printre țările civilizate. A- 
vem tonte condițiile mate^ 
riale șl avem, mai ales, un 
popor minunat. In stare să 
facă orice. Hărnicia și In
teligența Iul. Iar acum en
tuziasmul generat de viito
rul ce răsare tn zare ne

și-au I
rflmldi,-........ .. ...
glă. ca Ia oraș, împrejmuiri 
civilizate, chiar cu multe 
reușite estetice ; radioul.- 
televizorul, caaa de cultură, 
magazinul universal, elec
tricitatea, sala de cinema-' 
tograf. spectacolul de tea
tru — vise îndepărtate, greu 
realizabile pinii mai Ieri — 
sini șl ele realități cotidie
ne. obișnuite azi In sa
tul românesc. La cate

(Continuare in pag. n II-,'0

nlle diplomatice să-ți aducă o con
tribuție mal activă la continua per
fecționare a activității noastre da 
comerț exterior, creșterea volumu
lui și sporirea eficienței exportului 
și importului, la asigurarea unei 
balanțe comerciale șl de plăți exce
dentare. ■ '

Munca pește hotare a Ministeru
lui Afacerilor Externe, a misiuni
lor diplomatice ale României tre
buie să se încadreze în spiritul 
Conferinței Naționale, al activității 
și ritmului în care se desfășoară în 
țara noastră construcția societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Subliniind marile răspunderi ce 
revin șefilor misiunilor diplomatice 
In Îndrumarea muncii tuturor celor 
trimiși în misiune în străinătate, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu a re
levat că activitatea oficiilor trebuie 
să fie apreciată după rezultatele 
concrete, după felul în care slnt cu
noscute politica țării, obiectivele șl 
acțiunile sale, după felul în care se 
extind relațiile țării noastre cu sta
tul respectiv.

în încheiere, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu le-a urat succes șefilor 

lice în îndeplH 
. .. ......... .' de1 dezvoltare a ; credLnțațe de partid șl de stpjt, în 

necesar ca’mLsîu- îmbunătățirea întregii lor activități.

externe 
nostru.

Conducătorul partidului șl statu
lui nostru a trasat conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, am
basadorilor sarcina ca misiunile 
diplomatice ale României să desfă
șoare o vie șl susținută activitate 
pentru ca obiectivele șl directivele 
stabilite 1 In cadrul Conferinței Na
ționale să fie bine cunoscute și în
țelese In statele In care slnt acre
ditate. întreaga politică externă a 
partidului șl statului nostru por
nește de la Interesele fundamen
tale ale poporului român, de la 
convingerea fermă că ea_ slujește 
în același timp promovării și con
solidării în viața Internațională a 
unui climat propice destinderii șl 
colaborării internaționale, Înfăp
tuirii aspirațiilor popoarelor de 
pace șl progres.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu a 
cerut Ministerului Afacerilor Ex
terne, reprezentanților României 
peste hotare, să pună în centrul, ac
tivității problemele dezvoltării re
lațiilor economice ale țării noastre, 
acțiunile de'colaborare șl cooperare 

-a In,,pEpducțle&șl;,,-.tehnlco-ștUny£ice,T‘',re<3p/ocfavan&ij<âse. In ctfafertâafiâSiflDlîm^O-clIJel
j li"ță’-l cu > programul/ 

țării noastre este

Luni, 24 iulie 1072, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republici! 
Socialiste i România, a primit pa 
ambasadorul extraordinar șl pleni
potențiar al" Franței la București. 
Francis Marcel Marie Levasseur, 
care a înmlnat un mesaj din partea

președintelui Republicii Franceze, 
Georges Pompidou.

La primire a luat parte tovarășul 
Cornellu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială.

Luni la amiază a sosit în Capi
tală tovarășul Jenă Fock, membru 
ol Biroului Politic'al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ungare, 
împreună cu soția, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român șl a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, îșl va petrece concediul 
de odihnă In țara noastră.

La aeroportul Otopenl au venit 
In înlimplnare tovarășii Ion 
Gheorghe? Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre- 

Consllluful de Miniștri,

împreună cu soția, Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.IL, 
cu soția, Vaslle Gllgn, adjunct dl 
ministrului afacerilor externe, Nl- 
colae lonescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Au fost prezențl ambasadorul 
R.P. Ungare la București, Ferene 
M.'irtîn, și alțl membri al amba
sadei.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu soția, au oferit un de
jun in onoarea tovarășului Jenă 
Fock șl a soției sale.

ședințele (Agerpres)

vi ața. Jntern ați p n al ă
© Lucrările Conferinței Naționale

să se afle în atenția "opiniei publice internaționale,
P.C.R. continuă

© La Tokio a avut loc prima ședință a consiliului Par
tidului liberal-democrat privind normalizarea reia 
țiilorcu R. P. Chineză.

O Helsinki : Consultări in vederea formării noului ca 
binet.

© La Cairo au început lucrările Congresului Național
al Uniunii Socialiste Arabe,

© Un pas important pe calea unității de acțiune < 
sindicatelor italiene — constituirea Federației sindi 
cale din Italia,

© Evoluția stației cosmice automate ,,Venus-8
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In aceste zile, pe adresa Comitetului Central al P.C.R., a tovarățolul 
Nicolae Ceaașescu, sosesc din toate colțurile țării telegrame șl scrisori 
prin care colective de oameni ai muncii, Instituții centrale și locale, 
organizații de masă și obștești îți exprimi adeziunea entuziaști față 
de hoiăririlc Conferinței Naționale, dau o înaltă aprehlere raportului 
prezentat la Conferința Națională de tovarășul Nleolae Ceaușcseu, do
cument dc excepțională valoare iearetleă și practică, tezelor șl Ideilor 
novatoare pe care le cuprinde. In cuvinte pornite din adîncul Inimii, 
milioanele de oameni al muneli de la orașe șl sate, români, maghiari, 
germani țșl de alic naționalități, dau glas dragostei și încrederii neabă
tute în forța politică conducătoare a societății noastre, Partidul Co
munist Român, voinței lor ferme de a-șl consacra țoale forțele în
făptuirii poliilell ■ marxist-lenlniste a partidului puse in slujba înflo
ririi patriei, a făuririi soeietâțil socialiste, multilateral dezvoltate,

„în aceste momente Istorica — 
•e spune tn telegrama adresată do 
către colectivul do conducere al 
Comitetului de Stal sl I’lanifleârii 
și comitetul de partid din aceas
ta instituție glr.durlle lucrători
lor din Comitetul do Stal al Plu- 
nlficărli se îndreaptă spre Parti
dul Comunist Român, șprâ Comi
tetul sâu Central, spre Încercatul 
și iubitul său secretar general.

Exprimlnd atașamentul deplin 
față de politica Internă ai externă 
n partidului, sintetizata In strălu
citul raport prezentat de dumnea
voastră in Conferința Națională a 
Partldplul Comunist Român, ne 
angajăm să studiem temeinic și să 

' ne însușim toate concluziile acos
tai profunde analize științifico, 
marxist-lenlniste, in care vedem 6 
contribuție remarcabilă ta funda
mentarea dezvoltării economlco- 
sociale a României, la tezaurul 
gindlril teoretice și ol practicii 
revoluționare".

In continuarea telegramei se 
arata : .JmpresionMitalo realizări 
ale țării noastre, rod al hărniciei 
și hotăririi cu cure s-n angajat po
porul român pe drumul construirii 
societațJj . socialiste . multilateral , 
dezvoltate, al progresului-material 
șl spiritual, al libertății șl. desăvir- 
șiril umane in patria noastră, dnf 
legate nemijlocit de personalita
tea dumneavoastră, de clarvlzliineă 
politică, de dăruirea șl fermitatea 
neaSrfirautata cu care munciți'zi d® 
zi pentru binele șl fe.ricj.rca noțiu
nii noastre socialiste. Conștient do 
Importanța decisivă’ a hotarirllor 
Conferinței Naționale a partidului, 
întregul colectiv de lucrători al 
instituției noastre ' lșl reînnoiește, 
cu acest prilej, față dc conducerea 
Partidului Comunist Român, față 
de dumneavoastră personal, mult 
iubite tovarășe Nicolae Cenușcscu. 
angajamentul de a munci cu ab
negația și înalt simț de răspundere 
pentru Îndeplinirea eardnUar de 
cinste ce nl s-au Încredințai. 
Exprimlndu-no totala adeziune față 
de Istoricele hotărlri ale Conferin
ței Naționale a partidului, vă a- 
sigurâm că vom consacra și in vii
tor întreaga noastră capacitate da 
muncă aplicării consecvente a po
liticii partidului,. perfecționării în
tregii activități de planificare eco- 
nomlco-soclală, cu .convingerea 
fermă că îndeplinirea exemplară a 
directivelor trasate de partid 
atJiulo chezășia progresului i 
tații noastre, garanția că R„. 
va ocupa un loc demn între țările 
lumii".

..Comuniștii, toți lucrătorii din 
Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie ou ascultat raportul 
prezentat de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
la Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român șl Isl exprimă. Îm
preună cu întregul popor, ade
ziunea deplină, atașamentul fierbin
te șl însuflețit, față de Istoricele 
toze elaborata de partidul nostru 
— se erqlâ Intr-o telegramă o ci re- 
sată de conducerea acestei. Institu
ții, biroul organizației de bază și 
comitetul sindicatului.

Ampla șl! BÎrăludta analiză știin
țifică prezentată de dumnoavoMlră 
no-a umplut Inima de ndlncă sa
tisfacție și mîndrle. Expunerea pe 
care ați prezentat-o este un docu
ment da neprețuita valoare, care 
înfățișează, alături de Imaginea lu
minoasă n îndeplinirii cu succes a 
principalelor sarcini trasata de 
partid, liniile directoare ale dez
voltării economlco-soclnle a țării 
noastre In acest cincinal șl In 
perspectiva. Ne angajăm, mult 
stimate și Iubite tovarășe Nicolae 
Ccaușescu, că vom depune toate 
eforturile și priceperea noastră in 
siujba realizării mărețului pro
gram prezentat la Conferința 
Națională o Partidului Comunist 
Român, pentru mobllbrarea cercetă
torilor șl a specialiștilor angajați 
In cercetarea ștllnțlflefi, proiectare

I con-
„. socle-
Românla

față do multilaterala șl rodnica 
activitate desfășurată de Comitetul 
Central, de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, In vederea psrtecțtonfl-

tcnsificarca muncii polltico-educa- 
tlve, combaterea oricăror, manifes
tări de națlonnllMO și șovinism sub 
orice formă slnt in interesul Între
gului popor, corespund In modul

rea socialismului și comunismului 
în ■ România, dinamizează munca 
șl lupta Întregului popor pentru 
fâurirea societății socialisto mul
tilateral dezvoltate.

Pentru noi toți, constituie un 
exemplu strălucit și. un Imbold 
modul In care dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușcscu, vă con
sacrat! întreaga putere de muncă 
șl energie cauzei partidului șl po
porului român, Înalta capacitate șl 
spiritul do dăruire cu caro slujiți 
Interesele națiunii noastre socia
liste, înțelepciunea șl spiritul cu
tezător c'J care conduceți lupta 
revoluționară a -perfidului șl a În
tregului popor. Mințile șl inimile 
noastre rini pllno de mlndrie șl

și poporul Ișl an 
conducătorul capabil sl ne condu-

rcvoluțlohară a par Hi 
tregului popor. Mlnț 
noastre sini ['' 
fericire că In persoana dumnea
voastră partidul șl poporul fșl an 
conducătorul capabil Ba ne condu
că pe drumul unor și mal gran
dioase victorii.■ ■ v-, '■ ■ ■ / ' i

In aprecierile cuprinse In raport 
asupra activității organelor do mi
liție sl securitate, vedem exprl-

dloașo victorii.

activitate desfășurată de Comitetul . ..
partidului, 
Ceaușescu, In vederea perfection: 
rli necontenite a întregii vieți eco- cel mai firesc șl Intereselor popu- 
nomlce șl sociale, pentru Înflorirea . lafiel de naționalitate germană. 

. vieții materiale șl spirituale a na- Această cale n Înțelegerii și înfră- 
țlunil socialiste romane .' 
nulităților conlocuitoare.

Considerăm că este de o mare va
loare teoretică și practică analiza 
științifica cuprinsă fn raportul pre
zentat conferinței, de tovarășul 
Nicolae Ceaușeteu,' cu privire la 
dezvoltarea națhmll socialiste ro
mâne, In evoluția șl rolul națiunii 
In condlUllo construirii socialismu
lui multilateral dezvoltat,' la expe
riența de o jumătate de secol a 
partidului nostru tn rezolvnrca pro
blemei naționale. Această stră- 
ludtă analiză marxlsl-lenlnlslă 
ne Indlcâ cu limpezime; șl fer
mitate calea. cultivării șl con
solidării permanente n unității și 
frăției Intre poporul român șl na
ționalitățile conlocuitoare. Slujirea 
acestui țel contribuie la intensifi
carea muncii educative de comba
tere a oricăror manifestări de na
tionalism și șovinism, sub orlee 
formă s-ar manifesta, constituie și

nomlce șl sociale, pentru i
« -.jtupje a naȘL_^_„,_ ___

.___ ______________ine șl a națio- Urii vu determina o șl mai mare
nnlităților conlocuitoare. întărire a unității întregului popor,

a iuluror oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani, slrbi și 
de alte națlonalltați —. In jurul / 
Partidului Comunist Român.

Exprlmlnd deplina noastră ade
ziune fa documentele înaltului fo
rum al partidului. Conferința Na
țională, asigurăm Comitetul Cen
tral, pe dumneavoastră, Iubite to
varășe Ccaușcscu, câ oamenii mun
cii de naționalitate germană alnt 
ferm hotâriți de a nu precupeți 
nici lin efort pentru a contribui, 
alături de poporul român, ta tra
ducerea In viață a politicii ihar- 
xlst-lcnlnlste a partidului și statu
lui nostru. Sarcina trasată consi
liului nostru va constitui un nou 
imbold p«ntru o mal largă muncă 
de educare în rindul oamenilor 
muncii de naționalitate germană, 
in spiritul patriotismului socialist, 
al dragostei și devotamentului ne
clintit fata do partid și patria noas-pentru noi — Consiliul oamenilormnrhn X ^tinonlltate mnahlară trfl Pcntru întărirea și mal

mundl de naUonMltatc MgWartl puiernleă n Uțjel șl solidarității,
ntn România — o îndntojlre sacră, n tuturor, oamenilor muncii
sensul profund al actMtățll noastre. rottuini maghiari, germani, slrbi șl

Âpredem in mod deosebit con
cluziile cuprinse in" raport care, a- 
iestind adevărul realităților socie
tății socialiste românești, arată cu 
in România, in condițiile dezvoltă-

Telegrame adresate C C al P. C R., 

tovarășului Nicolae Ceausescu

matfi, șl cu acest prilej, grila per
manentă a conducerii'partlaultsi, a 
dumneavoastră, mult' iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
perfecționarea continuă e muncii 
noastre șl înfăptuirea cu mol multa 
consecvență a principiilor leaullte- 
țil, etlcl.1 șl echității socialiste.' 
Relevarea aspectelor pozitive, cil și 
criticarea unor neajunsuri din 
munca noastră constituie un ajutor 
neprețuit și un stimulent pentru 
întregul personal al. Ministerului 
do Interne, caro este hotarlt să 
muncească șl mal bine pentru 
sporirea eficienței activității sale, 
do apărare a sectiritațli statului, a 
proprietari oliștcjt: șl legalității 
soctailste, a drepturilor șl interese
lor Jegalc ale cetățenilor. D® o 
importanta excepțională pentru ac
tivitatea noastră viitoare stat Indi
cațiile dumneavoastră da a lupta 
eu hotfirire Împotriva oricăror a- 
buzurl și ilegalltațl, de a acționa 
cu toata fermitatea șl Intransi
gența pentru aplicarea cu strictețe 
a legilor șl apărarea Interesalor 
întregului popor, de a lărgi șl per
fecționa' legaturile cu masele de 
oameni al mundL

Cfilăuzlndu-ne in întreaga noas
tră activitate după documentate 
Conferinței Naționale, vom milita 
cu perseverenta pentru dezvoltarea 
spiritului ' partinic-șl revoluțlonor |yj[„ 
ni tuturor cadrelor, astfel înc'.t sfi la i_

români, maghiari, germani, rirbi șl 
de alte naționalități. Ca fii ol ace
leiași patrii socialiste, vom depune 
toate eforturile pentru n îndeplini 
In cadrul marii noastre familii so
cialisto sarcinile ce ne revin din 
măsurile adoptate de Conferința 
Națională, pentru traducerea tn 
viață , n obiectivului ’ ......
P.C.rI'de făurire a eock-iătîl socla-

S' î’ D0a.*)UA’.îublffi7£>--‘Republica- ■ 
lista Româna?-. " . - .

în telegrama trimisă de Consi
liul Național al Societății dc Crace 
Itoșic din Republica Socialistă 
România se arată, Intre altele : 
..Raportul prezentai de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe se
cretar generai, document istoric, 
a cărui bogăție de Idei șl măsuri 
deschide largi șl luminoase pers
pective dezvoltării patriei noastre 
socialiste, însuflețește întregul nos
tru popor, sirins unit in jurul 
partidului șl al conducerii sale În
țelepte: și-l mobilizează la înfăptui
rea neabătuta a politicii partidului

- și statului nostru.
Ne exprimăm totala noastră a- 

dezluno fațfl de raportul profund 
științific, care face bilanțul rezul
tatelor economice șl sociale obținu
te șl reprezintă o strălucită con
tribuție la fundamentarea științei 
conducerii societății socialiste, sta
bilind un amplu program pentru 
Înfăptuirea cociallimulul multila
teral dezvoltat In România, pentru 

. ridicarea țării noasire pe treptele

__________ I ^fundamental 
stabilit de Congresul nl X-lsn al 
P.C.R. de făurire a eoc'.ciâtll soefo- 
ll.țte ': multilateral ’ dezvoltate In ,

5

I

au IUUUW UtalUU: Uă.U2>tiO.âA'Ua lliMă 
acționeze în toate Împrejurările 
activiști politici, să trăiască el 
muncească In chip comunist. Vom 
lua noi măsuri pentru dezvoltarea 
dlBcernămintulu! politic, a fermi
tății,, Intransigenței șl curajului, 
pentru ridicarea spiritului do vigi
lență s! combativitate l!n apăra
rea valorilor fundamentale create 
da poporul român, sub conducerea 
parUdutuL Asigurăm conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, sti
mate Iova rațe comandant suprem, 
că Întregul personal ol Ministeru
lui de Interne, în frunte cu co
muniștii, va acționa cu abnegație 
șl devotament pentru apărarea șl 
consolidarea oriridulril sociale și 
da stat, nepreeupcțlndu-și torțele, 
la nevoie slngele și viața, pentru 
îndeplinirea exemplară a tuturor 
misiunilor încredințate de partid 

,gi guvern®. .
în telegrama Irlmlril dc Consl-

____ __________ _______-J ca
Iști poli Ud, sfi trăiască el-să

tehnologică șl producție, .în vede- JJ?1 oamenilor muncii de naționa-
rea transpunerii In viață a Indica- Urate maghiară din Republica So
țiilor date cu privire la sarcinile doIMă România se spune., Intre
cercetării tn țara noastră, pentru a el,e : „Consiliul oamenilor mun-
înfăplulrcn ■ Integrală a programu- ll° naționnlllnte mnghinrâ. d.n
lui de construire a societății to- 
ctallsle multilateral dezvoltate în 
iacun.pa noastră patrie”. ■ !

intr-o telegramă adresată de ca
drele de conducere din Ministerul 
de Interne.se spune, printre al le
le : „Cu adincă satisfacție și admi
rație am urmărit ■ lucrările Confc- 

.............“ ' ținutul rapor-
RBI_____  - Jisrimeavonstră
ne exprimăm mlndria comunls- 
pentru acest strălucit document 
Inestimabilă valoare teoretică 

practică, prin care adueeU. șl' 
această detâ, o contribuție re-

î-

,Cu ădLncă salisfacțl 
____ am urmării ■ lucrai 
rlnțel Naționale, conți 
tulul prezentat de di 
șl 
tâ 
do 
șl
,do _____  _______
marcabilâ In îmbogățirea creatoare 
n marxlsm-leninîsmulul. Prin înal
ta sa ținută științifică și Ide-olo- 
p'că marxist-Ienlnlctă. prin pro
funzimea, bogăția șl cutezanța 
Ideilor pe care le cuprinde, ra
portul deschide noi căi ș! o per
spectivă lumlnonc5 r"""ni cdlfi-m-

<_________ __________

di do na'„_. ..... 
Romănlo. muncitorii;' țăranii. In
telectualii toți oamenii muncii 
maghiari din patria noastră - dau 
o Înaltă apreciere și aprobă din 
inimă hotăririle ’ Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân,- concepția ■ teoretică șl preve
derile do ordin practic alo rapor
tului de Importanții Istorică pre
zentat do t___ ...'
partidului. tovarășul 
CeaușesctL Document 
damentală ii ,
Cartă a gindlril șl energiei între
gului popor, a progresului țării, 
raportul este )l vg fl o sursă de 
creație permanentă, do autodenâ- 
șlre pentru toți cctațenll României 
socialiste, fără deosebire de națto- 
imlltalc.

împreună cii întregul popor, oa
menii muncii maghiari din țara 
noastră Lșl exprimă satisfacția lor

secretarul general al
1 Nicolae 

________  de o tun- 
Importanță, adevărată 
Urli șl energici Intre-

rll națiunii sodailste, sa vor men
ține -ș!. păstra multa vreme șl ea- 
raoterele distincta laie naționalită
ților. Toi'.K'n'.ă, realitățile vieții 
noastre socialo subliniază necesi
tatea de a lua in considerare pro
cesul Istoric do apropiere Intre na
țiunea română șl naționalitățile 
conlocuitoare. |

Ne exprimăm șl | cu acest prilej 
ndlnca noastră, recunoștință față de 
politica neabătută a partidului 
nostru pe tMtnul i dezvoltării tor
țelor de producție in toate zonele 
țării — temelie materială n depli
nei egalități In drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei; comune, fără 
deosebire de naționalitate,'’Slnlem ,__ ______ ____ ____ ___ __________
cohctionți dc faptul că toi ceea ce .fot'mnî înalte ale progresului «I 
se înfăptuiește pentru propășirea civilizației.
patriei noastre comune socialiste Dirid gins devotamentului nostru 
poartă amprenta puternicei perao- nețărmurit față de nobilele Idea-
palltățl a secretarului general nl |url comuniste, față de politica In-
porildulul, tovarășul Nicolae fernfl eXteni6 a partidului ți eta-
Coiaușescu. n cărui energie crea- tulul; condusă cu Înțelepciune de
toare, activă, profund principială, dumneavoastră. Iubite tovarășe
ecle prezentă in toate eforlurlto _ ..
porHuului și poporalul.

