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Consfătuire de lucru a
inginerilor șefi

Conferinței
Naționale

pe masa de lucru
Azi, întrebarea

COVASNA

nați pentru

folosirea

de 1 miliard 130 milioane lei
BICÂZ

MIERCUREA CIUC
Miercurea Ciuc'

CIPALĂs CONTROLUL ÎN
ÎNTREPRINDERI

IN ZIARUL DE AZI

o Faptul divers

popular al Județului Maramureș)

(Continuare în pag a Il-a)

(Continuare

început 
fabrică

Vaslle GAFTONE 
Const. PRIESCU

venit lunar net al ambilor părinți 
pentru acordarea burselor Jn iuvi- 
țămintul de cultură generală șl de 
ari.l, precum șl din Institutele pe
dagogice de învățători și educatoa
re, șl de Ia 2100 lei Ia 2 500 lei 
pentru acordarea burselor in invă- 
țămîntul superior.

Caninn 1st Român cu privire .ia ma
jorarea salariilor, Consiliul de. Mi
niștri'a adoptat o. hot&rîre in care 
se' prevăd următoarele :

-1

Țara întreagă 
întâmpină ziua 

rde 23 August și 
a XXV-a aniversare

celor hotărite de majorarea, prevăzută pentru anul

din Copilald. Muncitorii conduși do maistrul Con-

BRĂILA

------ : :~
Cu documentele

în zona industrtaiă de vest a orașului 
a început construcția unul nou obiectiv al industriei 
alimentare, — o modernă fabrică de bere. Conform 
proiectelor, ea va furniza pesto SCO 0»M bl bere, pe an. 
Prevăzută a folosi in procesul tehnologic apă de mun
te, se apreciază că berea de Miercurea Ciuc vn avea 
calități deosebite.

Pentru asigurarea noii unități cu materii prime su
ficiente vor fl extinse bazinele de hamei de la Sighi
șoara și Bălăușeri.

Minerii de la Leșu Ursului nu 
Înscris In bilanțul Întrecerii so
cialiste depășiri de producție 
atinfllr.d 29 milioane iei. în pre
zent, ei depun eforturi pentru 
Îmbunătățirea tehnologiilor de 
lucru, astfel ca piuă la sfirșltul 
anului, peste 50 ia sută din pa
nourile aflate in exploatare 
să-ți modifice tehnplogllio de 
lucru. In locul metodei ascen
dente, cu rableu în vatră, de 
pildă, se introduce tehnologia 
de extracție cu surparea tava
nului, procedeu care creează o 
mai mare siguranță în explon- 
tare și ușurează efortul fizic al 
muncitorilor. Ga'.cuieie orală că 
pe această cale, în cursul unul 
an, se recuperează minereu a 
cărui vaionre se ridică la apro
ximativ 8 milioane iei.

Majorarea salariului tarifar mi
nim pe economie șl creșterea cu 
precădere a salariilor miel exprimă 
preocuparea continuă o partidului 
șl statului pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai materiale șl cul
turale ale populației. Aceste măsuri 
vor contribui la mobilizarea mase
lor de oameni al muncii la reali
zarea și depășirea .sarcinilor care 
decurg din documentele aprobate 
de Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român din 19—21 iu
lie 1972 cu privire la îndeplinirea 
Înainte 'de termen a prevederilor 
actualului cincinal, la creșterea 
ritmului de dezvoltare economlco- 
soclală a Republicii Socialiste 
România.

al anului trecut. Statistica găm la acestea șl cele peste
nu este Insă completă. Di- 180 de telexuri ajungem la
r'ocțlâ comercială a mai concluzia că respectivul de- 
,;ben'eflclâl7, de. In ralnlste-J parlament a trimis în ju
pe „fir direct”, ocolindu-sc dețul Maramureș circa 709

liste România, J. Kâdtlr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., L. I. 
Brcjnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.,, N. V. Podgotnii. mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al I.i.R.S.S.

In timpul înlUnirll a avut loc 
un fructuos schimb de opinii pri
vind desfășurarea construcției so
cialista și comuniste șl dezvolta
rea continuă a colaborării multi
laterale a statelor socialiste. Au 
fost discutate, do asemenea, pro
bleme Internaționale actuale.

întllnlrea conducătorilor parti
delor comuniste și muncitorești 
s-a caracterizat prlntr-o deplină 
înțelegere reciprocă șl unitate de

SÂ-Și EXERCITE MAI E 
NERGIC FUNCȚIA PRIN

Ploile din acest an au determinat 
creșterea abundentă a finețelor na
turale și mai ales a lucemierelor 
care asigură cantități mai mari de 
masă verde dedt In nlți ani. Cum 
se desfășoară acțiunile de recoltare 
și depozitaro a acestei bogății pentru 
dezvoltarea zootehniei ?

Datele centralizate in Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare 
ș! Apelor arată eft In multe județe 
stringerea și depozitarea furajelor se 
face in ritm necorespunzător. Piuă 
in prezent, coasa n doua la furajele 
Serene — in principal luccmă — s-a 

icul pe numai M la sută din supra
fețele cultivate de Întreprinderile a- 
gricole da stat și 82 la sută la coo
perativele agricole. Trifoiul a fost 
recoltat doar In proporție de 18 Ia 
sulă Chiar unitățile agricole cîc stat 
ți cooperatiste din unele județe mari 
crescătoare de animale, cum nr fl 
Neamț; Botoșani. Brașov. Maramu
reș, Suceava. Blstrlța-NMud. Har
ghita. Sălaj. Cluj șl altele, au supra
fețele cele mai mari cu furaje pe
rene nerecoltale. Evident, dacă abia 
iii sfirgltul lunii iulie — începutul lui 
august se cosește pentru a doua 
oară lucerna și trifoiul. înseamnă că 
pe suprafețele respective se vor ob
ține furaje cu o vaionre nutritivă 
mult scăzută. Iată de ce. In urmă
toarele zile, este necesar să se în
cheie a doua coasă la furajele pe
rene pe toate suprafețele.

Se constată o mare rămlnere în 
urmă la depozitarea finului. Astfel; 
deți In I.A.S. s-a recoltat 91 la sulă 
din finețe, lor la cooperativele agri
cole — 73 ia sută, pină in prezent 
cantlLățlle de fin depozitate repre
zintă numai 57 la sută din prevederi 
la I.A.S. șl respectiv 3® ta sută ta 
C.A.P. Aceasta înseamnă că o impor-

Haki cazongeriei de la uzina do utilaj chimic „Grivița roșie' . _ . .
sîantin Dinescu verified încâ o datâ paramelrii unui utilaj de mare cap-ttcitafe care va fi expediat in zilei 

următoare beneficiarului — Combinatei de îngrășăminte azoioaso de la Piatra Neamț

La 31 Iulie 1972, în Crimeea a a- 
vut toc o întllnire a conducătorilor 
partidelor comuniste șl muncito
rești din țările socialiste, allaU ta- 
tr-o scurtă vacanță In Uniunea So
vietică La înttlnlre. au participat : 
T. Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al RJ?. Bulgaria, G. 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, EL Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
J. ȚedenbaJ, prim-seoretnr al C.C. 
al P.PJ1M., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole, 
E. Gîerek, prim-secretar al' C.C. al 
I’.M.U.P., N. Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socla-

de acte — aproape o arhi
vă ministerială

— Slnt necesare toata a-' 
ceste hlrUl ?

— O bună parte din ele, 
da I — apreciază tovarășii 
loan WostEMi, șef de servi
ciu, și Moise Nalovicl, dis
pecer ta direcția comercia
lă. Uncie sinț insă transmi
sa parcă de dragul de a co- 
resjxmdn, de a ridica „ni
velul” dosarelor.

La o analiză atentă a u- 
tilîifiții acestor acte se 
poate constata că multe din 
ele nu-și Justifici! nici cel 
puțin cheltuielile de expe
diere și transmitere. Să ne 
oprim ta ri'.evis exerriDle. 
,Iată scrisoarea nr. S/D08 din 
9 iunie a.c., semnală de to
varășul Radu Abagiu, ad
junct al ministrului comer
țului interior. Cităm : „Tre
buie luate măsuri pentru a- 
provlzlonarea abundentă a 
magazinelor eu toate măr
furile existente in depozite, 
care sl prezinte produsele 
in rafturi, gondole șl stive, 
în condiții cil mal atrăgă
toare.

Trebuie acordată toată a-, 
lențla aranjării deosebite a 
vitrinelor.

terior a trimis, prin co
mitetul executiv al con
siliului popular Județean, 
cu 40 de aclo mal mul
te decît in primul semestru

Constructorii care lucrează la dezvoltarea șl moder
nizarea 'Fabricii de hirile did PetreșU, județul Alba, 
unde se construiesc noi linii tehnologice, au asigurat 
un avans de 30 zile față de graficul de execuție. Pen-’ 
tru reducerea duratei lucrărilor și sporirea pro
ductivității muncii se lucrează concomitent ta mai 
multe obiective, crelndu-se posibilitatea folosirii cu 
randament sporit a utilajelor Și forței de muncă 

La rlndul lor, muncitorii, tehnicienii și Inginerii lo
tului de construcții din Blaj, care au început recent 

____ _ . ___ ... ______ ____________ lucrările5 pe raHmil-viitoarei fabrici de accesorii pen-
inînlnie, dă roade din ce in ce mai bogate. tn cursul tru rnașlni-uneltcL nu realizat planul p’o luna Tulfo In

vederi In toate problemele discu
tate și s-a desfășurat; intr-o atmos
feră cordială, prietenească.

La întllnire au participat: K. F. 
Kntușev, secretar al C.C. al 
P.C.UH„ A. A. Gromfko. K. V. 
Rusakov, membri tri C.C. al 
P.C.U^.,. A. I. Blatov, activist eu 
funcție do răspundere dta C.C. al 
P.C.1LS.. R. Frelek. membra al 
Secretariatului C.C. al P.M.U.P., 
M. Balev, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar. C. Mitea, membra al C.C. 
al P.CJR„ W. Eberleln. membru al 
Comisiei ■ centrale de revizie a 
P.S.U.G.

C.C. al P.C.U.S; a oferit o masă 
în onoarea parilcipanțllor la întfl- 
nirc.

în cinstea zile! do 23 August, colectivele de muncă 
din industria județului Brăila, conduse șl îndrumate 
de organizațiile de partid, Ișl Intensifică zi de zi efor
turile in scopul sporirii eficienței activității lor econo
mice. Ritmul avintat de lucru se concretizează in noi 
și importante realizări, In depășiri substanțiale de 
plan, care exprimă etanul creator, dăruirea și respon
sabilitatea'în muncă, a tuturor oamenilor muncii, ho
tărî rea de a rtLspujide' pi 
Naționale a partidului. „ „ __ r—_
ta producția industrială pc 7 luni pa totalul județului 
sft fie îndeplinit cu 8 zile înainte" de termen. Calcule 
preliminare arată că, o dată cu încheierea lunii iulie.' 
producția globală realizată peste, pian șe ridică ta J23 
milioane lei,, tar producția-marfă ta 167 milioane. leL 
In acest fel, ta producția-marfă fabricată se va obține 
un spor de 80 milioane lei față de angajamentul liiiit 
In cinstea Conferinței Naționale a partidului.

© Actualitatea în activitatea cultural-politico de

Inițiativa clme'ntlștflor din Blcaz, care vizează rea
lizarea unei, productivități orare maxime cu cheltuieli

' zilei. de'.31 Iulie ix» Jh..silozurile .'fabricii .’a Tost: duv.rt-, r.:nu.mai- 15'zile. 
, L-xaîăp itenMi,a:i'a?exp<fdlnta șâhUerelpr de - conștruțțn.

coa de-a doua milioană do tonă de ciment realizată 
de colectivul' do nici de la Începutul acestui cin
cinal șl pină tn prezent Pe ansamblul secției mori de 
măcinat, .p-dducllvltatea orară. este In prezent 
mal măre cu 02 tone față' de începutul lunii 
iunie, ci nd a fost iansată chemarea ta întrece
re. De ta începutul anului s-au produs peste 
plan 12 O'IWI tone ciment- Aproape jumătate din această 
depășire este' rezultatul eforturilor, organizatorice șl 
al căutărilor do noj)«șoluț!l tehnice survenite în ulti
mele două luni de activitate. De menționat că produc
ția peste plan s-a obținut in condiții economice deo
sebii de avnniajoaso pentru activitatea fabricii : pentru 
fiecare kilogram de clincher s-nu consumat numai 1 '150 
kilocaldrll, față de 1 MO klîocalorii planificate.

V ___________ • •'

din cooperativele agri* 
cole de producție

Organele centrale, mi- acte, cu 224 mai multe de-
nlslcreie de resort nu acor- cit In aceeași perioadă a
dat și acordă consiliilor anului trecut, dnd a expe-
populare județene, un nju- diat numai ăl O „conso-'
tor substanțial — prin co- lnre“ —. dacă ne putem ex-
lectivo de analiză, prin 
specdnllștl trimiși ta fața 
locului ele — in Îndeplini
rea nlrlbuțilior lor econo
mice. goctal-eulturalo șl e- 
dllltar-gospodăreștL Rezul
tatele acestui mod de n lu
cra' oii organele locale slot 
vizibiie și in Județul Mara
mureș. Dor nu-1 mal puțin 
adevărat — șl asupra aces
tui fapt dorim să insistăm 
In aceste rindurl — că, iwt- 
rnlel cu acest ajutor direct, 
practic, către organele ju
dețene ale administrației de 
stat alnt trimise tot solul 
de adrese, scrisori, Instruc
țiuni șl circulare care mai 
mult litcsircn treburile clă
di ajută efectiv la solu
ționarea lor.

Pe adresa Consiliului 
poputar județean Maramu
reș. de pildă, nu sosit 
de Ia organele departa
mentale centrale, in pri
mul semestni al acestui 
an, nu mai puțin de 1037 
de nete, cu 221 mal multe 
dedt tn aceeași perioadă a 
anului trecut. „Recordul" 
In materie il deține Comi
tetul do Stat pentru Eco
nomia șl Administrația Lo
cală., care a trimis 288 do

în zona Industrială a orașului Covnsna 
construirea unui nou obiectiv Industrial 
do plăci aglomerate din lemn. Așezarea fabricii tn 
apropierea unor bogate masive forestiere va facilita 
asigurarea bazei de materie primă In condiții dintre 

■cele mai economicoase. Noua fabrică va fi dotată cu 
utilaje șl Instalații de Înalt nivel tehnic, cu un ridicat 

______ _ _________ _____ _ grad de automatizară.
irin fapte .cerințelor Conferinței

S-a reușit, astfel, ca planul A S O A
Industrinlâ pc 7 luni pe totalul județului A L IS A

5®CaJ&Tmațe' .
Conferința Națională, a Partidului 1973 pentriț toate celelalte salarii,

^iarilî^'InireA 009—11&0 lcl/urnilri<l 
ca majorarea propriu-zlsfi a salarii1’ 
lor acestei categorii tie persoine, 
precum șl pentru restul salârințllor 
să se facă, pentru prima etapă (lin 
cincinal, în anul 1973.

3. — în scopul aplicării prevede
rilor acestei hoiărirl, se va aloca, 
pentru perioada 1 septembrie—31 
decembrie 1972, un fond de salarii 
supUmentar de 1130 mlRoane lei. 
ceea ce reprezintă, Iu nivelul unul 
an întreg, un fonii suplimentar do 
3 390 milioane leL

4. — Salariațil care, ca urmare 
a majorării sau corectării salariilor 
tarifare, vor cvea salarii tarifare ce 
vor depăși plafonul de salariu în 
raport cu care se aeordă transpor
tul gratuit, vor beneficia In conti
nuare de acest drept. In condițiile 
stabilite anterior aplicării acestei 
hoiărirl.

De asemenea, se majorează pla
fonul de In 1 800 lei la 2 200 lei

prima astfel — există pen
tru C.S.E.A.L Nu o sinau- 
rul departament cure pro
cedează așa.

Ministerul Comerțului In-

DESPRE CIRCULAȚIA HÎRTIILOR DE LA DEPARTAMENTELE MINISTE
RIALE,. CĂTRE CONSILIILE POPULARE (De data aceasta. Consiliul 

z

O Se prevăd măsuri pentru creșterea cu precădere a salariilor mici

Cu începere de la i sep
tembrie 1972, salariul tarifar minim 
se stabilește la 1000 Iei lunar, cu 
o creștere de 25 la sută fată de 
salariul tarifar minim de 800 lei 
siablllt in Inna mai 1970.

Salariile tarifare lunare intre 801 
și 1 090 lei se vor majora in medie 
cu circa 13,2 la sută, in mod dife
rențiat. pe grupe de salarii tarifare, 
prevăzindu-se creșteri mal ridicate 
pentru personalul cu salariile tari
fare cele mal mici.

De aceste majorări de salarii va 
beneficia un număr dc circa 
1 100 090 satarlațL

2. — Pentrn a se putea asigura 
diferențierea in continuare a sala
riilor tarifare in raport cu gradul 
de calificare a personalului, chiar 
șl in perioada de trecere de ia ac
tuala majorare a salariilor miel la

© 1160 000 salariați beneficiază, incepind de la 1 septembrie, 
de prevederile noii hotăriri

® Statul acordă, pină la finele acestui an, un fond de salarii suplimentar

masa - A face cunoscute hotârîrile Conferinței Națio
nale, a mobiliza oamenii muncii la înfăptuirea aces
tora o De cînd n-ați mai fost prin magazine, to
varășe vicepreședinte ? © Scrisori către redacție

tnntă cantitate’ de finețe recoltate se 
află încă pc cimp, in brazde. Do 
aceea so impune ca In flecare unitate 
să fie luata măsuri pentru stringerea 
grabnică șl depozitarea corespunză
toare a tuturor Hnețelo- recoltate.

Insllozarea tinor cantități sporit® 
de furaje verzi constituie o sursă 
ta Indemlno fiecărei unități agricole 
de a completa balanța furajeră cu 
nutrețuri suculente, de mare valoare 
nutritivă. Pină acum, întreprinderile 
agricole de stat nu Inslidzat 13 ta ra
tă din cantitățile prevăzute, iar co
operativele agricole — 92 la sută. 
Numai că, in căzui cooperativelor 
agricole, procentul general ascun
de mart diferențieri dc ia un ju
deț la alluL în timp ce coope
rativele din Județele Harghita, 
Brăila, Argeș, Sălaj. Bistrița-Nă- 
sâutL Mureș. Cluj. Tulcea și altele 
au inslloznt Intre 180 șl 407 ta sută 
față de prevederi, cooperativele a- 
grlcole din unele județe ca Dolj. Ia
lomița, Arad. Iași, Dlmborița, Ba- 
rauj Prahova, care nu' dispun de 
pășuni și finețe naturale Întinse, au 
insilozat doar Intre 25 șl BO ta sulă 
din prevederi. în aceste județe, prin
cipala plantă de Insilozat este po
rumbul. care a ajuns deja in faza de 
lapte-ceară, dnd se recomandă re
coltarea lui pentru siloz.

Evident, o situație generală ne 
țară a stadiului recoltării, depozitării 
și InsUozârii furajelor nu poate 
scoate in evidență cauzele, situațiile 
particulare ale răminerti tn urmă 
a acestor lucrări Intr-un județ sau 
altul, in unitățile agricole do stat șl

Aurel PAPADIUC

Se impun măsuri gospodărești 
pentru stringerea, depozitarea 

și însilozarea nutrețurilor

• CREȘTE, DAR PREA 
LENT, PONDEREA SCHIM
BURILOR II Șl UI • IN LOC 
DE „MAȘINI D1SPONIB1J 
LE-, CITIȚI DlSPONlBIU-j 
TAȚI IROSITE ® INSPEC 
TORATUL GOSPODĂ
RIRII FONDURILOR FIXE
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SIU iuti <MUUU ia, UX1 (X'WI ul O.C.L. 
Produse industriale — ne lipsesc de

11 nu lo mal rdmfne 
dceit id-șl muta blocul 
altă stradă. cadrul consiliului popular 

Ju'dcțean, hiat ales pentru 
activitățile " 
bile șl <

Afirmația este 
teaorlcă : cel de 
fac dai 
preclere personală, 
spune cealaltă ,,[Mirie“ :

în dreptul acestor 
a trebuit, firește, eă 

mențiunea : ,.nu 
razul". S'ni .inutile

SCÎNTEIA- mărfi 1

S-a lntlmplat In satul Tralan 
(Neamț). în Ump ce se afla la 
volarjul autoturismului 1-TM- 
1514, conducătorul auto Mllial 
Gliga a lncereat să Închidă 
portiera din spate pe care o 
uitase deschisă Iu plecare. în
tors Insă spre ușă, M. S. a 
pierdut controlul volanului șl 
a intrat lntr-un stllp do tele
graf, rare, rupt de la sol, a că
zut peste autoturism. La scurt 
timp, pe aceeași șosea, șl-a fă
cut apariția nutolzotcrma 31- 
BC-54S (proprietatea întreprin
derii de' industrializare a lapte
lui din Bacău), condusă de șo
ferul Ion Donu. Observlnd ac
cidentul, aceno, „sigur” Pe vo
lan, urmărea din mera, cu toată 
atenția, autoturismul tamponat. 
Rezultatul : nutolzoterma a agă
țat cablul telefonic (rămas sus
pendat ca o veritabilă barieră 
peste șosea), iar acesta a tras 
după el stllpul căzut și a lovit

ajutlnd organizațiile de partid In des
fășurarea activității politico-educati
ve, o-ganlzlnd acțiuni model. în te
matica manifestărilor inițiale de a- 
ceste colective, pe primul loc se si
tuează cele privind popularizarea do
cumentelor conferinței. Deosebit da . 
important este Insă faptul că. de
parte de a se limita jurnal la nimale a-au dublat față de 1M7. iar
simple Informări, aceste acțiuni slnt fondul de bază a crescut In aceeași
șl un prilej de a dialoga asupra'mo- .
dnlllățllor concrete de a se traduce 
In viață principalele obiective sta
bilite, de a materializa eu cit mni 
multă operativitate prevederile cu
prinse In raportul: tovarășului

' ' '-i'-.i T.i ’< .: '■ i î ..l .■ /.■'

cele ale întregii noastre «Kjetălî 
deopotrivă mărirea producției Ia hec
tar șl sporirea cantităților de pro
duse contractate cu statul. Ce ne
secat Izvor de belșug reprezintă va
lorificarea deplină n rezervelor pro
ducției agricole arată șl faptul că, In 
cooperativa noastră, efectivele de a- 
nlmale e-au dublat față; do 1S®7. Iar

perioadă de la 3 185 OOT lei la apraane 
8 milioane lei. Dar aceste rezultate 
nu ne pot mulțumi, resursele de care 
dispunem slnt mult mai mari. Iată 
de ce. în aceste zile, discuțiile de la 
om la om. fundamentate pe rlguroa-

fi « . Ă ' -liL, a-

acestora, nici una nu prinsese viață. 
Firește, s-au găsit Îndată explicații : 
se așteptau Încă tematici orienta
tive de la județ. Or. această aștep
tare ar fl putut fl lesne evitată dacă 
tovșrășll din comitetele de partid ar 
fl antrenat In munca politică de 
masă oamenii cel mal compelențl 
din rlndurile numeroaselor cadre di
dactice șl ale specialiștilor caro lu
crează In unitățile agricole.