Consiliul oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară dîn llomfi- 
nln este hotăril ca, imbunăîățln- 

.du-șl continuu activitatea, în ca
drul Frontului ' Unității Socialista, 
sub îndrumarea Comitetului Cen
tral a! partidului, să conlri- 

iș cu abnegație patriotică 
la înfăptuirea hotarirllor Conferin
ței Naționale, In transpunerea ip 
viață a politicii marxist-lenlniste a 
Partidului Comunist Român, ta În
florirea patriei; comune — Româ
nia fseclalîsta®.

„Ne exprimăm adeziunea totală 
șl sntisfocțln profundă față do ra
portul prezentat conferinței de 
către dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceauțe®cu,| document do o 
înaltă ținută teoretică mnrxlat- 
lealnistă, care face o amplă anali
ză a stadiului de dezvoltare eco- 
nomlco-soctală a României in ur
mătorii ani și In perspectivă — șc 
urata in telegrama [trimisă de Con-' 
sillul oamenilor muncii de naționa
litate germană din Republica So
cialistă România.

în continuare se arată : „Analiza 
marxist-lenlnlstfi a rolului națiunii 
și al naționalităților In socialism, 
prezentata In raportul dumnea
voastră, Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, constituie pentru, noi, 
cetațenli de naționalitate geanană, 
o cotta dovadă n grijii ce o acordă 
conducerea partidului, dumnea- 
v-oastră personal, problemelor na
țiunii țî ale națior.alltațllor eon-, 
locuitoare, a preocupării .constante 
rmatni nsfaurarcâ .lepllnel "gali-; 
tați in drepturi a Iuluror cetățeni
lor patriei, fără deosebire dc na
ționalitate. Perfidul nostru poate---- ----

rezultatele politicii salo 
generalo ,se numără și rezolvarea 
justă a problemei naționale fd, ca 
urmare, întărirea unității moral- 
polltlce a întregului popor In lupta 
pentru socialism este una din 
realizările covîrșltoare 
dulrll socaUete. I

Măsurile pr?co:-lMÎe pentru asi
gurarea dezvoltării proporționale a 
forțelor da producție pe întregul 
teritoriu al țării, dezvoltaren In con
tinuare o culturi! și Invățămintu- 
lul. ridicarea nivelului de pre
gătire al-tuiuror oamenilor muncii.' 
fără deosebire de naționalitate, in-

afirma cu Justificată mlndrie că 
printre i 
senernlo ,se numără șl rezolvarea 
‘ ,z * --“blemel' nnțlonale șd, ca 
______ jtârlrcB unității moral- 

' jpta 
din 

ale orîn-

N'icolae Ccaușescu, nc angajăm so
lemn să ne încadrăm plenar in 
vasta operă po care o înfăptuiește 
poțiorul nostru, să traducem in 
viață cu fermitate istoricele hoîiirlrl 
ale Conferinței Naționale, sarci
nile ce revin Societății de Cruce 
Roșie- pentru îmbunătățirea con
tinuă a stării de sănătate a popu
lației, pentru dezvoltarea ®î Înflo
rirea patriei noastre socialiste".

în telegrama trimisă de Consfa 
lini Național ai Organizației Pio
nierilor so aratH,' printre altelo : 
„Raportul prezentat de dumnea
voastră, iubite^ tovarășe Nicolae 
Caaiăpsscu, este expresia grijii și 
răspunderii patriotice cu care par
tidul ți conducerea fia călăuzesc 
destinele națiunii noastre sodollB- 
te spre bunăstarea și fericirea po
poralul, pentru ridicarea pe cele 
mal înalte culmi do civilizație, 
progres și bunăstare a scumpei 
noastre patrii, Republica Sorialls- 
tă România.

Asigurăm conducerea partidu
lui. po dumneavoastră, mult iubite 
tovarățc secretar general, că, sub 
conducerea organelor șl organiza
țiilor de partid, pionierii, coman
danții, Instructorii, activiștii și 
consiliile organizației noastre vor 
round cu dăruire șl abnegație pen
tru ca pionierii de astăzi să .fie nu 
numai beneficiari al minunatelor 
condiții create prin munca plină 
de abnegație a făuritorilor de bis- . 
nuri materiale șl spirituale; ci sa 
focă toiul pentru a învăța temei
nic și a munci cu ardoare astfel 
incit să fie capabili ca in viilor să 
depună tonte' slrtdu'nllle pentru a 
perfecționa, dezvolta șl duce mai 
departe steagul victorios ol biruin
țelor dc astăzi și de mlir.e.

Conștfențl de înalta menire po 
care o avem, de sarcinile de mare 
răspundere pe caro nl le-au incre- 
diiițat partidul, Întreaga societate, 
ne angajăm In aceste momente ho- 
tăritoare pentru destinul șl viito
rul națiunii noastre să contribuim, 
alături de școală șl de familie,' cu 
toată energia șl priceperea noastră, 
la educarea pionierilor și școlari
lor In spiritul dragostei față de 
patrie țf par'.ld. ai unei atitudini 
înaintate fațfl de muncă, tn spiri
tul Înaltelor idealuri pentru care 
militează atotbiruitorul nostru par
tid".
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lie, dimineața. Prima veste ■ tar, cu paira sute mal mult decit campanii, fată clteva dintre 

zilei o aflăm do ta directe-- ■ r.o-am planificat Șl «Intern bucu- Vor.fi redistribuite urgent
erai al Direcției agricole, a roși, totodoLâ, că putem răspunde de combine de la unitățile care nu

: „Recoltatul griului s-u Gl- nouă, țăranilor, do tovarășul Nicolae 
C5Jn suta din suprafețe. în Ceausescu ta .Conferința Națională a

tarei, unde partidului de a asigura un belșug'
.------------------ .... j. ...— j
a griului,. nu fost'deplasate spre nevoile'țării, ide poporului. în ce plnd de Joi, Zi Iulie, mașinile șl utl-
Rnin-Mnrh si rw ne>.iii-tfwi <1o mm- ne.privește, noi, cooperatorii, tnn ho- Injele do In fermele de stat vor lu-

tărit ca, în loc de 400 tone cit om 
contractat, să livrăm ta fondul cen
tral de stat BOT tone de grlu. Do-

.2_ prin fapte atașamentul foță 
de politica partidului nostru, holă-

ibună n zilei o aflăm do 1a directe-- ■ r.ti-am planificat. Șl «Intern bucu
rat, general al Direcției agricole, a roși, totodată, că putem răspunde 
județului Satu-Maro, Ing. Nicolae chemării ce ne-a fost adresată 
Bahici : țțltecbltatul griului s-u Gl- nouă, țăranilor, do tovorășul 

uifa Conferința NuțJcui pe L-. ... uuw. ...u 
ultimele zile, din zono u„uu paiuuuiui uu u «unsm» u<>
s-au terminat lucrările de recoltare de produse agroullmcntare [țentru 
U KllU.LU, UU U|/i ..
Satu-Mnrc șl Oaș pcșld.-llffl de com
bine pentru ca și cooperativele mal 
râmase. În urmă să termine in ur
mătoarele trei, patru zile recoltatul trai uo 
griului. O data cu nceasa, județul vedlm 
nostru va raporta conducerii parti- „„'.I___ „________ ,______ ,____
dulul că a depășit angajamentul ta rirea de a da viață istoricelor hotă- 
llvrnrea griului la fondul central de ..................  ■'* " —"------------------ '
stat — adică G®0 în loc de 400 tone“.

Facem un scurt popas pa una dîn 
tarlalele cooperativei agricole Potfiu, 
ur.de, probabil, recoltatul șl depo
zitatul griului se va încheia plnă la 
apariția ediției de ori a ..Fklnlell",.

; Președintele cooperativei, Gheprglie 
Apan, pc care l-am „Intervievai" p® 
una din ultimele parcele recoltate, 
ne-a declarat: „Nu alntem noi frun
tașii Județului, că doar nu ne putem 
,.lua“ cu cel, din Pelreșll, care nu ob
ținut în jur de 5 000 kg grlu la hec
tar, sau alte cooperative din jurul 
Caretului. Dar .' Intern mulțumiți că 
am realizat', șl noi, pentru prima

riri ale Conferinței Naționale a pur- 
ildulul®.

...In aceste zile, și oamenii mun
cii de pa ogoarele județului Vaslui 
sini angrenați în marea bătăile a 
stringeriii recoltei. Duminică, 23 iu- ■ 
lie, s-a lucrat în .toate unitățile șl, 
după aprecierea comLsIcd economi- [ 
ce a comitetului județean de partid, 
s-a realizat o viteză zilnică ds 
hectare de combină.

■Luni; 24 Iulie, în ședința de birou 
■ comitetului 1 județean de partid, 
s-au stabilit ci leva măsuri orgonl- 

am realizat' nl noi, pentru prima ■ zatortce concrete, menite să apropie 
oară, pc -Hffl hectare, 3 OT0 kg ta hei:- dt mal mult data încheierii actualei

O S

■v;?;

Vor.fi redistribuite urgi 

terminat .recoltatul, .operație ce so 
va întreprinde pe tot parcursul a- 
ceste!' EâplQmtnl ; &e vor primi, în 
cursul zilei do marți, dtcvn combi
na din județul Constanța, iar înca- 
nlnd de joi, ZI iulie, nuițlnlle șl utl-® 

era fn cooperativele agricole.
Că se poate lucra mal bine și re

pede o dovedesc numeroasele coo
perative agricole, între caro Drin- 
ccnț, Huși, Văleni de Huși, Lunca 
Banului, Rlnzeștl, Murgenl șl altele, 
întreprinderile agricole de stat Huși 
șl Velrișoata, care au. terminat re
coltatul șl treieratul, iar_ In prezent 
efectuează arăturile și însămlnțarea 
culturilor duble pe ultimele hectare 
planificate. în afara lucrărilor de 
recoltat și treierat se cere urgenta
rea însămlnțfirli culturilor duble și 
a arăturilor, lucrări la care se con
stată restanțe mari. în cooperativele 
agricole din județ, însămințnrea cul
turilor duble s-a făcui pe numai 43 
la sută din plan..

Octav GHUMEZA 
Vaslle 1ANCU 
corespondenții „Sdnteii"

i
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Pentru membrii cooperativei a- sublinia, pe bună dreptate. In rapor- 
grlcolo din comuna Dor Mărunt, ju
dețul Ialomița, Conferința Națio
nală a partidului a constituit un 
moment de analiză a rezultatelor 
obținute și un prilej de a stabili noi 1 
obiective caro trebuie atinse In 
viitor. Reîntors de la București, ■ 
tovarășul Constantin Popa, pre
ședintele cooperativei, a considerat 
de datoria sa să transmită membri
lor cooperatori chemarea Conferinței 
Naționale adresată oamenilor mun
cii din agricultură de a depune toate 
eforturile pentru realizarea unor 
producții vegetale șl animaliere spo
rita, cu cheltuieli minime, șă dls-

tul prezentat da tovarășul Nicolae 
Ceaușascu. Cooperativa noastră are 
rezerve mari de sporire n producției 
Sa veniturilor pe care căutăm să 

punem In valoare acter. rrtel “jlt' 
ca, oricind".

Deși campania de recoltare a 
cerealelor , păioase s-a Încheiat, ta 
Dor Mărunt forfota din dmp nu 
a încetat; sa pregătește viitoarea 
recolta, care va trebui să fie șl mal 
mare. La grlu, cooperatorii preco
nizează să realizeze, in medie ta 
hectar, 6 COD kg. Cum ?

— Prima măsură pe care o vom 
aplica încă din toamnă : vom folo-

Aflăm că aid, pentru cultura 
griului din anul viitor, au fost re
zervate cele mal bune terenuri, În
deosebi cele care au fost cultivate 

___ __________ cu leguminoase ; acum se execută 
acum mal mult ' arături do vară ; s-au asigurat can

tități mai rnr.ri do îngrășăminte ca
ro vor fi folosite cu mai multă gri
jă, ț!nlndu-se seama de nevoile so
lului și ale plantelor. Aceasta in ca 
privește griul. Dar cooperatorii din 
comuna Dor Mărunt fac Intense 
pregătiri pentru recoltarea cultu
rilor de toamnă, string cantități 
mari de furaje necesare sectorului 
zootehnic. Ei slnt hotărî țl 
obțină recolte dl" mal mori, dor — 
șl unele dorințe : Industria să asi
gure mașini 'agricole mai multe, 
mal diversificate șl da bună cali
tate ; specialiștii din institutele de 
cercetări agricole să' urgenteze apli
carea In producție a rezultatelor 
cercetărilor. Dorințe care colnrid 
pe deplin eu storcinfle puse de 
Conferința Națională a partidului 
In fața Industriei, a cercetării știin
țifica Și tot aflten temeiuri pentru 
a afirma — pornind da ta opera
tivitatea cu caro s-a trecut la în
făptuirea obiectivelor stabilite 
conferință ■

I Jugate 
ogoare șl din industrie, prlntr-o 
contribuție mal substanțială a cer-

producții vegetale șl animaliere spo-
...i cheltuieli minime, să dls-

pM .„Mp.u! oblMUvoie .0.MI.» “2 brtSlSK?-
„Slnt sarcini pe deplin realiza- col ne Roman. Anul trecut am la

bile — no spunea președintele de 
fa Dor Mărunt La Conferința Na
țională din decembrie 1067 ne-am 
angajat să obținem. In medie la 
hectar, 5 0®3 kg porumb boabe, 
3 COT kg grlu, 43OTO kg sfeclă de 
zahăr. Anul trecut acest angaja
ment a fost depășit cu 1406 kg la 
grlu, cu 3 400 kg la porumb șl -------------------------- —- ,
14 008 kg la sfeclă dc zahăr. în s- adauge mecanizatorul Marin De- 
cest an. de ps întreagă suprafață cobai. Trebuie să pregătești tere- 
cultlvată cu grlu am obținut o , nul In mod excepțional. Cu cit so- 
producțlo medie de 0 300 kg la hec- , lurllo «lut mal productive, cu al It 
■tar,ziar lâ porumb vom realiza cri ?i pretențiile; lor față de ngrotehni- 
piițln'7CflO>kg.?ln'afecla de'zâhflr-p^'

_ ____ ________ _ . _ __ _ 
culturii noatare se pot atinge randa-

obținută pe loturile noastre semin- 
ccre — ne-a spun brigadierul Ni- 
colae Roman. Anul trecut am in
trodus In cultură soiul „Aurora", 
care este mul productiv. Are șl un 
secret pe care am reușit să-l des
coperim. Trebuie' asigurată o den
sitate optimă și atunci poți fi si
gur de o recoltă de 6 OHO fcg la 
hectar.

— Solul nu este totul — ține să
- ’ -

i pregătești .. tere
nul In mod excepțional. Cu cit so-

sâ 
nu

i!

« .lăaMUt'sV*» 1 ~ ’ 50

conferință — că prin eforturile con
jugate ale, oamenilor muncii de pa

- x ft « '“•'i

__ ____________—.___“■ ca slnt tmai :mnrL.' lală' dc ce .nofotob; 
60 030 kg.' Rezultatelo do pînfi acum riiecanlzătoril,........ ~ a respectăm' Indîcn-s

’’aiatft limpiȘla că pe-ansamblul ațjri- țHle spednJUUtbr< din cooperativă 
j -wa ' «o 'C _-‘l'LLs[L-t_i',,2~ i. • ««'„Jo'’ • r»«n mn^lul ■«-([ r»am ♦ «Ir» a!4 ?i«*

mente mult mai mari, așa cum &c
tSll» .4 I

asupra modulul cum trebuie să fie 
executate lucrările.

e,, ,ț 
substanțială __

caiăril, producya’/agricolă va” crește 
continuu. ” '' '

Ludan CICBOTAHU 
corespondentei „Sclnteii”

p l

r

l, (Urmare din pag. I) 
f
i' 2 U. ,'ri f’

elaboreze asemenea programe de ac
țiune, potrivit condițiilor specifice de 
producție, prin analize aprofundate a

prezentat conferinței, șl în rezo
luțiile adoptate, notărilor este ai' ee 
treacă neînltrzlat Ia măsuri concre
te în fiecare unitate. Ia fiecare Iov 

j do muncă, in flecare centrală șl mi
nister. Esia vorba în. principal ' de 
măsuri care să determine no- 
întlrzlat folosirea Intensivă a tu
turor capacităților și suprafețe- ; 
lor de producție, ricilcarca ni
velului tehnic ni producției, mo-

• dernlzarea tehnologiilor de fabrl- ________  r_____  _ ______ __
cațle ?i îmbunătățirea calității pro- zarea științifică a producției șl a
duselor, vatoriflcarea superioară a muncii in toate întreprinderile ș.a,
materiilor primo și materialelor, re- Important șl hătaritor este ca doeu-
ducerea cheltuielilor . materiale de mantele Conferinței Naționale, eplri-
producțte, sporirea mal accentuată a tul lor si se afle ta permanență în
productivității muncii, creșterea vl- atenția fiecărui conducător ; ele (re
tezai de rotație a fondurilor mate- bule stmllate și însușite de către fle-
rlale șl financiare. Realizarea oblec- eare comunist, de către flecare om al
tivelor stabilite. In. domeniul dezvol- -muncii ta scopul perfecționării tatre- 
lărll economice, trebuie să albă loc 
ta condițiile atingerii unor Indici su
periori, do ordin calitativ, ta așa fel 
incit să se asigure o creștere rapidă 
a eficacității economico — creștere 
hotfiritoarc pentru progresul tuturor 
ramurilor producției materiale șl al 
societăți! In ansamblul el.

Desigur, efortul pentru atingerea 
unor înalte cote de eficiență, pentru a 
valorifica superior întregul potențial mice,
productiv este deosebit de complex. 
Este sarcina f.iecăral colectiv aâ-.șl

posibilităților, cohccntrindu-șl aten
ția, In primul rlnd, spre înlăturarea 
factorilor care'afectează eficiența e- 
conomlcă. De cea mal maro impor
tanță In această privință rint măsu
rile pentru folosirea rațională a for
țai de muncă, pentru dezvoltarea con
centrării, specializări! șl cooperării In 
producție, realizarea In termene mal 
scurte a noilor obiective de investl-

■ ții șl atingerea cit mal rapidă a in
dicatorilor proiectați, pentru organi

v

5

nostru a indicat In întreaga strate
gie a dezvoltării tactica cea mal 
eficace, Instrumentul dc lucru aflat : 
ta îndefnlna fiecărui colectiv : ra
ționalizarea întregii activități în ve
derea voioriflc&rll depline, ta un înalt 
nivel de eficientă, a uriașului poten
țial tehnic șl uman de care dispu
nem. Iar In viziunea partidului nos
tru raționalizarea presupune o sus
ținută Investiție do glndlre șl com
petență, o permanentă cunoaștere ■ 
realităților producției, o ascuțită re
ceptivitate Ia nou. .

Așa cum o atestă numeroasei» . ,g 
scrisori șl telegrame adresate Con^W^' 
ferlnțet Național® a partidului da. 
organizații de partid, do colec- ■' 
tivo do muncă, ecourilo, faptei» 
tasuflețltoare surprinse da reporte
rii noștri în aceste zile, programul, 
documentele adoptate slnt conside
rate de efitro fiecare om nl muncii 
temelii do granit ale propriei deve
niri comuniste. Oamenii muncii fac, 
prin faptele lor, dovada holărirll de

(Urmare din pag.

■

I)

Hiî activități, creșterii randamentului
și eficienței muncii fiecăruia la locui a-și materializa întreaga forță și 
de producție. „Se Înțelege că nu 
simpla memorare a unor pasaje din 
documente dovedește înțelegerea spi
ritului lor, ci măsurile practice care 
go elaborează, calitatea inițiativelor și 
acțiunilor organizatorice, forța lor de 
mobilizare a colectivelor, de sporire 
a eficienței fiecărei unități econo-

Elaborind cu rigurozitate, științific, 
obiectivele muncii viitoare, partidul

capacitate do muncă în înfăptuirea 
neabătută a programului partidului, 
convinși pe deplin că numai astfel 
România 1 socialistă va parcurge o 
nouă șl decisivă etapă a dezvoltării 
salo economice și sociale, că vom 
obține noi și decisive realizări me
nite să ducă la prosperitatea na-' 
țlunll noastre «odallste, fa bună
starea Întregului popor.

Vlorel SĂLĂGEAN

it

măsură unică In Istorie po
porului nostru.
\ Dar ' rezoluțiile adoptate 

de- unde și fap- de. conferință sînt nume
roase șl fiecare. In dome
niul el, de o Importanță 
capitală. Munca fără pre
get a partidului urmă
rește cu tenacitate crea
rea, aici, la Dunăre, n 
unei țări prospere șl civi
lizate. Un țel îndrăzneț, 
curajos,, înalț. Dar aseme
nea țeluri ne'sint necesare, 
slnt în caracterul șl In pu
terea noastră do muncă, 

în atingerea, unor osa- 
menea țeluri tnalte porll- 

crtffl condițiile diil, secretarul sfiu general, 
nu întreaga adeziune a po
poralul. dornic să ajungă 
ta civilizație, la îzbînda 
deplină a comunismului.

sing astăzi, bogate șl multe 
biblioteci . .
tul că in ultimul timp aptu 
tot mai mulți șl mai valo
roși scriltori-țăranl, cu vo
lume In moi multe tiraje și 
cu un bun simț artistic fără 
greși Iar ca un corolar so
cial al acestor ttol condiții, 
vom consemna procesul do 
omogenizare spirituală n ca
tului contemporan. Apro
barea directivelor; cu pri
vire ta sistematizarea o- 
rașolor și satelor, la dez
voltarea .lor economlco-so- 
claiâ vs
pentru apropierea din toa
te punctele de vedeie b 
satului de oraș. Atll de-a/ 
fj șMot Vito vorba de o

» în vederea acestui mă
reț țe] s-au- făcut planurile 
necesare, se întreprind 
prognoze. Toiul cu spirit 
realist, anllclplnd cu lu
ciditate succesul.

După cum se vede, lar
ga dezbatere do lucru, 
Conferința Națională a 
partidului a stabilit. obl.ee- 
iivo clare pentru progresul 
unol Românii -socialiste,' 
moderne șl libere., a tot 
ce Implică aceasta. Inclu
siv ridicarea sigură șl so
lida a nivelului de trai al 
populației. -

Specialiști de toate ca
tegoriile vor dezvolta a- 
ceaslfi feză.* Mă rezum, ca 
scriitor, ea om al ceiâtil 
ce a trăit și a văzut atitea,

șă aduc argumentele bu
nului simț, caro au, sper, 
șl darul de a fi înțeles 
foarte bine de întregul po
por.