De asemenea, nu peste

ACTUALITATEA ÎN ACTIVITATEA CULTURAL-POLITICĂ DE MASĂ

I I I I I I I I I I I I I I I I1 acoperire
tlr.chelndu-fl programul 

lucru, Vlorel Cosiincemu, j.......
LJL.j- plătească, fntlmplare singulară? 

I Clluși de pufln. In aceeași zi iși 
r "i
, ■ cuvertură asemănătoare și Le
la nufa Foleicu, barmend la iin 
B restaurant din localitate. Avl- 
v zale asupra unor asemenea 
[- practici, forurile comerciale dau 

din umeri a ncpittlr.fi, ba, mai 
, .mult, Inccarcd chiar sâ le .mu

ți șamaltzeze. Credem că aceste 
I’ incercări nu ii cor „acoperi" 
r pe cel fn cauzd pentru a nu-jl 

primi sancțiunile ce li sa cuvin.

flnchelndu-țl programul de 
lucru, Vlorel Cosilnceanu, șe
ful deporiiulu! de textlle-trico-

I taje aparjinlnd O.C.L. Produse 
I industriale din Vaslui, te in- 
I drepta spre cată cu- u.a pachet 
[la'subsuoară. Dar nici n-a apu-

' cat sâ iasă din ir.eir.ta. depozi
tului fl organele de miliție l-au 

, incitat să desfacă „bagajul'" cu 
I pricina, In pachet se afla o cu- 
I certurd pluțală pe care o sus- 

trăsese din depozit fără sd o

Perioada aceasta tie vlrf a bătă
liei pentru recoltă, dnd la sate 
„programul de- lucru0 se confun
dă cu zlua-lsunlnâ, nu este șl nu 
ponte fl o, perioadă de vacanță pen
tru munca polliico-educalivă. Dimpo
trivă, folosind cu pricepere forme șl 
modalități adecvate condițiilor de 
„campanie0, Intensitatea muncii po
litico-educative nu trebuie să rfi- 
mină cu nld un grad in urma ter- 
momeirulul. Documentele Conferin
ței Naționale oferă o Imagine lim
pede a ceea ce cere partidul fiecărui 
lucrător din agricultură, a ceea co 
are flecare do făcut pentru a con
tribui ia Înfăp
tuirea sarclniior 
ce revin ogri- 
culturii noastre 
socialiste. Datoria 
fiecărei organiza
ții de partid esie 
să studieze te
meinic accsle do
cumente șl &ă-șl 
iaiocmcască pro
priul plan de ac
țiune și de mă
suri practice. Cit 
de operativ nu 
răspuns la aceas
tă cerință organi
zațiile de partid 7 
Iată întrebarea 
căreia ne-am 
propus să-1 dăm 
răspuns In ral- 
dul-nnche’A În
treprins In dtayă 
sale din Județul 
Mureș.

Prima consta
tare. Comitetul 
Județean de par
tid a alcăiull,
dlai nrniăioare Conferinței Națio
nale, un amplu program de acțiuni 
politice — expuneri șl conferințe, 
mese rotunde șl simpozioane, inlll- 
nfrl ale activiștilor de partid și de 
stal, ale delegațllor Ia Conferința 
Națională cu oameni ai muncii, seri 
de! întrebări șl răspunsuri — prin care 
sa\expllcn conținutul documentelor 
conferinței șl. In primul rind, ol ra
portului prezentat de secretarul ge7 
neral ăl partidului. Se va faci
lita astfel înțelegerea sensului șl im
portanței hoUiririlor ®i măsurilor n- 
dopțâte de Conferința Națională In 
ceea ce privește dezvoltarea econo- 
mico-soclală mal accelerată a țării, 
creșterea bunăstării materiale șl spi
rituale a poporului, perfecționarea 
conducerii planificate a economiei, 
cunoașterea măsurilor privind In 
mod direct agricultura, , intensifica
rea participării maselor la conduce
rea- societății, dezvoltarea conștiin
ței socialiste a tuturor oamenilor 
muncii, înflorirea națiunii- noastre 
socialiste.

Acesta este de fapt șl sensul In 
care a fost reînnoită șl o mal vephe 
inițiativă n comitetului' județean de 
partid : „caravanele muncii poliilce 
la sale”. Alcătuite din activiști, de 
partid șl do stat, din specialiști din 
diverse domenii, ele efectuează pe
riodic deplasări in localitățile rurale,

(
Nicolae Ceaușescu, In celelalte 
mente ale conferinței.

în egală măsură, complexul 
țluni organizate de comitetul __ _
țean de partid, la care se adaugă o 
largă sultă de. manifestări cultural- 
artlstlce. urmărește mobilizarea tutu
ror cooperatorilor la întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea prqvedo- 

I rllor cincinalului Înainte de termen. 
Caravanele muncii politice de masă 
folosesc calcule economice sugestive, 
Ilastrind posibilitatea șl avantajele 
creșterii mal grabnice a producției 
agrozootehnice, popularizează ini
țiative și experiențe valoroase ale 
unor unități agricole fruntașe.

Acestui obiectiv fundamental li 
erte, do altfel, subordonată întreaga 
muncă politică de masă a marii ma
jorități n organizațiilor de partid de 
la sate. „Folosim toate formele șl mij
loacele muncii politico-educative pe 
care Ie avem la Indemlnă — ne ^>u- 
nca tovarășul Aron Pleșa, secretarul 
comitetului de partid din comuna 
Bond — spre a lămuri temeinic tutu
ror cooperatorilor că propriile lo- 
interose. cele alo cooperativei, ca ai

ce calcule economice, pe evaluarea 
atentă a tuturor posibilităților noas
tre. ne-au arătat că putem obține re- 
zuitate superioare. în consecință. In 
adunările generale ale comuniștilor 
s-a hotărlt să se facă tot ceea ce 
este necesar pentru cn producția de 
sfeclă la hectar »ă fie depășită cu 
BOO kg. lor cea de porumb cu M kg. 
să se predea statului cel puțin 70 1

1 ' ■
de lapte pe cap de vacă in plus fată 
de contract”.

In comunele vizitate am constatat' 
că cele mal multe comitete de partid 
Întocmiseră pentru perioada de vară 
planuri de acțiuni de muncă politică, 
pe care le-au întregit cu manifestări 
cullurale șl artistice. Lă dala anche
tei noastre planurile erau In curs 
de.înfăptuire : se realizaseră reu
niuni corale, se deschiseseră expozi
ții de pictură, era lntr-un stadiu a- 
vahsat pregătirea unor serbări etc. 
Toată lauda I In schimb, numai de; 
lăudat nu era faptul că dintre ac
țiunile politice de masă — șl ne-am 
referi numai la Inlllnlrile ncllvulul 
de partid cu oameni al muncii, in 
care să se răspundă la întrebările

încă de la În
ceputul acertul 

■ an, unul din 
principalele obi
ective alo comi
tetului de par
tid din comuna 
Ghindari șl a con
ducerii .coopera
tivelor de aid a 
fost redresarea 
situației In sec
torul zootehnic, 
mal ales la pro
ducția la lapte, 
în chip firesc. 
In centrul dez- 
Itaterilor din a- 
dunărlle gene
rale ale organi
zațiilor de bază, 
In cercurile agro
zootehnice, în a- 
dunărlle genera
le ale cooperato
rilor, ca și pe 

8 primul plan al 
muncii polltlco- 

aflal căutarea mo- 
soluțlona-e a aces- 

,.________ Dar, deși această
acțiune convergentă a stimulat e- 
fectuaroa unor Importante lucrări do 
fertilizare a pășunilor si tinetelor, 
rămlnerea In urmă n rectorului zoo
tehnic nu a putut fl înlăturată din- 
tr-o dată, eforturile Întreprinse tre
buiau continuate cu aceeași Intensi
tate. Cu toate acealea. atlt din pre
vederile planului de lucru al comi
tetului comunal de partid, dt sl din 
discuțiile purtate la comitetul de 
parlid din Ghindari a reieșit că 
acest obiectiv esențial, de care depin
de In măsură hotărltoare întărirea 

’ economică a cooperativelor din co
mună, continuă aă rămină pe pionul 
doi In agenda organizației de partid.

Am insistai asupra acestor stări de 
lucruri mal. vechi pentru că ele nu 
ma! trebuie, cu nld Un chip, Îngăduite 
astăzL Dimpotrivă, pornind de la mo- 

j dul in care sarcinile fundamentale 
trasate de Conferința Națională ae 
materializează In condițiile specifice 
ale fiecărei comune, organizațiile de 
partid slnt chemate să imprime 
mtindl polltlco-cducatlve de masă 
acea profunzime, amploafe, perseve
rență șl Înaltă combativitate partinică 
menite să-i asigure o dt mal mare 
eficiență.

’ Silviu ACH1M 
Dcakl LORAND

Salul de vacqnjâ „Zodiac , stațiunea Jupiter
i

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

Prin hărnicia cetățenilor i
. .... ,,

Misterioasa dispariției 
a bateriilor pentru radio

-on he to
si; t

CO:

Cetatea getică de la Piscul 
Crăsani (Ialomița) a format, re
cent, obiectul unor săpături ar
heologico efectuate do cercetă
tori do la Muzeul județean de 
istorie din Călărași, in colabo
rare cu1 Institutul de arheologic. 
Materialul scos la iveală — mal 
multe locuințe getice (unele si
tuate In afara perimetrului ce
tății), precum șl numeroase o- 
biecto (vase dacice, fusaloîe, 
greutăți do la războaiele de țe
sut, unelte, podoabe, ceramici 
elenistică provenită din schim
burile de mărfuri dintre goții 
de pe Valea Ialomlțcl șl negus
tori greci) — aduce o nouă con
tribuție la cunoașterea trecutu
lui acestui puternic centru eco
nomic și politic al goților, fuml- 
zlnd noi date cercetării ști
ințifice.

Mutați-vă.. 
blocul!

De mal multă.' vreme, cd 
de locatari din blocul nr. 4<i 
cartierul Someș al municipiului 
Sctu-Marc stau zi ți noapte cu 
ferestrele ermeiic închise. Mo
tivul ? La numai trei metri de
bloc se află o curte in. care 
un vecin a întemeiat un adecd- 
rat.„ complex zootehnic : 5 oi, 
2 vaci, 2 porci, numeroase ga- 
linacee, palmipede, canine și 
citetța generalii de pisici. Bind 
acum, sesizările adresate de lo
catari conciliului popular mu
nicipal au rămas fard ecou, Mo- 
tivul tăcerii ? Strada Bollntinea- 
nu, pe care se află Uerma" ți 
blocul, nu figurează, conform 
deciziei nr. 14 a consiliului 
popular din 1970, intre străzile 
In raza cărora este interzisă 
creșterea animalelor ! De unde 
sa vede că locatarilor din blocul 

altceva
o

Gestionară șl, respectiv, 
trfi la secția de covoare a coo
perativei „Muncă șl producție" 
din Slobozia, Elena Eșeanu șl 
Claudia Ion „au țesut" Îm
preună o combinație menită să 
le aducă venituri Ilicite. în ur
ma unul control recent, s-a sta
bilit că ele au raportat execu
tarea, printre altele, a 78 metri 
pătrațî de covor Tlamana. în 
realitate Insă aceste covoare, 
precum șl alte produsa, fusese
ră țesute numol_. In scripte I 
în urma falsurilor respective, 
ele țșl însușiseră aproape 26 0©0 
de lei nemuncițJ. „Urzeala0 a 
ieșit Insă la Iveală și acum 
ambele salariate urmooză să 
suporte consecințele legale.

Rubrics redociatd de 
Dumitra TtHCOB 
Ghedrqhe DAVID 
și corespondenții .Scînteîi1

mn Confe
rinței Naționale a 
partidului, cetățenii 
comunei noastre nu 
avut bucuria de a ve
dea realizat unul din
tre celo mal Importan
te oblectlye de inte
res obștesc prevăzute 
pentru anul acesta : 
dorea In folosință a 
noului local de școală, 
care este șl prima 
clădire cu etaj din lo
calitate. Acest edificiu 
are 8 săli' de clasă, la
borator, dependințele 
necesare. Participarea 
locuitorilor. In frunte 
cu deputății. In in
strucția școlii nu nu

najarea drumurilor, 
transporllndu-se șl 
ImprășUIndu-se 730 
tone de piatră șl 350 
mc balast. In acțiunile 
desfășurate s-au evi
dențiat, printre elțl 
cetățeni, Iov. Fărâme 
Dumitru. Popa Văslle, 
Golna Andronlca. Ga- 

...________ •V—?,. ____ leaj Palădla, Vlllgn
slrulejțe si o grădiniță Florian. Zoi Durnltru, 
pentru 73 de copil, 
caro este in cura de 
finisare. Datorită hăr
niciei cetățenilor șl 
folosirii chibzuite, a 
mijloacelor existente 
s-au obținut realizări 
însemnate și la nme-

mai că a contribuit la 
grăbirea lucrărilor, 
dar o dus În realizarea 
unor economii In va
loare de peste 300 (MM) 
lei. Din aceste econo
mii construim acum 
un atelier pentru noua 
școală. Țin să mențio
nez, de asemenea, că 
In comună se con

Szekeres' Ioslf, Sze- 
nosl Franclsc. Bod 
Ștefan. Clrba Irina.

Coana SABIN 
primarul comunei 
Avram lancu — 
județul Bihqr

Gospodarii din cartierul Nicolina
Tlmp do 8 ani. cir

cumscripția electorală 
municipală nr. 131 — 
cartierul Nicolina — a 
deținut steagul de cir
cumscripție fruntașă 
In Întrecerea pentru 
buna gospodărire și 
înfrumusețare. Cetă
țenii au avut o con
tribuție Importantă la 
realizarea multor lu
crări de Interes ob
ștesc — cămin cultu
ral și casă de cultură, 
școala, grădinița șl 
creșn, un parc , cu o 
suprafață de 17 (HN) 
mp etc.

rinul acesta, In In-

trecerea în cinstea 
Conferinței Naționale 
a partidului și a celei 
de-a 25-a aniversări a 

‘ proclamării Republicii, 
cetățenii din acest 
cartier au executat 
lucrări gospodărești In 
valoare de 120 C'M lei, 
depășindu-șl angaja
mentul anual cu 33 OT0 
lei.

Sufletul tuturor ac
țiunilor de Interes 
obștesc ce se desfă
șoară in cartier este
deputatul municipal de anL 
Dumitrii ChirlîA Ini
țiativa șl stăruința de G.heorrjlie ZAîȚ 
care da dovadă In re- funcționar — lași

i I i, !
zolvnrea problemelor, 
legătura permanentă 
cu alegătorii l-au fă
cut, cunoscut șl apre
cia! de către toți cetă
țenii din cartier. Așa 
se explică de ce fos
tul muncitor forjor de 
In atelierele C.F.R. 
Nicolina, astăzi pen
sionar, se bucură de o 
mere Încredere In 
rlndul alegătorilor, 
care mereu l-nu pro
pui șl l-au reale» de
putat in ultimii 23

ii

funcjionnr — lași

q o s @ h q a a o a

în magazine șl depozite 
trebuie să existe ordine șl 
curățenie, să se asigure 
respectarea regulilor igic- 
nico-sanltare.

Măsurile luate trebuie SA 
DUCA NEAPĂRAT (subli
nierea noastră) la realiza
rea șl depășirea planului de 
desfacere pe luna iunie șl 
semestrul 1“ etc., etc. Oare 
nu sin: toate aceste „preci
zări0 niște obligații elemen
tare, permanente, pentru 
lucrătorii din comerț, pan
ini șefii do unități comer
ciale 7 Cui folosește această 
dădăceală măruntă 7 La ce 
servește ea ? Cel mult, la 
imitarea acestui stil do lu
cru. Pentru că, Imediat ce 
a primit această circulară, 
vicepreședintele comitetului 
executiv județean a trimis 
scrisoarea direcției comer
ciale cu Indicația expresă : 
„să fie multiplicau și tri
misă organizațiilor comer
ciale șl comitetelor execu
tive ale consiliilor populare " 
din orașele Bala Mare, Sl- 
ghetul Marmațlel, Vlșeul de 
Sus și Ilorța". Așadar, 
„clrculnra-mamă", trimisă 
de la centru, a dat naștere 
unor „circuluro-fllce0, șl

numărul hlrtlîlor s-a 
mulți: cu nemiluita.

Am constatat, cu sur, 
dere. că „mișcarea hlrtlîlor” 
Ișl sporește ritmul alund 
d nd, prin telexuri sau note 
telefonice, se solicită situa
ții cu mențiunea „f. f. ur
gent".

— Diferite direcții din

MgJ- »
Cu aproximativ un 

an șl Jumătate in 
urmă, am scris redac
ției despre lipsa din 
comerț a bateriilor 
mici, rotunde (Ia pre
țul de 2 leD pentru 
aparatele de radio 
portative, produse de 
uzinele „Electronici0. 
La cil va timp după

sesizarea mea, maga
zinele din Cluj au 
primit cantități satis
făcătoare de astfel de 
baterii. Dar din luna 
martie a.c..- bateriile 
au devenit 
Invizibile. Or. fără ele, 
aparatele de radio 
portative, care se nu- 

...1”... nu 
fl folosite.

iarăși...

mărft cu miile, 
mal pot

Da aceea, organele 
comerciale trebuie să 
la măsuri ca magazi
nele clujene (poale si 
din alte orașe) să fie 
aprovizionate perma
nent cu cantități su
ficiente de balerlL

Felicia CORNEA 
Sir. B&ița 5 — Cluj

De ce nici un inginer
în schimburile II

Principala secție de — do! 
producție a D.N.F. 
„Navrom“-Gnlațl este 
portul, care realizează 
M la sută din activi
tatea portuară a În
tregii Întreprinderi. „
Desfășurarea In bune tențl în schema Intre- 
condlțlU a ( ...... . ...... ' -
do aici presupune, 
mod firesc, asistență portuară, să nu lucreze 
tehnică de specialitate în schimburile II șl 
pe tot parcursul pro- III pentru a suprave- 
ducțlel. Cum se pre- ghes șl controla cum 

ac desfășoară activi
tatea. Lipsa unor ast
fel de cadre în aceste 
schimburi se reflectă 
negativ In randamen
tul obținut in produc
ție.

Cltevn elemente slnt 
de natură să rețliiă n- 
tcnțîa conducerii uni
tății asupra necesită
ții de a organiza o 
mal bună asistență 
tehnică de speciallia- 

__ _ __te In toate schlmbu- 
turc. pentru că ceilalți rile. Pe de o parte.

ilsprezece tehni
cieni șl cinci maiștri 
— lucrează numai fn 
schimbul de zi. Con
sider că este cu iotul 
anormal ca nici unul 
dintre Inginerii exis-

activității prinderii, mulți apeda- 
upune. in Uzați In activitatea

uarA să nu lucreze

zlntă lucrurile In a- 
ceasta privință In u- 
nltatea noastră ? Pen
tru docherii ș! meca
nizatorii din schimbul 
I, asistența tehnică de 
specialitate este asi
gurată de doi Ingineri, 
în schimburile 11 șl 
III, In care lucrează un 
număr apreciabil de 
muncitori. asistența 
tehnică este asigurată 
numai de șase tehni
cieni care lucrează Iri

ifițlle tehnlco-productive in 
lnvățămlntul de cultură ge
nerală, care trebuie trans
misă lunar, cuprinde nu 
mal puțin de 57 do rubrici. 
Nu spun că toate datele 
solicitate sini Inutile. Dim
potrivă. Unele slnt absolut 
necesare fundamentării in
vestițiilor, programelor do

III pentru a suprave-

mint ? 
rubrici 
facem 
este razul". Sînt .Inutile, 
după părerea noastră, și 
Informările in care rapor
tăm situația Inspectorilor 
școlari ți a dlreclorllor 
coordonatori. Da ce sini ne
cesare asemenea date ?