Cu acest prilej, fo
rumul partidului a luat ho- 
tarirl importanta ; efec- 

, tale lor vor Influența ra
dical viitorul țării șl b] 
oamenilor săi. Șl mol știm 
că tonte acestea depind da 
munen noastră, de devota
mentul nostru, că avem 
mari datorii fnțfi de gene
rațiile ce vor veni dună 
noi. do destinul patriei 
coastra. .Cu o asemenea 
conșSllnta. sădliă puternic 

. prin spiritul . conferinței, 
pășim înainte spre viilor.7
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CUVINTUL OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ
Mesajul

Nici uri efort cruțat pentruoțel^rildr

îndeplinirea marelui angajament

ferea pro- 
knbunftlfiU-

în centrul preocupărilor

iveală

Comunistul
Teodor CAZACU Emil MARJNACBE

pune 
iot

Ion MANEA
corospondenicl yzScînîeii

Convorbire realizatei do 
Cornelia CASTAN

noare 
noi ;

cltovn : pro- 
ăutomate de 
"■întru cupide

a 3 linii do

Comunista Goorgeta loni'fl : E destul loc pentru 
' moi bine

tivul fabricii noastre s-n 
angajat ca, în cinstea ani
versării republicii, să dea 
o producte suplimentara de 
130 milioane Iei, Desigur, 
nu va fi simplu, dar vom 
îndeplini și acest angaja
ment așa cum l-am Înde
plinit și

i fapte, 
produs 

țevi, scurtîndu-so cu 13 ml- 
baremul planificat la schlm- 

calibrelor de la laminorul

— S-a elaborat an program 
concret de lucru pentru urmă
rirea fn/dptuirii a'ngajamente-

potențialul productiv exîs- 
Sumele minime de investiții

în dceasti direcție#'■t*
ei ' 61h,f.'îa E ;J

sută. Totodată, pe baza moder
nizărilor aduse uzinelor da pre
parare, vom obține importante 
sporuri de metal din aceeași 
cantitate de minereu extrari.

— Comitetul municipal de partid 
a organizat o vastă acțiune de 
identificare a rezervelor Interne 
existente In fiecare întreprindere, 
a căror valorificare să determine 
sporirea volumului producției in
dustriale, amplificarea gradului de 
utilizare a fondurilor fixe, in ge
neral, creșterea substanțialii ă efi
cienței muncii sociale,. Acțiunea a 
cuprins, inițial, un număr de 70 
întreprinderi, care dețin o pondere 
de 61,(1 In sulă din producția glo
bală șl 37,3 la sulă din producția 
marfă a CnpltalcC Rezultatele n- 
cestor analize nc-au permis să

riale economisite de 380-350 
mii lei lunar.

— Vedeți, milimetri eu 
milimetri adunați fac sule, 
și mil de metri economl- 
-‘‘i — ne spune eomunls-

plldă,
denia_
meazfl să obțlni 
productivității r 
la sută, Iar pJ 
începi nd cu anul 1073 — a ram- 
blelerll hidraulice, acest indica
tor va spori eu încă 5—10 la

ar trebui să definească mal 
clar rolul și sarcinile Institutelor fi
nind scama că, In fapt, o burtă 
parte din capacitatea lor se utili
zează Încă pentru rezolvarea unor 
probleme curente ce pot fi soluțio
nate de uzine. De asemenea, sint 
mul susținute preocupările pentru 
erâfteroa gradului do finalizare a

Preocupați do traducerea in 
viață n Indicațiilor cuprinse’ în 
raportul secretarului general nl 1 13 ■ ■ 1 ■ îl ‘-I1 1 - ■ A7 fi „d.lr, -aA

ju rfrlală ......
deplinind cincinalul in patru ani 
și Jumătate. Care sint suportu
rile concrete ale acestui anga
jament ?, l-am întrebat, pe to
varășul ing. ȘTII.IAN GRJN- 
DKANU, secretar al Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R.

Slalom convinși eS, 
cale, 
tarea
Industrii
deplini...
punduro pe caro Conferința Na
țională a partidului le-a pus in 
fața noastră, a tuturor.

— Care este principalul o- 
biectio urmărit in presant, după 
Conferința Națională, în între
cerea socialistă de minerii su- 
ceceni ? — l-âm întrebat pe 
tovarășul PETRE- ZAMÎRCA, 
director general al Combinatului 
minier din Suceava.

— Comuniștii!jtojț;.\;qnm«ilf 
muncii din induitria- mlnlerS n 
județului Suceava sint preocu
pați să obțintă, cu Investițiile 
realizate pînă acum, cu fondu
rile fixe existente, o producție 
mai mare ; altfel spus, vizăm 
creșterea dl mai rapidă a pro
ductivității muncii in subteran.

— Ce măsuri se aplică în a- 
cest scop ?

— în primul rind, folosirea 
unor noi tehnologii do lucru. De 
pildă, prin extinderea descen
dentă cu ramblelere totală, ur
mează să obținem o creștere n 
productivității muncii cu 10—13 
la sută, iar prin Introducerea —

nl acestui colectiv, program adus 
la zi in lumina noilor sarcini reie
șite din documentele Conferinței 
Naționale, mai reținem : realizarea 
unor țevi cu pereți rit mni sub
țiri, fără a diminua cu nimic ca
litatea lor, Introducerea în fabri
cație a țevilor fără sudură trase 
la rece !șl reduse la cald, proce
deu care va duce la creșterea de 
2—3 ori a coeficientului de ulill- 

metaluluj, schimbarea pro-
■ ... > ia per-

ițurllor din 
«rațiunile de 
lor din fontă

După cum se știe, organizația 
de partid a Capitalei a hotirit 
cu, In unitățile industriale din 
municipiu, să se obțină supli
mentar o producție globală 'In
dustrială de 52 miliarde lei, tn-

T,a Institutul de cercetări tehno
logice pentru construcția de mașini 
din București a devenit un adevăr 
Însușit de toți lucrătorii săi că 
„angajamentul Institutului are ca
racter continuu, că se poate vorbi 
de o permanență a Iu!". Sint defi
nite astfel cit se poate de 
exact preocupările colectivului 
Institutului — cercetători șl pro
iectant!, specialiști din condu
cere — de n se spori cu 
două sute la sută rezultatele in 
îndeplinirea sarcinilor de pion din 
acest an și de a înfăptui dndruilul 
actual In numai patru ani și jumă
tate.

In secția nr. 7 : ute-
dșlil nu lansat’ inițiali- ......
va ca nici un tinAr sâ nu nomie anuală de mei 
piardă mărar un singur ta
lon de calitate. Plnă a- 
curn, la această inițiativă 
au răspuns secțiile nr. 3 
șl 3.

Devansarea punerii In funcțiune a 
capacităților de producție șl atin
gerea inainte de termen n para
metrilor tehnleo-economicl proiec
tați va permite, de asemenea, ob- 
ținerea unei producții în valoare de 
8,3 miliarde lei paste prevederi.; 
Un element pozitiv nu numai din 
punct de vedere cantitativ, dar și 
calitativ II constituie faptul că n- 
proape 28 do miliarde, de lei din 
producția suplimentară se vor ob
ține po seama creșterii productivi
tății muncii.

Ne-om pus 
cel mai serios,

semen ea 
culă 
ian 
Alexandru Costca s 
raren țevilor de 
pentru baterii po strungul 
automat monoax. Eficien
ța 7 Productivitatea muncii 
crește cu 2OT la sută, eco- 
.... „1„ _ __ “ .netal in 
valoare de 150 MO lei, re
ducerea rebuturilor de pro
ducție cu 50 la sută, anu
larea operației de rccoa- 
cere a materialului.

tehnlco-ștllnțlfici — a 
Bill de muncă bazat pe 

economicitate,

— Avem de-a face cu adevărate 
performanțe, ne relata secretarul 
comitetului de partid al secției, 
maistru! Victor Petrol eseu. Echipa 
comunistului Augustin Maier, de 
la cuptorul numărul 7, a elaborat 
o șarjă în greutate de -111 tone 
oțel în numai 4 ore șl 50 minute, 
reallzlnd o productivitate aproape 
dublă, dacă ținem cont că durata 
normată era de 0 ore. Muncind 
in acest mod, oțelarii, hunedoreni, 
Însuflețiți de perspectivele des
chise de forumul comuniștilor nu 
asigurat condițiile ca, pa 
oțclăriei numărul 2, să s

Tn secția laminoare a Combina
tului siderurgic clin Ileșlța, în n- 
cesie zile se acfioneazfl cu no! 
măsuri pentru mărirea producției 
pe ora de lucru. Rezultatele ob
ținute de iamlntrrlșill liniei rever
sibile sint etliHeatoare. Colec
tivul seefiel a reușit sâ realizeze 
suplimentar, pînâ în prezent, peste 
5 OM tone profile grele. In t olog ra
fie ’vS prezentăm pt» doi din autorii 
acestui succes : prim-lamlnorlstul 
Iile Cccușilă șl maistrul Ion Lcpa 
And-aș.

— Urmărind cu însuflețire des
fășurarea lucrărilor Conferinței 
Naționala a partidului — ne-a
spus Ing. Ion Roman, directorul
institutului — colectivul nostru a 
înțeles mai bine necesitatea ca a- 
ccsie angajamente să se concreti
zeze In utilaje șl tehnologii noi, 
distincte, destinate unor benefi
ciari cerțrdln economie.. Pentru 
edificare, amintim cltovn 
Iertarea unei linii t..' 
formare șl turnare pe: 
automate, precum șl i 
tratament termic primar nl piese
lor de turnătorie (necesare noii Fa
brici do o<s!l și boghiuri din Bnlș) ; 
elaborarea unul procedeu automat 
de realizare a cilindrilor de kunt-

— ntlt de solicitați azi, la 
precum și o soluție pentru 

o Instalație (dezbfitător) destinată 
turnătoriei de la Alba Iulie; o ba- —~ ~
’terlc de 3 cuptoare cu Inducție cercetărilor prin realizări mai mari
pentru producția de fonta, o Im- în domeniul utilajelor tehnologice 
tatațlo do alimentare cu metal li
chid a mașinii de turnat chlulaxe 
(la Uzina de autoturisme din Pi
tești).

Un angajament, cum ®e vede, cu 
un conținut substanțial Imbunfi- 
tfițlt din punct de vedere calita
tiv.- Angajamentul asumat este 
văzut aici, în institut, nu ca o 
acțiune do moment, cl ca o ex
presie concretă, in efortul conti
nuu, sistematic, de Instaurare in 
toate compartimentele do activi
tate — inclusiv in cel de creație

lețlțî de perspectivele 
de forumul comuniștilor 

! ansamblul 
---- .-----se lucreze 

in aceasta lună Intr-un riim Im
presionant, depășirea sarcinilor de 
plan silulndu'-șe in medic, zilnic, ia 
1C0 tone oțel de cea mai bună ca
litate. Autorii acestor înalte perfor
manțe : oțelarll din echipele comu
niștilor Adrian Drăgulescu, Au
gustin, Maior, Gheorghe Bflrbuș, 
Barbu lordache ți mulțl nlțlL

cantităților fizice de i 
și n valorii ce se obi 
tonă de material . 
ducilvitățli muncii prin’ 
rea unor tehnologii, organizarea 
mal bună a producției șl a muncii, 
a fluxurilor de fabricație, mecani
zarea unor transporturi ; mărirea 
exportului intr-o ' proporție mult 
mal mare denii n importului.

Vom întreprinde ’ totul, nu vom 
precupeți nici un efort pentru ca 
rezultatele muncii noastre, ale co
lectivelor din unitățile bucureșlene 
să fie la înălțimea cerințelor și 
năzuințelor exprimate Ia- Conferința 
Națională n partidului.

— La Conferința Națională a 
partidului s-a stabilit foarte con
cret cum va trebui să muncim in 
continuare. Comitetul municipal de 
partid a ,și început, ih aceste zile, 
să elaboreze măsurile pentru apli
carea in practică a tuturor preve
derilor cuprinse în documentele 
conferinței. j

Pe agenda noastră de lucru, în 
perioada imediat următoare, figu
rează rezolvarea a patru probleme 
economice, deosebit do importante 
— și anume : folosirea mai rațio
nală, mai eficientă a fondurilor 
fixe ; reducerea cheltuielilor ma
teriale, utilizarea mijloacelor ma
teriale șl bănești cu mol mult simț 
gospodăresc, creșterea nu numai a 

' f produse dar 
-aține dintr-o 
creșterea

rioarf a metalului. Au fost Identi
ficate, astfel, resurse pentru ca 
plhă în 1973 valoarea producției 

iltat finite obținută din fiecare tonă de 
metal să crească cu 35 lei față de 
realizările actuale. Șl aceste in
tenții devin fapte. în ziua de 24 
iulie s-au produs peste plan 100 
tone:'**"'"' ■ • 
nute 
bar ea
de 16 țoii, depășlndu-se cu 0,2 la 
suta indicele de calitatea iniile.

Am discutat ți cu muncitorul 
specialist Grigore Lupeș, cure ne-a 
spus :

— Chiar de astăzi (25 iulie), 
laminorului de 6 țoii, s-a 
Ia aplicarea tehnologiei de 

umborare a țagielor la ambele ca
pete și continuăm asigurarea tuturor 
condițiilor pentru ca doua tehno-

zarc, pe ... ...
ciențâ maximi. Dacă, în prezent, 
în urinele constructoare de ma
șini se execută după documenta- 

;fia LC.T.C.M., in fabricație cen- 
(trallzata, un număr de posta 330 
de produse noi, Intr-o gamă va
riata de dimensiuni, In 1073 alto 
50 de produse noi de înalta tehni
citate vor ti asimilate în fabricație; 
ulllajete realizata fizic pentru dota
rea noilor uzine, de regulă utilaje 
tehnologice rezultate din activitatea 
de cercetare ,' vor asigura reducerea 
consumului de metal, a cheltuielilor 
materiale șl a prețului de cost, ri
dicarea productivității muncii, rea
lizarea de produse noi do mare 
tehnicitate și competitive po piața 
externa, diminuarea Importului.

După cum ne spunea directorul 
Institutului, orientările de îmbună
tățire a activității colectivului de 
aici vizează : sporirea "in planul 
Institutului a numărului de lucrări 
do perspectivă care să valorifice in 
maximum posibilitățile specialiști
lor șl să elimine cumpărarea de 
licențe. în acest sens, ministerul do 
resort

într-o sală Imensă, de 
mărimea unui teren de fot
bal, in liniște șl cu mișcări 
precise, clțlva muncitori lu
crează concentrat. Ne aflăm 
în suta de croit a secției o 
n-n confecții. Aici se des
fășoară din plin „proccjul 
milimetrilor". Din Infrun-; 
tarea „millmeiri-glndire

,rîl miniere sucevene, in- 
lndJsarcln!le de mare râs-

Prima duminică după Confe
rința Națională n partidului i-a 
găsit pe ing. Vasile Sav, directorul 
Sol, și muncitorul 

re Lupe? de la 1 
TEVJ ROSIAN — delegați la ma- 

, j rele forum al comuniștilor — In 
’/ haine de lucru, printre miile ■ de 

siderurgicii care, în Încleștarea cu 
timpul, cu focul și metalul au ho- 
tărlt șă adauge noi fapte la anga
jamentul de a produce mai mult, 
mai bine șl mal ieftin.

— Este adevărat că, și în prezent, 
noi economisim metalul — ne spu-.« 
nea directorul general — dar Con
ferința Națională a atras atenția 
că se poate fnea și mal mult în cadrul 
acest domeniu. Iată de ce, chiar trecut 
din prima zl dnpă sosirea în uzină, 
la fiecare loc de muneâ, am Ini
țiat o analiză critică, responsabilă 
a activității depuse pini acum, 
pentru a gisl noi soluții ca po 
IlngS ridicarea permanentă a in
dicilor de utilizare a agregatelor 
sâ asigurăm valorificarea supe-

deslgur, în modul 
ks, problema eficienței, 

cu care va fi realizată producția 
pesta plan. S-a stabilit în ncesț 
sens că nu vor fi fabricate dccit 
produse de mare utilitate pentru' 
economia națională, cu un Înalt 
grad de prelucrare, competitive la 
export Oriantaroa n fosț de ase
menea, ca pentru Înfăptuirea aces
tui angajament să nu construim noi 
capacități de producție, să nu con
sumăm noi fonduri do investiții, 
cl să utilizăm la parametri supe- gjgg.n*s^",s“11■ .... ..
tent . .......-RH
caro vor fi cheltuita vor fi desti
nate completării de utilaje În spa
țiile existente, eliminării unor lo
curi Înguste, înlocuirii unor ma
șini cu uzură Înaintată și randa
ment necorespunzător.

— îndemnul secretarului 
general a! partidului de 
a face totul pentru în
florirea țării noastre a 
mobilizat întregul co
lectiv el uzinei la gă
sirea mior soluții teh
nice mai eficienta — ne 
Eea Inginerul Mircea 

nlescu, șeful sectoru
lui turnă torle-radiatoare.
Iar resursele glndiril teh
nice a muncitorilor întrec 
chiar așteptările noastre™ 

—■ Tovarășul inginer nu 
v-a spus-că și dlnsul este 

tot coautorul unei inovații pe 
care am șl apllcat-o aid." 
Ia noi, ■ In secție —’
intervine muncitorul Iile 
Marin. în primul rind 
nouă’, comuniștilor, nl ce
cere să răspundem prin 
fapte exigențelor Confe
rinței Naționale de a mun
ci ma! bine, mai chib
zuit, de a 
munca noastră 
multă glndire...

...Scoaterea ta

că anuală de aproape 0 
milioane leL Unele din ele 
nu șl început să prindă via
ță : 10 mașini „Paserom", 
concepute de comunistul 
lacob Sebasitan, cu o efi-

■ 1 de 2 300 ooa
Iei, au șl fost produse 
Instalate cu mijloace pro
prii, în cadrul acțiuni! do 
auțodojare. în curind vor 
mai fi produse nlte zece.

— Chemarea lansată do 
brigada de muncă și edu
cație condusă de "N, Mori- 
rescu pentru „cel mal bun 
mașinist" ne-a angajat pe naiul să fie îndeplinit 
toți tinerii tn competiția cu 7 luni mal devreme, 
pentru cucerirea acestui 
titlu de onoare — ne-a 
șpua tlnărn comunista 
Georgeta loniță, do Ia sec
ția a 11-a confecțlL

Ea este una din frun
tașele secției, depășește 
zilnic norma cu 2ft) bu-

Exlstă aici, In această În
treprindere, certitudinea că 
angajamentele vor fi În
deplinite și depășite. Stau 
mărturie faptele. Oa
meni ca Sofia Creangă, 
Nlcullnn Zamfir, Mariano 

și Tudoraehe, Elena Voieu, 
Ion Andrei nu pot £1 clin
tiți din hotărirea lor.

...Aceeași preocupare pen
tru punerea in valoare a 
glndiril tehnice am intll- 
nit-o și la o altă maro u- 
zină — UREMOAS. Și Birt 
oamenii nu holărlt cn clnci-

it Cercul tinerilor speclallșU, 
organizat de curind, a și 
început să-și arate pute
rile : propuneri de inovații 
șl raționalizări cu eficien
ță do 2^ milioane lei. Iar 
propunerile continuă să so
sească zilnic. Iată o a- 

propunere fi
de reglorul Tra- 

Leahu șl malsfrul 
bordu- . u r 

scurgere valorificarea resurselor In
terne; creșterea indicelui de 
utilizare a mașinilor, relie
farea ‘ valențelor inteligen
ței creatoare, iată preocu
pările din aceste zile de 
după conferință in colecti
vele celor două uzine 
bucur eștarte.

zaro a ,i_______  ___
filulul sculelor La laminare 
forutoarc, folosirea vaîțurl! 
oțel forjat aliat la operaț'" 
perforare șl a ™.IL.__ _____

în notiulnrft ș.a. Sint numai citeva din 
faptele harnicilor sîderurgiștl do 
jlâ Romnn care. In prezent, conti
nuă întrecerea socialistă, pentru n 
da patriei cantități însemnate do 
țevi, in condițiile obținerii unor 
mari economii de meiaL

In domeniul utilajelor tehnologice 
ș: microproduețlel In institut Tot
odată, Institutul se va preocupa mai 
Intens de prezentarea unor lucrări 
tehnologice, utilaje sau metodologii 
de Mimitari de produse noi spe
cialiștilor din uzine — in special, 
celor ce vor lua parte ta cursurile 
de reciclare, Inițiate do institut — 
cu scopul de a accelera Introduce
rea soluțiilor noi elaborate tn cit 
ma! multe uzine constructoare de 
mașini.

— Să fim bine înțeleși, 
e vorba de eforturi de gin- 
dîre, de o mal bună .fo
losire a mașinilor, a tim
pului de lucru — a ținut să 
precizeze banzerlslu! Mir
cea Scurt ti.

Ne preocupă valorifi
carea rapidă a rezer
velor de inteligență de cătl-operațiL De altfel, 
circ dispunem. Peste tot, întreaga secție s-a an
in toate secțiile am inlll- gajat să întreacă cu 3 
nit această preocupare. Șl,' procente angajamentul n- 
Intr-adovăr, faptele demon- sumat pe fabrică — adică 
Girează că șl aîci, ca și In în loc de 112 Ia sută să 
ri'.iten alte cplecllvc de realizeze 115 la sulă,
muncă din țara noastră, e- 
xistfi ncbănuile rezerve. 
Numai de la Începutul n- 
cesiul an au fost depuse 63 
de propuneri do invenții și 
inovați! care g® 
mează că vor aduce fa- 

muncltorească“ ies mate- brieli o eficiență economl-

'partidului, tovarășul ;: Nirolne’i; 
Ceausescu; la Conferința Nn-, i 
(lonnlă, slntam in curs de 
aplicare a unui complex de 
măsuri care va permite intrarea 
in circuitul economic n unor noi 
exploatări. în cazul acestora, cu 
minimum de cheltuieli, vom 
trece la producția propriifezlsă, 
folosind lucrările făcute pjin 
explorare, oslgiirind creșterea 
eficienței act Ivi tații economice.