și III?
volumul producției 
obținute In schimbu
rile II șl III este des
tul de marc, el de
pășind Jumătate din 
cel obținut In schim
bul I. SI &int toate 
condițiile ca producția 
să crească. Se intlm- 
plă Insă, pe de altă 
parte, ca producția să 
stagneze plnă a doua 
z! din cauza unor de
fecțiuni tehnice mal 
dificile care nu au 
putut fl remediate, de 
maiștri șl tehnicieni. 
Toate ncestea impun 
de urgență măsuri 
pentru folosirea rațio
nală și In funcție de 
necesitățile producției 
a personalului tehnic 
de specialitate din 
cadrul D.N.F. „Na- 
vrom“-GalațI.

Ion VIMII,A 
economist 

>1, 
port Galați

Nu s-ar putea spune că mngazl- ne Ion Zaharia, directorul 
nele cu produse industriale din Ba- F 
câu nu sini bine aprovizionate, 
suficient să-ți arunci privirea 
rafturi și ai să vezi că ele sini pli
ne cu mărfuri. încearcă Insă să tu pe car 
îmbraci după cerințele sezonului șl Bacău, 
vel reuși — dacă vei reuși I — cu 
mare greutate.

■Slntcrn la magazinul f,Modern“. 
una din unitățile specializate !..

b^^6ămașk"‘iilbl’ dl -poplln, vă 
rog. - .. r .

Vlnzătoarca Elena Tătaru se uită
Ia noi compătimitor.

— De bună seamă că nu slnlețl 
băcăuan, altminterf ați .ști că astfel

cămăși n-am mal primit de vreun 
Vă dau imn

„Tercot-Vu- 
cova", avem toate 
culorile, In afară 
de alb.

— Atunci o că- 
mnșă-bluză. /

— N-am primit 
deloc În acest 
an.

Ne-am 
că e o intlmplare 
șl am pornit spre 
alte unități. Pes
te lot, șl la ma
gazinul „Cen
tral0, și la „Uni
versal", nl .6-au 
oferit aceleași că-

noastre, a .cererilor șl comenzilor 
— care le-am făcut, prin I.C.R.T.I. 

" , nu reușim să satisfacem ne
voile cumpărătorilor.

Directorul O.C.L. ne prezintă o 
1 ■ Întreagă listă de mărfuri ' rare 
In lipsesc din magazine. Pe lingă cele 

-îrrit.-feâJSWB Bacăului
■ șînt.ln cantități Insuficiente — une

le'nu există chiar deloc — o scrie 
de articole, cum ar fi pălării de va
ră, rochițe pentru fetițe, pantaloni 
de băieți, lenjerie din mătase arti
ficială șl relon pentru femei, Incăl- 

pentru 
de

ții timp ce în unitățile 

de specialitate ale orașului 
Bacău articolele de sezon

mășl din tercot, colorate, cu flori 
portocalii, violet &au albastre. A- 
ceeașl calitate, același preț, așa In
cit să-ți. fie indiferent |je care s-o 
cumperi,

Dacă nu se.găsesc cămăși,'ce-ar fl 
— ne-flm zis — să „cumpărăm0 un 
costum de vară ? Pornim spre pri
mul magazin aflat In cale — „con
fecții" nr. 5, din Piața Fiorescu. Cea 
mal mare parte din costumele ce 
se găsesc aici sfnt bune doar penl.-u 
sezonuL.. friguros. într-un colț sini 
expuse totuși cliova costume de va
ră (puteau fl numărate pe degete). 
Vrem să probăm unul.

— îl încercați de pomană, că nu-1 
talia dv, — ne spune vlnzâtoarea.

Am mal încercat șl In alte maga
zine. Rezultatul a fast același : cos
tume de vară din fire fine sau din 
tergal nu am găsit. Acolo unde e- 
rau, lipsea fie numărul, fie talia 
solicitată ; unde găseam talia șl nu
mărul, nu exista modelul.

In fine, dacă n-am găsit costum, 
hal să cumpărăm pantofi. La maga
zinul „Romarta0 a fost simplu : 
n-am găsit nici un pantof de vară. 
De altminteri, sandale și pantofi 
perforați nu se găsesc nici la cele
lalte unități specializate. „Este ade
vărat că In ora actuală — ne spii-

țămlntc 
copii, costume 
bale etc.

— Pentru a ne 
aproviziona 
multe din 
mărfuri 1 
să batem drumu
rile In alte 6- 
rașo din țnriL 
De ce ? Pentru 
că LQR.T.1.-Bă- 
cău nu se Îngri
jește să le educă 
!n depozitele 
sale — ne spune 
pe un ton de su
părare tovarășul 
Zaharia.

cil se poate de ca- 
... _j la I.C.R.T.L nu-șl 

itoria. Mal înainte de orice a- 
să vedem ce 

opujw VCQUUUI „P<11 ic" t
— Unitățile de desfacere se pllng I 

— se miră tov. Mlhal Brfidon, șeful 
serviciului comercial. Cum să le lip
sească asemenea mărfuri, dacă de
pozitele noastre sini arhipline 7 Te- 
mlndu-ne să nu rămlnem cu ele in 
Bloc, om cerut In scris reprezentan
ților O.C.L. să vină după marfă. Dar 
se vede treaba că preferă să se ducă 
la București aau aiurea dcclt afi 
vină la noi.

■*- Nu vin aă viziteze nici măcar 
camerele de mostre — Intervine In 
discuție Elena Georgescu, responsa
bila acestui sector. Moi mult, vin

> vlnzătoril din orașele Piatra Neamț, 
Roman, Molneștl, dar cel de la Ba
cău înnl rar.

într-adevăr, în camerele de mos
tre, dar șl In depozitai I.C.R.T.L, 
există o cantitate apreciabilă de ar
ticole de sezon. Iată o listă a stocu
rilor care existau în depozit la data 
raidului nostru : circa 4 000 de cos
tume din iergal, din care 2 030 In cu
lori deschise ; peste 13 0®9 de cămăși 
bărbăieștl cu minecă scurtă, 200 de 
cămășl-bluze bărbătești, 8 700 san
dule din piele și înlocuitori din pie
le pentru femei, 11050 perechi san
dale- bărbătești și 38 000 perechi de 
sandale pentru copil.

Am vrui să-l comunicăm directo
rului O.C.L. Produse industriale re
zultatele vizitei la depozitele 
I.C.R.T.I. Nu l-am mal găsit ; după 
ce „organizase0 aprovizionarea... ple
case In concediu să se odihnească. 
Am sini. In.schimb, de vorbă cu iov. 
Constantin Ciubotaru, directorul co
mercial : „Noi credem că avem In 
magazine tot ceea ce se află șl In 
depozite. Dar nu este mni puțin a- 
devărnt că și In depozlto &e otlft un 
sortiment redus do mărfuri" (cit de 
redus este, pot deduce cititorii sin
guri din lista publicată mol sus — 
rita.).

în timp co cumpărătorii caută 
mărfuri de sezon șl nu găsesc, ele 

. stau in] depozite ea lunile. Este 
inadmisibil ca dta pricina atitudinii 
birocratice a unor comerclanțl. care 
nu se deplasează nici măcar plnă la 
depozitele I.C.R.T.T., aflate la doi 
pași, aâ apară „gol'.ir!" supărătoare 
de aprovizionare.

Deci, rcxtsla este situația. Se pune 
însă întrebarea : fn ce măvură șl In 
ce med vicepreședintele de resort al 
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal controlează activi
tatea comerțului 7 Domnia sa nu 
merge prin magazine, nu observă a- 
semenea neajunsuri 7 Dacă le ob
servă — întrebăm din nou — cum 
arțîonează pentru Înlăturarea lor 7 

Așteptăm un rflspuna clar — fi
rește. urmat de măsuri — la aceste 
întrebări.

Gh. BALTA 
corespondenta! „Sclnîeii"

Similar se prezintă lucrurile 
șl In direcția pentru agri
cultură, la administrația fi
nanciară, direcția sănătății 
și altele.

— într-ndevăr, ne-am se
sizat șl noi do această si
tuație — ne spune tovarășul 
Valentin Bota, secretarul 
comitetului execuBvnl con
siliului popular Județean.

— Șl’ce rfiâsurl ați luat?
—■ Pentru raționalizarea 

sistemului do evidență, la 
Indicația' biroului comitetu
lui județean do partid au 
fost Întreprinse 'analize la 
unele Întreprinderi aparțl- 
ntnd consiliilor populare 
(Trustul județean de con
strucții, întreprinderea do 
morărit M panificație, în
treprinderea de gospodărie 
orășenească din Bala Mare 
și altele, unde se Întocmeau 
o serie de situații, de evi
dențe care nu foloseau ni
mănui) și au fost stabilite 
măsuri privind raționaliza
rea sistemului de evidență 
In aprovizionare șl desface
re, depozitarea materiilor 
primo, materialelor șl pro
duselor finite, încasarea 
chiriilor ele. Ca urmare au 
fost reduce peste 110 situa
ții statistice. Avem, de ase
menea. in atenție simplifi
carea circuitului actelor In

le 
. de 

care acum 
lum mare 
documente, 
nuri etc.

Măsurile
Comitetul executiv al Con
siliului popular Județean 
Maramureș slnt, firește, 
bune șl ele puteau fl în
treprinse mâi do mult 
Acum esențial este ca, In 
cadrul eforturilor de per
fecționare â sistemului in
formațional, a circuitului 
actelor șl hlrtlîlor, să fie 
depistate șl eliminate toate 
practicile birocratice ana
cronice ce se mal mențin 
atlt In relațiile unor depar
tamente cu consiliile popu
lare Județene, cil șl Intre 
acestea șl Instituțiile sub
ordonate. Adoptarea unor 
măsuri ferme. In spiritul 
Indicațiilor date de condu
cerea de partid șl de sfat, 
se Impune eu hotărtre pen
tru perfecționarea condu
cerii, pentru a stimula șl 
mai mult inițiativa și auto
nomia organelor locale ale 
puterii de stat In realizarea 
exemplară a sarcinilor lor 
economice, edllliar-gospo- 
dărești și soclal-eulturole.

O ARHIVĂ
MINISTERIALĂ

Ministerul Educației șl în- 
vățămlntulul — ne spunea 
prot Nicolae lonescu, in
spector școlar șef la inspec
toratul școlar al Județului 
— solicită, mai ales prin 
note telefonice, lntr-un 
timp foarte scurt, lot felul 
de situații, care mal de care 
mal complicate.

— Ga de exemplu...
— Situația privind actlvl-

InvAțAmlnt Dar de ce tre
buie să transmitem lunar, In 
cinci rubrici, evoluția prac
ticii agricole, clnd se știe că 
aceasta se desfășoară, de 
fapt, după încheierea cursu
rilor școlare î Sau : de ce 
trebuie să raportăm In pa
tru rubrici unitățile școlare 
In care nu se realizează ac
tivități tehnlco-productlve, 
clnd, de fapt, ele sini cu
prinse in planul do lnvâță-

„Modelul" pe care II oferă 
unele departamente centra
le este, așa cum subliniam, 
copiat și pc plan local. ®1 
astfel „mișcarea hlrtlîlor0 
se amplifică. Numai la di
recția comercială au sosit 
In acest prim semestru 
peste 2 000 acte, din caro 
aproape 60 la sută provin 
de la Instituții fi organiza
ții comerciale subordonate.

ncpittlr.fi
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Intre asigurarea unul coeficient 
do schimburi dt mal bun șl folo
sirea judicioasă a capacităților de 
producție există o strinsă legătură, 
lucru de altfel bine cunoscut de 
către flecare conducător de Între
prindere. în acest sens, la recenta 
Conferință Națională a partidului 
s-a subliniat cu toată claritatea ne
cesitatea ca, netatlrzlst, organele’ șl 
organizațiile de partid, comitetele 
șl consiliile oamenilor muncii din 
Întreprinderi șl centralo să reva
dă șl să completeze prot 
măsuri existente In flec...., —
pentru*'.' ifenerallzâreâ' ‘schimbului

■ ÎI șl extinderea schimbului'îîl, în 
vederea asigurării unei bune încăr
cări n< mașinilor șl utilajelor.

No aflăm la uzine „Autobuzul* 
din București ; Interlocutorul nos
tru, tovarășul Ion Nenclu, secreta
rul comitetului de partid :

— Putem spune că ta uzina 
noastră, prin generalizarea schim
bului II, Introducerea și extinde
rea, schimbului III s-a îmbunătățit 
«imțltor gradul do folosire a ca
pacităților de producție șl, implicit, 
a forței de muncă. în momentul 
de fajă so află ta plin proces de 
calificare, ailt la locul de muncă, 
cit șl

’ pesta 
mare parte. strungari, meserie do

schimburilor
un raid In s-chlmbul do noapte In 
clteva întreprinderi („Sclntela*, nr. 
8W10.X.71, articolul „Schimbul de 
noapte sub semnul Improvizații
lor*). S-a văzut afonei că uzina 
,;Timpuri noi* folosea fondul de 
timp al mașinilor doar in propor
ție de 34,3 Ia sută. De Ia raidul în
treprins nu trecut 0 luni Care est» 
situația Iii prezent 7

Interlocutorul: nostru, Inginerul-

lor de la 73,3 la sută In luna moi 
1971, la aproape ®3,3 ia sută în Iu
lie 1072. N’e-nm notat o scrie de 
alte măsuri elaborate In aceste zile 
șl care vor fi aplicate, In curtad. 
în întreprindere :

• folosirea In trei schimburi a 
mașinilor, utilajelor din secțiile 
auxiliare, mecanic șef șl sculării;

e pentru întărirea asistenței teh
nico pa schimburi se va accentua

■

I

Toate instalațiile —1 
la parametrii proiectați

La ora actuală, toate instalațiile aflate la 
funcțiune In cadrul Uzinei chimico Borzeștl 
funcționează la parametrii proiectați Ultimele 
Instalații la care s-au realizat prevederile din 
proiecte sint cele pentru fabricarea perdorvlnl-,: 
lulul .ți a plnetoxuluL

— Ani de-a rindul, Instalația pentra fabri
carea p-erclorvinllului ne-n dat dc lucra — ne 
spunea Ing. Gabriel Bondor, directorul uzinei 
Procesul tehnologic stabilit prin proiect nu era 
cel mal corespunzător. Ce să înlăture acest 
neajuns, un grup de specialLșLl, condus de ing, 
Virgil Băncilă, n muncit, aș putea spune, eroic. 
In urma aplicării soluțiilor preconizate, insta
lația șl-a atins șl chiar depășit cu 10 la sulă 
capacitatea de producție proiectată.

liar studiile nu s-au oprit nici. Directorul uzi
nei ne-a relatat că, In momentul do față, ingi
nerii Nlcolne Catoaa șl Ștefan Toader, de la 
serviciul Inginerie chimică, împreună cu spe
cialiștii secției, studiază posibili taica înlăturării 
„locului îngust* de la baza de desolventaro. scurte și de calitate a acestor lucrări. Cum se 
prin care se va asigura creșterea capacității de . . _ ... ... - . .... ... -
producție a Instalației cu S0 Ia sută.

Eforturi deosebite pentru realizarea parame
trilor proiectați se depun: și la Instalațiile de 
fabricare n c-,terilor și aminelor al acidului 
2,4 D. Nu Intlmplfitpr, cea cure produce amine 
și-a atins Indicatorii din proiecte cu o jumătate 
de an mal devreme. Pentru economia națională, 
aceasta înseamnă, In plus, o cantitate de amine 
cu care se pot Icrblcida culturile de pe o su
prafață de IM DOT hectare. în prezent, specia
liștii de aici se străduiesc să realizeze înainte 
de termen parametrii proiectați șl la partea de 
esierl, aflată In probe tehnologice.

eă producă peste plan BOOT tone oțet Ulte
rior, fădndu-se o evaluare mal exigenta a re
zervelor do care dispune, acest harnic colectiv 
s-a hotârlt ca, pină la sflrșlfol anului, angaja
mentul să fie suplimentat cu Inca 2000 tone oțeL 
Acum, munca este mai bine organizata, fiecare 
echipă folosește agregatele Ia capacitatea maxi
mă, avariile țl pierderile fiind eliminate In 
talltate. Producția de oțel pe metru pătrat 
vatră șl zi calendaristică a crescut cu 50 
față de anul trecut

ia
de 
kg

Constant, la indici înalți
La Conferința Națională a partidului g-a 

subliniat cu claritate că flecare' întreprindere, 
flecare colectiv trebuie să acționeze cu toată 
fermitatea pentru respectarea strictă a norma
tivelor de Întreținere și reparare a mașinilor șl 
Instalațiilor, elaborarea unor planuri judicioase 
de reparații, executarea In perioade cit mal

programează nctlvltaten de revizii șl reparații 7 
— în unitatea noastră — ne spunea tnglnerul- 

șef mecanic Emil Stănescu de la ,.1’ollroior' din 
Capitală, in,vederea elaborării unui plan de re
vizii șl reparații dt mal riguros științific, se 
generalizează metoda preventiv planificată, pe 
care am experimentat-o cu bune rezultate. 
Aplicarea acestei metode nu se poate face declt 
cunosdnd situația reală a uzurii unul utilaj sau 
Instalații, care se întocmește acum In între
prindere, prin completarea fișei „V“, In care 
sint înscrise orele de funcționare, stagnările șl 
cauzele Întreruperilor accidentale. Pentru a 
urmări operativ timpul de funcționare a utila
jelor de bază, specialiștii uzinei nu Imaginat șlOțelarii reșițeiai își

„„_1‘-X construit un dispozitiv de înregistrare a orelorSUpUmGnte&Z& angaja,nientela de funcționare, aflat In curs de experimentare

La începutul acestui an, oțclaril Combina
tului siderurgic din Reșița s-au angajat 
<_______________________

la fabrica de cerneluri. Astfel, vom dispune de 
baza statistică certă, exactă, de elaborare a pla
nurilor de rcparațlL

A

II si III
9

— Dar plnă atunci — intervine 
tehnicianul Ion Gherman, membru 
In comitetul de partid — ne stră
duim ca, prin luarea unor măsuri 
concrete, să ridicăm dt mal mull 
randamentul folosirii utilajelor e- 
xlstentel’ De pildă, ne preocupăm

Care este situația transpunerii In practică a 
acestor planuri 7 Șl In acest domeniu, organi
zarea judicioasă a lucrărilor, a generat bune re
zultate. Lucrările de revizie capitală de la sec
ția rășini au fost efectuate Intr-un timp mal scurt 
cu 3 zale declt cel planificat. Astfel, secția a dat 
In Cele 3 zile clștlgate o producție peste plan de 
pene 3 milioane iei. Scurtarea timpului de re
vizie nu s-a făcut In dauna calității lucrărilor, 
ci prin organizarea unor echipe complexe, caro 
au lucrat in trei schimburi.

După cum se vede, la întreprinderea „Poll- 
coior* s-au găsit modalități eficiente pentru 
organizarea <dt mal judicioasă a reparațiilor șl 
întreținerii utilajelor. Esențial este ca experiența 
bună acumulată să circule cit mal repede, să 

, fie generalizată Ia toate reparațiile ce se efec
tuează In Întreprindere, cit șl la celelalte uni
tăți din cadrul Grupului Industrial de lacuri și 
vopsele.

Prin utilizarea intensivă 
a mașinilor

. inginerii șl tehnicienii de Ia 
Fabrica de hlrtle din Prundu Blrgâulul au 
produs, plnă acum, moi mult de 310 tone hlrtle 
de Înaltă calitate peste plan. In medie, In fie- ■ 
care zl el nu realizat In plus In primul semestru 
o tonă șl jumătate hlrtle. începlnd cu a doua 
decadă a lunii iulie, harnicii lucrători al fabri
cii au realizat zilnic peste plan’ mal bine de 
două tone hlrtle. Obținerea, acestui spor de pro
ducție are la bază. In principal, folosirea Inten
sivă a utilajelor. Ilotărirea lor de a-șl Îmbu
nătăți munca, de a-șl intensifica eforturile pen
tru îndeplinirea cincinalului înainte de ter
men se concretizează In angajamentul de a 
realiza, plnă la sfirșilul anului, cu 330 tone de 
hlrtle mai mult declt prevederile angajamen
telor inițiale.

MundlorUI,

F >4®

i

xistente. De pildă, ne preocupă 
adinclm specializarea pe bat 

tehnologiilor ’de grup ia ’ liniile teh
nologice, să extindem prelucrarea 
suprafețelor In mod simultan la 
cartere șl compresoaro, formarea 
mecanică șl turnarea th cochlle.

— Ce eficiență vor avea aseme-

. produc-

ită pe seama Imbunătă-

& 4
-ogrameie de 
lecare unitate >
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trolabile

mecanică șl
— Ce eflc

nea măsuri 7

de 6a ia ;șută pe seama Imbunăi 
. țirll coeficientului de -schimburi.

c
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prin școala profesională, 
4ffi) de muncitori, din care o 
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osebit de solicitată. Pe baza înca
drării lor In producție, scontăm ca 
actualul coeficient de schimburi, 
pa caro nu-l considerăm satisfăcă
tor, eă, se mărească plnă la sErșl- 
tul anului la 2,13. Ce reprezintă 

'creșterea respectivă pentru activi
tatea urine! ? Realizarea suplimen
tară n unei producții globale de 
43 milioane lei șl a unei producții 
marfă de 40 milioane Iei.

Măsurile luate pentru ridicarea 
coeficientului de schimburi au de
terminat direct creșterea indicelui 
de utilizare a mașinilor șl utllaje- k .. . —_-—

Buna organizare
dă întotdeauna...