1, pe această 
vom contribui la dezvbl- 

In continuare u tinerel — Din totalul producției Indus
triale prevăzute a se obține supli
mentar pe întregul cincinal, 10,3 
miliarde Iei vor fi rezultatul mă
ririi gradului de utilizare extensivă 
a capacităților do producție, pe 
baza generalizării schimbului H șl 
extinderii schimbului IU. Indicele 
do utilizare urmează sâ crească, în 
secțiile de bază, de la 73,8 ta suta 
In 1972 la 87 la sută in 1073, iar in 
cele auxiliare de ta (SD.7 ta sută, Ia 
74,4 la suta. Corespunzător, coefi
cientul numărului de schimburi al 
muncitorilor In secțiile de produc
ție va spori de la 1,0 în 1072, la 
1.88 In 1075. In Întreprinderile con
structoare do mașini, indiei! de uti
lizare a mașinilor și instalațiilor in 
secțiile de bază șl auxiliare vor 
crește In 73,4 la suta șl, respectiv, 
7M la sută in 1073, iar confidentul 
numărului do schimburi al munci
torilor do la 1,84 in 1072 la 2,12 in 
1075.

Tolodntă, o producție do 6,2 mi
liarde lei va putea fi realizată su
plimentar prin folosirea mal rațio
nală a suprafețelor do producție.

: apreciem că, tn aceste unități in
actualul cincinal, se vor obține, 
B prevederile planului, 3-3,3 ml-

! lei la producția globală șl
■ 26,7 miliarde lei ta producțla-mor-

ffl, ceea ce nreează posibilitatea ca, 
la 27 iunie 1073, să so realizeze 
planul cincinal Inițial la producțla- 
globală, tar Ia 25 iunie 1075 la pro- 
ducțta-marfă. Numai prin genera
lizarea schimbului II șl extinderea 
schimbului HI se va obține o pro
ducție de 13,3 miliarde Iei, prin 
folosirea mni bună a suprafețelor, o 
producție de peste 3,7 miliarde lei, 

1 piin devansarea termenelor de
s punere in funcțiune a capacităților
î do producție și atingerea Înainta de 
, termen a parametrilor tehnlco-
s economici proiectați, o producție de-

6 miliarde lei, iar pe seama aeș- 
! terii productivității muncii, o pro

ducție de 10,1 miliarde lei. Acesta 
• sporuri valorice se vor concretiza 
i in însemnate cantități de producție
I fizică necesară economiei naționale
i șl anume : un turboagregat dc 330 
, MW, 2f®2 autoutilitare, 372 va

goane de marfă, 102,0 mii bucăți 
pompe centrifugale de diverse ti
puri, 100 mii băi din fontă, GSO mii 

1 anvelope, 31,8 mii tone lacuri și 
vopsele, 133 mii televizoare, 103 
mii radio receptoare și altele.

Evidențierea, in 78 întreprinderi, 
a unor importanta rezerve a deter
minat extinderea sludiilos șl anali
zelor și la celelalte unități Indus- 

* triale din Capitală. Concluziile ce 
a», s-au desprins» din datele centrali-, 

^ju^ftlyxi vgngațiWuI, industriei-.(32014 •„ ».
-p=‘ taleisau-«ietenmfiat fuareă’'angțuaaț'<& t ^astă direclic 

meniului de n realiza o produiție 
globală IndusbdalA în valoare ■ de 
S2 miliarde lei. Astfel, din totalul 
de 197 întreprinderi, nu mal puțin 
de 134 pot îndeplini planul cincinal 
cel tlrziu plnă la 30 iunie 1075.

— „Nici uh leu în pins, 
nici un om in plus asta 
este deviza noastră.

— Ce vrea să Însemne a-
ceastă deviză 7 
. Slargoreta Cneș, sccre- Șfll - , ------
taro organizației de bază Djragomlr. Colec- ciență anuală
nr. 6 din cadrul Fabrici! “r ’’ -* ~ ‘ ~
de confecții șl tricotaje 
București, ne-a explicat „pa 
viu" semnificația devlzeL 
Insuflețltoarele chemări a- 
dresate da Conferința Na
țională au dat un suflu nou 
întrecerii socialiste. Oamc- 
nil nu primit cu entuziasm Plinit și pe cel luat In cin-
?i intr-un profund spirit S?"'01111!?1 Naționale,
de lucru îndrumările se
cretarului general al parti
dului : s-au sfătuit, și-au 
reevaluat posibilitățile și 
rezervele șl au ajuns ta con
cluzia că cincinalul poate 
fi realizat mni devreme cu
7 luni ! Cu aceiași oameni, 
eu același bani ! Asta va 
însemna o p-Mueție în plus 
de peste 2 miliarde 8M mi
lioane lei.

ș

— Prin ce măsuri se vor rea
lise aceste sporuri da produc
ție ?
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Caracterul omagial al 
antologice de tapiserie, ceram 
lemn de La Dalles, indicat de^vlrsta 
operelor — de tinerețea lor, toate 
daîind din anii 1057—1072 șl de ma
turitatea lor, majoritatea vădind un 
cert nivel calitativ'— e exprimat de 
mesajul proprlu-zjș al acestui an- 
Bamblu, alcătuit reprezentativ prln- 
tr-un program complex, manifest, 
educativ, dezvoltlnd o Idee de bază : 
Integrarea;artei tn’ viațaj 'socială. 
De multe ori, asemenea expoziții an
tologice, chiar prin buna intenție a 
organizatorilor, de a nu omite vreun 
nume de scamă ori vreo operă re- , 
mareabllă,- capătă profilul unul bi
lanț mal mult sau mal puțin static, 
important ca atare, dar care subli
niază nu îndeajuns Idei fundnmen-, 
tale, dtapersenză ,atcnțln. privitorului 
șl scade potențialul educativ al ma
nifestării. Evldențllndu-se de dala 
aceasta trecerea In revistă drept cri
teriu al selecției, expoziția — ca una 
din variantele posibile ,ale unei ase
menea dezbateri ori confruntări — 
are un caracter dinamic, izbutind să 
sugereze raportul șl concordanța din
tre mișcarea artistică și mișcarea do 
idei.

Tapiseria este reprezentată printr-o 
scrie de piese monumentale, ca ace
lea ele Iul Ion Nlcodlm. Ana Lu
paș. Șcrban Gabrea șl Ion Bă- 
nulescu- Destinate unor mari su
prafețe ale edificiului public, ele 
reorganizează spațiul și, dincolo de 
aportul de caldă .ornamentare pro
prie materiei textile, dar Intemeln- 
du-se po specificul expresiv ol aces
teia, ele umanlzgază spațluL E me
ritul artiștilor de a întreprinde acest 
demers In mod diferit, In acord cu 
personalitatea, cu modul I 
de a privi lumea, pentru că fiecare 
ișl propune aici un dialog, o situare 
a omului In Cosmos. în tapiserie Iul. 
Gabrea șl Bănulescu, suportul figurai > 
o direct (lucrarea n fost destinată 
Salonului oficial al aeroportului In
ternațional Otopenl-Bucureștî), da-

vreșcul — pentru ca In drept vorbind 
artistul pornește de la schița tehni
că a schemei de proporții n lui Leo
nardo da Vinci șl proiectează me
moria acestei imagini «In .contempo- 

. ranellata. Schema leonardescă e In
terpretată acum drepi raport de 
proporții Intre om șl Cosmos, din care 
rezultă nu reducerea Cosmomlul Ia 
scara umană și ridicarea inteligen
ței șl energiei ființei sociale la posi
bilitatea de a cunoaște șl de u-șl În
suși-prin cunoaștere universul. E un 

•' l’’i '(j?'* 'f -' ’■’?; 1* Ln i-

figurative, topite de data aceasta in 
rafinata orchestrare cromatică a an
samblului compoziției, amintesc, ta 
rindul lor, legătura cu o nobilă oblr- 
șle, aceea a scoarței șl covorului ol- 

U MJ M i ’ 
ceramică, așa cum 

marchează, de ose- 
la > gene

rație la generație a acestui dome- 
. nlti, spro- cucerireji do. către obiectul 
ceramic a autonomiei
J*"£# <rH ?l

însemnări despre expoziția

de tapiserie, ceramică, lemn de la Dalles
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mod artistic de a exprima angajarea 
creatorului contemporan, In proble
matica socială.

Nu putem disocia aceste tapiserii 
de cunoscutele lucrări ale lui Mlml 
Podcanu „Tezaurul de la Pietroasa” 
ți „Copil cu sorcova" ori do compo- 
ziț'-a Grazîelel Stolchlță ; .de tapise- 

Indlvlclual rme înc-riltc ale Ilenei Balotă „Braz- 
dă Îmbelșugată" șl Măriei Mlhnlnche 
Blendea; „Armonii de toamnă" ori 
de lucrările semnate'de ,Gota Bră- 
tescu, Maria "Clupe, Florin Ciubotaru, 
Th. Moiscscu Stendl, Ion Stcndl ș.n., 
alcătuind Împreună un ansamblu 

, ... ... . . .. . , Ilustrativ pentru tapiseria murală șl
tele fundamentale alo compozJțlel cjezvoltarea ci in arta noastră. din
slnt mal simple, aluzia Ia mediul șl ultimii cinci ani. Selecția sugerează,

in același timp, continuitatea biogra
fică a unei tradiții, de ta Aurelia 
Ghteță, despre care s-n mnl spus că 
șe. numără printre ctitorii tapiseriei 
moderne românești, - la Germaine 
Slertan, de pildă, reprezenilnd prin 
lucrarea sa de diplomă (1971) for
țele: noi nle tinerel generații. Iar 
cele două tapiserii ide Aureliei 
Ghlață, executate in 1970 pe motive 
cunoscute ale artistei, „Femei cu 
cilii" șl „Femai cu coblllță", motive

slnt mai simple,‘aluzia Ia mediul șl 
atmosfera aerogării este fără echivoc, 

Tema zborului, temă preferată a 
Anei Lupaș, e reprezentată prin- 
tr-un „covor zburător", o tapiserie 
printre ai cărei strămoși se numără 
scoarța de.rod4 din gospodăria ță
rănească și care; sra, mal spus n-< 
consta, face parte din operele ce se 
pot numi „promisiuni pentru’ feri
cire".

Ion Nlcodlm tn „Omul și Cosmosul" 
depășește prin .faptul do creație 11-

spațiul ambiant — de Interior ori do 
exterior. Pimou.1 ceramic decorativ, 
de o prețioasă picturalitate a smal
țurilor și dă o certă rigoare a com
poziției, o reprezentat prin lucrarea 
„Industrie" de Cecilia Stork-Bolez.

Lucrări semnate de Marin Chelsol- 
și Violeta Crăciun, Patriciu Mateas- 
cu,. armonios arhitecturale șl lucră
rile Iul Costel Badea. Intre acestea 
piesa „Angrenaj", ating un prag Înalt 
al concepției șl realizării.

Luda Teodorescu Mnftei, Ion Be- 
rendeo, Iile Beldeanu, Victor Crlslea, 
Virgil Mihăicscu, Radu Tănăsescu și 
ceilalți ceramly.il participă cu soluții 
personale la alcătuirea selecției de 
lucrări caro demonstrează, deopotri
vă, dezvoltarea In vlzluno modernă 
a obiectului ceramic șl locul pe caro 
acesta, poate să-l ocupe In organiza
rea- mediului ambiant

Lemnul prilejuiește, de asemenea, 
o demonstrație — aceea a valorifi
cării virtuților de construcție alo a- 
cestul material. Beneficiind, In acest 
sens, de tradiția meșteșugului, artei 
șl arhitecturii noastre populare, do 
spiritul acestei tradiții, creatorul. In

demersul său, vlzlnd construcție și 
frumusețea funcționalității acțșteta, 
sa poate , manifestă > In acest context 
cu o notă specific românească, ori
ginală. Toiul depinde de personali
tatea artistului. Expoziția. cuprinde 
cltevn lucrări remârcablîe : variante 
din secta ,.Tată' șl tiu" de " George 
A postii. implantări frust antropomor
fizate ale tradiționalilor gtiipi ce 
populează cultura populară, dar în-' 
vestite' cu rosturi simbolice ; piese 
din seria „Spații pentru sferă" de 
Adina Țuculcscu sa prefigurează ca 
„trepte In cunoașterea sculpturii". 
cum Io definește artista ; două 
„Semne“a!e Iul-Napoleon Tiron su- 
gereâkă prin construcția lor temeini
cia duighelăriel unei case sau Insta
lații tehnice țărănești. ca cele din. 
Dumbrava Sibiului ; se mal remar
că o variantă a lucrării- „Cluha" de 
Mihal Mihal ?1 „Zborul* de.NIcolna 
Roșu, gu articutațliuderlvlnd din teh
nica populară. Limpede ml tse pare a 
sa desprinde. relația,, dintre obiectul 
artistic ți obiectul uzual funcțional, 
unealtă, ustensilă sau mecanism la 
Ovfdiu Maitec, Gheorghe lilescu-Că- 
llnești și Horla. Flămlndu. „Omagiu" 
do'Ghcorghe Illescu-Căllneștl expri
mă simbolic forță, vitalitate, energie 
creatoare prin interpretarea monu
mentalizată a uneltei — modelul de 
In care pornește șpre a aduce un 
omagiu mundl omulut Sculptura e 
mal trust executată'dedt slnt „Dia
log", „Legendă*, „Profil", „Personaj 
V" și „Personaj VT" de Horla Flă- 
mindu, care reface, Insuflețlnd-o, ri
goarea simplă" a uneltei ori a insta
lație!. în același spațiu sltulndu-șe, 
Ovldlu Maitec aduce prin lucrările 
șale un original elogiu muncii omu
lui, activității umane. Eliberate de 
funcționalitatea modelului originar, 
obiectele exprimă, -de fapt. aspirația 
spre monumental. Arta lemnului-tin
de a se Implanta în spațiu șl,’par
iind amintirea unei culturi populare 
milenare, stabilește raportul firesc 
Intre om'șl pătură, omul epocii noas
tre cu glodurile, frămfntările ș! idea
lurile iul proprii,

în flecare dintre cele trei domenii 
reprezentate la Dalles se citește' me
sajul artistului comunicat colectivi
tății, numitorul comun al aces
tei opera -fiind preocuparea ar
tistului de a so Integra cu opera sa 
In viața socială. Aceasta e condiția 
prin care artistul șl opera iul ișl pot 
afla rostul deplin, condiție in mare 
parte satisfăcută de nctuala expoziție.

Horla HORȘIA

Tezaurul din

La' Invitația Teatru- apartenenței sale
Iul dramatic „Baco- claie și naționale 
via", un colectiv ol
Teatrul al «națtoiiaj- - (Kiiiovlcî a realiza bun
popular ¥<îin Tozla spectacol do7 remarca- ------- . . . .
(IL S. F. Iugoslavia) a bjj£ ținută artistică, Sad ud in, omul de , Jn- 

’■ • [| dinamic, fo ' credere al sultanului 
„„ „„„'.„țea cuvin- Murad), excelenta
tulul se valorifică am-; a Iul Mlo-
plu. Cltevn acute <I,aș

trlțel Vlklca Slefano- 
vld (Esmihan, solia 
vizirului), rafinamen
tul lui Tlhomlr Ples- 
konjicl (in roiul lui

Întreprins un turneu riguros "si”,
tn torn noastră, pre- cnj.e nobleli
ren tind uh spectacol lușu] ge voj,
din repcrtqrlul per- p!U_ uatevn acuic “■“»
manent cu piesa „Ma- accen4e. (|e actualitate P^tul Iul. Duzei Așa-

______„.J caracterul 
manifest nl spectacolu
lui, profunda emoție 
estetlrii șl plenitudinea 
mesajului. In care as
piră directorul de 
scenă.

înalta profealonoil- 
tate a jocului actori
cesc atestă valoarea 
artei Interpretative din 
țara prietenă. De alt
fel. pentru acest spec
tacol, cinci dintre in
terpret! au obținut 
premii pentru cea moi 
bună creație drama
tică din Bosnia șl Har- 
țegovlna. în rolul tl- 
„L., Salih Nosleî 
pune In valoare o 

plat epocii noastre, a- §nmă largă deț dispn-
dudnd( In prim plan nlbllltățl actoricești.,
lupta ' aspră șl ano- Subliniem naturalețea 
volMsă a bbsnlecilor ' '
pentru rcdoblndlrea 
ființei naționale In 
Imperiul . Otoman. E- 
roul. merele vizir 
Mehmed Pașa Socolo- 
vid, originar dlntr-o vija. garda personală _________________,
familie de țărani eă- n vizirului), un inter- Inspirație Istorică re-
racl din Bosnia, tra
versează tn piesă un 
moment esențial, dnd, 
eu cltevn luni Înaintea cjclL Am mnl remorcat 
morill, are revelația căldura șl vibrația nc-

rele .vizir" de Derviș gutgihfoză 
Sușlcl. AHt alegerea 
piesei, cit șl modalita
tea artistică a specta
colului slnt ' reprezeh-’ 
ta’.ive pentru caracte
rul militant al acestui 
teatru, a cărui activi
tate este sirius legală 
de tradițiile mișcării 
revoluționare din Bos
nia ®! Herț'egbvina.

„Marele vizir* se in
ter ie In continuarea a- 
cestor tradiții. Este o 
piesă de inspirație is
torică care tratează e- 
venlmentele dlntr-un țuter. 
punct de vedere npro- pune'

Jocului, modul In care 
Interpretul pătrunde lh 
umanitatea personaju
lui său. îl secondează, 
cu forță dramatică. 
Macs DamadJIel (Pilă-

pretul iul Duze) Agi 
Mehmed, directorul În
chisorii) .Șl ceilalți ln- 
terprețl — Bogumll 
Klevo, Jarko Vcllcki, 
Bronka Mltrovici — 
se Înscriu "In nota ge
nerală n acestui spec
tacol, care pune la 
valoare un colectiv cu 
virtuți profesionale și 
disponibilități emoțio
nale.

Scenografia Iul Sava 
Sandorov, concepută 
in sprijinul Idoli de e- 
voiare .Istorică. împli
nește destinul acestui • 
fpectecol remarcabil, 
ca șl coloana sonoră 
semnată de Vojln Ko- 
madina.

Turneul 
natlonal-populnr din 
Tuzla ne-a prilejuit 
cunoașterea unul co
lectiv cu o activitate 
artistică de mare ou- 
tantlcitnțo. r a . cifrul ' 
preocupare pentru mo
dernitatea piesei de

prezintă un program 
atic și estetic, cu mul
tiple semnlficațlL

Mihail SABIN

nule de Miha! Con- 
KtanUnescu, Corina 
Clilrlnc, Doina Spă
la ru, Mlhaela Mihal, 

.Gheorghe Eaache, 
Doina Badea, Anda 
Câlugăreanu, Aure- 
nan tUIUlL-CKU,.

____  rina1 Voîcn. Stela E- ' 
rea.clntecului ,de mu- nnche, Cornel Con-

Crederi de care s-au 
ucurat Este de aș

teptat ca actualul 
concurs dc creație șă 
aducă !□ luminii ram
pe! lucrări do valoare, 
șlagăre de calitate, „ .

____ ________ _____ menite să pledeze e- llan Andreescu, .Mn 
re. Un juriu alcătuit locvent pentru puie- cl„i„ v.

cn 'zică ușoară, pt-----
sdmnlficaUile Iul.
■J5I ncum, dteva a-

începe, astăzi, pe 
scena Teatrului liric 
din Constanta, Con-, 

• curau]' șl Festivalul 
' național de? muzică iu- 

șonră,. ediția 1072 - 
așteptat ce o sărbă- 

, toare a muzicii ușoa-

dln compozitori, mu
zicologi, avînd ț_ 
președinte de onoare 
pe Ion- Dumitrescu, ... . . , „„„
președintele Uniuni! mănunte privind des- Dlnicu. orchestra 
corn, " " 
preda cele 27 de me
lodii intrate In etapa 
a doua, finală, a con
cursului de creație, se
lecționate din 167 de 
lucrări. în acordarea 
premiilor se vor avea 

aprecierile 
cuvlntul ti
ni pubiicu- 
cănji com-

,____ . parte un
Inginer, un marinar, 
un muncitor, o func
ționară, un student» 

Uh concurs-festlval 
de muzică ușoară, are 
perspectiva de a intra 
in tradiție șl a do- 
bindl o largă popu- 

' lașitate dacă reușește 
:să impună tineri com
pozitori, cintece buhe, 
soliști talentați.

Anul, treci ' , 
mințim, am avut prl- 

. lejul să aplaudăm cî- 
țlva cântăreți debutan- 
țl, .care au demon- ______ ______
strat apoi, in timp, încheiat cu cite 
justețea bunelor mlcroredtaluri.

impozltorllor, va a- fășurarea festivalului, 
ecta cele 27 de mc- Fiecare din cele 27 de 

melodii va fi pre
zentată de dte doi 

.. InterpretI, cu orches
trație diferită. Aslă- 
seară so vor asculta 
primele 14 melodii.

Dintre autori amin
tim pc George Grigo- 
riu, Richard Stein, 
Sergiu. Mandi, Ton 
Stav&r, Adalbert Wta- 
ider,:. Vor interpreta 
Mlhneln Mihai, Anda 
Călugăreanu, Mihai 
Constantlnescu. Stela 
Enache șl Gheorghe 
Ennche. Soliștilor care 

. vor prezenta cel mal 
bine clntecele aflate 
In concurs 11 se vor 

’ decerna, de agemenea. 
premii.

Așadar, Incepind de 
azi vom urmări patru 
ser! de concurs. E- 
moțll pentru compozi
tori, pentru Interpret!. 
Flecare concert va fl 

trei 
susțl-

premiilor , 
In vedere 
publicului, 
nul juriu 
Iul, din a 
ponență f;

B.M Deschiderea emisiunii de dl-

,0J

.ca

mineaJA. Telex.
Melodii șf Jocuri populxsre 
românești.
Căminul.
Curs do limba engleză (tecțla 
a S-a).
Oamenii care aduo p'.oaln — 
film TV. ....
Film serial : 
main*.

I. 5.ți) Telejumai.
17. M Deschiderea emisiunii de

după-atnlazA, Cura de limba 
franceză (lecjla a S-a).

II, 00 Cum vcrblm. Emisiune da
prof. dr. Sorin Stau.

IS,» De la debut la' marele roL 
Basul Constantin Gabor tn 

, dteva dtn cele mal realizate 
roluri din marele repertoriu 

. al bașilor. comlri.
18. M Imagini din Cuba.
ie,M 1CO1’ de ceri.: „Alblnlta*.
10,30 Telejurnal.
S5.O3 HotAririle Conferinței Națio

nale a Partidului Comunist 
Român — cauză a Întregului
popor.

S5.S5 Festivalul national da muzi
că ușoară m. Concura de 
creație. Transmisiune directa 
de Ia Constanta. ;

U.1P Foibal : med în cadrul star
turilor de flnalB ale Camnlo-

icnlru stantinlu? Dida Dră- 
gan.