La uzina „Semănătoarea* din 
Capitală se duce o adevărată 
bătălie penlru folosirea dl 
mai rațională a suprafețelor 
de producție din seefii; cit și 
penlru utilizarea cu randament 
tot mai ridicai a utilajelor pe 
parcursul celor Irei schimburi 
de lucru. Bunăoară, prin utili
zarea In proporție de sulă la 
sută a capacităților c:e produc
ție, In secția de montaj a uzi
nei s-a obținut, plnă în pre
zent, o depășire o planului cu 
10,9 la sulă, iar In secția do 
prelucrări mecanice planul o 
îost depășii cu 17 ia sulă. Și 
la turnătorie reziliatele sini 
concludente : față de aceeași 
perioadă a anului trecut s-a 
realizat o producție suplimen- ■ 
tară de 230 tone piese fornă
ie, care însumează o valoare 
de 1 500 000 lei. In fotografie : 
turnătorii Ion llinca. Ion Spinu 
și Ghoorghe Tălpeanu In mo
mentul obținerii unei noi piese.

Se pare, totuși, că’ măsurile sta
bilite la uzina -Timpuri noi* nu 
depășesc’prea mult faza programe
lor, deoarece situația utilizării ra- 
pacltăților de producție continuă să 
rămlnă nemulțumitoare. Și cu alte 
ocazii am avut posibilitatea să ve
dem, în programele de măsuri, pro
puneri asemănătoare, fără ca in 
realitate, să se înregistreze acea Îm
bunătățire de fapt a coeficientului 
do schimburi, a ullllzăril capacită
ților de producție. Iotă de ’ce con
siderăm că este de datoria comite
tului de partid, a comitetului oa
menilor muncii de aici să nnali- 
zoze 'neintlrzlnt cauzele car# de
termină Indici scăzu ți in utilizarea 
mijloacelor tehnico de care dispu
ne uzina. Mal multă Inițiativă, mă
suri mal clare, mal precise șl mai 
eficace, așa cum cerc conducerea 
partidului, jnal multă hotărire pen
tru aplicarea lor — tată elementele 
fundamentale ale unei activități 
ce-șl așteaptă concretizarea ta u- 

din Capitală.

Adrian POPESCU

. J i 
șef al uzinei. Eugen Anchevlcl, ne 
relatează, cu darea de seamă sta
tistică in față : In 1972, pe prime
le 0 luni, coeficientul de schimburi 
planificat a fost de 1,70, cal tea li
za t numai 1,40, Iar Indicele de fo
losire a utilajelor In secțiile de bază 
nu s-a ridicat. In medie, declt la 
SI la suta, deși a fost planificată 
o proporție de 67 la sulă.

— Care sini cauzele acestei stări 
de lucruri ?

— în cea mal mare parte, lipsa 
unor cadre calificate. Sperăm că, 
prin calificarea unor muncitori in 
școala profesională. In special fe
mei, vom butca, spre sfirșilul tri
mestrului III al anului curent, să 
realizăm două schimburi la prin
cipatele mașini. Do asemenea. In
tenționăm să repartizăm muneilo- rina „Timpuri noi1

redistribuirea cadrelor tehnice, In 
așa fel Incit un număr tot mal mare 
dc maiștri și tehnicieni să lucreze 
In toate cele trei „opturl* ale zi
lei do muncă ;

• utilizarea mal bună a timpului 
de lucru se va realiza prin mări
rea zone! dc servire a mașinilor 
și uliinjelor din grupa frezelor șl 
rabotezelor ; 39 dc muncitori vor 
deservi 60—63 de mașini.

« In scopul Îmbunătățirii condl- 
. țlilor sociale, pentru muncitori se 

pa da in folosință, In curisrd, un 
cămin cu MO de locuri.

La uzina „Timpuri noi* — cea
laltă unitate Investigată — In do
meniul generalizării schimbului II 
și extinderii schimbului UI răritl- 
ncrilc in urmă sint accentuate. De 
ce, natură ,slnt cauzele unei atari 
stări de lucruri 7 în toamna anu- dl cu experiență să lucreze Ia prin- 
lui trecut, ziarul nostru a Întreprins clpalele mașini.clpalele mașini.
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Inspectoratul gospodăririi fondurilor fixe 

să-și exercite mai energic funcția principală:

/

BUNE BEZULTÂTE
Uzina „Metalul roșu

din Cluj:
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pentru 
ilcwlrea

idul de Încărcare poate spori 
3 la sută, at.lt la utilajele din 
de bază, cit șl la cele auxl-

Se poate aprccln că majoritatea 
unităților productive din Județul 
Vllceo s-au concentrat, tot mai mult, 
in acest an asupra gospodăririi ju
dicioase a fondurilor fixe din do
tare. Fabricai de talpă și încălță
minte din cauciuc-Drăgășanl de 
pildă, după ce mai Intil n atins pa
rametrii, proiectați, In medic cu o 
lună mal devreme,’lucrează In orn 
actuală, cu toata cele 4 secții ale 
sule, la întreaga capacitate. Dina
mica utilizării dt mal eficiente o 
fondurilor- fixe pe ansamblul fa
bricii reiese, de altfel, mal plastic 
din următoarea comparație. Dacă In 
1970 s-a realizat o producție globală 
de 0<BO de lei la fiecare o mie de lei 
fonduri fixe, In ultimul an al aciua- .___ ,_____
lulul cincinal ®e va ajunge la o necesitățile economiei națloni 
producție in valoare de cel puțin ciuda acestei prevederi, unii 
2 710 lei, reprczcnllnd o creștere do 
peste 4 ori și Jumătate.

Pălrunzlnd Insă In esența lucru
rilor, vom constata că nu In toate 
unitățile Industriale so acționează 
cu aceeași răspundere. In spiritul 
prevederilor legale, în vederea fo
losirii judicioase o capacităților de 
producție, Încărcării depline a ma
șinilor șl utilajelor. Iată, fn acest 
sens, un sumar de probleme caro 
trebiilo soluționate nelntlrzlat prin 
măsuri tehnlco-organizatorice, co
respunzător sarcinilor stabilite de 
Conferința Națională a partidului : 

o Unele Întreprinderi cu pondere 
mare in economia Județului mal 
țin in „naftalină*, fără să găsească 
vreo Justificare, aproape 200 de 
mașini șl InslaloțjLI; a căror valoare 
se ridică la 8,7 milioane lei. O parte 
din acestea n!c! măcar n-ou dat un 
leu producție, in vreme ce altele, 
la diva timp după achiziționare, ou 
fost trecute pe lista disponibilități
lor. Bunăoară, Grupul do șantiere

_________

f i; ' i .i. ■ t 't' ■ ■ I. . i i
■ ii

efectuează ta timp șl calitativ re
viziile tehnice ți reparațiile.

I.C.H. Lotru a achiziționat 14 doza
toare, in luna aprilie a anului tre
cut, pentru ca, după 5 luni, să le 
treacă pe „linia moartă* șl să aș
tepta apariția vreunul solicitant 
Un număr de 10 de utilaje și Insta- 
lațll de la Grupul Industrial de chl- ț[ej amintite la Crapul
mic Rm. Vilcea nu stat integrate do -chimie din Rm. Vllce
in fluxurile tehnologice, ceea ce nu 
este un semn: de bun gospodar pen
tru conducerea grupului

’• Cum sint folosite Insă utila- cflfjnj|
jele aflate In exploatare ? Legea nr. 
14'1071 precizează că o bună utili
zare a fondurilor fixe Impune sta
bilirea In plan a unor niveluri de 
producție rare să asigure încărca
rea completă n capacităților șl spa
țiilor productive, in concordanță eti 
neceallâtlle economiei naționale. în 

___ ’I fac
tori de conducere. Intre care ing. 
Victor Poltorațchl, directorul gene
ral al grupului, opinează șl acum 
pentru acordarea unei „rezerve de 
capacitate* de 10 la .sută, spre a 
avea un plus de garanție In înde
plinirea sarcinilor dc plan. Oare a- 
semenea „rezerve* nu- rint de na
tură să Justifice unele pierderi de 
producție cauzate dc numeroase 
defecțiuni mecanico șl electrice, de 
alimentarea defectuoasă cu abur 
tehnologic, energie sau materii 
prime ?

o Tot la Grupul Industrial de 
chimie din Rm. vilcea nu sint apli
cate întocmai prevederile legale 
referitoare Ia repararea utilajelor 
ji instalațiilor din dotare. Dintr-o 
obișnuință mal veche, se omite șl 
In prezent întocmirea imul grafic 
lunar de reparații care să stabi
lească, de comun acord cu șefii sec
țiilor șl fabricilor, perioadele opti
me, pentru ca aceștia, la rindul lor, 
Șă poată urmări modul In care ®e

’’ ’k

Față de această stare de lucruri, 
se pune întrebarea : ce măsuri s-au 
luat și se vor lua pentru aplicarea 
îi respectarea prevederilor legisln- »i„i —liii.j i„ r-—...| industrial 

JM.Jcea 1
— în ultimul timp, ne relata to

varășul Inginer Mircea Caragea, 
jefui _ serviciului mecunic-reparațll 
din cadru] acestui grup Industrial, 
au toat luate o seamă de măsuri Jn 
Jublu sens : pe de o parte, s-a ac
ționat mol hotărî! pentru folosirea 
utilajelor disponibile In alte secții 
ori au fost redistribuite unor uni
tăți ale industriei chimice, iar, pe 
de altă parte, pentru prevenirea 
stagnărilor In producție s-a hotărlt 
să se Întreprindă onalize temeinice 
asupra cauzelor care provoacă di
verse defecțiuni mecanice, electrice 
sau de alimentara. Pe această bază, 
soluțiile propusa vor fi urmărite, 
plnă la finalizare, de către factorii 
da răspundere desemnați pe fie
care compartiment tehnlco-produc- 
tiv In parte. Cit privește documen
tațiile folosite la lansarea comenzilor 
de revizii șl reparații, serviciul nos
tru a trecut, în momentul de față, 
la elaborarea unor Instrucțiuni dc 
simplificare a actualei metodologii, 
care vor fl aplicate începlnd cu anul 
viitor.

Puțin, prea! puțin. In comparație 
?u acuitatea problemelor ce au apă
rut la Grupul Industrial de chimie 
din Rlmnlcu-Vllccn In domeniul 
folosirii cu maximum de eficiență a 
utilajelor șl instalațiilor.

Ion STANCIU 
corespondentul „Sdnleii"

Jublu sens : pe de o parte, s-a ac-

Concret, care sint acțiunile pe 
care le vor Întreprinde In peri
oada Imediat următoare organele 
Inspectoratului General de Stat 
pentru Controlul Gospodăririi Fon
durilor Fixe î — l-am Întrebat, 
la începui, pe ing. Niculae Vulcan. 
Inspector general de stat' adjunct

— Mal IntJl, vom acționa cu fer
mitate pentru aducerea iu Îndepli
nire a sarcinilor privind generali
zarea schimbului II, introducerea șl 
extinderea schimbului III. Pentru 
aceasta, In planul nostru de muncă 
s-a prevăzut sporirea In'73 a nu
mărului de unități ce urmează 3 
0 controlate In semestrul II. Vom 
efectua controale sistematice In 34 
de întreprinderi Importante, în sco
pul identificării cauzelor unor defi
ciențe privind siguranța In exploa
tare n fondurilor fixe, începlnd de 
la instalații sub presiune șl nină la 
linii tehnologice complexe. Neajun
surile constatata vor face obiectul 
unor analize cu conducerile minis
terelor do resort

Ne propunem,' de asemenea, rit 
desfășurăm o acțiune energică In 
42 de Întreprinderi pentru eviden
țierea șl punerea In valoare a 
rezervelor de capacități, prin elimi
narea „locurilor înguste", moderni
zarea Instalațiilor sau tehnologiilor, 
folosirea Intensivă a mașinilor pr 
fluxul tehnologic! Ca modalitate de 
lucru In această acțiune vom adop
ta principiul conlucrării cu condu- -11 durate! de Imobilizare a 
cerile întreprinderilor și centralelor 
pentru a stabili operativ cele mal . . _ ___ _____ .. ___
judicioase soluții. O pondere deo- prin mal buna pregătire și orga- 
sebită în cadrul activității noastre 
o va ocupa urmărirea respectării 
normelor legale referitoare la func
ționarea și exploatarea mașinilor.x*' —_

instalațiilor și utilajelor, efectuarea 
la timp ți In condiții de calitate a 
lucrărilor do Întreținere șl reparații.

Acțiunile de control sint astfel 
organizate Indt, pe Ungă caracterul 
analitic și do sancționare n abateri
lor de la prevederile legii, prcln- 
timplnarea opririlor accidentale șl 
degradării premature a fondurilor 
fixe să rapete o deosebită Impor
tanță in practică.

— In ce mod r.e va asigura defi
nitivarea cadrului organizatoric el 
activității de gospodărire a fonduri
lor fixe in economie 7

— Deoarece Inspectoratul este 
Înființat de relativ puțin timp, ur
mărim ca In acest an, In paralel cu 
efectuarea controalelor de fond pri
vind gospodărirea fondurilor fixe, 
«ă cunoaștem direct problemele fie
cărei întreprinderi’, pentru ca In 
funcție de experiența acumulată să 
perfecționăm metodologia de lucru 
șl să organizăm mni bine activita
tea de control șl analiză. Principa
lul obiectiv 11 constituie creșterea 
rolului controlului preventiv. In 
altă ordine de idei, sint In curs 
lucrările de stabilire. In detaliu, a 
jbllgațiilor întreprinderilor prl- 
yind gospodărirea fondurilor fixe. 
Vor fi revăzute normativele de re
parații In scopul adaptării, acestora 
la condițiile reale create In ulti
mii an! In Întreprinderi, ai reduce- 

capa
cităților pentru ef C.uarea lucră
rilor de întreținere și reparații.

EXTINDEM LUCRUL 
LA MAI MULTE MAȘINI
In aceantă întreprindere clujeană 

se produc, utilaje șl piese de schimb 
pentru ■ Industria ușoară. Despre 
măsurile Inițiate pentru utilizarea 
Intensivă a capacităților de produc
ție discutăm cu inginerul Emil 
Oachlș, directorul urinei, care ne-a 
relatat :

— Pentru a îndeplini sarcinile 
Imediate, stabilite de Conferința 
Națională a partidului In domeniul 
utilizării cu randament superior a 
capacităților de producție, mai ales 
a mnșinilor-unelte, accentul l-am 
pus. intre altele, pe organizarea ști
ințifică a muncii la pometele de’lu- 
«u Ojezervă In acest sens constă 
In'extinderea lucrului In mal multe 
mașlnl-unelte, care se pretează la 
aceasta. Spun extindere, deoarece 
avem o experiență in acest sens. 
Astfel, In cazul mașinilor de rabo- 
tat (șeplngurile), un muncitor lu
crează la două mașini, iar la cele de 
frezat paturi pentru ace de tricotat, 
uti muncitor lucrenzâ la trei mașini 
și obține o productivitate înaltă. 
Acum s-a creat posibilitatea să ex
tindem acest procedai la 26 mașinl- 
unelle, tar muncitorii devenițl dis
ponibili vor lucra la alte utilaje. 
Am șl dispus gruparea acestor ma- 
șlni-unelte in așa fel incit un mun
cilor să poată deservi mal multe 
mașini, in condiții normale dc ofort 
Prlri această măsură se va asigura 
nu numai ameliorarea lipsei de 
forță de muncă calificată, dar se 
vor obține șl Importante economii, 
ca urmare a creșterii productivită
ții muncii. în perspectiva apropia
tă vom trece la programarea șl 
realizarea întregii producții cu aju
torul mașinilor de calcul, ceea ce 
ne va permite să luăm măsuri ope
rative In vederea Încărcării depline 
a capacităților de .producție.

• ? "4, ' ’ J i '■ V . , • ' > • . <■„. *

C.EI.L. din Cluj

— Ce posibilități există 1 
mărirea randamentelor in fol 
capacităților de proilucție ?

— Gradul de încărcare poate 
la 00—83 ‘ ’ -------
secțiile G- --T-.__ ____________ _
liare. în vederea Încărcării mai ju
dicioase a mijloacelor tehnice, >ln 
exploatări și in fabricile de mobilă 
s-au întocmit programe de lucru. 
Ele vizează perfecționarea teh
nologiilor, modernizarea unor u- 
litaje șl mașini, eliminarea u- 
nor .Jocuri înguste*, prin autodo- 
tări sau cooperare, evitarea „golu
rilor* In aprovizionare, cu alte cu
vinte. măsuri de organizare supe
rioară a muncii.

-»• Clnd ■ vor fl aplicate aceste 
programa de lucru ’

— Majoritatea măsurilor pre vă- 
zute au termen de realizare In tri
mestrele III și IV o.c.. Așa, de pil- , 
dă, extinderea lucrului In brigăzi 
complexe cu plata In acord global 
șl a mecanizării unor operațiuni g-e 
vor finaliza plnă la 1 octombrie n.c.

Uzina „Balanța" din Sibiu:

ritor* In aprovizionare, cu alte cit'
i 3

■3
:1

X

nlzare a acestora.

Convorbire roolizatâ de 
Cornelia CARLAN

J

LICHIDĂM „LOCURILE 
ÎNGUSTE" DIN SECȚII

— Conferința Națională a P.C.R. , 
ne-a atras tuturor atenția câ in do
meniul utilizării capacităților de 
producție trebuie acționat cu mâl 
multă fermitate. Acest marc rezec-- 
vor al producției trebuie să-l ex
ploatăm pe deplin. Șl-I vom ex
ploata începlnd din aceste zile... i

Așa a inceput discuția noastră cu 
tov. Ioan Alexandru, Inginer șef 
adjunct nl uzinei siblene. In conll- 
nuaro, ne-n spus :

— Cea ntal mare Miale de cap 
ne-o dau, de clnd mă știu în acea
stă uzină, atelierele prelucrătoare 
din secțiile de bază, cunoscute ch 

vnn-> tavM »i înguste*. Abia lichidezi ovom trece sa programarea șî .ștrangulare" la freze/ câ apar al- 
za. ea IntrenU nrrwtneHI «. „h,. leJeJa s!jrungurIi ,1q rrla?|ni de rec

tificat sau la prese. Numai în a- 
ceste ateliere se află ascunse cel 
puțin 10 la sută din rezervele de 
creștere a producției. în ultimele 
zile, prelucrările metalice nu con
stituit obiectivul de investigație al 
unul larg colectiv de special iști al 
uzinei. Acest colectiv a șl întocmit, 
de altfel, un pian special de măsuri. 
Două din aceste măsuri, cred eu, 
vor delermlno o schimbare radicala 
In folosirea cnpacilățllor de produc
ție șl, in primul rlnd, in înlăturarea 
„locurilor înguste* : 1 : extinderea 
lucrului In mai mulie mașini — Ia 
treze, raboleze, mașini de așchlat — 
măsură experimentată cu bune re
zultate. plnă acum, Io 3 la sută din 
freze șt mașini de rectificat ; 2 : o- 
slgurarea. intr-un timp record, n 
forței de muncă necesare prin tri- l 
plarea locurilor de școlarizare — u- 
cenicic ta locul de muncă, cursuri de 
scurtă durată.

MĂRIM GRADUL 
DE ÎNCĂRCARE 

A MIJLOACELOR TEHNICE
Am discutat șl cu Ing. Cornel 

Broșleanu, director general al Com
binatului dc exploatare și Industria
lizare a lemnului din Cluj.

— Combinatul nostru — ne-a spus 
Interlocutorul — funcționează ca 
organizație economică cu statul de 
centrală, cu gestiune proprie ți orc 
In componența ®a 0 unități de pro
ducție. în toate acestea sarcinile 
stabilite in Conferința Națională n 
partidului in domeniul utilizării ca
pacităților do producție nu avut un 
puternic efect mobilizator.

AI. MUREȘAN
Nlcolae BRUJAN 
corespondenții „Sanlea"
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SCiNIEIA — morti 1 august 1972
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Prin măsurile luato pen

tru aplicarea holărirllor 
celui de-al X-laa Congres 
al partidului s-a accentuat 
șl mol mult poziția condu
cătoare a Industrie! In an
samblul economiei națio
nale, a crescut șl mal mull 
rolul cercetării științifice. 
Recenta Conferință Națio
nală a partidului deschide, 
prin hotarîrile adoptate, 
no! perspective pentru le
garea el șl mnl slrln&ă de 
cerințele practicii.

După cum se știe, fn lu
mina directivelor trasate 
de conducerea partidului. 
Ministerul Industriei U- 
șoare a dezvoltat un Im
portant sector de con
strucții de mașini, menit să 
satisfacă nevoile de utilaje 
ale Întreprinderilor indus
triei ușoare românești. 
Dezvoltarea și întărirea a- 
cestul sector reflecta înțe
legerea sarcinilor con
crete, trasate de tovarășul 
secretar general Nieolae 
Ceaușescu, ln vederea re
ducerii importurilor șl 
completării parcului de u- 
tilajo intr-o măsură cit mal 
mare prin autouiilore.

Tot această străduință a 
dus șl la înființarea și dez
voltarea unul nucleu do 
cercetare la una din unită
țile producătoare de.utila
je pentru Industria ușoară, 
la „Metalo-tehnlcn* din Tg. 
Mureș, caro arc sarcina de 
a contribui la proiectarea 
șl Îmbunătățirea calității 
mașinilor fabricate, finind 
seama de ideaa că lăuzi loa
ra de a construi mașini cu 
parametri ridicați, la un 
preț de cost minim.

Cu toate că au trecut 
doar clțlva ani de la Înce
perea activității de cerce
tare, colectivul nostru a 
reușit :a obțină unele re
zultate bune. Fără a fi 
nici pe departe mulțumiți 
do rezultatele de plnâ acum, 
aș dori totuși s& mă refer 
la cltevn din principalele 
realizări.

In cursul ultimilor doi 
ani am reușit să elaborăm 
II Invenții, dintre caro 
două, care au fo«t prezen
tate ln saloane internațio
nale, au fost medaliate cu 
aur și argint. Țin să men
ționez că la astfel de re
zultata am putut ajunge 
și datorită sprijinului mo
ral șl material acordat co
lectivului nostru de către 
organele locale de partid 
și conducerea ministerului 
de resort

La elaborarea procedee
lor tehnologice noi am 
avut In vedere, ln primul 
rind, eficiența lor econo-

mică prin reducerea con
sumului de metal — In spe
cial la oțeluri aliate — 
reducerea do mani.
prin obținerea do perfor
manțe superioare la 
duse. Este semnificativ In 
această privință noul pro
cedeu do turnare de preci
zia, prin elaborarea căruia 
am pus bazele dezvoltării

realizarea ______ ______ ,
producția. Da altfel, legă-

sarcinilor: do

c — prin tura cu celelalte activități 
operă șl a fost Întărită șl prin con-

pro-
trlbufia noastră adusă In 
domeniul formării de ca
dre pentru proiectare șl 
pentru producție din Întreg 
sectorul de construcții de 
utilaje al Ministerului In
dustriei Ușoare. ,

-- -----—
pe lingă Institutele de 
cercetări departamentale, 
trebuie urmărită dezvol- 
------b~——1 nu
cleelor de cercetare rara 
și-au dovedit capacitatea 
ior prin rezultatele obținu
te. Experiența țărilor cu 
Industrie dezvoltată, pre
cum și propria noastră ex
periență au arătat ca prin 
elasticitatea șl operativita
tea nucleelor de cercetare 
din uzine, acestea formea
ză o vcrigfi importanta a 
legăturii dintre cercetare și 
producție. Prin cuprinderea 
acestor centre și ln progra
mul unitar de cercetare se 
poate asigura o diviziune 
judicioasa n muncii Intre 
diversele unități de. cerce
tare, obțin indu-se p efi
ciență maximă pentru in
dustrie.

în aceeași ordine de idei, 
se cere relevata șl func
ționarea nasatisfăcătoare 
a sistemului informațio
nal în cercetarea ștUnțlti '.fi. 
Institutul central de do
cumentaro tehnică a a- 
vut o Inițiativă utilă 
prin organizarea unor sis
teme operative de Infor- 
mare, dar. din păcate, aces
tea au pierdut pe parcura 
foarte mult din eficacitatea 
lor. De aceea, cred că te 
impune revizuirea Întregu
lui sistem informațional șl 
de documentare pentra 
cercetarea științifică șl pu
nerea Iul (je baze mult mal 
operative.

Colectivul nostru a înțe
les p-e deplin chemarea 
partidului de a realiza 
cincinalul înainte de ter
men, sarcinile moblilzaioH- 
rc stabilite de Conferința 
Națională șl răspunde cu 
toată convingerea ți lot en- 
tuzIoMnur la această che
mare. Deși au trecut nu- 
țlne zile de la încheierea 
lucrărilor conferinței, prac
tic am început transpu
nerea ln viață a indicații
lor cuprinse In raportul 
prezentat de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a parti
dului — șl anume ca cer
cetarea șfilnfifico-tehnică 
6&-yl sporească contribuția 
la realizarea obiectivelor 
planului de dezvoltare eco
nomică și socială a patriei 
noastre.

Dr. !ng.
Koloszvary ZOLTAN 
șeful serviciului cercetare 
uzina „Meîalo-tehnica” 

înseanînăȚcA di" Tlrgu-Murej

aștepți toate, formalitățllo 
necesare pentru „oficiali
zarea”' acesteia. Formallta-, _____  ________ „
file davin șl mnî greoaie tarea șl Întărirea 
dacă pa -parcursul cercetă- ' " 
rii sc ivesc probleme caro 
necesită importuri, chior 
neglijabile ca valoare, sau 
dacă valorificarea se faco 
pe pion extern. Co rezultat 
nu toate acestea î In pri-

c j o e m a -
DIMITRIE ANGHEL

iei

■
PBOGOANUL I

r.

UN DOMENIU ÎN CARE CEEA
NECESAR ESTE Șl PE DEPLIN POSIBIL

e/yg Lii-u fi', „n——ă' f
1

a Directorul : LUMINA — 6; SLSJ; 
16; IMS.
a Dacă o marți, o Belgia : LU- 
uEAFAttUL — a; 11,13; U.®5; ,16; 
18.M; 35,13, BUCUR&jTX — 6; U JS: 
ÎS,3;; 16,m; 18,45 ;■ 11, GRADINA,
DOINA — 29,.13.
e Naufragtafi in spaiJu (ambele 
serii) : PATRIA — 6,S3; 13; 1MO; 
Ifl, CAPITOL — 0; 13; 15; 18;, 31, 
la grădină — 2®,15.
a lîaiaila iul Cable Hogue : SCA
LA — 8,43; 11.15: 13,431 16,13; 18,43; 
31,15, FESTIVAL — 8.13; 1Î.15;
13,33; 16; 18,M; 31, ta grădină - 
S», FAVORIT — 6.315; 11,43; 13,13; 
1M3;_ 18,13; MJ13, GRADINA SE-

13;

i

Centenarul unui scriitor

necunoscut încă pe măsura

meritelor sale

turnâtoriel de Ia „Mctnlo- 
tehnica*, asigurind. totoda
tă, ca prin ulllajolo ’de 
concepție proprio 
mare parte invenții —rea
lizate prin autoulitare să 
reducem importurile cu 
peste S milioane lei volută 
Dupâ concluziile noastre, 
aceate procedee vor putea 
aduce o eficiență economi
că și mal importantă, .dacă 
se vor 
ramuri 
țlonale, 
ramura 
mnșInL

Po lingă elaborarea do 
noi procedee ne-a preocu
pat și întărirea legaturilor 
cu producția, asigurind un 
fel de „retroinformare* 
producțlc-cercelaro. în a- 
ceastă prijHnțfl s-n dovedit 
utilă practica coordonării 
directa n unor ateliere, a- 
dlcă existența unei răs
punderi directa față do

|,M Deschiderea cmialur.il • Te
lex.

6,05 Cintece șl jocuri populare, in
terpretate de ansamblul ar - 
Usslc ai UCECOM din muni
cipiul BucurcțU.

5,1:3 Căminul
10,M' Curs de limba engleză. Lec

ția n 7-n.
10,M Prim-plan : Tudor Morar.

Printre preocupările ti
vind ca obiectiv realizarea 
unul repertoriu adecvat 
stagiunii estivale se În
scrie, desigur, Inițiativa 
Teatrului Național „I.L. 
Caraglalc* — unică In fe
lul el — de a prezenta o 
nouă montare : ..Despre u- 
nele lipsuri, neajunsuri și 
deficiențe în domeniul dra
gostei”. FSte vorba despre 
o lucrare Inedită, care > 
poarta semnătura Iul Al. 
Mlrodan, dramnturg care 
8-a făcut cunoscut publi
cului prlntr-o bogată și 
susținută activitate drama
tică. Dramaturgul — care 
debuta In 19M , cu „Ziariș
tii*, piesa unei tranșante a- 
tltudlnl in lupta pentru e- 
chftate socială șl pentru 
suprimarea abuzurilor —- 
s-a impus ln primul rind 
ca autor al unui teatru in
spirat din actualitate șl de 
certă preocupare etlcA

Regăsim șl in această 
nouă lucrare a lui Al. Ml
rodan — prezentată recent 
— atit atracția către pro
blematica morală, cit șl li
nele dintre calitățile de 
stil, specifice dramaturgu
lui ; regăsim plăcerea șl 
inteligența replicii ; o a- 
nume varietate șl stăplnlre 
a mijloacelor comice.

Titlul noii montări este 
glumeț și derutant tot
odată ; căci piesa lui Al. 
Mlrodan nu este, așa cum 
ar indica, In prima vedere, 
alăturarea tautologică a u- 
nor termeni d ședință, o 
B-atlră la . adresa tratării 
mecanice, birocratice n fra
gilelor relații Intime. A- 
tuncl ? Desiire ce este vor
ba ln această comedie cu 
9 tablouri și un epilog in 
care regăsim aceleași per
sonaje : EI, Ea șl nelipsi
tul Costlcă ?

„Despre unele lipsuri...” 
ne oferă o succesiune dc 
varlațlunl — de fapt ln 
actualitate — pe o temă 
foarte veche. Ea ne re
amintește că imaginea 
acelui cuplu în care El și 
Ea refac un tot ce se com
pletează perfect, armonios, 
contlnuâ să râmină adesea 
doar un Ideal ; că deplina- 
lor fericire este mereu di
namitată de „unele” ne
ajunsuri. (Șl poate in „lip
suri” sta nu numai Urnita, 
cl șl esența fericirii 
ne — tte Insinuează 
mfirăclune).

AL Mirodan este 
ocupat să Înfățișeze 
ipostaze ale relației băr- 
bat-femefe, medltlnd. sn- 
tlrizJnd cu bonomie.. ,cu 
mijloace artistice, uneori 
mal subtile, alteori mnl 
crude, „deficiențele”. De
monul contradicției Influ
ențează conștiința șl dîrî-

v

de 
—’ In

aplica șl In alte 
ale economiei an
ca de exemplu In 

construcțiilor do

Cu toate rezultatele ob
ținute, așa cum s-a des- 
pris șl din spiritul Confe
rinței Naționale, din înalta 
exigență a dezbaterilor 
saie, va trebui să avem In 
vedero în continuare acele 
elemente, acele situații care 
frinează activitatea noas
tră, eficiența eL

In primul rind, trebuie fă 
amintesc formalismul șl 
metodologia greoalo cu 
care ne lntllnim ln multa 
sectoare, tnceplnd cu pro
curarea do documentații și 
lermlnlnd cu valorificarea 
cercetărilor încheiate. Deși 
nc-am așteptai ca in urma 
activității' de organizare 
științifică a muncii și a 
producție! să se reducă 
mult drcullul actelor șl do
sarelor, din păcate, această 
practica verile persistă. 
Clteodntă fi se pare că este 
mai ușor să inventez! o 
nouă tehnologia declt Să

mul rlnd, se prelungește 
termenul de realizare o 
cercetărilor, se mărește de- 

realiznreacalnjul Intro 
ideii, ca atare, și aplicarea 
el In practică.

De asemenea, mai perris- 
tă Încă lipsa de Interes din 
partea acelora care trebuie 
să aplice cercetarea. Iner
ție -sau frică do nou. ;Ln 
nivelul sarcinilor care re
vin Insă economiei națio
nale, chiar In prezentul 
cincinal, această atitudine 
a multor conducători ide 
Întreprinderi, cu pretextul 
„a mers douăzeci de ânl. 
de ce să nu meargă și 
acum* nu mal poate fi 
menținută. Cercetarea zilei 
de astăzi trebuie, si fie pro
ducția zilei de inline.

Hdtărlrile Conferinței 
Naționale accentuează im
portanța muncii de cerce
tare la toate nivelurile. 
Acest lucru I 

' . j ; ■ L'

Ltcr - m.
o l?jpul nesi-u : VOLGA — 15; 
1S.JD; 16.13; 1B; 39,30, FLACăJlA — i 
13,IC: 18; 33,!3.
• Vedere de pe pod : CENTRAL
— B.93; 13; 16; 17,30; 33,13, DU- 
GKGI — IM®; 18, la grădină - 
39.13.
a Dragoste șl amenxl s FLOHEAS- ,1 
CA — 13,35; 13,: îa,SJ.
a Desculț ln parc : VICTORIA —
6; 11.13; S2,J®; 10; ia.3®; M,43.
a De-aș fi Harap Alb 1 TIMPURI 1 
NOI — 6,35—19,13 ln conUnuarc.
a Ferma din Arizona : FEHOVIAR
— 0: 1LS5: 1B; 1IJ®, MELODIA —
®; iw: 10; MODERN — 9;
13,35; 1®; 15.S3, in grădină — ».
a Explozia albi : DACIA — 6; 
11,13; 13,5»; ÎS; 18,13; 33,20.
a Ulllmnl tren din Gnn Ilin : EX
CELSIOR — 3; 11,16; 13,20; 13; 
18.13; S3,S3. ‘
a Program do desene animale 
penlru copil — 10; 11,13. Osceola
— 13; 13,23: 18; 20,15 : DOINA.
a Jocul do-a moartea : GR1VTTA
— 8; 11,13; 13,23; 13,«; IMS: 3LS5, 
FLAMURA — 0; 11,15; 13.S3; 16; 
18,15: MJ0. .
a Aventuri la Starea Neagră i 
LIRA — 16, la grădină — M.15, 
VTTAN — 16, la grădină — M.13.
a Marea speranță albă : BUZ.EȘTI
— 13,29: ta. la gradină — Wj:.
a Compartimentul ucigașilor — 10; 
îs: H: 1S: I8.l6. Hebeca - 39,3» : 
CINEMATICA (sala Union).
a Doamna și vagabondul s UNI
REA — 1B.3®: 1®.
a Felix șl OtUla ; COTROCEM — I 
1340: 19.
a Inima e un vinilor singuratic : 1 
DRUMUL SATUf — 15.13; 17.15; M. ,
• 15 fete șl un marinar s PACEA 
—.15.43: 18; 3®.
a Robin Hood :

1: ,W Film serial 
„Dinamita

11,45 SelccUunl din 
.JPramcnada duminicală".

1S.M Telejurnal.
17,13 Deschiderea emisiunii de 

“ după-amlazfi. Guri da; limba’ 
franceză. Lecția a 8-a.

18,W Steaua polară. Cabiget.jde 
orientare școlară .ța profesio
nală. Kiev șl ucenic.

18,S3 „Hcrcuîes "73“. Fcsfivalui In- 
terjudtfțean de folclor de la 
Băile Iierculane, in sunet, și 
imagine.

18,5'3 Muncă, demniiale, integrare 
sodală. Dezbatere/ Ia care 
parUeipă : Gheorghe Berescu, 
sel de departament ta Insti
tutul ile ștanțe politice șl de 
studiere a problemelor națiu
nii, Ion șerbănescu. strungar

am îndurera. 
__ ____ ____ actele cl — 
Înclină să afirme cu un 
străveziu și Inofensiv mi
soginism, comedia. -NI se 
reamintește că Ea, fe
mela, este cea a cărei dia
lectică n sentimentelor șl 
conduită ne sugerează că 
omul nu o întotdeauna o 
ființă rațională; că femeln 
e uneori egoistă, frivolă 
șl... sensibilă la daruri.

Preocuparea conferirii 
unul sens moral, îndemnul

Îează actele 
)ar mal ales

if

uma- 
cu a-

pre- 
clteva

i

: „Sa't:-. Germain*, 
din cărți*.

emisiunea

la uzinele „Grivfia roșie”, 
Nlcolae Haraga, consilier ju- 

~zz la Ministerul Mun
cit, Petre Da'.culescu, cerce
tător la Central de corectări 
«mira prabtemele UnereMul. 

15.23 itol de seri.. . fiîWt
19,w Telejurnal a Hotarîrile Con- 

.-c ț ferinței; Nafionaie a partidu
lui — cauză a întregului nrs-

B3,SS Seară de teatru : „intoareerea 
tatălui risipitor* de Ion D. 
Sirbu. Premieră pe țară. în 
dlsiribufie : Enioholl Petrul, 
Dana Comnea. Ovtalu Mol
dovan, Neamțu O’.onel, Toma 
Dlmltriu, Adina Popescu, 
Consiantln Codrescu. Violeta 
Andrei, MJrcca Anghelcscu, 
Constantin Crtatescu, ~ '
Dron, Cristina Tacot,

r

■ • ridic șa! la

țra popor.

șitul secolului al XIX-lea, 
apoi clndva, după descope
rirea gipsului, clinicilor, 
a automobilului, npoi In 
jungla comunei primitive 
etc. Mai lntli tn tara unul 
castel Venioux, apoi In 
București, apoi In Africa, 
apoi Intr-o Românie sflrte- 
cală de gloanțele primului 
război mondial, apoi In 
Persia etc... Iar In cele din 
urmă pa Lună, de unda se 
zărește Saturn...

Criteriile acestui aparent

ut. f.', ,B,M Trieste
de

atantln Rauțcht, Dem. Savu. 
Vait Volmilcscu. Radu S-.oo- 
nesen. Ion Podoleanu, Jean 
Rede-. Regia : Tudor Mă- 
râ-îcu.

" ~ ’ lob : itinerar cjvefion. 
oro*. ... '

r ,, .
TROGUAMUI/n

30,C0 Trierineraateca pentru copil : 
„Corabia pasărea albss>‘.râ” — 
proilucUe a s'.udîourilor iugo- 

Medalion Dușan Vu-slave (I). 
Itotlc. 

»,S3 Agenda. 
31,40 LuminUo

terprețl : 
Agoilon. 
WeXss.

rampei. Ttne.-i ir.- 
vlolonlstul Andrei 

Le p!r.n : Ferdinand

r

Dorin 
Con-

Nu poți să nu observi — 
o dală cu toată lumea — că 
o parte dintre tablouri sini 
variațjuni pe aceeași ob
servație do viață șl In a- 
ceeoți tonalitate, cu ace
leași mijloace ; că unele 
tablouri sint lungite didac
ticist fără o aduce accen
te etico de greutate. De 
aid o Inevitabila monoto
nie. Sa tace simțit un li
vresc excesiv ; secvențe 
Întregi par. a fi mai mult 
pprodii sau simple adnotări 
la lucruri știute.

Pirotehnici verbală nu 
este dintre cele mai spoc- 
teculoaxc.

știute.
iln verbală

22,15 Telex tchnlco-șUlnUflCL
23,23 Dicționar _ muxlcal-dlstrâcUv.

i . ..’ji ?.*

'•i

•• '#’■1 
t* J ' '

CARNET TEATRAL
.AL. MIRODAN

T

■piSffi si SftHlB

IA TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARAGIALE"
■I

implicit la evitarea luării 
in tragic a acestor steri de 
lucruri, dar șl cel ta cu
noaștere șl ’perfecționare 

■ umană slnt evidente. Ihi- 
tem spune așadar că in
tențiile comedie! sini salu
tare șl, de asemenea, câ
fantezia scriitorului faco 
uneori bune servicii 
materializarea acestor 
cente.
‘ Tiparul piesei nu. o lip
sit de o anume ingeniozi
tate.. înzestrat cu structură 
de Iremediabil „scriitor 
fantezist* (o categorie mai 
frecventa Ln poezie declt 
In teatru), Al. Mlrodnn ișl 
situează tablourile piesei 
sale — care se dorește co
medie despre cuplul de nzl 
— în diverse ..apatii* șl 
„timpuri", fără respect față 
de cronologie sau față de 
vreun posibil Itinerar geo
grafie. Ceea ce nu În
seamnă totuși că scriitorul 
a găsit un liant fericit In
tro tablouri (evident Inter- 
șanjnbile) — soluțiile unei 
structuri unitare șl în cres
cendo.

...Ne aflăm mnl întll în 
evul mediu, apei la șfir-

In 
nc-

liber, mixtum-compozltum 
rămln, pe de o parte, 
sugestiile culturale în le-! 
gft'.ură cu manifestările, 
de maxi mA spectaculozita
te ale unor sentimente ; pe 
de altă parte, plăcerea 
constantă de a materializa; 
de a trata la?propriu sen
suri și caracterizări figu
rate. Așa, de pildă, este 
nevoie de o scenă despre 
reîntoarcerea femeii la 
monotonia vieții casnice ? 
El bine, ce ponte fi mni 
sugestiv — datorită sprljir 
nulul memorie! noastre 
culturale — declt scena re- 
clșllgării brutale și tandre, 
cu focuri de pistol și calm 
proverbial (Întreținut «1 
chewing-gum) a unei soții 
transfuge, devenită clriiă- 
rență Intr-un weslern-sa- 
loon din Texas I

întllnlm, desigur, jocuri 
de cuvinte, calambururi, pa
radoxuri, frecvente trans
feruri de sens și utilizări 
ale sensului figurat in pro
priu (cu funcție comică). 
„Deficiențele* stau insă, 
mnl ales, in calitatea mici
lor scenete componente și 
In doza lor do gratuitate.

......... .. Ironia nu este 
dintre rele mal subtile. 
Vina lirismului a moi se
cai. Lipsește măsură : dia
logurile slnt lungite obo.'.’l- 
tor. efectele diluate.

Unele tablouri surprind 
prin lipsă flagrantă fi bu
nului gust, prin natura
lism. Așa, do pildă, scena 
„junglei* (căreia l-am pu
tea mlăuga, parțial, și pe 
cea persană).

Spectacolul de lansare o 
piesei, realizat In regla 
Sandei Mânu șl In cadre
le scenografice concepute 
do Virgll. Luscov, este sus
ținut de trei actori Îndră
giți de public : Coca An- 
dronescu, Mihnl Fotlno ți 
C. Diplon. Ei trec cu bine
cunoscută profestonaJItațe 
și cu talent prin numeroa
sele partituri ce le revin

■ deși nu Întotdeauna cu 
aceeași strălucire. Vitali
tatea, temperamentul sce
nic exploziv ale Cccăi An- 
'dronescu. reflexivitatea, u- 
rnorul lui Mihal Fotlno 
ifexcepțlo fâcind cltevn mo- 
.’mente fără nerv), varieta
tea resurselor interpreta
tive ale amlndurora le fac 
bune servicii. Se remarcă, 
de asemenea; șl Jocul iul 

IC. DIpinn, a cărei ovlden- 
jtă finețe? spirituală' șl vo- 
' cațle pentru un umor sec, 

- Insinuant, subtil (vezi 
i scena excelenta a spitalu
lui) ne-a întărit impresia 
câ distribuirea lui In rolul 

: lui Cos li că, rezonerul vă
zut de Sanda Menu ca un 
personaj de un comic pl- 

, ioresc, uneori buf — nu a 
? fost dintre cele mai ferl- 
.! cite.