Sub bagheta Iul Sile 
c.;L;;"..a de 

estradă a Rndlotelcvi- 
ziunll va da In a- 
ccaslă scară semnalul 
deschiderii Concursu
lui național de crea
ție 1072- Dorim ca fie
care cin tec să albă In-, 
semnul muzici! bune, 
ca fiecare interpretare 
să ne pună în fota u- jjml5S 

ca a- 
subll- 
trăBă- 

ale 
romă-

nel adevărate 
artistice. Dorim 
ceastă ediție să 
nieze din plin 
turlle distincta 
muzicii ușoare 
neștl, să-l înmulțească 
Împlinirile, să satisfa
că cerințele spectato
rilor pentru o muzică 
Inspirată din viața 
noastră, menită să co
munice, In 'modalități 
proprii, sentimentele 
frumoase pe care le 
trăle.'ic, aspirațiile ce-i 
animă pe oamenii de 
astăzi al patriei.

Sinarnrida
OTEANU

catului european universitar. I 
TransmlsJuno directa de la ) 
Constanța (repriza a n-a). <

a,H „Concert tn haine de lucra*. I
Ulm de Petre Sava Blîeana i 
șl N. C. Munteanu despre I 
constructorii de viori de la l 
Reghin, care veghează dru- 
mul lemnului de rezonanță 
din pădurile Carnalilor În 
Bănie de concert.

2W de ore".

PROGRAMUL H

Mi.iM Telerinemateca pentru tine
ret : „Istoria und capodope
re* (VI). „Omul cu camera^ 
de Dziga Vertov.
Agenda.
rjumlnlte rampe! — Tineri ln- 
terpreli Alexandru Preda — 
plan : Florin Srigheil — 
vioară.

S3.1S Telex lehnlcoșUIntlfic.
aa,S3 picțlonar muzlcal-dlstractiv.

3 a,a

o Teatrul Național „L L. Cara- 
gtale" (sala Comedia) : Despre 
uncie lipsuri, neajunsuri șl deH- 
riente In domeniul dragostei — SJ. 
o Teatrul „C. I. Noitara* (la tea
trul de vară „Herăstrău*) : Adio 
Charlie — sj.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
româna* r .Pe plaiurile Sdforlțel — 
1S.SJ.

AM PRIMIT SCRISOARE A DV.!
NU-ȚI VINDEM 

CA E PREA IEFTIN !
Ea Ocna Mureș există 

un singur magazin unde se 
vlnd piese de schimb pen
tru radio și televizoare 
(circiiimile nu Ic-nm nu
mărat;). Fiind singurul ma

CARE EȘTI RUDA 
CU MORARUL 

DIN AUREL VLAICU ?
Mariana, Munteanu. din 

satul Aurel Vlaîcu-Hunc- 
doara, s-a dus. zice dum
neaei. cu boaba in moară. 
Moara era acolo, dar mora
rul ba A așteptat să apa
ră morarul de la 7 pină p« 
Ia ora 15. N-a opărut 
A încercat șl a doua zL 
A doua zi. pe ta ora închi
derii morii, n sosit și mo
rarul Mariana l-n Întrebat 
dacă nu are șl ei un pro
gram de lucru, un orar șl 
l-a mnl Întrebat și de ce-.șî 
bate joc de timpul oame
nilor. ■

La întrebările Marianei, 
morarul a sărit ca ars (de 
soare)., „Ce te Intere
sează pe dumneata ora- ce fklTîlăm & CI I A
rul meu ?* „Macin clnd SE ÎNTIMPLA Șl LA...
vreau. Dacă nu-țl convine, 
poți să faci rcctamațte. că 
eu nm rude „acolo undo 
trebuie" și nu-ml pasă de 
rerlamațli-.".

teze elcctromolorul. dar 
au refuzat să 1-1 demonte
ze pe motiv că atelierul 
nu ore chel de 13. Nid 
fixe, nici tubutare.

— Si ee-ațl tăcut ?
— M-au. trimis să cum

păr. chel. < Am cumpărat 
chei șl plătind șl colo ®! 
colo, plătind șl cheile. Or- 
lărgind apoi dlntr-un loc 
in altul cu electromotorul 
In brațe șl fără electro
motor In brațe.' s-â rezol
vat problema.

Dacă pana automobilu
lui . era cu „ghivent" 7 De 
unde cumpăra tovarășul. 
Onlcel un strung ? De a- 
ceea, recomandăm tovară
șilor din conducerile „De
servirea* șl „Răsăritul" din 
Alexandria să, vadă ,dț • 
mai urgent piesa „Cocoșe- 
lul neascultător".

— De unde 7
— Bineînțeles, că nu, de 

Ia atelierul de reparat ro
gojini.

— Am căutat o astfel de' 
rezistentă și lo magazinele 
de, specialitate din Bucu
rești. Rezultatul ? Nu se 
mal fac frigidere de tipul 
celui pe care-1 am si cu 
care ocazie nu se mai fac 
nici piese do schimb. Să 
arunc frigiderul pentru o 
rezistentă 1

SI cit > s-n mal discutat 
despre lipsa asta de piere 
de schimb.‘nu numai pen
tru frigidere... Dar e o ..re
zistență'" caro trebuie să se 
ardă o dală !

COVRIGII TOTUȘI 
SÎNT COMESTIBILI !

e bine, tovarășe 
E bine, că dacă

— SI nu
profesor 7 E bine, că dacă 
In loc do rest. In loc de 
covrigi, care ___ ' /
comestibili, v-nr da rest 
d-ăia <.... .
ce-ațl face 7

totușl sint
UIl.l, vrui L&H jl'Lwaik. 
care gparg țevile.

DOUA MINUNI 
LA CARACAL

' '1 U>'’‘ Relatam nctim citova zile des
pre descoperirea unui tezaur 
intr-o cărămldăric din comuna 
Slg (Sălaj). Iată Că din satul Or
bească do Sus (Teleorman) ni se 
vestește descoperirea unul alt 
tezaur, tot Intr-o cărămldărie. 
De data aceasta, Mița Șollngă b 
găsit 143 monede do argint A- 
fllnd de descoperire prin inler- 

. mediul iul Cică Purcăruș, șef 
de brigadă la cooperativa agri
colă, arheologul Emil Muscata, 
de la Institutul de arheologie 
din București, a stabilit că este 
vorba do monede republicane 
romane, datlnd din secolele n 
— I l.e.n. Pe lingă valoarea In
trinsecă, tezaurul prezintă o Im
portanță Istorică, descoperirea 
sa permlțlnd datarea precisă a 
unei așezări getice din apropi
ere, aflată de mai mul ți ani în 
atenția arheologilor.

Mașini
de... viață
lungă

Acum trei onL jo/erH Ion Ca- 
vrild, Varile Drilea, Gheorghe 
lacob fi Ion Zaharia, de la au
tobaza din orașul Panciu 
(Vrancca), au luat in primire 
cite un autocamion nou SR 113 
N. Toți patru ți-au propun 
rd-și latrețiml mașinile la așa 
1el incit râ le mențină o vreme 
cit mai îndelungată in explaa-ț 
tare. De atunci fi pinii acum. 
fiecare din cele patru nutocaî 
mloane a parcuri peste 2&OCOS 
da kilometri, dar nici unul n-a 
intrat in reparație capitală. Zi
lele trecute, cu prilejul unei ref 
țdzuiri a, foilor de parcurs, s-â 
constatat'că mașinile celor patru 
au străbătut, in total, peste un 
milion de kilometri. La dorim 
inel mul;i înainte. Tot fără— 
reparajii capitale 1 '

Maladii 
comerciale

’ staflunea ^balneară Băile
' Hcrcuiane (Curaș-Scvcrin) e- 
xlstă două magazine de nrtlzji- 
nnL Acum cltevn săptâmlnl -{■ 

Idupă cum ne &ealzji coresponr 
dentuL voluntar Petro Ene — 
vizitatorii stațiunii le-au găsit 
pe nmîndouă Închise. Pentru că 
gestionarii lor — cel puțin așa 
rezulta din anunțurile puse pe 
ușlie ferecate — se aflau in con-- 
cediu medical. Un alt magazin 
cu profil oarecum similar, cel 
de trlcotaje-gaianterie, era „!r.- 
chLs pentru Inventar". Așadar, 
trei magazine scoase din circuit 
exact în sezonul- cel mnl solici
tat Am semnalat situația Direc
ției comerciale județene Carnș- 
Severin, pentru h pune capăt n- 
ceslei maladii. Dlnlr-un răspuns 

I primit dLn partea O.C.L. Comerț 
Mixt Caransebeș (!?) rezulta 
Insă că magazinele respective se 
află șl acum In aceleași... sufe
rințe. -Fină dnd 7

| de la 
| b țigară

înfr-una din zile, Vaslle Leca, 
mecanic agricol la 'stațiunea 
pentru mecanizarea agrleidlurii 

’ Ilolod (Bihor), pregătea o solu
ție pentru stropit pomi. In tim
pul acestei operafii insă a 
aprins o țigară. Ce s-a intim- 
pldt apoi: nu e greu de presu
pus Intr-un moment de nea
tenție, soluția a luat foc. jl V.L. 
a suferit arsuri grave. Internat 
la spital, cu toata îngrijirile 
acordate de medici: el nu a mal 
pirtut fi salvat. O intimplare 
tragică, de naturd «d-i avertize
ze, in primul.rlnd, pe fumători I 

i ■ s. j.Ț ft ‘ ț

Conductorii
detectivigazln, aici a nimerit șl citi

torul nostru. Ion Tirău, cu 
intenția ®ă cumpere o lam
pă . E.C.H. 81. pentru ra
dioul domniei salo. Vlnză- 
torul s-a uitat te dlnșul 
ca In o piatră de kilome
tru șl l-a întrebat :

— Chiar vă trebuie ?
— Păi. altfel de ce ve

neam'. ca să vă văd cit 
slnlețl de negustori 7

— încercați vizavi, l-a 
zis negustorul.

Clientul s-n dus vizavi, 
unde „trăiește" un atelier 
de reparat radio-ielevlzon- 
ro. A cerut lampa de care 
aven nevoie șl I s-n oferit, 
dar cu condiția să plăteas
că șlj taxa de montare. Iar 
dacă n-nre nevoie de mon
tare. ță încerce vizavi. 
S-n dus din nou vizavi, 
unde I s-a spus că pen
tru comerțul din Ocna 
Mureș : nu-l convenabil. să 
vlndă lămolle fără ...mon
tare". Ar fi prea Ieftin !

Supărat, tovarășul Țlrfiu 
ni s-n adresat nouă, cu 
întrebarea :

— De ce 7
— De ce 7 ! întrebăm si 

noi. dor nu pe tovarășul 
TI rău.

in stradn Popa Șapcă nr. 
48. Galați, locuiește tova
rășul profesor Nicu V. 
Corurtantlnovlcl. drept pen
tru cure Inlr-una din zilele 
trecute a venii ta domici
liul, domniei sale un sala
riat nl I.C.G.-ulul. care 
purta, marca 1083 șl rare 
venise să schimbe conto
rul de te căminul de apă. 
A schimbat contorul șl un 
jeî de apă cu perspective 
de a deveni șl mni jet l-o 
făcut, pe tovarășul profesor 
să-l întrebe pe I0&J. cure 
tocmai. se pregătea să 
piece :

— Ce . facem cu jetul 
ăsta 7

— Eu am schimbat con
torul. Jetul este In compe
tența altora.

Șl n plecat. Tovarășul 
profesor n telefonat urgent 
ta I.C.G. șl a venii tot ur
gent un tehnician, care l-a- 
promis că-l trimite, dună 
orele de program, un lu
crător căruia să nu-l dea 
mal tauli de 13 ori SO de 
lei. peniru- reparația pe 
care o va face.

FRIGIDERE MARI lovarăș din strada 
Oltuz nr 3. Caracal, ne In
forma că la dumnealor. In 
oraș..acum diva timp și 
ceva ’ s-a produs o minune.

— A fost stins un foc cu 
benzină 7

— Nu. S-a finanțat șl 
s-au cheltuit finanțele cu 
amenajarea unu! frumos 
ștrand cu restaurant, ves
tiare. dușuri, fintlnl nrtc- 
ziene și multe alte acțibll- 
durl.

— Șl unde vezi dumnea
ta minunea ?

— După ce s-au cheltuit 
alîtea finanțe, ștrandul ca- 
rncaiean este acum intr-o 
situație groaznică. îi plingl 
de milă. Nu coțl să taci 
baie nid Incăltat, că n-al 
apă.

Am întrebat Caracalul 
ce părere are despre po
vestea asta. șl.- minune I 
(n doua minune) am pri
mit răspunsul nr. 73 In 
care ne Informează că 
restaurantul a fost pus In 
funcțiune Restul™ urmea
ză Dacă In ștrandul din 
Caracal se va îneca șl o 
gîscă va fi a treia minune.

Nlcutâ TANASE

TIN EREN, ne-au n- 
p&rut In acest specta
col ca virtuoși și au
tentici cunoscători al 
subtilelor caracteris
tici stilistice alo fol
clorului turcesc. Utili
zând " desene simple, 
In spiritul celor nu- 
tentice, dansurile E- 
LAZ. din anusul Ana- 

1 foliei, EllZL'M. joc 
1 de- bărbați, BETLIS. 

dans istoric cu panlo- 
mimă. Impresionează 
prin acea putere emo
țională șl forța expre
sivă determinată de 
Inspirație colectivă.

Artiștii gropului 
folcloric de amatori 
din Ankara, prin ori
ginalitatea șl coloritul 
costumelor, prin ele
ganța șl vigoarea dan
surilor. au reușit să 
prezinte un spectacol 
deosebit de antrenant 
și atractiv.

Prczența pe scena scenă gini tot atitea 
ansamblului „Rapso- surprize plăcute In j._ r.—a_«.< „ care ari|ș(j| amatori

din Ankara, cunoscă
tori do la oblrșle al 
melodiilor șl jocurilor 
populare, le redau 
meșteșugit, așa cum 
le-au durat creatorii 
anonimi din popor.

Succesul de care s-a 
bucurat spectacolul : 
șl-a găsit . explicația 
In virtuțile Intcrpre- 
ților din grupul de 
dansatori șl formația 
Instrumentală de a- 
companiament. cit șl 
In prestigioasele pre
zențe ole solistului 
vocal ERKAN SUR- 
MEN și a soliștilor 
Instrumentiști SIDIR 
SATAL (SAZ), DU
RAT OZDURMUS 
(DEARBUKA) Și
TANSIN SEKERDGLU 
(TEF). <

Cei doi conducători 
artistici al formației, 
dirijorul YASAR BA- Ștefan
TU șl coregraful FA- CARAl’ANCEANtJ

din Română*- a gru
pului folcloric do a- 
matori din Ankara a 
constituit un eveni
ment artistic deosebit 
Programul spectacolu
lui a oferit ansamblu
lui posibilitatea de 
a-șl releva măiestria 
artistică, calitățile In- 
terpretatlve, capaci
tatea de înțelegere șl 
redare n clntecului șl 
dansului popular au
tentic.

Spectacolul, un ve
ritabil mozaic de mo- 

^dalllățl de exprimare 
și Interpretare, la reu
șita căruia Ișl aduc 
contribuția toate com
partimentele artistice 
ale ansamblului, este 
conceput din eelec- 
țlunl ale celor mol re
prezentative cintece șl 
jocuri populare tur
cești din diversele zone 
și subzone ale Anato- 

■ lleL Aparițiile pe

w .Jir l ti. I UO fr» 1 •*» • , r '
Drept pentru care între

băm : Care «jtl rudă cu 
morarul 7 .

„COCOȘELUL 
NEASCULTĂTOR" 
Șl CHEIA DE 13

Autoturismul 1 Ag 4101 ai

rămas In nană de electro
motor In orașul Alexan
dria. Proprietarul autotu
rismului. loan Onlcel din 
Pitești. a văzut Unttft 
..Casa sindicatelor* o fir
mă cu „Deservirea*. Aici 
l-a găsit pe nea Troian, 
electrician automoto. al l-a 
zis :

— Te uiți puțin la elec
tromotorul ăsta. 7 ■

— Mă- uit, dar mtlne di
mineață. Dar numai cu o 
condiție : le dud Ia coope
rativa „Răsăritul*. Ii' nul 
pe oameni «fl-tl d'-montoze 
electromotorul de ta mași
nă și vil cu el la mine. 
Altfel..

A doua z! s-a dus omul 
ta „Răsăritul" să-I demon-

Flind din Roșiori de 
Vede. Mihal Bușcă ți-o 
cumpărat acum 4 ani .un 
frigider .From' șl n fost 
foarte mulțumit do el plnă

dr.d frigiderului

.în timp ce efectuau controlul 
biletelor, conductorii D. Sava 
șl Ludovic Mlhalcea de pe tre
nul de persoane nr. 0118 (Blr- 
Ind-Galnț!) ou Inlllnit un pasa
ger ciudat. îmbrăcat, ca din cu
tie, cu haine nou-noute. Vaslle
Davldescu,’ din, corhuna Valea 
Ciorii (Ialomița), părea că nu-și 
găsește locul In nici un compar
timent Urmărlndu-I cum ge de
plasa din vagon in vagon, in 
stația Bereșll, cel doi conductori 
de tren au relatat cele observate 
unui lucrător da miliție. în 
urma cercetărilor tntreprlMe 
Imediat s-n stabilit că pasage
rul cu pricina era autorul unei 
lovituri In magazinul de arti
zanal din stalin C.F.R. Blrlad, 
Drept pentru caro I s-a schim
bat imediat ruta spro Instanța 
de judecată.

acum.
I s-a ars rezistenta-

— Se Intlmplă șl lo_. fn- Toi tovarășul profesor ne 
gldere 
blemă
®3 de lei. De ce nu cum- din Ptața 11 Iunie. In Ioc 
părațl

mari. Nu-i o pro- 
O rezistentă costă

Lnformează că la centrul 
de distribuire n plinii nr. &S

Rubrics redactata do ■ 
Dumitru TIBCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînteii

unn. de rest se dau covrtaL.

ceramly.il


Ț'

V *

5”

jr‘

SCÎNTEIA — mărfi 25 iulie 1972
l H' •

I

Excelenței Sale
NICOLAE CEÂUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii So-clalMe România

BUCUREȘTI

îmi este plăcut sfl exprim în numele meu, ol guvernului și poporalul 
Irakian mulțumirile noastre sincere pentru amabilul dumneavoastră., 
mesaj de felicitare adresat cu ocazia zile! naționale a Irakului.

La rlndul tneu vfi „transmit aceleași bune urări?

f AHMED HASSAN AL-BAKR
Președintele Republicii Irak

H

Primire
la Consiliul Economic

Luni dupa-amiază. tovarășul Ma
nea Mănescu. președintele Consi
liului Economic, a primit pe Weldon 
Gibson, vicepreședinte al Institutu
lui de cercetări Stanford, din S.U.A.. 
care se află tntr-o virilă In (ara 
noastră. - -

La Întrevedere, cnre,s-a desfășurat 
lnlr-o atmosferă cordială, aii luat

parte Nlcolae Nlcolae, ministru, 
croiar de stat la Ministerul Cor...

. țului Exterior, Corncllu Bogdan, am
basadorul Republici! Socialiste Roma
nța tn.S.U.A., gi Ion Stolchlcl. ad
junct de șef de secție ta Consiliul 
Etsonomlc.

. 66-
Comer-

(Agcrprss)

Cursurile de vară de la Sinaia
r La- Sinaia, s-a doschla tuni cea 

d ^r’I3-a ediție o cursurilor de vară 
.J * colocviilor științifice de limbă, 
ilrijrftură,. Istorie șl artă ale poporu
lui român, organizate de Universi
tatea din București. La edlțta din 
acest an participă 123 do profesori, 
tineri cercetători și studențl din 22 
do țări ale lumi! (Austria, Belgia, 
Maren Britanic, Bulgaria, Canada, 
Cehoslovacia, Danemarca, Elveția, 
Franța, R.D. Germană, II.F. a Ger
maniei, Italia, Japonia, Iugoslavii 
Norvegia, Olanda, Polonia, Spania, 
Suedia, S.U.A., Ungarie șl U.FLS.S.). 
core doresc șfi-șl îmbogățească ca- 
noștlnțole da limbă șl literatură ro
mână.

Timp de trei săptamlnl, plnă ta 15 
august, vor avea loc colocvii, expu- ' 
ner! șl seral narii, care vor oferi po
sibilitatea partlcipanților s5 cunoas
că problome ftle limbii romăno, eta
pele principale ale dezvoltări! lite
raturii șl, ta general, aspecte funda
mentale ale culturii și civilizației 
românești.

Tn prima z.l, după un cuvlnt rosti; 
de directorul cursurilor, prof. uu.Iv; 
Boris Cazocu, membru corespondent 
al Academiei Republici! Socialiste 
România, prof. dr. docent Dumitru 

, Macrea o prezentat expunerea „Lo
cul limb!! române intre limbile ro
manice".

(Agerpres)

„NEAM DE EROI" LA A V-A EDIȚIE

VASLUI (V. lanca, coresponden- <2, 
dental „Setatell*). Tn zilele de 22 șl șl 
23 Iulie, In județul Vaslui s-a desfă- iul 
șurat cea do a V-a ediție a mani
festărilor eultural-artlstice sub ge
nericul „Neam de eroi”. Tn seara 
primei zile, ta Piața centrală a ora
șului Vaslui a avut loc o amplă evo
care Istorică s personalității' domni
torului Ștefan cel Mare, sub forma 
unu! spectacol de sunet șl lumină, 
cu partldparen a numeroși artiști 
amatori, realizat cu sprijinul stu-

dlourllor cinematograf ce București 
„Alexandra Sabla" șl n Teatru-

I de stat „Victor Ion Popa" din 
B'.rlad.

Manifestările cuUural-arttatlce din 
cea de»a doua ri sub titulatura „Cin-, 
tfim vremea nouă" ®-au desfășurat 
la locul Istoric „Podul înalt", pe șe
sul din apropierea Vasluiului. Au’ 
luat parte ml! do artiști amatori din 
satele' șl orașele Județului, numeroși 
oameni, ol muncii.

PAGINA 5

Primirea la Consiliul Central
al U.G.S.R. a delegației 

muncitorilor din R. P. Chineză 
în cursul zllol de luni, tovarășul

V'rg'l Trofln. membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Ferma-
— —a i » — a - J l... o .e-e 2., M ' •_ « i . i

1

liste multilateral dezvoltate șl care 
le-a prilejuit, totodată, întllniri șl 

iui auKuuvraa riraxiuuuui iTiiir:- discuții cu muncitori, activiști de
ihent al Comitetului Central al Parii- partid, de sindicat, cadre de condu

cere din întreprinderi.
Apreciind că vizita delegației mun

citorilor din R. P. Chineză constituie^ 
o r.ouă contribuție la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre oamenii 
muncii din Republica Socialistă' 
România șl R. P. Chineză, tovarășul 
Vlrgll Țrofln, n prezentat oasncțllorj 
principalele preocupări ale sindica
telor din țara noastră, participarea 
lor ta Înfăptuirea sarcinilor econ-’>- 
mlce șl sodnl-culturalc,' contribuția 
pe care o aduc In realizarea sarcini
lor trasate de Congresul nl X-lea. a 
hotăririlor Conferințe! Naționale b 
Partidului Comunist Român.

dulul Comunist Român, președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, a primit delega
ția muncitorilor [dlri R. P. Chineză.