Poate spectacolul ar fi 
ăVut de clștlgat dacă regla 
ar fi luat mal puțin in 

| rrfiv 'icfrhil ■ rlnrfs a.r fî

' E !; 
|

..
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Mihai Fotlno

tacolul ar fi

_T luat mal puțin in 
grav textul , dacă ar fl po
tențat calitățile iul de fan
tezie, valorile lui de „joc 
al spiritului* și dacă nu 
s-ar fi arătat otlt de pre
ocupată de gesticulație șl 
mișcare scenică. cL dimpo
trivă, șl-ar fi concentrai 
eforturile de teatralizare 
pe efecte, menite să pună 
mal direct In evidență ca
litățile Iui de replică.

Natalia’ STANCU
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Rabin lîoml : FERENTARI — 
l 13,M: 1*,43; 39, MUNCA — 1349; 
’ II; 23.13.
I ■ Pesciruțul 1 VITTOHuL — 13,43; 
’ 18; M,I5.
ț • O cfacere : GLORIA — 0; 11,ÎS: 
J 13,53: 16; 18,’5: 2543.
. • Pâanrea pierduta : COSMOS —
l 15,83; t»;-K.1S. j
, • Trei din Virginia : AURORA —
\ 0,M; 13: 13.3S): 18; 33.85, ia grădini 
l - », TOMIS — 6,»: 12,13; 13;
) 17,43. ta grădina — 30.89.
1 • Pentru ci .ie Iubesc r ,PRO-
ț GREȘUL — 15.2.5: 10; Z5.13.
■ o Casa de sub arbori : CIULEȘTI 
1 — 13,3.31; JO: 23,10. MIORIȚA -e 10;
1 12^0; 15; 173:5: 36.
1 • Steaua sudului : CItINGAȘI —
l 33,23: 18; 13,15.
i a AalA-searA dansăm tn familia 1 
i RAHOVA — 13,33: 1®; 39,15.
1 a Mârttirldrile unul comisar de 
l poliție rieute procurorului repu- 
) bUcil i MOȘILOR — 15,S0; 18. la 
I grS-U:ta — 29.1S.
1 a Ancheta de la hotel Excelsior : 
l POPULAR — 13,82; 18; S5.1S. Ș
I a 213 030 de leghe sub miri : ARTA 
l — 13,83; 18, la gradină — 29,20.
’ a B. D. Ia munte șl Ia mare ; LA- 

11OMET — 15,28; 17,83; I6,M.

Iul Dimltrie Anghel, scriitor dita savant ln ritmuri Irnprrnbîle,
- ■ ’ " necontrariate de asonanțe sau enig

me metaforice, este cel al unul ro
mantic familiarizat cil experiențele 
parnasiene și simboliste. Atitudinea 
predilectă este aceea a romanticului 
însingurat, caro, decepționat de pa
norama inechităților 1 timpului, pro
testa difuz, crelndu-țl un univers 
corapenratorlu, moi 'nun-os declt cel 
real Poetul se considera el însuși 
„un visător ce nu a. urmării în viața 
Iui clecii frumosul, un poci trist ce 
dezgustat de viața de toate zilele a 
căutat să-și creeze o lume Imaginară”. 
Poetul caută echivalențe între sen
zație șl emoție, Iși punctează versul 
cu tainice tăceri, dar modul In care 
concepe el simbolul nu depășește 
stadiul primar ol personificării. Ca 
în manualele orientale de poetică, 
floarea are un anumit limbaj conven
țional. Nimic, sau aproape nimic, din 
acea mult discutată obscuritate, ști
ință a sugerării, specifică simbolis
mului. Enunțurile șl emoțiile slnt 
permanent , explicate, partitura poe
tică este mereu dotată cu un singur 
sens.

Mult superior este volumul „Far.- 
tazii*, ln care Imaginația nu mal e 
cenzurată, cl lăsată să se desfășoare 
po orizonturi cosmice. Din volum se 
desprinde silueta unu! maro delicat, 
cnre-șl sublimează experiența perso
nală, coiivartlnd-o In artă. în filigran,

Opera 1..._______ ««s-hs-
de la a cărui naștere s-au Împlinit 
recent lild de ani, oferă Istoricului 
literar actual un generos subiect de 
meditație. Apărut în lirica .româ
nească Intr-un moment de părelnică 
stagnare, in realitate Intr-un răs
timp al decnnlfirllor, al inovațiilor 
care pregăteau lent efervescența poe
tică de după prima conflagrațlo mon
dială, Anghef nu a captai In cursul 
scurtei salo vieți „afinitățile elective* 
alo contemporanilor.

„Poetul florilor* (etichetare res
trictivă, ce mat persistă Încă I) șl-a
atras prin opera sa verdicte din rele 
mai exclusiviste. Pentru austerul 
Ibrga, versurile din placheta „Tn 
grădiqfl* slnt culpabila, fiindcă evocă 
„fiori scumpo de oraș mare*, planta 
citadine ce aruncă o Implicită „sfi
dare* Ia adresa satului. In schimb, 
penlru criticul șl poci 
N; Davldescu, aeelenș

Iorca, 
grădlqă'

ji. 111 
tul modernist 

..... _.__ ienșl 'stihuri ; re
prezentau „aproape exclusiv noțiu
nile poetice ale sămănătorismului li
terar". minat de idllls-m și conven
ții. „Anghel — spune Pomplllu Con- 
stanlinescu — este ln multe privințe, 
ln pragul literaturii noastre contem
porane, însuși Precursorul... Umbra 
individualității lui se prelungește, ca 
umbra unor misterioase tufișuri, sub 
lumina lunară, dincolo de conturul 
toaterlnl, concret, a ceea ce reprezin
tă obiectul limitat în spațiu. Anghel 
co’ personalitate lirică, Înconjurată 
de un fascinant hold”.

Temperament delicat șl imaginativ,
Dimltrie Anghel s-n născut la 10 iu- lusaea, să înfrumusețeze 
lie 11572 la Corneștl (lingă Inși) in

■ conacul tatălui- său Dlmitrie, moșier 
mașinist cu veleități de reformator 
al agriculturi! „Am fost un copii trist, 
inclils, cu melancolii îniunccale, șl 
singurătatea mea de atuncL.. nu 
știam cu ce s-o imiMjporcz și-mi era 
frică de illiisa*. In timpul studiilor

1

i

I-
P

sub mlnn scepticului, se poate des
cifra rictusul amar al unui revoltat 
ce ar dori „să Izbăvească de urii* 

. sețeze Universul. 
Imufident popularizata, proza Iul 

Dimltrie Anghel li domină — nu nu
mai cantitativ — poezia. Fantasme, 
Oglinda fermecată, Triumful vieții. 
Povestea celor necăjiți, Steluță slnt 
volumele unui prozator cu resurse do 
excepție, a cărui actualitate este sur
prinzătoare. G. Călinescu scrie In 
„Istoria literaturii.» : „Puțină, Im
populară, proza Iui D. Anghel este 
excepțională șl revoluționară. Fără ea 
nu s-ar puica înțelege proza de mai 
iirzlu a Ini T. Argliczl care perfecțio
nează șl Hlsleinatlzeaiă maniera on- 
ghellană*. Firește, proza sa este aceea 
a unui poet. Construcțiile vasta, epica 
masivă,' Întretăierea traiectelor nara
tive, nu o caracterizează. Scriitorul se 
simte la largul său ln proza de at
mosferă ce Infuzează epicul ln pe
rioada lirice sau sarcastice. De o 
„varietate cnleldoscopalfi* (T.Vtanu), 
prozele condensează reflecțiile, sen
zațiile, rememorările unul spirit în
clinat spre rotroxpecțle, spre „clnte- 
cul amintirii*. Proza lui Anghel 
nu râmlne Insă întotdeauna pe teri
toriile nostalgiei. Alături do fantasma 
șl închipuiri grațioase, imaginația 
autorului plasează și cblptirl grotești, 
plăsmuiește caricaturile unor perso
naje antipatica, dcszfivorește resurse 
de sarcasm. Cortegiul hilar al 
ticienilor din „Altă poveste”, „

știam
a .'frică JHL__ ML..,-. .

-gimnaziale, D. Anghel aderă din u- 
manltarlsm sentimental la cauza 
cercurilor socialiste, debutul Său fiind 
găzduit ln paginile „Contemporanu
lui”. Stabilit pentru o vrerne ln ca
pitala Franței frecventează vestitele 
cafenele literare („Vachette” era una 
din ele)i se familiarizează cu poezia 
modernă. Din perioada 18£s3-1992 da
tează numeroasa traduceri din Heine, 
Goethe, Lenaii. Vcrhncran, Leconte 
de Lisle, traduceri caro, alături da 
poezii originale, vor LI publicate în 

" „Adevărul”, „Literatura șl arta ro
mână”, „Convorbiri literare”. întors 
in țară, Anghel intră pentru o scurtă 
perioadă In redacția „Sămănătoru- 
lul”. Reprimarea răscoalei din 1007 
11 prilejuiește scriitorului unul din 
rarele iul momente <3o revoltă fățișă, 
concretizată ln poeziile „IOT", ți 
„Scrisoare deschisă a unul melc , pu
blicate împreună cu Șl. O. Ioslf ln 
•jjCaleldoscopul lui A. Mires”. După 

l o perioadă de fecunditate literară,
’ poetul sfirșeșle . tragic, ln noiembrie
v|țf' IPi.-l, ln ucsna unei,drame sentimen-
£ taie. ■
1. în pofida unor Judlcloaso rectifl-
l cărl de optică, operata de G. Căli-

ncscu, T. Vianu, P. Coostantlnescu, 
ț Ș. ' Clocuiescu, posteritatea 11 reține 
l numele îndeosebi ca poet Citite azi, 
’ cele două volume de versuri : în grâ- 
l dină (1!MS) și Fsntazll (1K®) par pen- 

tru sensibilitatea moderna de o
1 extremă acccsIbllilatA Șl totuși sen-
l zafia nu este întotdeauna confirmată
I do text, dovadă faptul că Anghel nu
l n fost niciodată un poet prea popu-
1 Iar. Lirfemul său calofll, eufonic,

■J întemeiat po cultul cuvintelor logo-

*

l • A.R.I.A. prezintă (ta Sata pa- 
!’ talului) : Concert de muzică ușoa

ră eu Jacques Hintln ții Thtrfcie 
Siclnmetz — S3.

a Teatrul aatlrlc-muzlca! „C. Tă- 
< nașe” (ta grădina Boema) : Trils- 
l nitul meu drag — 25.
( n Ansamblul artistic „Ramodla 
ț română* ; Pe ptalnrBe Mioriței 
( — 15,83.

11 Iar al poli
ticienilor din „Alta poveste", „silue
tele bizare* ale zarafilor,din. „Cifre" 
șint acoperite de chihlimbarul acid 
al unei ironii reci, superior disprețul- ” ' 
toare, de pamfletar intelectual. 
O dcsăvlrșită stăplnlre a neologismu
lui dă o savoare specială unei proze 
ce jlare scrisă ln zilele ncastre. Ita 
o jumătate de secol de ln apariție, 

r . L’...li_i șint
proaspete, neistovite de cjtegâze. 
se găsesc premisele unei solide

proza șl publicistica autorului 
Încă proaspete, neistovite de es 
Aid I
Instalări In conștiința publică a unul 
autor necunoscut Încă pa măsura 
meritelor sale. J

loan ADAM
I

ROMANIA FILM PREZINTĂ FILMUL SOVIETIC

DIRECTORUL
M

•• •

REGIA: ALEKSEI SALTIKOV

Expoziția „Practica 
și creativitatea 
in invățămînt’* 

și-a închis porțile
Expoziția Expo "72 „Practica și 

creativitatea In invâțămlni* și-a 
închis luni porțile. Organizată do 
Ministerul Educației și învățămintu- 
lui și C.C. ni U.T.C., in cinstea Con
ferinței Naționale a P.C.R., expozi
ția a Înmănuncheat cele mal valo
roase produse realizate de elevi șl 
sludențl, de cadre didactice din în
treaga țară, In atelicre-școaiă, 
cercuri de specialitate, in întreprin
deri sau laboratoare universitaro.

Imagine concludentă a realizărilor 
doblndlic de școala românească fn 
orientarea ol fermă spre legarea tot 
trial sirlnsă a procesului de învăță- 
mînt de cerințele dezvoltării socialis
te a țării, dovadă grăitoare a valorii 
educative a muncii in formarea mul
tilaterală a tineretului, expoziția a 
avut un larg ecou In rindurile pu
blicului, numărul vizi in tor Hor cifrln- 
du-se la peste 25 000.

Aprecierile elogioasa la adresa ca
lității și Ingeniozității exponatelor, 
Inserate in cartea de Impresii a ex
poziției, demonstrează succesul de
plin de care s-a bucurat această re
prezentativă manifestare a potenția
lului creator ai generației tinere.

U,’ 1

CU :
BORIS KUDRIAVȚEV

St*-?1’

NIKOLAI GUBENKO, SVETLANA JGUN,

Âl Vlll-les Festival 
de folclor de pe litoral

Intre 1 ți S0 august se desfă
șoară pe utoral'cea de-a VIII-c 
edifie a Festivalului de folclor, 
reunind tn acest an atuambluri 
folclorice din 20 de Județe ale 
fdrii, astfel incit fiecare specta
col — ln care vor evolua cite 
două anfiraWuri, din zone fol
clorice diferite — să poate 0- 
ferl publicului o‘Imagine re
prezentativă a bogăției, varietă
ții și autenticității folclorului 
nostru.

Față de edițiile anterioare, or
ganizatorii i-au străduit sd pre
zinte ln acest an numeroase cin
tece și dansuri populare mal 
puțin cunoscute — rod al unei 
mai temeinice prospecțiuni a 
bdrțU noastre folclorice — ală
turi dg care na vom putea re- 
Intllni cu neobos!ții intcrprcțl 
al Călușului, cu raptozll popu
lari jl cu virtuoșii instrumente
lor populare tradiționale. „

„Invlrtita* ji „HaLdăul de pc 
Mureș” ți tradiționalele dansuri 
din Ocoliș (Alba) sc vor in- 
tiln! cu clmpoieril din Perlcni, 
eu ursarii, caprele și mdștite 0- 
biceiurllor de iarnă din Voinești 
(Xras!u!l, iar formațiile cămine
lor culturalo din Amara, Modclu 
ți Dragalina (Ialomița) vor face 
te răsune fluierele, cacalele șl

ocarlnelc, clnteccle ți danturile 
«pcclflce Bărăganului, urnind 
ea mesagerii zonelor folclorice 
din Oaș și Cadru (Salu-Mare) 
sa aducă la scend originalitatea 

tradiționalei nunțir.cnlScrctd a 
oșenești.

Sultele de ,
vor preceda o pitorească nunta 
de pe calea Mureșului da Jos 
(Arad), clntecele și dansurile 
populare rontanejii și secuiești 
din Harghita ie vor intlln! eu 
obiceiurile tradiționale din 
Vrancea, fiecare din cele douâ 
părți ale unui spectacol deve
nind o elocventă demonstrație 
a autenticității folclorului nos
tru, Vor mai evolua, pini la 
tfirțitul festivalului, ansamblu
rile foclarice ale județelor Olt 
si Botoșani, Caraș Scvcrln șl 
Buzău, Brașov |i Brăila. Dlm- 
bouifa și Covasna, Argeș și 
Neamț, Bistrița ji Prahova, fes
tivalul de folclor de pe litoral 
lnscriindu-se ln acest an pa a- 
genda culturală a lunii august, 
ca o prestigioasă manlfastarg a < 
mișcării artistica da amatori, ■ 
apta ta configureze deopotrivă 
autenticitatea, vitalitatea ?i va
lorificarea ecenicd In spirit con
temporan a tezaurului nostru 
folcloric.

dansuri oltenești

„Serbările j - 
mării"

Luni seara au Începui pe litoral 
monlfestărilo cultural-artlsUce ; În
mănuncheate sub genericul „Serbă
rile mării*. il r

A treia ediție a acestei ample ac- Lț/ 
țlunl culturale antrenează piste 
î 0f>0 de artiști profesioniști și ama
tori, care prezintă programe pentru 
turiștii români șl străini nf.lntă în 
vacantă la mare. Sălile de specta
cole, teatrele fi cinematografele de 
vara, falezele stafiunllor, stadioa
nele și estradele Improvizate de-a > 
lungul color peste 70 krn de litoral 
vor găzdui in această săptamlnă a- 
proape 150 de manifestai cultural- 
arllstlce, distractive șl sportive. La 
reușita „Serbărilor mării* 'lșl dau 
contribuția: șl formațiile participan
te la Festivalul național de folclor. 
Ele vor interpreta clnte-ce șl dansuri 
românești din județele Alba. GorJ, 
Ialomița, Olt, Saiu-Mare. Teleorman 
și altele.

Concursuri pionierești de | etn- 
tece și Jocuri, gale do filme umoris
tice, spectacole de vttrielățl, carna
valuri ale veseliei, râlluri automo
bilistice, concursuri cicliste etc. 
vor completa programul „Serbărilor 
mării”, care eo vor încheia dumini
că cu tradiționalele manifestări pri
lejuite de sărbătorirea Zilei marinei.

(Agerprcs)

Prezențe românești 
la Tlrgul de la Brno
La Salonul internațional al inven

țiilor de la Brno. R. 5. Ceho
slovacă, juriul concursului a acordat 
recent țării noastre Medalia de Aur 
pentru Invenția „Procedeu, Instalație 
și soluție pentru lipirea aluminiului 
la radiatoarele auto” — creație a u- 
nul colectiv de ia Fabrica de radia
toare șl cabluri din Brașov. De ase
menea, standul României n primit 
Diploma de onoare e Salonului pen
tru nivelul tehnic șl modul .de pre
zentare a invențiilor.

De altfel, In ultimele trei luni, țara 
noastră a mal fost prezentă cu inven
ții In domeniul construcțiilor de ma
șini șl la saloanele de la Viena și 
Bruxelles, Invențiile românești nu 
fost bine apreciata de specialiștii 
străini, fiind distinse cu. numeroase 
medalii, diplome și alto distincții. 
Patru din ele — care au o largă sfe
ră de aplicare in prelucrarea meta
lului si a maselor plastice — reali
zate de colective de concepție de in 
uzinele de autocamioane și de trac
toare din Brașov au primit medalii 
de aur.

In cursul acestui an, Inventatorii 
români vor mal prezenta realizările 
lor la saloanele de toamnă do la 
Kăln, Viena, Paris, precum ți alto 
reuniuni internaționale.

(Agerprcs)
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Excelenței Sale Domnului NELLO CELIO
Preșcdlntelo Confederației Elvețiene CONSFĂTUIREA DE LUCRU A INGINERILOR SEEI Recepție oferită A. 45-a aniversare
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(Agerpres)
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I de 
din 

șl pen- 
iculturilf din sta-

depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
eu cițllgtiri

TRAGEREA LA SORTI 
DIN’ 31 IULIE 1513

că Ia tragerea de amortizare a asi
gurărilor de viață din 31 iulie 1975rx,. __ ____ . ...

no! șl mari succese, în construcția 
securitatea popoareldr.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL

cărora le-au leșU

r. nu ieșit cîșUgaiosre următoarele' op{
' combinați! de Utere : ■ 1 i " ■ ■i ■J.’iW S'.JI , . . . . . .

Cu ocazia zilei naționale a Confederație! Elvețiene, îmi este deosebit 
de plăcut să adresez Excelenței Voastre șl Consiliului Federal, în nu
mele Consiliului de Stat și al meu personal, cordiale felicitări, lor po
porului elvețian sincere urări dc prosperitate șl fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

PRIMA ZI A LUCRĂRILOR A FOST CONSACRATĂ CULTURII 
GRIULUI

Tovarășului NICOLAE CEAU'ȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului da Stat al 'Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populara Mongole, al întregului popor mongol, vă transmitem 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliului dc Stat șl Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, întregului țTopor român, sincera mul
țumiri pentru caldele felicitări și bunele urări adresata cu ocazia celei 
cje-n 31-a aniversări a Revoluției Populare Mongole.

• Ne exprimăm încrederea fermă că relațiile de prietenie șl colaborare 
dintre țările noastre bazate pe principiile marxlsm-lenlnlsmului șl in
ternaționalismului socialist se vor dezvolta șî întări necontenit spre bi
nele popoarelor mongol și român, In Interesul Întăririi colaborării socia
liste mondiale, în Interesul triumfului cauzei socialismului șl păcii.

Din tot sufletul vă dorim dumneavoastră și poporului prieten român 
socialistă, in lupta pentru pace șl

Prlm-secretar
al Comitetului Central 
al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol,

' Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Mongola

Tovarășul Comei Burtică, membru 
supleant ul Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al l’.C.Tt., a avut o 
întrevedere, luni 31 iulie, cu Ro
drigo Rojas Andrade, membru su
pleant- al Comisiei Politice a P.C. 
dln Chile, directorul ziarului „El

SONOMIN LUVSAN
Prlm-vicepreședintc 

al Prezidiului Marelui Hurci 
Popular al Republicii Populare 

Mongole

Slgio”, organul central al partidului, 
care se udă in vizită in țara noas
tră,

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care B-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

AIV-a sesiune a grupului mixt de lucru 
româno-italian de cooperare 

industrială și tehnică
j Industria...............

’ forestieră și industria materlolelor 
de construcții- Ca unnare a trata
tivelor purtate in aceste zlie, au fost 
evldențlale posibilitățile do dezvol
tare In continuare n cooperării bl- 
lnteralo în domeniul construcției 
mijloacelor de transport, tractoare
lor, mașJnllor-unelte ele.