La primire au participat tovarăși 
din conducerea U.G.S.R. A fost de 
față Clan Hat-fon. ambasadorul R. P. 
Chineze ta București. '

Mulțumind pentru Invitația adre
sată de Consiliul Central al U.G.S.R. 
de o vizita țara noastră, membrii 
delegației muncitorilor din R. P. 
Chineză ș!-au exprimat eatlsfactla 
pentru programul bogat care le-a 
permis să cunoască nemljlotit mun
ca șl succe«ele ■ poporului român in 
opera de edlflcnro a societății soda-

Cronica zilei ț

r

O delegație a Procuraturii Repu
blicii Sociailște Cehoslovace, condu
să de procurorul general, Jan Fajes, 
face o vlzllă în tern noastră la Invi
tația conduceri! Procuraturii Repu
blici! Socialiste ^România, j

La sosirea In Capitală, delegația a 
fost intimplnatfi’de procurorul gene
ral al Republicii Socialiste Roniânla. 
Alexa Augustin, precum și alte ca
dre de conducere din Procuratura 
generală.

Cu prilejul ceței de-a 10-ti aniver
sări- a Insurecției naționali 
naze. Institutul român pent 
țllle culturale cu străinătate- „ „. 
ganlzat luni, in Capitals, o seară 
culturală.' '

După cuvlntul de deschidere rostit 
de Mlhnea Gheorghiu .prîm-vlee- 
președlnte al I.R.R.C.S.. prof. unlv. 
Edgard Papu ă împărtășit publicu
lui Impresii din călătoria sa tn 
Cuba.

Programul manifestării s-a în
cheia'. cu proiecția unul film artistic 
cubanez.
* Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de artă șl cultură din Capi
tală. ziariști, un numeros public.

Au fost de față Jesus Guerrero, 
Însărcinatul, cu afaceri ad. ol .Cubei, 
șefi al unor ' misiuni diplomatice 
acreditați ta București, alți membri 
al corpului diplomatic.

*
Sub auspiciile: Institutului Român 

pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea și alo Comitetului județean

ie eubs- 
itru rela

tate» a OT-

pentru cultură șl educație sociallstă- 
Satu-Maro, luni a fost deschisă ta 
această localitate expoziția de foto
grafii „Cuba : educația in anii re
voluției".

La vernisaj au participat funcțio
nari superiori din I.ILR.C.S., perso
nalități ale vieții culturale șl științi
fice din Județ, un numeros public.

Cuvlntul de deschidere a fost 
rostit de Ioan Rnțlu, președintele 
Comitatului județean pentru cultură 
șl educație sodallBlă.

Cu acest prilej tovarășul Iosif 
Uglnr, prim-secrctnr al Comitetului 
județean Salu-Mnre al P-.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al con
sulului popular județean, a avut o 
convorbire cu Ricardo Alvarez, secre
tar . ta ambasada Republicii Cuba la . 
București.
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COMUNICAT COMUN
IUGOSLAVO-CAMBODGIAN

BELGRAD 24 (Agernrea). — La bombardamentele șl celelalte acțiuni 
Belgrad a fost dat publlcltăț!l comu
nicatul comun semnat la încheierea 
vizitei efectuate; in Iugoslavia, ta In-

..H B — k'_ n __ B • „ nr».! x _ '

ale escaladării războiului de către 
Statele Unite in;Indochina, să Se re- 

.._.™ __ _ _  _ ^rnae complet toate trupele S.U.A..
vltațla președintelui Ioslp Broz Tlto, șl alo aliațllor lor din Indochina^ 
,i„ crelndu-se astfel condițiile necesare

pentru ca popoarele din Cambodgta, 
vietnam șl Laos să-șl hotărască sin
gure destinul, fără nld un amestec 
din afară.

Iugoslavia șl Cambodgia — relevă 
comunicatul — consideră efl securita
tea mondială șl soluționarea defini
tiva a problemelor Internaționale a- 
tlate .tacă In suspensie pot fl rea
lizate numai In condițiile participă
ri! egale șl constructive a tuturor ță
rilor Iubitoare de pace, pe teza res
pectări! consecvente a principiilor do 
independență, suveranitate, neames
tec în treburile Interne șl renunțare 
la forță sau Ta amenințarea cu forța 
In relațiile internaționale.

*
TIRANA 24 (Agerpres). — La In

vitația președintelui Prezidiului A- 
dunfirli Populare n R. P. Albania, 
Haxhi Lleshl, șl n președintelui Con
siliului de Miniștri,; Mehmet Shehu, 
prințul Norodom Slanuk a sosit luni 
la Tirana pentru altera zile de odih
nă, informează agenția A.T.A.

î-—*—-------- - ----------- —

dc către prințul Norodom Slanuk, 
șeful statului cambodgian-șl prr-țe- 
dlntelc Frontului Unit Național al 
Cambodglel.

în comunicat sa arată că 
nu procedat 1a un schimb de 
î * _':
tuațleî Internaționale, precum șl cu 
stadiu! actual șl parapectlvelo rel 
ilo- do p: 
cele douâ,„______ r____  __ ,__
iugoslavă 'și-a reafirmat sprijinul șl 
deplina solidaritate față de lupta 
justă a poporului cambodgian, pentru 
eliberarea țârii șl pentru redobtnd!- 
rea Integrității teritoriale șl a In
dependentei naționale. în comunicat 
se subliniază că Iugoslavie va con
tinua să depună eforturi, tn rirțnsă 
cooperare cu partea cambodgiana, șl 
eu alte forțe progresiste șl Iubitoare 
de pace din lume. In vederea 
noașteHI Guvernului Regal dc Uniu
ne Națională nl Cambodglel. ra sin
gurul guvern leglUm șl legal al r.a- 
U uriII khmere.

Cele două părți cer din nou, să în
ceteze Imediat șt In med definitiv

părțile 
.. - sy euer I 

In legătură cu evoluția actuală a'sl- 
-1 CU 

actual șl perspectivele retați- 
irletenic »! colaborare Intre 

„j guverne șl popoare. Partea

rwrj-

R. S. CEHOSLOVACĂ

îndeplinirea planului 
pe primul semestru
PRAGA 24 (Agerpres), — La Fraga 

a foit dat publicității comunicatul 
Direcției federale de statistica, ta 
care se relevă că, în primul seines- 
tru al anului 1972, volumul produc
ție! Industriale a crescut ta Cehoslo
vacia cu 7,3 la sută- ta ? comparație 
cu aceeași perioadă a anului trecut. 
O trăsătură caractartatlcă a acestei 
perioade a fost dezvolinrea In rit
muri mal accelerate a producției in 
sectoarele extractive, în industria 
combustibilului șl energie! electrice. 
In sectorul prelucrării petrolului, In 
Industria cauciucului șl ta unele ra
muri ale construcțiilor de mașini.

Sporul producției industriale a 
fost acoperit ta proporție de circa 
02 ta sută In industrie și 76 ta sută 
ta construcții pe seama creșterii pro
ductivității munelL

A fost depășit planul de'achiziții 
Ia produsele animaliere. De aseme
nea. nu fost croate premisele pentru 
culesul recoltei do cereale In con
diții corespunzătoare, In nivelul o- 
nulul 1071.

Tn această perioadă, veniturile 
poinitațlel au crescut corespunzător 
cu creșterea productivității muncii,® 
tar vinzările de mărfuri cu amănun
tul nu sporit cu 5,7 la sută.

g

»
T

vremea Un important obiectiv j 
al siderurgiei bulgare ;

De netrte un deceniu, tata finală va asigura, 
1 „citadela de oțel" a anuaL livrarea a 

economie! bulgare — 0WDOO tone laminate, 
combinatul siderurgic Noul laminor irapre- 
de la Krem’kovțJ — somează șl prin <J1- 
plasat în imediata a- mcnsîuntlo sale, bata 
propiero a Sofiei, nu a 
încetat să cretwA. ■- 
Prezenta constructori
lor este neîntreruptă In CORESPONDENȚA 
Incinta combinatului, 
realizările lor repre- 
zentind uunctul de ple
care și baza succeselor 
raportate aUt de frec
vent de slderurglștL

Un nou succes a fost 
repurtat, recent do 
constructori! de 1a 
Kremikovțl prin darea 
In exploatare de probă 
a agregatului nr. 1 nl 
laminorului de 17Cffl 
mm. destinat produc
ției laminatelor la 
rece. Cu aceasta a în
ceput de fapt, scrin 
dării parțiale In func
țiune a acestui mare 
obiectiy al cincinalului 

i bulgar, a cărui capacl- 
, -r.’anairțțrî . ,l\:l

HI

’ :. ■ ■ C -i ■ .'r ■ 'J
Ieri, In (ară : vremea a fost 

călduroasă, dar ușor Instabilă ta 
cursul dupâ-amlezll, cerul a fost 
variabil, cu Innorări pronunțate 
după-amlnza ta zona de munte, 
ta Maramureș, Crișann. Banal, 
estul Transilvaniei, nordul șl 
vestul Munteniei și Dobrogea, 
undo s-au semnalat averse fi 
frecvente descărcări electrice. 
Vlniul a suflat ștab, p!nă ta po
trivit, temperatura ta orele 14 
oscila Intre 20 grade ta Oravlța 
șl 32 grade la Călărași, Vlriru, 
Hlrșova șl Tulcea. I.a Bucu
rești : vremea a fost frumoară 
șl călduroasă, cu cerul variabil, 
mal mult senin ; vlniul a suflnt 
slab, plnă la potrivit, tempera
tura maximă a fost de 32 grade. 
Timpul pentru 20, 27 șl 28 Iulie. 
In (ară ■ vremea vă fi ta gene
ral frumoasă, cerul va fi va
riabil ;-Innorfiri mal pronunțate 
se vor produce In cursul după- 
amlezelor, cînd Izolat vor cădea 

•‘averse de ploaie, însoțite de 
descărcări cjectrlce, îndeosebi 
ta zona de .deal șl munte. Vln- 
iuL va. prezente intensificări ta 

,-Moldpvp. Temperatura aerului 
■®*V® niiftfca o?-ușoară scădere ta ! 
” :-nl --toi țhrlk Mtalmâle.var H ' 

‘cnprtasr. Jntro 12 ri 22 gradd. Iar ‘ 
maximele Intre 23 ?1 33 grade, 
local mol ridicate. La București : 
vreme In genera! frumoasă, ce
rul va fi variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată ta a doua parte 
a Intervalului ; temperatura ae
rului se menține ridicată.

P.C. Bulgar. Lamino
rul de 1 700 mm, Îm
preună cu cal do 1 200 
mm șl cu uzina, pentru 
țevi de mare diametru 
(toate trei aflate in a- 
ceste zile in faze avan
sate de construcție) 
vor contribui nemijlo
cit la realizarea, ta fi
nele actualului dnci- 
nal (in anul 1B75), a u- 
nol producții do aproa
pe 2 milioane tone o- 
țel șl do peste 2,1 mi
lioane tone laminate.

Toate acestea vot 
face cn producția de 
laminate a Bulgariei

__
1073. in comparație cu 
1070. ajunglndu-se la 
situația ca dres 88 la 
sulă din ■ necesitățile 
țării In acest decenta 
bA Re satisfăcute din 
producțlo proprie.

sumează prtn dl-Sub auspiciile Comlllulul Culturi! 
șl Educației Socialiste, luni 1a amia
ză. la sala Dalles din Capitală, s-a 
deschis o expoziție de -gravurt iu
goslavă contemporană. Cele peste 
1CKJ de lucrări expuse — care se re
marcă printr-o larșă sferă tematică 
șl prlntr-o mure diversitate de sti
luri — Ilustrează realizările de sea
mă obținute de artiștii Iugoslavi ta 
arest domeniu al creației plastice.

La vernisaj qu participat Tanuira, 
Dobrln. vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii șl Educației. Socialiste. 
Octnv Llvezcanu. vicepreședinte al! 
institutului Român pentru 'Relațiile 
Culturale cu Străinătatea. Valentin 

. Lipatti, director In Mlnlsteral Afa
cerilor Externe, artiști plastici, nlțl 
oameni de artă șl cultură, uri nu
meros public.

« Au fost de față lso NJegovnn. ambn- 
radorui Iugoslaviei ta București.-’si 1 
membri al ambasadei Erau, de ase
menea. prezent! șefi do misiuni di
plomatice acreditați, ta București și 

„membri al corpului dlploirtafl"
;; prilej. Mlrc.Ts l'i

DIN SOFIA

I

caro 11 va adăpost! fi
ind apreciată do spe- 
ciaUștl cn cea mal 
marc da acest gen din _
întreaga țară. Lomtoo- ®ă_crească de 2 ori ta 
ral face parte din gru
pul noilor obiective 
prevăzute pentru com
binat, obiective con
ceputa da prolectanțll 
bulgari In baza- unu! 
program special de 
dezvoltare a siderur
giei. elaborai ta lumi
na sarcinilor celui,
’ ’ - ' ~ Sojia >

ta yiiaoioș, i
. ..tz. „-S— ■ .■-   . - — r— .. . „J

jy- ■■ ..

■

C. AMARITH— sarcinilor 
de-al X-iea Congres alATLETISM

CAMPIOfJAIELE 
PENTRU JUNIORI DOMINATE 

DE REPREZENTANȚII 
ROMÂNIEI '

19 medalii de aur, 10 de 
argint și 10 de bronz !

Campionatele balcanice dc atletism, 
pentru Juniori, desfășurate la Izmir 
(Turcia) au fost dominate la actuala 
ediție de reprezentanți! . României 
care au cucerit, la masculin șl femi
nin. 19 medalii de. aur, 10 de argint 
și 10 de bronz ! In ziua a doua a com
petiției, din echipele României g-au 
clasat p® primii', loc următorii spor
tiv î : Gheorghc Ghlpu — Kffl m plat 
iW’O/lO : Marin* Iordan — aruncarea 
greutății 16,43 m : Gheorghe Mege- 
lea — aruncarea millțel 08,42 m : 
Paul Gheorghiu — trlpiu salt 15.2.9 m: 
Dore! Cristodor ‘ — 290 m plot 21" 
B.T0 : Radu Gavrilaș — decatlon 7 102 
puncte ; Roxana’ Vulescn' — săritura 
tn înălțime 1,78 ni ; Anca Holnărescn 
— pentatlon 3 737 puncte.

ntaf

■8 „-mir? cj.oi.

NICE .... .Jril'i?®!
iclallstej 'Sfi Mnjda J
adjunct ol Galeriei de artă null 
din Llubllana. au rostit alocuțiuni, 
subliniind dezvoltarea continuă n 
schimburilor culturale dintre Roma
nia șl Iugoslavia, contribuția aces
tora la o mal bună cunoaștere o 
valorilor artistice, ta Întărirea priele- 
inlel șl colaborării dintre cele două 
țări șl popoare.

I•olisQ cxutl b»

I

vl ce- 
dt $

nulii

începe turneul final al campionatului
european universitar de fotbal

mc.ro?! turiști slrălnl. Organiza
rea este excelentă — ne-au de
clarat ntlt Teodor Oile, 
președinte al F.I.S.U..
Jtra Vladimir, reprezentant al 
U.E.F.A.

Remarcăm di. o dată cu Intra
rea competiției In , fora finală, 
Interesul publicului constăn- 
țean șl al turișUlar român! sl 
străini, aflat! pe litoral. este in 
continuă creștere. Sinte.m In
formați că biletele pentru sfer
turile do finală, semifinale șl 
finală sint solicitate de mari 
grupuri de turiști din toate sta
țiunile de pe litoral. Sint, de a- 
semenea, așteptați să sosea tcă ■ 
50 do ziariști sportiv! din străi
nătate.

CONSTANTA (prin telefon de 
Ia corespondentul „Sclnteh". 
Radu Apostol). Campionatul eu
ropean universitar de fotbal 
Intră de ari in faza finală, care 
sa va desfășura in întregime pe 
stadionul din Constanța. Astăzi 
au loc primele .două partide nle 
sferturilor de finală. La ora 
1B. vn-începe medul dintre echi
pele Cehoslovaciei yl R. F. a 
Germaniei, iar In continuare 
bo vn disputa tntllnirea din
tre xelecțlonntole României 
Si U.R.S-S. Miercuri sint pro
gramate meciurile : Iugoslavia— 
Belgia șl Ungaria—Spania.

Jocurile preliminare disputate 
p’nâ acum In Constanta ou 
fost urmărite de aproape 35 000 
dn spectatori, printre caro nu- 

■C'M

TENIS-„Cupa Davis"
;

ROMANIA-AUSTRALIA
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DE LA C.E. C.
Potrivit prevederilor legale, fle- noașlerbn calității lor de către cr

eare din cei aproape 8 000 000 de ganele competente. Important de 
posesori1 da librete de <*to'.*>»i»i
are dreptul exclusiv • șl :

După proba de dublu (Smith, Van 
Dlllen-Cornejo, Fillol (3—1), echipa 
do jenls a S.U.A. conduce cu 3—0 in 
meciul cu echipa Chile pentru fi
nala zone! americane q „Cupei, Da
vis". In semifinalele Interzonale, u- 
chlpa S.U.A. va lntilnl selecționata. 
Spaniei, care conduce cu 3—1 ta fota 
echipei Cehoslovaciei.

Cealaltă semifinală Interzonală s 
„Cupei Dnvis* se va disputa Intre 
reprezentativele României șl Austra
liei.

ȘAH — CAMPIONATUL MON
DIAL UNIVERSITAR. - Cea de-a 
10-a ediție a campionatului mondial 
studențesc de șab. rare sa desfășoară 
la Graz (Austria), a continuat cu In- 
tilnlrlle din runda a doua a-turneu
lui flnsL Echipa studenților șahlgtl 
din România a învins cu 2.5—I.ă 
puncte selecționata R. F. a. Germa
niei. Alte rezultate : U.R.S.S.—Israel 
3.5— 0.3 ; Ungaria—Cuba 2.0—1.5 ț 
Bulgaria—S.U.A. 2—2 ; Danemarca— 
Anglia 2,5—1.5. In clasament condu
ce echipa U.R.S.S. cu 7 puncte, ur
mată de Danemarca șl Ungaria cu 
cite 4.5 puncte. Echipa României a 
totalizat in primele două runde 3 
puncte. • CICLISM - PE VELO
DROMUL DIN SOFIA. Cicliștii din 
Varșovia. București. Budapesta. Ber
lin șl Sofia participă In capitala 
bulgară 1a concursul de velodrom 
„Cupa Serdlkn". Proba de 1 0'00 m cu 
star! de pe loc a revenii Iul Dlmo 
Anffhelov (Bulgaria) — I'WWIO. ur
mat de Ștefan Lelbner (România) — 
ril"0 si Horst Reder (R.D.G.) —

rin du r i
1T1”2/1O. Cursa de urmărire Indivi
duală a fost ciștigată de Ivan Sta- 
nbcv (Bulgaria) cronometrat pe 
4 Mă m in 4’37J’l/10 — nou record 
bulgar. Finala probei de viteză se va 
disputa Intre bucureșteanui Stolon 
Lelbner șl sitorilvul bulgar Mlade- 
nev. o NATATIE. Tn cea de-a 
doua zl o campionatelor de nctalle 
ale R. F. n Germaniei, caro se des
fășoară In .piscina olimpică din 
Munehen. Walter Kusch, In vlrstă <3e 
18 ani, n realizat tn oroba de 109 m 
bras timpul de l’65"0flO. cea mal 
bună performanță mondială a anu
lui. la numai o zecime de secundă 
de recordul mondial deținut de îno
tătorul sovietic Nikolai Pankln. Tn 
cadrul aceleiași compotlțll. lnotă- 
toarea Heike Nagel □ realizat in 
proba de KM m țintare, timpul de 
ru3,F7.qO. • TENIS. - Turneul In
ternațional de tenis de ta Washing
ton a fost clștlgnl de australianul 
Tony Roche, care l-n întrecut în fi
nală cu 3—0. 7-rO. 6—4. ne america
nul Marly Rlessen,

■W

II p cinema
e Lupul ncșTU : VICTORIA — 
a,43; 11,15! 13,30: 18: :R.n: ai.
a Naufraglați în spațiu (ambele 
cerii) : PATRIA - 9^3: S3: 16^5: 
a. CA PI TOI, - 0: ia: is: io: si. 
la Hrâcllnă - îfl.13.
„ Balada Iul Cable Hogue : SCA
LA — 8.43: li. 13: 13.43: ia.iă: 13,4a: 
21,13, FESTIVAL - 8.43; 11.13:
13.33: 14; IBja: SI. Iu grădină - 
a. GRADINA SELECT - 19.
e Program do desene animate 
pentru copil — 10: 11.13. Pescăru
șul - 13: 1X59: 18: 33.13 : DOINA, 
o Ferma din Arizona 1 SALA PA
LATULUI - 18.39 (seria de bilele 
- 4zra. LUCEAFĂRUL - 10: 13.30: 
17; S3.43. BUCUREȘTI - 9: 17.33: 
Id; 19.M. GRADINA DOINA - 
33.15. - ■ -
• Ora H: TIMPURI NOI-

lirn : 
18:

BUCUREȘTI -
GRADINA C

a ora Ol TIMPURI.
In conllnuare.

a Ultimul tren din Gun
FAVORIT - 9.13: lt.K>: 13.43:
S3.13: KJ4.
a Legenda i UTtiREA - 13.S9: 
a Aceasta femele : GRADfNA C 
N1RRA - S3.1S

u-

\

a Mlriurtslrile rural comisar de 
poliție ficute procurorului repu
blicii i CENTRAL - 8JP: 13: 13: 
17.M: 59.15. GIULESm - 18.30: II: 
B3J4L
a Drașosle ?l amenzi s MIORIȚA
- 10: 1ZK): 13: 17.S5: M. LÎRA — 
13.10: 18. la gradlră - 54). 13.
a O afacere : FEROVIAR - 9: 
11.16: 13J3-, 18.43; 10.13: m. MO 
DERN - t: 11.15: mo; w: 18.13: 

la crădlrta - W.13.
• Explozia albi : DRUMUL 8A- 
llll - 13.33: 17.45: SX
a Trei din Virginia : EXCEL®TOn
- 8.43: 11: 13.13: 18.M: i8dJ5: 53.43. 
GLORIA - e.45: 11.13: 13.30: ib.43: 
ia,:a: M.43.
a Certca de ta San Michele — 19: 
15: 14; 16: 18.15, Bufonul regelui - 
8Î.M> : CINEMATECA «la Unton). 
a A&ti-searâ dansSLm tn familie : 
LUMINA - ®: 11.13: 13JJ: 16:
13.10: 33.43.
a Vedere de po pod I GRTVFTA
- 9,M: is: 15.M: IB: sa.®?. Mftr.O- 
DIA - 8.43: 11.10: 13.43: IB: ta^o 
fl /
a Aventuri la Marea Neagră : 
DACIA - 9: 13-33: 16; ie.93. HO- 
SM!I - 19. Is Grădină - 58.1S. 
GRADINA CUCEG1 - MJ43
a JoetU de-ă moartea : AURORA
- 9.33: 11.16: 13.»: 1B.45: te. la
tr-Scilnă - 33.15. TOMiS - 0:14.13: 
13.J9: 15: 18.18. ta grădină - 50.S?