La ■ încheierea lucrărilor a fost 
semnat un protocol caro cuprinde 
obiectivele concrete ale. cooperării 

, Industriale șl tehnice romăno-ltalie- 
ne pentru perioada 1972—1973.

(Agerpres)

în zllelo . de! 23^3^11111 p s-nu^diȘ? 
fășurat la .București"lucrările celei, 
de-a IV-n sesiuni a grupului mixt 
de lucru romAno-itallan de coope
rare industrială și tehnică In dome
niile construcțiilor de mașini șl In
dustriei electrotehnice.

Lucrările au prilejuit o trecere In 
revistă a stadiului do realizare a ac
țiunilor do cooperare convenite la 
sesiunea precedentă, precum șl a 
noilor propuneri dc colaborare teh- 
nleo-economlcă pentru perioada vii
toare. Cele două părți au constatat 
cu satisfacție realizarea unor ac
țiuni caro vizează construcția do

.. .70 < ■ : * - < -■ - -..
Luni dimineața a început Ln Capi

tală Consfătuirea de lucru a ingine
rilor șefi din cooperativele agricole 
de producție situate In județcla din 
sudul șl vestul țării. In prima zi a 
lucrărilor- — consacrate culturii griu
lui ■— au luat parte președinți a- 
cooperative agricole, âpedallștl 
Întreprinderi agricole de stat și 
tru mecanizarea agriculturii, 
țiunl experimentale șl institute de 
cercetări, de ln direcțiile .agricole ju
dețene.

La ședința planară a participat to
varășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitatului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al I'.C.R.

în raportul prezentat de ministrul 
ngrlculturU, Industriei nllmentere șl 
apelor, Angelo Mlculescu, au fost În
fățișate pe larg rezultatele obținute 
ln acest an., la cultura griului. Ra
portul a evidențiat că producția to
tală de grlu preliminată depășește 
pe cea realizată ln anul trecut. Com
parativ cu media anuală a perioadei 
10®5—1970, anul acesta B-fl Înregis
trat o creștere n producției la ha de 
739 kg. Do pildă, unitățile agricole 
de stat și cooperatiste din Județul Ia
lomița au realizat recolte medii la 
hectar de 3 730 kg șl respectiv de 
3 300 kg, cele din Ilfov de 3 510 kg șl 
respectiv 2 031 kg 1a hectar, tar 
din Olt de 3 403 șl respectiv 3 010 kg, 
recolta medie la hectar In acest județ 
fiind cu 730 kg mal mare dealt ln 
anul trecut. Unele cooperative agri
cole au obținut producții deosebit de 
bune, variind Intre 4 000—3 EfflO kg la 
ha.. S-n menționat, do asemenea, că 
anul acesta s-a realizat o recoltă su
perioară șl lo orz.

în continuare, ministrul agricultu-

rll a înfățișat pe larg factori! care 
au determinat realizarea unor pro
ducții marl de griu ca buna pregă
tire și fertilizare a terenurilor, Insă- 
mințarea, Întreținerea culturilor ți 
recoltarea ln perioade optime ele. 
Vorbitorul n subliniat coir.rlbuțiu 
deosebită adusă de organizațiile Ju
dețene do partid, do comuniștii din 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste caro s-au situat în fruntea acti
vității pentru mărirea producției de 
grlu.

Au fost, de asemenea, arătate de
ficiențele caro mal există ln aplica
rea diferențială a tehnologiei cul
turii , griului, in terenuri nelrigate șl 
Irigate, ln folosirea Îngrășămintelor șl 
mașinilor, .situații care au dus la ob
ținerea ln unele unități a unor pro
ducții sub posibilitățile de ©iro dis
pun șl la un cost ridicat.

In continuare, Nlcolae Ștefan, șeful 
Departamentului agriculturii coope
ratiste, a prezentat recomandările 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare șl Apelor privind creș
terea producției de grlu șl, orz do' 
toamnă ln anul 1973.

Au urmat, apoi, dezbateri ln șe
dință plenară șl pe grupe de Județe. 

' do cate uu relevat experiența unităților 
kg șl agricole fruntașe fn cultura griului. 

■ cele în numele membrilor cooperatori, al

STRINGEREA, DEPOZITAREA Șl
(Urmare din pag. D

cooperatiste. Un fapt este Insă lim
pede pentru orleo bun gospodar : 
rămlnerea ln urmă la stringerea nu
trețurilor periclitează batanta fura
jeră, cu consecințe negativa asupra 
creșterii animalelor. Este un moment 
hotârilor pentru asigurarea Întregu
lui necesar de furaje, ln toate cate
goriile de nutrețuri. Do aceea, se 
cerc din partea organelor și organi
zațiilor de partid, a direcțiilor agri
cole Județene o muncă mal intensă 
de mobilizare a lucrătorilor din agri
cultură Ia strlngereh șl depozitarea 
furajelor — condiție hotărlloaro pen-

OASPEȚI DE PESTE HOTARE
-i- ■,» ■ î •ir»'’f-

o MINISTRUL AGRICULTURII Șl I SILVICULTURII DIN 

R.P. CHINEZA

.... . ....... -r. . ■! . . 4 — . . ■ "
Timpul probabil pentru zilele de

2, 3 șl 4 august. în țara s Vremea 
va fi ln general Instabilă, eu cerul 
temporar noros. Vor cădea averse 
locale de ploaie, mal frecvente In 
vestul (Ari i șl regiunile'do deal șl1 do 
munte. Vintul va prezenta intensi
ficări do scurtă durată. Temperatura 
aerului va marco o ușoară scădere 
In prima parte a intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse Intre 12—32 
grade, iar maximele Intre 20—30 gra
de, Izolat mill ridicate, la Începutul 
Intervalului. In sud-cstul țârii. Pe 
alocuri, condițiile vof fi favorabile 
căderii de grindină. In București s 
Vrerneș va fi ușor instabilă, cu ce
rul schimbător! piol de ecurtă du
rată. Vint slab plină la potrivit. 
Temperatura Iți scădere ușoară.*

. i.van, adjunct al ministrului agricul
turii, industriei alimentare șl apelor, 
membri al Biroului comitetului ju
dețean de partid, precum șl mem
brii delegației chineze. A luat parte 
Van Tcn-iuan, consilier al Ambasa
dei RJ?. Chineze la București.

Oaspeții au vizitat apoi Întreprin
derea agricoiă da-, stat Prejmer, coo
perativa agricolă de producție Hăr- 
man, noile cartiere ale, Brașovului șl 
stațiunea turistică Poiana Brașov.

(Agerpres)

Ministrul agriculturii șl silvicul
turii din R P. Chineză, Sa Fiing, șl 

, persoanele care TI însoțesc in vizita 
' ~ pe care o Întreprinde in țara noas

tră au fast luni oaspeții' municipiu
lui Brașov.

In cursul dimineții, Sa Ffing a avut 
o convorbire cu tovarășul Constan
tin Drăgnn, membru al Comitetului 
Executiv al CC. al P.C.li, prlm- 
secretar al Comitetului Județean do 
partid, președintele Consiliului popu
lar județean Brașov.

Au participat Gheorghe Moldo-

o DELEGAȚIA PARTIDULUI
Contlnulndu-și călătoria în țara 

noastră, delegația Partidului Comu
nist din Columbia a vizitat urinele 
„Electromotor”, Întreprinderea „Cu
ban", Institutul polltehific și coope
rativa agricolă de producție Tom- 
natec din județul Timiș, serele din

® MINISTRUL AGRICULTURII Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE 
DIN R.P. UNGARA

Luni după-amlnză a sorit ■ In Ca
pitală dr. îmro Dlmeny, ministrul 
agriculturi! și Industriei alimentare 
din R P. Ungară.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele n fost salutat de Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare șl apelor, Nlcolee

.0 SECRETARUL FEDERAL I
IUGOSLAVIA

Ln Invitația ministrului finanțelor, 
Florea Dumitrescu, luni după-amln” 
zâ a sosit in Capitală, pentru un 
schimb de experiență, lanko Smole, 
secretar federal pentru finanțe din 
R.S.F. Iugoslavia, Însoțit de consi
lieri.

Cu prilejul sărbătorit naționale a 
Elveției, ambasadorul acestei țări la 
București, Alfred Rappard, a oferit 
iu.nl seara o recepție.

Au participat Vastle GUga, adjunct 
al ministrului afacerilor externa, 
Constantin Stanclu. Adjunct al minis
trului comerțului oxierlor, reprezen
tanți. ni unor instituții centrale, oa
meni de știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți al,cul
telor, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București șl 
membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

LISTA DE ClȘTIGURI
1*

mecanizatorilor șl al specialiștilor, 
partlclpanțll la dezbateri s-au anga
jat să depună, In continuare, efor
turi susținute pentru folosirea de
plină a posibilităților agriculturii ță
rii noastre In vederea realizării pro
ducțiilor stabilite in etapa urmă
toare.

Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

ÎNSILOZAREA NUTREȚURILOR
B

tru Îndeplinirea punct cu punct a 
programului de dezvoltare a zooteh
niei. Așa cum s-a procedat In campa
nia da recoltare a pufoaselor, dnd nu 
existat' responsabilități precise din 
partea activiștilor, organelor ju
dețene pentru desfășurarea lu
crărilor, pentru fiecare comu
nă și unitate agricolă, tot astfel 
trebuie organizată munca șl acum, 
pentru ca recoltarea, depozitarea șt 
imrilozaroă furajelor să se desfă
șoare In bune condiții, ca flecare uni
tate agricolă să-șl asigure, din pro
ducție proprie, intreg necesarul de 
nutrețuri.

î’ j ' . ■' ' • . ' ' ■ L

suceava A început
ânuslă, ••.(• 

a profesorilor de geografie
Sub auspiciile Societății do științe, 

geografice din Republica Socialistă 
România șl ale uniunii sindicatelor 
din Invflțămlnț, ■ știință șl cultură, 
luni dimineața S_Q deschis la Sucea
va cea de-a V-a Consfătuire onuală 
a profesorilor de geografie. La lu
crări Iau porto cadre de specialitate 
din lnvățămlntul superior și din 
școlile de cultură generală dlri În
treaga țară, cercetători, membri al 
filialelor societății.

Timp do tret zile, partlclpanțll vor 
dezbate unele probleme actuale ale 
studiului geografiei naționale șl u- 
nlversale, jalonlnd, totodată, coordo
natele de perspectivă ale acestei ra
muri științifice, ca disciplină de In- 
vățărnlnt și ca obiect de cercetare.
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ADMINISTRAȚIA 
ASIGURĂRILOR țț STAT 

ANUNȚĂ

1) W. V. Y. 
Z. 
W. 
M. 
J. ,

2) E.
3) Q.
4) A.
5) P.

K. 
G. 
S. 
Y.

6) C. Y. G.
7) X. F. Q.
8) P. X. M,

To‘,I aslgurațll 
clșilgătoare una sau mal multe din 
aceste combinații de litere urmează 
să se adreseze unităților ADAS pen
tru a primi sumele cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri, este necesar ca asigu
rați! să achite primele do asigurare 
la termenele stabilite.

• SPORT • SPORT O SPORT ® SPORT « SPORT

Poporul chinez aniversează astăzi 
43 de ani de la crearea Armatei 
populare do eliberare — moment de 
cea mol mare Importanță, care a in
fluențat In mod Hotărltor cursul is
torici contemporane a Chinei. La 1 
august 1927. o parte din unitățile ar
matei nfiate Ia Nanclon s-au răscu
lat împotriva contrarcvolullonarilor 
ciankalșișfi, alftturlhdu-se poporului 
Răscoala de la Nanclnn n marcat în
ceputul creării de către Partidul Co
munist Chinez n Armatei populare 
de eliberare. Armată a poporului, 
bucur!ndu-so de sprijinul nelimitat, 
material și moral, al muncitorilor șl 
țăranilor. Armata populară de eli
berare a fost educată șl călită de 
Ptțrlldul Comunist Chinez ln spiritul 
patriotismului șl nl Idealurilor de li
bertate și independență alo poporu
lui chinez. în luptele grele purtata 
împotriva reacțiunll Interne șl a im
perialismului liitervcniioiiLii. tineri! 
catațl nl Armatei populare de elibe
rare au Înscris ln Istoria poporului 
chinez pagini nepieritoare do-vitejie 
și sacrificiu.

Prin lupte eroice, Armata popu
lară chineză do eliberare a făcut să 
eșueze, una după alta, campaniile 
dankalșlsle, stabilind baze revoluțio
nare ln numeroase provincii ale ță
rii. în 1034 n Început legendarul 
„Marș lung”, in cursul căruia ostașii 
Armatei populare, însuflețiți do co
muniști, au Infrîpt împotrivirea tru
pelor gomlndanlste șl au străbătut, 
ln condiții extrem do grele, un drum 
de peste 10 C'BO kilometri, de-a lun
gul a 11 provincii, de la Klangsi, d‘n 
sudul țării, plnă la Șensl, în nord- 
veslul Chinei, unde a fost creată o 
nouă bază revoluționară. De la baza 
din Șensl, Armata populară a dat lo
vituri nimicitoare trupelor mllltariș- 
tllor Japonezi care Invadaseră teri
toriul țării. în colaborare cu detașa
mentele de partizani, Armata popu
lară a eliberat, pinii In primăvara 
anului 1015, un vast teritoriu cu o 
populație de peste 1(M de milioane 
de oamenL

După capltulBrea, In 1M3, o Japo
niei. la infrlngerea căreia, alături de 
Uniunea Sovietică șl ceilalți alinți, 
poporul chinez a adus o Importantă 

• contribuție, trupele clankalșlste, în
curajate și sprijinite do reacțlunea 
Imperialistă, au dezlănțuit o puternică 
ofensivă Împotriva forțelor populare 
din regiunile eliberate. Sub steagul 
Armatei populare do eliberare s-a 
ridicat ia lupjă întregul pojjor chi
nez. După patru ani de crlncene bă
tălii, dușmanul n fost definitiv izgo
nit de pe teritoriul continental al 
Chinei. La 1.octombrie 1919 a fost 
proclamată Republica Populară Chi
neză, act Istoric care a marcat tre
cerea puterii ln mlinilo poporului, 
sub conducerea partidului comunist.

Moment de răscruce In istoria 
.multimilenară n Chinei, victoria re
voluției populare a deschis o eră 

; nouă în Ailața> poporului chlncz^rfle-" 
venit liber-țf_ Stă pin pe ’propriile 
sale destine,1 poporul chlneț, sub'

conducerea partidului comunist, a 
Înfăptuit profunde transformări re
voluționare ln toate domeniile vieții 
economice șl sociale. în anii puterii 
populare, China a devenit un stat 

’ ® 8 n 11:S’& ' ! ' «wainJH ira^Or»» ’ ■ ■ Q
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socialist puternic șl prosper, 
Industrie șl agricultură In 
dezvoltare, cu o știință șl cultură În
floritoare. Remarcabilele realizări 
obținute de poporul chinez In edi
ficarea noii societăți aduc o con
tribuție Importantă la creșterea in- 

, fluențe! socialismului! In lume. Stat 
socialist care se bucură de un 
binemeritat prestigiu pe arena In
ternațională, R.P. Chineză joacă un 
rol de mare însemnătate In lupta 
poiMtarelor împotriva imperialismu
lui, pentru cauza picii șl socialis
mului. Forțele el armate, înzestrate 
ln anii socialismului cu mllloace 
modeme și perfecționate de îuptâj 
stau de strajă cuceririlor revoluțio
nare ale poporului chinez, Indepen
denței șl suveranității patrieL 

După cum se știe, între Românie 
șl RJ’. Chineză s-ou statornicit șl 
cunosc o evoluție ascendentă, po 
Ivi za trainică a principiilor marxlsm- 
lenlnlsmulul șl Internaționalismului 
socialist, relații de strlnsă priete
nie șl solidaritate Internaționaliste, 
de colaborare p-e multiple planuri. 
Vizita făcută ontil trecut In R.P. 
Chineză de delegația de partid șl 
guvernamentală română, condusă de 
tovarășul Nlcolae Ceaușeseu, con^ 
vorbirile purtate cu președintele 
Mm Tzedun, cu premierul Ciu En- 
lal, cu ceilalți conducători de par
tid șl de stat chinezi au constituit 
un moment istoric în cronica rela
țiilor de prietenie romăno-chlneze, 
contribuind la dezvoltarea ln conti
nuare a acestor relații în Intere
sul celor două popoare, al cauzei 
generale u socialismului șl păcii In 
lume.

Po fundamentul trainic al priete
niei se dezvoltă și relațiile din
tre forțele armate ale României 
șl R.P. Chineze. în acest sens, ln 
anii trecuțj țara noastră a primit 
vizita de prietenie a delegației mi
litare chineze, condusă de tovarășul 
LI Dă-șln, șeful Direcției generale 
politice a Armatei populare chineze 
de eliberare, Iar R.P. Chineză a fost 
vizitată de o delegație militară ro- 
mflnâ, condusă de ministrul forțelor 
armate, general de armată Ioni 
Toniță : de asemenea, anul acesta o 
delegație guvernamentală militară 
română, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, a întreprins b vizită prie4 
tenească In R.P. Chineză — aceste 
schimburi do vizite contribuind la în
tărirea colaborării dintre popoarele 
român șl chinez, dintre armatele ce
lor două țări.

Cu prilejul, celei de-a 45-a ani
versări n creării Armatei populare 
chineze de eliberare, poporul ro
mân adresează poporului chinez un 
călduros șl frățesc salut, urlndu-1 
noi succese în opera de edificare 
toclallșțăj^jwntru_ înflorirea patriei 
’ 3101 A. MUNTOANU

Adunarea de la Casa Centrală 
a Armatei

lui chinez. în luptele grele purtata 
împotriva reacțiunll Interne șl a im
perialismului Interventionist. tinerii

Istoria poporului 
tiloare dc-vltojle

Luni după-amlnză, la Casa Cen
trală a Armatei, a avut ioc o adu
nare festivă consacrată, celei do-B 
43-a aniversări a Armatei populara 
chineze de eliberare. Au luat parte 
generali, ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din garnizoana București. 
Au fost, de asemenea, prezenli Clan 
Hal-fun, ambasadorul IU P. Chineze 
la București, șl membri ol ambasadei.

Adunarea a fost deschisă do gene- 
ralul-colonel Slerlan Ttrcfl, adjunct 
al ministrului torțelor armate, care 
in euvinlul-său n subliniat importanța 
acestei aniversări, relațiile de priete
nie dintre popoarele român ș! chinez.

l| 
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■ transmis militarilor chinezi un căi-’ 
duros salut ostășesc. Apoi, Lin Cien, 
atașatul militar aero și naval al R. P. 
Chineze In București, n vorbit des
pre semnificația celei de-a 45-a anl-l 
versărl a Armatei populare chineze 
de eliberare.

ParLIcipanțll la festivitate au vizio
nat apoi o foto-expoziție care Înfă
țișează aspecte din viața șl activitatea 
militarilor Armatei populare eh!-; 
nezo de eliberare. în Încheiere a 
fost prezentat șl un film artistic, 
creație a cineaștilor chlnezL 

(Agerpres)

Recepția de la Pekin
poporului chinez, la ridicarea gra
dului de conștiință revoluționară a1 
oamenilor muncii. Vorbitorul a evi
dențiat atașamentul cadrelor mili
tare față de linia promovată de 
Partidul Comunist Chinez, hotărirea1 
lor de a-șl aduce. In continuare,; 
contribuția la edificarea Bodollsmu-' 
Iul In R.P. Chineză, unitatea remar
cabilă n rlndurllor Armatei popu
lare chineze de eliberare, continua
toare a unor glorioase tradiții re
voluționare.

• PEKIN 31 (Agerpres). — Cu prile
jul celei de-a 43-a aniversări a Ar
matei populare chineze de elibera
re. Ministerul Apărării Naționale al 
R.P. Chineza a oferit o recepție, le 
C!en-!n, membru al Biroului Politic 
al C.C. ai PtC. Chinez,- vlcopreșe- 
dlntele Comisiei Militare a C.C. al 
P.C. Chinez, a rostit o cuvlnta-e !n 
care a evocat drumul glorios de 
luptă parcurs de Armata populară 
chineză de eliberare, contribuția sa 
remarcabilă la apărarea și conso
lidarea cuceririlor revoluționare ale

Șl INFORMAȚIILOR DIN

f

PENTRU FINANȚE DIN R.S.F.

(Agerpres)

COMUNIST DIN COLUMBIA
Arad, urinele „Tractorul” din Bra
șov și instituții soclal-culiurale din 
Județele respective.

Oaspeții au avut, de asemenea, o 
Intllnlre la Comitetul județean Ti
miș al Partidului Comunist Român.

TENIS
-

... ț; ! ș

Jucătorii australieni 

au sosit la București

Glosan, președintele Academiei de 
științe agricole șl silvice, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R.P. Ungare la București, 
șl membri al ambasadei.

(Agerpres)

Pe aeroportul OlopenI, oaspetele a 
fost lntlmplnat de ministrul român 
al finanțelor, de adjuncțl al minis
trului. Erau nrczcnțl membri al Am
basadei R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

AU PĂRĂSIT CAPITALA
O MINISTRUL SĂNĂTĂȚII DIN TURCIA

Luni dimineața a părăsit Capitala
Kemal Demlr, ministrul sănătății din 
Turcia, cu soția, care, In Invitația 
Ministerului Sănătății, a făcut o vi
zită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
penl, oaspetele a fost salutat de

o MINISTRUL TURISMULUI 
TURCIA

Luni după-amlază a părăsit Ca
pitala, pierind spre patrie, Eroi 
Yllmaz Ackal, ministrul turismului 
șl Informațiilor din Turcia, caro a 
făcut o virilă ln țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl,

în vederea Intllnlrll cu echipa 
României contlnd pentru finala In
terzonală a „Cupei Davis". luni 
dujta-amlază a-sosit In Capitală re
prezentativa de tenis a Australiei. 
Oaspeții au deplasat o echipă din 
eare nu lipsesc cunoscuțli interna
ționali Mal Aiiderson, Colin Dlbley, 
Ross Case, Geplt Maștera șl John 
Cooper. Căpltahul-nejucător sl echi
pei este Nealo^ Fraser, Învingător In 
turneul de la •Wimbledon — ediția 
ie®o.

în pursul după-amlezll tenlsmanll 
australieni au efectuat- primele 
schimburi dot mingi ale antrena
mentului care î a avut loc pa tere
nurile clubului, sportiv Progresul.

La Pitești, în imediata vednâfate a stadionului central, s-a dat, recent, în 
foiosinjâ Sala sporturilor, șalâ ce are o capacitate de 2 200 de locuri

„Cupa Galea

acad. Teodor Burghele, ministrul 
sănătății, și de alțl-membri al con
ducerii ministerului.

Au fost prezențl Narif Cuhruk, 
ambasadorul Turciei la București, și 
membri al ambasadei.

(Agerpres)

oaspetele a fost salutat de Iile Volcu, 
prlm-adjunct al ministrului turis
mului. dc alte persoane oficiale. A 
tost de față Nazlf Cuhruk, amba
sadorul Turciei in București.

(Agerpres)

în partidele zonale ale „Cupe! Ga
lea^, competiție de tenis rezervată 
echipelor de tinerel, La Gerona, se
lecționata Spaniei a Învins cu 4—1 
echipa României, obțlnlnd dreptul do 
a participa la Jurneul final progra
mat la Vichy (Franța). în ultimele 
două partldd de simplu ou fost înre
gistrate următoarele rezultate : 11c- 
rerra (Sptmla)-N’emes (România) 
8—6, 6—2 șl Tralan Marca (Româ- 
r. in)-Coco (Spania) 6—3, S—7, 6—2.

La Șoarabruck echipa Angliei a 
Întrecut cu scorul de 1—1 selecțio
nata Suediei. Echipa Învingătoare In 
grupa do Ia Mârianske Laznc (Ceho
slovacia) nu o fost încă cunoscută. 
Echipele Cehoslovnclel șl Ungariei, 
care slnt angnjnte In lupta pentru 
calificare, se află In egalitate : 2—2. 
în ultima partidă Întreruptă din cau
za întunericului cehoslovacul Savar- 
da conduce cu 6—4 In partida cu 
Laszio.

o FOTBAL. La Luebeck s-a dis
putat lntllnlreu internațională ami
cală de fotbal dintre Selecționata o- 
Umpltă a RF. a Germanici șl repre
zentativa Finlandei. Fotbaliștii 
landezl au terminal învingători 
«corul de 2—1 (1—0). o ȘAIL Astăzi 
urmează să albe loc ia Reykjavik a 
B-a partidă a meciului de șah pentru 
titlul mondial dintru Boris Spasski 
șl Robert Fischer. In prezent scorul 
este de 3—3 In favoarea Iul Fischer. 
Această partidă urma să albe loc du
minică seara. în urma îmbolnăviri! pul de 4'17" 
campionului mondial, ea a fost aml- 
natâ. o TENIS. In turneul Interna
țional de tenis rezervat jucătorilor 
protoăionlști caro are loc la Louis
ville, americanul Ashe l-a învins In 
semifinale cu 0—1, 6—4 pe nus-.ra- 
Ikrnul Newcombe. Englezul Cox a 
reușit 6ă-l elimine cu 7—5, 6—0 pe 
Cliff Drysdale (R.S.A.). • CICLISM. 
Competiția ctcllstă Internațională 
„Criteriul Așilor”, care s-a disputai 
duminica In apropiere de Modena, a 
revenit danezului Ole Ritter, care a 
parcurs 103 km ta 2 h 23T4”. După 
15" a MWll belgianul Rdger de Vlae- 
mlnck. Italianul Moser a ocupat lo-

fin-
cu

cuî trei după 25”. o NATATflî. în 
cadrul unei reuniuni de natnțle des
fășurate la Budapesta, Înotători! ma
ghiari au realizat cllava performanțe 
do valoare, ln proba de 200 m spate 
masculin, Veraszlo a obținut timpul 
do 2J10"9/'10, timp care reprezintă un 
nou record al Ungariei. Andrasz 
Uargitay a stabilit două noi recor
duri In probele de 230 m fluture cu 
2D7”0/10 șl 400 m mixt cu 4’38”9T0. 
în cursa de 400 m liber, Inotăloarea 
Andrea Gyarmaly a stabilit cu tim
pul de 4'17". do asemenea, un nou 
record al Ungariei, o ATLETISM. 
Atletul englez Paul Nlhlll, ln virată 
de 32 ani, a stabilit un nou record 
mondial ln proba de 20 krn marș cu 
timpul de 1 h 24'16”. Vechiul record 
- 1 h 24ȚȘr’4flO anarțlnea atlețllor 
Hans Ryman șl Peter Frlnkel, ambii 
din R D. Germană.

VARȘOVIA 31 (Agerpres). — In 
cadrul unul concurs Internațional 
desfășurat la Varșovia, atletul Granc 
Gellert (R.D.G.) a câștigat catran de 
32 km marș, reallztnd timpul de 
1 h 45'21"

Sărbătoarea națională
a 0@i

în urmă cu 631 de ani. în inima 
Alpllor, mal precis, In masivul St. 
Gothard,’ reprezentanții a trei din
tre cele nuii vechi cantoane elve
țiene — Uri, Schwyz șl Unterwal- 
den — se uneau prin „eterna a- 
llanlă” 1 pentru a-ș( apăra liberta
tea Împotriva expansiunii hnbsbur- 
glce. Statul creat prin aderarea. In 
decursul secolelor, n noi cantoane, 
se numește șl azi „Confederația 
helvotlcă”. >

Patria Stil Wilhelm Tell, vechiul 
„pămlnt al păstorilor", se prezin
tă contemporanilor ca un stat cu 
o dezvoltare Industrială puternică. 
Elveția este o țară a biruinței o- 
mulul asupra vitregiei naturii. 
Doar o treime din teritoriul Elve
ției este productiv. în rest : lacuri, 
ghețari șl zăpezi veșnice. Subsolul 
este și mai sărac. Principalele ma
terii prime Industriale lipsesc cu 
desăvlrșlre. Dar prin munca tena
ce, perseverența șl hărnicia locui
torilor săi, ca șl datorită binefa
cerilor unei Îndelungate perioade 
de pace, Elveția a reușit să-și fău
rească o economie prosperă.

Ca urmare a lipsei dă resurse na
turale, au fost dezvoltate. In spe
cial, acele Industrii care necesită 
un-consum mai redus de materii 
prime, insă presupun
grad de indemlnare șl pricepere : 
construcția de mașini șl aparate de 
precizie, industria chimică și far
maceutică, orologerla (Elveția furnl-

un înalt

zlnd, după cum se știe, circa Ju
mătate din producția mondială de 
ceasuri). -La prosperitatea țării 
contribuie, de asemenea, Importan
tele venituri realizate din turism 
și din depunerile bancare.

Datorită condițiilor specifice în 
care se dezvoltă, economia elveția
nă „trăiește” din schimburile .cu 
alte economii. Elveția este tot mal 
preocupată de depistarea unor r.oî 
parteneri economic!,, de Intensifi
carea schimburilor șl a cooperării 
Internaționale.

între România șl Elveția există 
legături tradiționale, care favori
zează extinderea schimburilor șl a 
cooperării bilaterale in toate dome
niile. La baza relațiilor dintre cele 
două țări slnt așezate principiile 
deplinol egalități în drepturi, res
pectului Independenței și suvera
nității naționale, neamestecului ln 
treburile interne, avantajului re
ciproc. In cursul vizitelor care au 
avtil loc ln ultimul timp Intre re
prezentanți al Românie! și al El
veției, s-a evidențiat dorința co- 
munâ dc a dezvolta ln continuare 
raporturile de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre țările 
noastre.

Cu pHlejul Zilei naționale a po
porului elvețian — 1 august — po
porul nostru II transmite un salut 
prietenesc, urări de pace șl prospe
ritate.

Gh. CEHCELESCU
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încheiat șeful statului peruan.

1

militare a U.R.S.S. El ou 
la recepția oferită cu a- 
de amiralul V. S. Slsoov,

sehntori republl- 
au elaborat șl

statelor a acestei arme
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afacerilor externe, ministru al a-
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BRUXELLES 31 (Agerpres). — Ac
țiunea revendicativă a docherilor 

^britanici se bucură de un larg spri-

mulțumlnd președinților 
“ ‘ ‘ itru Invlla-

__ ....___ a spus 
că va vizita aceste două țări africane 
In 1073._______ ■__________________ '

mosferlco șl .crearea — preferabil in 
cadrul unei organizații științifico In
ternaționale neguyernamentaie — a

ndițllle schimbărilor ” survenite 
tortele șl stilul sau de acțiune ;

Succese ale forțelor patriotice

BELGRAD

Vi
REPREZENTANTUL ROMÂNIEI A CERUT SECRETARULUI

într-o scrisoare adresată la Si iu
lie a-c. secretarului general nl 
O.N.U., Kurt Waldheim, reprezen
tantul permanent nl României la 
Organizația Națiunilor Unite. Ion 
Datau, a cerut ca Rezoluția Confe
rința! Naționale a Partidului Comu
nist Roman ea privire la poiltlcâ și 
activitatea internațională nîe Parti
dului Comunist Român șl Republicii

Socialiste România să fie difuzai fi 
tuturor statelor membre, ca document 
oficial a! Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite. • Rezolu
ția se va număra astfel printre do
cumentele importante care sa vor 
găsi in atenția delegațiilor stelelor 
membre ale O.N.U.. eu ocazia dez
baterilor viitoarei .sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. (Agerpres)

—

înlăturate obstacolele Președintele Alvarado:

A? calea aspirațiilor naționale 
ale poporului coreean 

s î 1 c' 5 <•-iS'-’? i 'ta '

Declarația guvernului R.P.D. Coreene în legătura cu pro
punerea de înscriere pe agenda O.N.U. a punctului privind 

reunlflcarea pașnică a Coreei
PHENIAN 31 (Agerpres). — Guvernul II.P.D. Coreene a dat publici

tății o declarație in care sprijină intru totul șl aprobă propunerea unu! 
grup do țări ca pe ordinea de zi provizorie a celei de-a 27-a sesiuni a 
Adunării, Generale a O.N.U. să figureze punctul Intitulat „Crearea con
dițiilor favorabile pentru accelerarea rcunlflcăril Independente șl pașnice 
a Coreei".

Acest nou punct de pe ordinea de 
zi, — se subliniază in declarație — 
reflectă cerințele situației nou create 
in Coreea prin publicarea, la 4 Iulie, 
u declarației comune Nord-Sud, caro 
prevede, ta principal, reunlflcarea 
țării pe baza principiilor Indepen
denței, pe cale pașnică și prin pro
movarea unității naționale. Propune
rea reprezintă opinia obiectivă 
guvernelor din țările progresiste și 
popaarer 
lumea

VIETNAJMUL DE SUD 31 (Ager- 
pres). — Agenția de presă „Elibe
rarea" informează câ, in perioada 8 
aprilie—20 iulie, forțele patriotice din, 
Vietnamul de sud au scos din luptă 
79 500 militari inamici in operajiunlte 
desfă.țurale in zona centrali Trung 
Ho, care cuprinde șl regiunea Platou- 
rllor înalte. In același timp, forțele 
de eliberare au dobori! sau au dis
trus la sol 511 aparate de zbor, au 
capturat său distrus 2 344 vehicule 
militare, 240 piere de artilerie, au 
diitrtu 1&9 depozite, au incendiat 25 
milioane litri de carburant!. Lista 
pierderilor ihamlcuiui cuprinde, de a- 
semenea, 20 de nave militare. Pa
triota au capturat — menționează a- 
gentia da presă „Eliberarea" — 9 4M 
arme de fac fi 620 țfosturl de radio.

In urma acestor operațiuni, au fost 
eliberate zone cu o .populație, de 
peste 560000 de oameni. Paralel cu 
ofensiva forjelor armate de elibe
rare, sute de mii de localnici s-au 
răsculat și au preluat controlul in 
multe localități.

Agenția V.N.A. anunță că forțele 
patriotice din provincia sud-vletaa- 
meză Go Cong au Interceptat o com
panie salgoneză In 40 km sud de, 
Salgon, scoțind din iuplă un maro 
număr de militari al regimului ma
rionetă. Printre cel uciși se află șl 
Rudolph Kaiser, principalul consi
lier american din această provincie, 
considerată de regimul de la Salgon

drept „regiunea pacificată In cel mal 
înalt grad din Delta Mekongulul".

Forțele patriotice care acționează 
In zona localității Hue și-nu intensi
ficat presiunile asupra acestei stră
vechi capitale Imperiale și a regiunii 
înconjurătoare, alaclnd două poziții 
din perimetrul exterior de apărare al 
orașului.

© Declarația M.A.E. 
al Republicii 

Vietnamului de Sud
VIETNAMUL DE SUD 31 (Ager- 

Afacerilor Ex- 
Vletnamului de 

o declarație

preș). -- Ministerul 
terne ol Republicii 
Sud a dat publicității 
prin cure condamnă cu energic dis
trugerea. de către torțele aeriene șl 
navale americane, a citadelei antice 
din Quong Trl. capitală provincială 
eliberată de forțele patriotice.

Declarația cere guvernului Statelor 
Unite să înceteze imediat actele sale 
de război șl agresiune In Vietnamul 
de sud. să renunțe Iu politica de 
„vletnamlzorc* a războiului, să pună 
capăt războiului de distrugere șl al
tor acte Împotriva R. D. Vietnam, să 
negocieze serios la Paris, să răspun
dă pozitiv In soluția In șapte puncte 
n G.R.P. al Republicii Vietnamului 
de Sud.

Bombardamente ale aviației americane
P -S45 , .. H ÎS1» ț? Wirt' . ■ ■-l'.'' pb Șt;.'

HANOI 31 (Agerțjres). — După 
cum transmite agenția V.N.A., la 30 
Iulie aviația americană a bombar
dat o zonă populată situată la 10 
kilometri do centrul Hanoiului șl a 
lansat rachete.asupra districtelor În
vecinate Gla Lam, Dong Anh, Tu 
LÎem. tn același timp, avioane a- 
mericane nu atacat mai multe car
tiere de locuit din Haifong și zone 
dens pop-jlale din împrejurimi. în 
ziua precedentă, menționează agen
ția V.N.A., avioanele S.U.A. au bom
bardat numeroase zone populate din 
suburbiile Haifongului, din provin
ciile Lang Son, Ha Bnc, Hai Hung, 
Quang Ninh, Tha! Blnh, Nlnh Blnh, 
Thanh Hoa, Nghe * An, Ha Tinh, 
Quang Blnh șl regiunea Vinh Linh,

„NHAN DAN": Conferința 
a partidelor comuniste și 

prețios pentru lupta
HANOI 31 (Agerpres). — Ziarul 

..NHAN DAN" consaa-ă un editorial 
Conferinței de Ia Paris de solidari
tate cu lupta poporului vietnamez a 
reprezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești illn Europa. Această 
conferința șl declarația odoptuth re
prezintă evenimente do scama In 
mișcarea populară mondială de soil- 
dnritata cu Vietnamul și un sprijin 
necesar și puternic pentru poporul 
vietnamez In lupta sa Împotriva ngre- - 
slunli Statelor Unite — scrie ziarul.

tar nave de război americane au des
chis focul asupra mal multor loca
lități din provincia Quang Blnh.

In cursul bombardamentelor, . nu
meroși civili au pierit, multe lo
cuințe, Instituții economice,și cultu
rale, precum șl porțiuni da diguri 
au fost distruse.

Purtătorul de cuvlnt ai Ministeru
lui Afacerilor' Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
in care condamnă aceste acte de 
război șl cere Administrației ame
ricane încetarea Imediată a bombar
damentelor, precum și a minării șl 
blocadei porturilor R. D. Vietnam .șl 
a tuturor acțiunilor care Încalcă su
veranitatea și securitatea R. 
Vietnam.

europeana de la Paris 
muncitorești - un ajutor 
poporului vietnamez

a 
ț —U a 

popoarelor iubitoare do pacts din 
lumea Întreagă, cure doresc să nu 
precupețească nici un efort pe calea 
cooperării cu întregul popor coreean 
In lupta justă pentru traducerea In 
viață o declarației comune Nord- 
Sud. Evoluția situației din Coreea 
demonstrează, in prezent, in mod 
tot mal clar, că rezoluțiile cu privire 
la „problema coreeană"; adoptate do 
O.N‘.U. In trecut, nu corespund as
pirațiilor poporului coreean și că 
ele mai degrabă au ridicat un 
obstacol In calea reuniflcăril Coreei.

In prezent, relevă declarația, Na
țiunile Unite pol adopta măsuri caro 
să înlăture obstacolele care împiedi
că poporul coreean să-și rezolve pro
blema reunlfleărll naționale în mod 
independent șl pașnic, pe baza prin
cipiului autoilcicrinlnlril. •

în primul rind, Națiunile Unite tre
buie să in măsuri pentru a anula mo
tivarea prezenței trupelor S.U.A. In 
Coreea de Sud, care fac uz de drape
lul O.N.U., a retrage trupele străine, 
a suspenda activitățile „ComlsIeL 
O.N.U. pentru unificarea șl refacerea 
Coreei", astfel Incit să poată fi asi-, 
gurată o pace trainică In Coreea șl‘ 
Înfăptuirea reunlflcâril naționale a 
poporului coreean.

Guvernul 1LP.D. Coreene consideră 
că reprezentantul Republicii Popu
lare Democrate Coreene, parte inte
resată, trebuie să la parte la discu
tarea, la O.N.U., a problemei privind 
Coreea — menționează declarația.

5
1
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Recepție oferită de Ciu En-Iai
LA ÎNCHEIEREA RECENTELOR VIZITE ALE

LUI NORODOM SIANUK

LIS5A 31 (Agerpres). — Procesul 
revoluționar, care se desfășoară în 
țara, demonstrează capacitatea pe
ruanilor de a construi, pașnic șl li
ber, o nouă societate, bazată pe 
Justiție și liberă de orice depen
dență externă — n declarat, lnir-un 
mesaj adresat națiunii cu prilejul 
celei de-a 131-n aniversări o inde
pendenței, președintele Juan Velasco 
Alvarado. Acest proces —- n spus 
președintele peruan — se bucură de 
un sprijin popular iot mai targ sl 
orice acțiune violentă din partea 
grupurilor minoritare reacționara 
va sfirți prlnir-un eșec.

Evoclnd unele succese doblndlîe 
In cel patru ani do guvernare. Ve
lasco Alvarado a evidențiat faptul 
că agricultura peruană a devenit un 
sector necapltallst fundamental, unul 
dintre cele mai dinamice și mal pu
ternice domenii ale economiei.

Declarlnd să ..dezvoltarea unui vi
guros sector social este decisivă pen
tru viitorul procesului revoluțio
nar", președintele a menționat 
exemplul cooperativelor agricole, 
care au organizat marile complexe 
agro-lndurtriaie din regiunile nordi
că și centrală ale țării și a anunțat 
că. In codrul ncUvitățli sale, guver
nul revoluționar va acorda priori
tate, în cursul acestui an. creării 
unul sector productiv cooperatlvlzqt, 
proprietate socială.

Abordlnd unele Drobleme ale acti
vității Internaționale a Perului. Dre- 
ședinteie Alvarado a relevat că. linia 
de apărare a sițvernnltâțll și Inde
pendenței țării pe rare o oromovea- 
ză constituie o componentă de bază 
a polIUcU externe a guvernului său. 
Reluarea relațiilor diolomallee cu 
Cuba, expresie a nolltte'l Inrlench- 
dente, „a pus caoăl unei Izolări do 
mn.1 multi ani, care nu corespundea 
Intereselor naporulril nostru" — a

PEKIN 31 (Agerpres). — Premierul 
Conrillulul de Stat, Ciu En-lal, a 
oferit, duminică seara, p recepție cu 
prilejul încheierii vizitelor prințului 
Norodom Slanuk, șeful statului cam
bodgian, președintele F.U.N.K., In

IRLANDA DE NORD

Poporul vietnamez a primit un 
sprijin prețios prin declarația șl luă
rile de cuvlnt ale reprezentanților 
partidelor comuniste șl muncitorești, 
a simțit o încurajare pentru a lupta 
cu entuziasm șl a obține victoria com
pletă asupra agresorilor americani. 
„Poporul vietnamez mulțumește sin
cer conferinței europene a partidelor 
comuniste și muncitorești pentru aju
torul extrem de prețios pc care ii 
acordă", se subliniază in încheierea 
editorialului.

BELFAST 31 (Agerpres). — Tru
pele britanica staționate in Irlanda 
de nord, al căror efectiv sa ridică la 
peste 21 0©0; au declanșat luni dimi
neața cea mai vasta operațiune ' de 
lichidare a baricadelor ridicate de 
comunitățile catolică șl protestantă.

La Londonderry, 2 OM de soldați 
britanici, precedați de OM de tancuri 
de tip „Centurion", transformate In 
buldozere, au trecut, fără a lnllmpl- 
na rezistență, baricadele ridicate la 
intrarea in cartierele catolice