If

a PAdorea pierduta s POPULAR
- 13^.3: 18; s:ja.!
a S3 MO ds legile sub atari : QU- 
CEGî - 1340; 18.
a Bobta Hood ; COTROCENI — 
Î3,M; 18: S0.13I VTTAN - 1343: 16. 
ta grădină — S3.13.
a Odiseea șenernluiul Jose i 
CRINGASI - .T0: 10: ÎS.
a Casa de sub arbori : VOLGA — 
S: ti.ia: 13.33:'ia:’ ta.t®: awo. fla-’ 
MURA - 9: li.16: 1.3.S9: 15: 18.13: 
SJJO. I I I
a Desculț tn parc s BUZȚKSȚȚ - 
13.33: 15. îa HriSdlr.fi — SJJO.
a Waterloo: FERENTARI - 18:
Is- _
a Tick.» Tick— Tick™ : PACEA
- 13.43; IB: M3.
a Marea speranță albă : FLO
RE ASC A - 13.M: 18: S-3JH. aRTA
- IB.S3; 18. la grfidlnfi - ».ÎB.
a Love story : RAHOVA — 1B.S3: 
18: 13
a B.D. la munte ri la marc î
FLACĂRA - 13.33: 18: 13.18.
« Ultimul domiciliu cunoscut s
VIITORUL - 1143: 18: 73.13
• Osceola s CORMOS -
55.13.
a Omul orchestră : MUNCA —' IS 
îs: :o
a Cinci pentru Infern : PRO4JP.F- 
SUL - 15.30: IS: S3.13.
- Toamna cheyennllor : LARO-

I3.SJ 18.73.
• loai

- Ii!.4a: S3: Sfl.lB 1
s COSMOS - sțr«: sa ')

I

economii reținut este faptul că orice clau- 
are areprui cau-iusiv ț. nelimitat - ză de împuternicire pe timpul vle- 
de n dispune, dupfi cum crede de ții depunătorului, precum șl dispo- 
cuvilnțfi, de sumele păstrate - ta zițllle testamentare pot fî modifi- 
C.E.C. Firește.' titularii libretelor cate sau mutate oricind de către 
de economii nominale, b! contu- titularii libretelor.
Iul curent personal șl a \ 
(lunilor GE.C. cu clșțlguri au drep
tul da a solicita oricind șl oricărei 
unități C.E.C. să le efectueze >po 
loc depunerea sau restituirea su
melor dorite, tn același timp., le
gea dă dreptul depunătorilor de a 
împuternici șl alie persoane sâ 
dispună de suiuele păstrate Ia 
Casa de Economii șl bonsemnațlnni, 
precum ți dreptul de a lăsa moș
tenire ramele depuse.

După cum ol se comunică de la 
Casa' de Economii și Consemna- 
țlunl, titularul unul • libret de eco
nomii nominal, al unu! cont curent 
personal sau de obligațiuni C.E.C. 
cu clștigurl poate să ceară oricind 
Înscrierea in libret (Intr-un spa
țiu anume rezervat sau In formu-, 
tarul da deschidere nl contului cu
rent personal, respectiv al obliga-: 

« țlunlior) a unei clauze prin care el, 
depunătorul. împuternicește 
alte persoane (cel mull două) k6' 
dîopună de sumele depuse. Astfel, 
se pot stabili clauze de ImputernI-, 
dre valabile numai după decesul, 
titularului 
„dispoziții 
eteriza testamentarii înscrisă 
Ușa de cont a. .titularului, dreptul 
de a dispune de sumele respecti
ve poale fi acordat oricărei per
soane.

Depunerile asupra cărora titula
rii de librete cu ou dat disporițll 
testamentare se eliberează de Casa 
da Economii șl Consemnațlunl 
moștenitorilor legali, după reeu-

mnl șl ai obliga- jjn alt drept de care se bucură 
. ... „ depunătorii la C.E.C. este șl aceta

'că titularii de librete pol condițio
na restituirea' depunerilor efectuate 
de ei pe numele altor persoane. 
Așadar, din punctul de vedere nl 
modalității de restituire, depune
rile pot fl condiționate sau necondi
ționate. ? 1

Depunerile condiționate fflnt 
cele făcute de o persoană pe nu
mele nițel persoane, care poate 
dispune da sumele depuse pe nu
mele sflu>--numol cu respectarea 
condiției- stabilite de depunător. 
Condlționnren-so face ia emiterea 

. libretului, o dată cu prima depu
ne-a Toate depunerile ulterioare 
efectuate pe un libret, de economii 
cu depuneri condiționate sint su
puse regimului de restituire sta
bilit prin condiția de retragere, 
Indiferent de datele la caro s-nu 
făcut depunerile șl de persoanele 
care le-au efeclont.

Depunerile necontUțlonate sint 
cele de 
numele 
precum 
cita dc 
vreunei 
depunerile 
personale, precum șl cele pe obli
gațiuni (L'.I'.C. nu pol fi eondiflo- 
nate. Se pot condiționa numai de
punerile pe librete de economii cu 
doblndăf de economii cu clțtlgurl, 
de economii cu doblndă șl clștl- 
guri, pe librete cu doblndă șl tfșll- 
guri In autoturisme și pc cele de 
economii pentru turism.

libretului, denumite 
testamentare". Prin 

in

necondiționate sini 
care dispune titularul pe 
căruia au fost efectuate, 
șl persoanele Imputernl- 
acesta. fără îndeplinirea 
condiții. De precizat că 

in conturile curente
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lioane de emlgranțl portughezi tră
iesc in străinătate.

Politica colonialistă continuă să în
ghită uriașe fonduri. De asemenea, 
războiul colonial — început in 1951 — 
a Impus un ridicat tribut de singe. 
Mișcările de eliberare din Angola, 
Moznmblc, Gulneca-Blssau dau pn-' 
ternlce lovituri colonialiștilor portu
ghezi. Puțini sint acola caro să nu fi 
pierdut in Africa un membru al fa
miliei.

Corolarul acestei situați! este ten
siunea pe' plan social șl politic. Ne
mulțumirile oamenilor muncii răbuf
nesc In diverse acțiuni de luptă. Pre
sa portugheză relatează frecvent, in 
ultima vreme, despre activitatea u- 
nor „grupuri subversive", despre re- 

,-------- „-------— ------- „ presiunile sălbatice Ia care recurge
primiți cu brațele deschise In socle- poliția secrciă pentru a stăvili rlndu-

' ■ ■, .
Pe scena politică a Portugaliei s-au

■ terminat ultimele pregătiri In vederea 
montării unei noi „farse-speclacol" 
— cum o apreciază comentatorii po
litici de pretutindeni : alegerile da 
ortări pentru președinția republicii. 
Intr-o recentă apariție ta televiziune, 
primul ministru Marcello Caotnno a 
Invitat pe alegători ta o „dezbatere în 
familie" asupra problemelor țării. 
„Sinceritatea" și veridicitatea decla
rațiilor sale sint sugestiv Ilustrate do 
faptul că el nu s-o sfiit să vor
bească, cu acest prilej, despre 
„pacea* care domnește In „teritoriile 
de peste mări ale Portugaliei". Pre
mierul a lansat șl un ape! „tuturor 
africanilor portughezi" : „Cei care 
vor renunța 1a opoziția lor față de 
politica guvernului central vor, fi

tațea multlrajîlnlă pe care Lisabona rile tot mal largi de „suspecțl" 
se‘ strildulestd r.5 n fănrnncrtl" punct de vedere ol „securității

tulul".
In aceste condiții, in cercurile de 

In Lisabona se vorbește despre in
tenția Iul Caelano de a-și Întări, cu 
prilejul actualelor alegeri preziden
țiale, poziția In vederea unei șl mai 
Intense „strîngeri o șurubului". La un 
moment dat, după cum relatează pre
sa occidentală, el s-ar fi gtadlt chiar 
să se debaraseze de actualul preșe
dinte, amiralul Thomaz (ta virată de 
76 de ani), „preluat" de la Salazar șl 
care nu s-n bucurat nici pe vremea 
acestuia, șl nu se bucură nici acum, 
de cea mal mică putere snu influen
ța Plnă ta urmă, premierul a renun
țat — deocamdată, după cum consi
deră unii observatori — ta Înlătura
rea actualei ficțiuni prezidențiale șt 
s-a mulțumit cu vechea formulă, ac- 
cepllnd un nou mandat al Iul Tho- 
maz. Ceea ce, In fond, nu prezintă 
nici o Importanță "pentru maren ma
joritate a populației portugheze, 
conștientă dl noua farsă electorală, 
Indiferent tine ti este protagonistul,

din
StU-

I

se străduiește gă o făurească".
Surisurile șl frazele retorice ale 

premierului Cnetano nu pot ascunde, 
realitatea sumbră o Portugaliei de 
astăzi. Se știe efl actualul prini-ml- 
nlstru succede dictatorului de tristă 
faimă — Salazar. Roadele epoci! sa- 
lazarlste sint binecunoscute — Por
tugalia a devenit o „țară a superla
tivelor sumbre": cea mni Îndelungată 
dictatură, ccn mal ridicolă mortalitate 
Infantilă, cel mal mare număr de 
analfabet! din Europa, cel mal sefi- 
zut venit pe locuitor, cele mal re
duse Impozite pentru monopolurile 
străine șl, raportat la numărul total 
ol populației. ‘ cel mal mare număr 
de șomeri, cel mal mare număr de ’ 
locuitori lipsiți do osîstonță medica
lă, cel mal mare număr de deținuți 
politici, ce! mal ridicat p’roccntuj din 
bugetul țării (aproape jumătate) alo
cat pentru cheltuielile militare tn 
vederea războiului purtat In co!onll..„

în duda vorbelor sale frumoase. ____ ___ _____ ___ r_____ t
actualul, prim-mfnlstru nu a între- g® vn încheia, cn șl colo din trecut,

fără a aduce vreo schimbare csen- 
țlală In viața socială, economică .șau 
politică.

Intensificarea acțiunilor revendica
tive nlc oamenllor muncii portughezi, 
ca, șl tritreprlnderen unor temerare 
acte de sabotaj, In preajma ea-uti- 
r.ului prezldențtal, nu nu de loc un 
caracter lntlmplător, cl • ililsireoză 
. i sini Ecntlmenteta populației 
față de actualul regim. Forțele ’ pro-

prins nimic pentru înlăturarea aces
tor stări de lucruri. Dimpotrivă, cos
tul vieții n crescut apreciabil In pe
rioada de cînd se află la putere. 

, Potrivit datelor oficiale prezentate 
de Banca Portugaliei, numai în 
cursul anului trecut, prețurile la pro-
dusele alimentare șl principalele ar
ticole de primă necesitate au sporit ___
cu 12 ta sulă. Stagnarea dezvoltării care 
economice a tării o dus ta creșterea ______________ _ ______ __ __
valului de emigrări, tn 1070. peste greslste din Portugalia sint’ holărlle
180 «0 de portughezi au plecai ta sj-și siringă rindurllc șl să-și con-
slrălnătatc. ta .căutarea unor condi- tlnue lupta împotriva dictaturii.5 pen-
țli de trai mai taine. Iar ta 1971 se taii democrație. libertate, progres e-
cștlmează că numărul celor care conomic și sorini.
și-au părăsit țara Sifl ridicat ta 
2(®0®D. In prezent, circa 1,5—2 mi- Viorel POPESCU

PRONOEXPRES
PREMIILE,CONCURSULUI NR. 29 DIN 18 IULIE 1972

EXTRAGEREA a Il-a : est. B : 
3.03 a 21 335 le! : cat C : 23.16 b 3 018 
lei : eat. D : I 443.03 a GO le! : cat. 
IT : 03 a 2©8 tai : cat. f : 2 104.63 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 337 310 
lei.

1
EXTRAGEREA I : cat. 2 : 1 v0- 

rianlă 10% o MOW lej ; cat. 3 : 11.43 
a 5 594 lei : cat 4 : WJX) a 1 350 lei : 
cal. 5 : 1043.00 a lei : cot 6 : 
3 704.75 a 40 lol.

REPORT CATEGORIA i : 8S0 7G7 
leL

i.
I

1j'

ii

JL

HriSdlr.fi


■ Z- ">
- ... ■

u.

ROMA 24.

.1

:■

I

4

î din Moscova, a 
do ’ A. P.r Kirilenko,

ude. fie principiile 
drepturi, ’ respectării 

M---- 
- tecul

Convorbiri 
cubano-vietnameze

Otl"claie între primul ministru al Gu-

Cuba, Fidel Castro,

acest 
ci (eva

sale 
In

UN PAS IMPORTANT PE CALEA UNITĂȚII

DE ACȚIUNE A SINDICATELOR ITALIENE

muncii*

ger ca rapidă ți completă, a for
țelor militare ale S.U.A. șl sa- 
.telifUor lor, pentru a se perniite 
pbiiorulul'Hetaamez »d-șl<)iotâ- 
raicd ainpur, drttinclc. -

Lnuren|lu DUȚA

cina do-

: „Delegații 'au< prezentat' date primele.di, 
acapre succesele obținute plnâ acum [ui cincinal 
In producție, In care pe primul Ioc lerejlc 11,3

MOSCOVA HELSINKI

■ aatii ijBiH plin
R. P. CHINEZĂ

Ziarele .JENMINJIBAO", „GUAN- 
MINJIBAO” șl alte ziare centrale 
chineze au publicat ampla relatare 
a ogențlei China Nouă despre lu
crările Conferinței Naționale a Par- 
tlduțul Comunist Român (relatare |n|KI
pe care am reprodus-o in numărul 
de luni ni darului nostru). în ziarul 
„Jenmlnjlbao" acest material este 
publicat sub țlUul : „A avut toc Con
ferința Nnționalfl a P.C.R. Tovară
șul Nlcolae Ceauțescu, secretara] 
general nb Partidului Comunist Ro
mân, a prezentat un raport impor
tant. Conferința a aprobat In iina- 
nlmilate raportul, prezentat de Iova-’ 
rășul Cenușescu și rezoluția cu pri
vire la activitatea C.C. al P.C.R.”.

■ ! • -
conducere șl planificare. în 
sens,.nu fost deja enunțate 
măsuri impârtanîe”.

„Și in aprecierea acUvllâțll 
pe pion internațional — scrie 
continuare ziarul — România ponte 
fi satisfăcută de remarcabila și utila 
sn Bngnjăre In Interesul păcii șl co- 
l_Ljrarli pașnice In lume. în această 
privință, ea confirmă hotărlreB de 
a rămine fermă pe coordonoieje sale 
—- respectarea dreptului fiecărui
partid de n-și elabora singur poli
tica sa Internă șl externă, eonform 
propriilor condiții, fără amestec din 

. afară, orientarea spre colaborare cu 
tonte . statele socialiste, cu celelalte 
state, pe principiile 
drepturi, ' respectării suveranității; 
independenței naționale șl neames
tecului in treburile interne. în ceon 
ce privește relațiile României cu RC E II AWIA Iugoslavie, președintele Ceausescu n

SO. r. IUOLJOLM V ii/A subliniat Iu spcrinl" convorbirile snJq
. cu prcședlnjqle Ti Io; șl. îndeosebi;

Ziarul „BORBA* publică un arii- darea In - funcțiune. a hidrocentralei 
col pe patru coloane Intltulot comune, Porțile de Fier”,
„România — O riouff etapă","IriSpțlt - -
de o fotografie a tovarășului Nlcolae 
Ceaușeseu.
acum, precum și căutarea de noi 
soluții — relevă articolul — au fost 
fâcilta In mod critic” și serios, cu 
dorința de o găsi pentru 'problemele 

răspunsuri. în raportul său, secre
tarul general, Nlcoloe Ceaușescu. o 
apreciat pozitiv drumul parcurs de 
la precedenta Conferință Națională 
a partiduiui, Iar cel peste 2 5419 dc 
delegați ou fost de acord cu aceasta. 
Să amintim că In România confe
rința o fost numită, pe drept cuvlnt,- 
istorică Ziarul subliniază, in conti
nuare '; . 3' ' ’
despre succesele obținute plnă ac

■'■ii?,.

sa află Industria, cu o creștere onua- 
Ift considerabilă de 13 la sută. Ei nu 
nu evitat Insă să facă și observații ,----- -- ,
critice. Ponderea acestora a fost push ‘Inte/de războL~ Totodată,, trebuie 
pe necesitatea, intensificării produc- 
țiel și introducerii de metode mo
derne In producție. O dată cu a- 
ceasta, s-au formulat'păreri că for
mele și metodele conducerii sociale 
șl poUUco nu slnt imuabile - și că 
este necesar să fie perfecționate con
comitent cu schimbările pe cure" ie 
impun viața și procesele dezvollărl! 
materiale spirituale ale’ poporu
lui român. O etapă pe acest drum- 
s-a Încheiat șl acum începe alta, In . 
scopul perfecționării sistemului de

perfecționarea sistemului de condu
cere și planificare a economiei na
ționale. Cea’ mai importantă este 
Înființarea unul consiliu suprem al 

economlco-soctale, In 
1 tovarășul Nlcolae

țlonale. Cen' mai Importantă 
Infitnfc?:!^ 1 ’-----
dezvoltării 
frunte . ; cu; ______
Ceâușescu, rare se va ocupa dc a- 
Mlfza principalelor direcții de dez
voltare a țării.

„Sarcinile stabilite vor Impune o 
mobilizare și mol mare a membrilor 
de partid, n întregului popor. La 
conferință sța accentuat ocest lu
cru, subllnilndu-se că realizarea 
înainte dc termen a cincinalului 
trebuie să albă Ioc fără nici un fel 
de Investiții suplimentare, cl numai 

1 — }jung organizare -a

Ziarul „Barba" Inseroază, de ase- ' 
menea, o coreșpondonță a agenției ,

A^rMi&rea^Jrumulul parcurs pM- T^®de“Jome9ale''vî^l șl^mȘ
socialiste, odoptat ta conferință. (

dorința de a găsi pentru'problemele R P POIOK9Ă
do perspectivă cele.mal adecvate **■ * " rwvrtir»

Ziarul „TRYBUNA LUDU” scrie. 
Intr-un articol consacrat lucrărilor 
conferinței, că delegații au discutat 
o gamă largă de probleme privind 
dezvoltarea socialistă a României. 
„După cum rezultă din raportul 
prezentat de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, se arată In articol. In 
nrimele cinci trimestre ale actualu- 

' n fost realizată o creș- 
. i la sută la producția1 In

dustrială. Venitul național a crescut 
In 1671. cu 12.8 ta sută, fiind in pre
zent de 7.0 ori mai mare dec?, ina-

învinsă — după cum a arătat Nlcolae 
Ceausescu . — In următorii 10—13 
ani situația moștenită, deoarece alt
fel România ar fi amenințata să 
rărnlnă de-n lungul a multe gene
rații o țară In curs de dezvoltare".

O deosebita .Importanță a căpătat 
inițiativa organizației de partid din 
București, reluată de numeroase alte 
organizații șl unități .de muncă, de 
a realiza planul cincinal înainte de 
termen, scrie ziarul. O serie dc ho
tărâri alo conferinței se referă^ ia

eEalllățlI Jn . prlntr-o   -
....... scrie „‘Tp’buna Ludu".

R.S. CEHOSLOVACĂ
'Ziarul jPRAVDA" din Bratislava 

scrie ta articolul Inserat ta 24 iu-' 
lie, că in ^aportul prezentat la Con
ferința Națională a Partidului Co- 
mtraLri Român, secretarul general 
ai partidului,■»- tovarășul Nlcolae 
Caaușescu. a expus detailat succe
sele obținute de economia Republi
cii Socialista Rpmâhlș In anui IUTI 
și In prima jumătate a acestui an. 
Aceste rezultate, subliniază ziarul, 
demonsireuzh posibilitățile econo
miei românești dc a asigura și in 
viitor realizarea planurilor do dez
voltare economică a României.

AUSTRIA
Sub titlul „Partidul Comunist Ro

mân pentru unitate și colaborare”, 
ziarul ;,VOLKSSTIM5IE“, organul 
P.C. din Austria, publică ta 24 iulie 
o relatare In care se arată că 
„Nlcolae Ceaușescu a încheiat Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Român cu un apel la unita
tea și colaborarea tuturor țărilor so- 
dallile. în cuvlntarea sn de Înche
iere, Ceaușescu a definit liniile direc
toare ale 'partiduiui, in principal 
realizarea planului cincinal înainte 
de termen,; Îmbunătățirea nivelului 
de trai, consolidarea rolului conducă
tor al partidului și realizarea dez
voltării planificate a sodeLățll so
cialiste. în domeniul politicii exter
ne, scrie ziarul. Partidul Comunist 
Român se pr< nunță pentru inieuslr 
ficarea procesului de destindere, pace 
și colaborare Internațională”.

in favoarea normalizării relațiilor 
dintre Japonia și R. P. Chineză
TOKIO 24 (Agerpres). — La Tokio, a avut loc luni prime ședtnță a con- 

siliulul Partidului liberal-democrat, privind normalizarea relațiilor cu ll.P. 
Chineză, organ consultativ creat de primul miniitru, Kakud Tar.aka, in cursul 
sâptâmlnii trecute.

După cum relatează agenție Kyo
do, consiliul a căzut de acord asupra 
necesității ca guvernul sâ desfășoare 
eforturi In vederea normalizării re
lațiilor japono-etdheze. Prezent in 
reuniune, premierul Tanaka a cerut 
membrilor partidului un sprijin de
plin pentru traducerea in viață a 
acestui obiectiv. El n prezentat con
siliului o serie de principii ale nor
malizării relațiilor cu China. între 
care apretelcren că momentul aciuai tură din Tokio 
esle favorabil realizării acestui de
ziderat, recunoașterea celor cinci 
principii de pace ale R. P. Chineze 
și înțelegerea deplină a „celor trei 
principii privind normalizarea rela
țiilor ehlno-Japoncze. formulate de 
guvernul Chinei". Primul ministru a

■
ministrul de externe, Masayoshi Ohl- 
ra.' si viziteze l’eklnul, în conformi
tate cu orice hotărirc in acest sens 
a guvernului.

★
TOKIO 24 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că Sun Pln-hua 
conducătorul Ansamblui.ul de balei 
din Șanhnl. care efectuează un turneu 
in Jop'inlâ, șl Slao Slang-clcn, mem
bra al conducerii Oficiului dc legâ- 

T ” ’ > pentru memorandu
mul comercial chlno-nlpon. au avui 
o intllnlre cu ministrul afacerilor ex
terne ol Japoniei, Masayoshi Ohira. 
Cu acest prilej, relevă agenția, a 
avut loc un schimb de vederi in le
gătură cu problema normalizării re- 

„___ ______--^-,15.__ —_________ lațiUor diplomatice dintre China și
declarat din nou că este gata, ca șl Japonia.

Personalități

sovietice au vizitat 

pavilionul românesc 

de la expoziția 

„Elektro-72“

MOSCOVA 24. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 24 iulie, 
pavilionul românesc de ta. expo
ziția internațională „Șcklro-72“, din 
parcul Sokolniki 
fost vizitat __
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., K.T. Ma
zurov și D. S. Poleanskl, membri 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prlm-vleepreședinț! al Con
siliului de Miniștri al U.ILS.S., 
A. L Pelșe, membru al Biroului 
Politic al G.C. al P.C.U.S., P. E. 
Șelest, membra al Biroului Politic 
al C.C. ni P.C.U.S., vicepreședinte 
ni Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
P. N. Dcmlccv, membru supleant 
al • Biroului .Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., de miniștri și 
conducători al unor organizații cen
trale sovietice.

La intrarea In pavilion, persoanele 
oficiale sovietice aii fbSt salutate de 
Ion Ciubotarii, Însărcinatul cu afaceri 
al României in Uniunea Sovietică, de 
reprezentanții întreprinderilor romfi- 

, neștl „EJectronum” și „Mațlnlmport”.
Directorul pavilionului românesc, 

ing. Vosile Dumitru, a făcut oaspe
ților o prezentare a produselor ex
puse șl a vorbit despre posibilită
țile actuale șl perspectivele celor 
două Întreprinderi românești.

A. P. Kirilenko a urat succes partl- 
dpanțllor din țara noastră 1a expo
ziție șl Întreprinderilor românești 
din ramura electrotehnică.

, \i ‘ “ <’5.- V1’,? ‘ ? *' -M '

HELSINKI 24 (Agerpres). - Pre
ședintele Finlandei, Urho Kekkonerț 
a Început luni consultările cu liderii 
partidelor politice In vederea formă
rii unui nou guvern, majoritar, in 
locul cabinetului monocolor socJal- 
demperat, minoritar in parlament, 
care n demisionat săptamlna trecută.

Șeful stalului finlandez a primit la 
palatul prezidențial opt personalități 
politice, caro și-au prezentat pârerilQ 
șl opțiunile in privința formulei nou
lui guvern. Surse politico din. Hel
sinki consideră că eea mal probabilă 
soluție, Ia actuala criză guvernamen
tală pare* a. fi un guvern do coaliție 
alcătuit din patru partide —I social- 
democrat. de centru, suedez al po
porului șl liberal — care ar întruni 
astfel o majoritate de >107 mandate 
din cele 200 ale parlamentului.

• j ■

iere americane 
doborite în spațiul aerian

! Evoluția stației cosmice
Ji u

automate „ Venus-8
identic, cu o maid a-' nori șl atmosferă, pro- 
semănătoarc, formale ducindu-se apoi o re- 
probabil. in —1 - -•

_____ _____ ...__r._ timp r >i ■ - .
fața luminată a pla- identic, sin! atit de mied a' spectrului. A- 
z.;:cl Venus a. apăra- deosebite ? Unde șl-ta poi, atmosfera fl stro

de coborire,

Noua șl remarcabi
la performanță cos
mică 
sarea

sovietică — pla
tină pe supra-

același iradiere a ei de către 
■material * atmosferă In-zona ter-

ELIN Ol 24 (Agerpres). — în cursul 
bombardamentelor efectuate luni asu
pra unor provincii ale IL D. Viet
nam, alte cinci avioane ale forțelor 
S.U.A. au fost doborite de artileria 
antiaeriană a R.D.V., Informează 
agenția V.N.A. Numărul avioanelor 
americane doborite deasupra R. D. 
Vietnam n ajuns la 3 713.

artei 
tulul 
lansat ,de sleita cos
mică automată „Ve- 
nus-S” — a trezit un 
deosebit interes in lu
mea științifică. Este 
al doilea aparat' 
interplanetar sovie
tic care a Infrlnt con
dițiile deosebit da 
dificile ala atmosferei 
venusicne (o tempera
tură de 500 grade șl o 
presiune de „100 atmo
sfere),-atinglnd supra
fața „luceafărului di
mineții terestre”. Oa
menii de știință capă
tă, astfel, posibilitatea 
ca, pe baza datelor 
transmisa de aparatele 

.instalate la bordul
„sferei ertiușli", aflate 
pc Venus, „să treacă 
ferm de la ipoteze șl 
enigme la cimoștințe 
autentice despre pla
neta Vecină”, după 
cum scrie ing. T. Bo
risov. comentatorul 
ziarului „Trud“. Dar. 
constată el, „dacă gra
nițele neștiutului slnt 
mult lărgite, „planeta 
misterelor' păstrează 
Incd numeroase taine 
Sacanții trebuie să ex
plice de ce planetele- 
gemene, Pâmlnlul șl 
Venus, cu un voldm 
geometric • aproape

tul dc nori nu mal lard 
rd treacă in Cosmos a- 
cestc raza termice. 
Planeta se încălzește 
după principiul . sere
lor-.

Specialiștii sovietici 
subliniază înalta pre
cizie cu care, stația au
tomată „Venus-8" ți-a 
urmat traiectoria, par- 
cârpind In 117 zile șl 
nopți uriașa distantă 
de 312 CM Mi) kilome-,

pierdut planeta Venus 
apa 7 Poate cd, ta con
dițiile unei asemenea 
temperaturi Înalte, apa 
a trecut treptat ta pă
turile superioara ale 
atmosferei șl a fost 
pulverizată ta bezna 
cosmică ? Atunci tre
buie descoperit meca
nismul acestui proces, 
care constitute o etapă . 
importantă ta existen
ța lui Venus'. \ --

O importanță deosa- ffi, pină in imediata
bilă prezintă- fajitul că vecinătate a planetei, 
este pentru prima dată de* unde a lansai 
ctad omul poate cerce- 
ta partea luminată de 
Soare a planetei veci
ne. „Poate că stratul 
de nori atit de dens nu 
lasă să tr.eacă deloc 
prin el razele solare ?
— se întreabă 'M, I. 
Mardv, conducătorul 
programului științific 
al experimentului. în 
acest caz, încălzirea 
păturilor inferioare ale 
atmosferei se produce 
pe seama proceselor 
circulatorii de profun
zime. Există tarii și un 
alt model teoretic ce 
trebuie verificat expe
rimental. Este vorba 
de modelul așa-numl- 
luluî efect de seră. Po
trivit acestuia, radiația 
solară pătrunde - prin Moscova,

de unda a lansat apa
ratul de coborire. Re- 1 
vista „Oponlpk* aîrageKi. 
atenția asupra Incadrd- 
rii acestui strălucit ex- 
pcrlment in ansamblul l 
cercetărilor cosmice 1 
sovietice. 1

Nu încape îndoială » 
ci, tn urme prelu- 1 
crăril prețioaselor dale ț 
transmite dc ap-aratela i 
aflate pe suprafața J 
planetei Venus, știin- ț 
ța va putea face un ( 
nou ți important pas 
„din lumea ipotezelor- 
și enigmelor, in lumea' 
cunoștințelor ferme' 
despre planeta vecină 
fi despre sistemul nos
tru solar.

HAVANA 24 (Agerpres), — 
Havana au început convorbirile'

vernulul Revoluționar al Republicii 
Cuba, Fidel Castro, șl ministrul b- 
facerilor externe al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen Thl 
Blnh, transmite agenția Prensa La-

Agenția V.N.A. informează cd 
Biroul Comitetului £xccu(in al 
Conferinței de la Stockholm a- 
supra Vietnamului «-a reunit 
zilele trccuie la Paris șl a adop
tat o rezoluție ta care cere în
cetarea bombardamentelor, blo
cadei șl mindrii porturilor nord- 
vlelnqmezo și a tuturor celor
lalte acte de agresiune ale 
S.U.A. împotriva R. D. Vicrtnam. 
Rezoluția' cere, de asemenea, 
renunțarea la politica de „viei- 
namizare“ a războiului din Viet
namul'de sud, precum șl retro'
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Mii de oțeluri au demonstrat, zilele trecute, la Dortmund . 
Germaniei), in fața sediului administrației concernului „IIoeschu (In 
fotografie). Ce cereau el ? După recenta fuziune inlre „Iloesch- șl con
cernul metalurgic olandez „Iloogovcns**. conducerea noii firme Inten
ționează să închidă oțelărille din Dortmund șl să Iransfcre inircaga 
producție dc oțel pe coasta olandeză. In acest fel, cileva mil de oțe- 
larl sini amenințați să-șl piardă locurile de muncă. ' .

Demonstranții, purtlnd parcarle pe care scria „Cerem ca.IIoesch să 
râmină la Dortmund", și-au exprimat hoRLrirea'de a lupta pentru conti
nuarea procesului de producție șl menținerea locurilor do muncă. 
El au difuzat un număr special al ziarului dc uzină „Ucîssc lilseri", 
In caro erau formulate revendicările lor In acest sens. Organizația sin
dicală din uzinele „Hoesch" a primit numeroase mesaje de solidaritate 
din partea colectivelor de muncitori din celelalte întreprinderi nieta
in rgl ce din oraș.

LONDRA 24 (Agerpres). — O dez
batere deosebit de agitată a avut loc 
iun! in Camera Comunelor pe mar
ginea celor două probleme Interne 
care au creat o mare tensiune In 
rindul populației și al cercurilor gu
vernamentale : situația încordată din 
Irlanda de Nord șl valu! de proteste 
șl de acțiuni de' solidaritate deter
minate de arestarea a cinci munci
tori, acuzați de a fl nesocotit ordi
nele „tribunalului relațiilor din In
dustrie".

în legătură cu prima problemă, 
ministrul britanic pentru Irlanda do 
Nord, William Whitelaw, a declarat 
că guvernul de la Londra este ferm 
hotărit să „distrugă puterea militară ’ 
a aripii provizorii a Armatei Repu
blicane Irlandeze (T.R.A.)“, care șl-a 
afumat responsabilitatea celor mai 
multe dintre ntentatelo comise in 
Ulster.

în ce privește situația de pe fron
tul muncii, dezbaterile din Camera

londra Dezbateri agitate în Camera Comunelor
Comunelor ®-âu desfășurat ta condi
țiile in rare zed do mii de sala- 
riaț! din domeniile transportului, in
dustriei de automobile șl presei au 
Întrerupt luni lucrul. In semn (de 
solidaritate cu cel cinci docheri ares
tați’și de.șprilinlrc a cererilor aces
tei categorii de salarlați, amenin
țați permanent de șomaj. Reprezen
tanți a! opoziției îaburiste nu ce
rut guvernului să anuleze sau cel 
puțin să suspende „legea c« privire 
in relațiile clin .Industrie* (Legea 
Cnrr), a cărei existentă ..ame
nință să arunce Marea Britanic In 
dificultăți economice cresctndc și 
riscă să compromită respectul față 
de legi". Fastul premier Harold Wil
son, liderul. Partidului laburist, a a- 
flrmat că responsabilitatea actualei 
crize — provocată de arestarea, vi
neri, a dncl muncitori — revine 
„clar șl net guvernului premierului 
Heath".

Convorbiri sovieto-polo- 
HGZ0. Moscova n avut loc o 
convorbire; lnl.ro Andrei Gromlko, 
ministrul afacerilor externe aJ 
U.Il.S.S., șl Ștefan Olszewski, minis
trul afacerilor externe al Poloniei. 
Au fost discutate problema Interna
ționale actuale, precum șl chestiuni 
privind dezvoltarea colaborării sovie- 
to-polonc In diferite domenii. Luni, 
ministrul polonez a părăsit Moscova, 
pierindt spre patrie.

0 declarație comuna, 
data publicității simultan 
de Casa Rlbâ și guvernul 
japonez, 8nunt^ Primul minis
tru' al Japoniei,; Kakuel Tanaka, a 
acceptat Invitația președintelui Ri
chard Nixon de n se Inlllnl In Insula 
Hnwal, intre 39 august ți 1 septem
brie. pentru a face un schimb de 
păreri asupra relațiilor dintre cele 
două țări. ,

fteiihiR^ Mm® li tali
.

--------  — Corespondentul A- Sarcina principală o federației nou 
gerpres, N. Pulcca, transmite : După create este de a conduce activitatea 
luni do Intense dezbateri in cadrai "sindicală unitară la nivel național, 

...Mt.k..-»—‘ -tie ramură șl do * fabrică,—cffiri 
desființa insă structura organiza 
rică existentă a celor trei confei

l,,„'.ikcni p;
gramul de acțiuni revendicative 5 
tic ăs trate șl încheia contractele; do 
muncă s de a -organiza șl conduce, 
pe plan local șl- centrai, bătălia pen
tru reforma da natură rodai-econo
mică ; de n asigura reprezentarea pa 
plan extern a sindicatelor Italiene. 
Totodată, „Federațln confederațiilor 
sindicale", după cum 1 sa spr~- 
are sarcina de a dezvolta șl 
unitatea de acțiune șl de iu; 
existentă, n oamenilor muncii 
lienl, de a crea, baze mai ____

B pentru țelul final, care este încheie
rea cit mal grabnică n procesului de 
făurire a unității da clasă n tuturor 
oamenilor muncii din Italia. >

Importanța constituirii federației 
sindicale rezultă, așadar, In primul 
rlnd din faptul că ea reconfirmă' o- 
rlentarea pozitivă n sLndlcatelor dlr. 
Italia spre unliale organică șl că se 
-produce jnfer-un moment cind pa
tronalul face tot posibilul pentru a 
provoca dezbinarea tn^ndurile miș
cării sindicale, clnd ofensiva Împo
triva drepturilor sindicale, atit Int fa
brici, dt și pe plan național, se In
tensifică.

Păstrlndu-se nealterată structura 
Internă șl organizatorică a fiecăreia 
dintre cele trei mari centrale sin
dicale italiene, federația nu este — 
evident — decit un moment, dor 
dintre cele mal Importante, al, des
fășurării bătăliei unitare a celor ce 
muncesc.

__ ț---ss v^r-snats--».mișcării sindicale Italiene, coasa- -de ramură șl do fabrică — 
erate dezvoltării procesului complex ........
al unității, luni seara, ta „Domus u.,u ujhicuui a oavs u.«i «
Mortae” din Roma, s-a hotfirit crea- rații' amintite ; de a .elabora 
rea Federației sindicale a celor trei -- ----- 1 -------j*

h rnalrl centrale;:. Codfederațla Gene
rală a Muncii (C.G.I.L.), Confederu- 
țta Sindicatelor celor ca Muncesc 
(C.I.S.H) șt Uniunea Muncii (U.I.L.).

'Național 
al Uniunii Socialiste Arabe

• CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI ANWAH SABAT
CATRO 24 (Agerpres). — La Uni- la 1. semnificația evenimentului dc Ia 

23 Iulie 1652, evoclnd lupta poporului 
egiptean împotriva domlnnUai sHl- 
neț El a făcut apoi im bilanț al rea- 

pe plan economic, social și'cultu
ral In cele două decenii rare au 
trecut do la răsturnarea monarhici.

în cea de-a doua parte a discursu
lui său, relevă agenția M.E.N., pre
ședintele Sadat a făcut o analiză a 
situației actuale din Egipt, chemlnd 
națiunea să-șl consolideze unitatea 
șl j să formeze un puternic front 
intern. Totodată, șeful statului a n- 
nnlizat evoluția crizei din. Orientul 
Apropiat șl a reafirmat poziția Repu
blicii Arabe Egipt față de căile de 
reglementare a conflictului din zonă.

versitntea din Cairo au început luni, 
in prezenta a peste 2 OM de delegați,

^lucrările Congresului Național al p- , , _ _______ ------------------- ,._
niunll Socialiste Arabe. Pe ordinea Uzărilor obținute c’.e poporul egiptean 
do zi a ? congresului — Informează «•-«-—■- —-■ —
agenția M.E.N. — figurează, ca , 
punct principal, problema unității 
naționale. Congresul n fost convocat

: cu prilejul sărbătoririi, n 29 do ani de 
ta revoluția antimonarhică din iulie

‘ «332. . ,
Lucrările au fost deschise de An

war Sadul, președintele Republicii 
Arabo Egipt, președinte al Uniunii 
Social iste Arabe. După-ce a adus un 
omagiu personalității lui Gamal 
Abdel Nasser șl rolului oceștuia ta 
Înfăptuirea revoluției antimonarhice, 

; președintele Anwar Sadat s-a referit

. „ lor
"sune tuci, 

mal larg 
lupta, deja 

" ita- 
sollda 

eie- 
ibnlcfl a procesului; de 

E

Vizita unei delegații sin
dicale americane în U.R.S.S. 
Delegația Uniunii Internationale a 
muncitorilor din industria automo
bilelor, aeronautică ?! a utilajului 
agricol din S.U.A., condusă de Leo
nard Woodcock, președintele uniunii, 
a fost primită de Alexnndr SelepLn. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
ol P.C.U.S.. președintele Consiliului 
Centrul al Sindicatelor din U.RJ5.S. 
Reprezentanții celor două organiza
ții au examinat diverse probleme ale 
activității sindicatelor sovietice si 
americane șl probleme ale mlțcSrlI 
sindicale Internaționale, precizează 
agenția T.AJS.S.

■ few —wS

Rim îr Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului do 
Miniștri ai R.P.D. Coreene, a primit 
delegația Comitetului special pentru 
măsuri referitoare Ia problema co
reeană al Partidului Socialist din 
Japonia, condusă de Kn.ku Ashika. 
președintele comitetului. (A.C.T.C.).

i
a

Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Bangla
desh, Abdua Hnînnd Azod, șl-a 
încheiat vizita oficiala la Djakarta.

digul 
nordul
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Taifunul „TESS" 8 Provn- 
cat moartea a 63 de persoane In Ja
ponia — Informează agenția Kyodo.

Ața cum s-a anunțai, trecerea uraganelor „Riia“ și-„Susan" a provocat 
mari inundații în Insulele Filipin©. Potrivit eslimflrilor, ele s-au soldat cu 
moartea a 162 de persoane ți peste 2 milioane de sinistra|i. So apreciazâ 
ca valoarea pagubelor materiale se ridicâ la un miliard do dolari. In ima- . 
gino : Membrii unei echipe de salvare evacuind o fomeie din locuința sa

i,'

REDACȚIA 31 ADMINISTRAȚIA o București. Piața Srintell. Te) I? M 10. i> te » Aboiwimenteie 
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Tn Imagina • Unul 
din coi 
dreri trimiți, sub 
stare de arest, In 
fața Tribunalului 
pentru relațiile 

industrie

Guvernul Indiei u elabo
rat un program privind 
lichidarea analfabetismului 
in rlndurlle populației In vlrsta de 
13—23 ani. înfăptuirea programului, 
prevăzut pe o perioadă de 10 ani, va
duce la alfabetizarea cilorvn zeci de 
milioane de persoane.

Alegerile sindicale din 
ChUe. Majoritatea posturilor de 
conducere,i atit in Consiliul Național, 
cit șl In consiliile provinciale alo 
Centrale! Unice a Oamenilor Muncii 
din Chile (C.U.T.) au revenit. In ca
drul recentelor alegeri, reprezentan
țilorpartidelor care fac parle ' din 
coaliția, forțelor de stingă a Unității 
Populare. Ca președinte a fost ales, 
pentru a treia oară consecutiv. Luis 
Figueroa, membru al partidului co
munist,' far ca secretar general — Ro
lando Calderon, membru al partidu
lui serial 1st,. în 10 din cele 28 de con
silii provinciale ole C.U.T. au fosf 
numiți secretari din partea partidu
lui comunist. Iar In 7 din partea par
tidului socialist.

INUNDAȚIILE 
DIN IUGOSLAVIA

In editura ODEON din Fraga 
a apărut» recent romanul „URU- 
MA“ de Zaharia Stanca. Tradu
cerea in cehă este semnată de 
Marte Kavkovd. Aceasta repre
zintă cea de-a 97-a traducere Iri 
volum separat a operelor lui 
Zaharia Stanca.

A luat siîrșit vizita în

BELGRAD 24 (Agerpres). — A- 
gențla Taniug anunță ca; duminică, 
apele rlulul Dravn au rupt di; 
din regiunea Etaraniaț din tiviuu. 
Iugoslaviei, inundlnd .circa 3 TOO dc 
hectare. Alte 12 COt) de hectare, ta 
mare majoritate teren arabil, stat 
amenințate de revărsarea apelor. 
De asemenea, au fost inundate cite- 
va sate din regiunea Barania. ca șl 
una din suburbiile orașului palete.

Ultimele Informații " din această 
regiune Indică o scădere a nivelu
lui apelor, ceea ce permite eâ se 
spere In posibilitatea evitării unor 
Inundații de mai mari proparțlL

ț
Cuba a unei delegații a U- 
niunii Socialisto a Popora
lul Muncitor din Iugoslavia, 
condusă de secretarul general al u- 
nlunii. Aii Șukrio. Delegația a fost 
primita de Carlos Rofuel Rodrlguez. 
secretar al C.C. ol P.C. din Cuba, 
membru al guvernului cubanez. Cu 
acest prilej a avui loc o convorbire, 
In cadrul căreia ou fost abordate per
spectivele de întărire a relațiilor In
tre Iugoslavia șl Cuba. (Taniug).

Institutul de statistica al 
Republicii Chile 8 comunicai’ 
ci ta 30 Iunie populația țării era dc 
10 044 MO locuitori.

încapitala iianianâ£S <!es' 
fășbară o nouă rundă de negocieri 
intre delegați al Societății ’ naționale 
Iraniene de petrol (I.N.O.C.) șl re
prezentanți al companiilor occiden
tale membre ale consorțiului ce ex
ploatează o parte din rezervele de 
petrol alo țării. Obiectul actualelor 
tratative 11 constituie examinarea 
condițiilor In care urmează să fie 
reînnoit acordul petrolier Încheiat 
intre ccio două părți in anul 19M.


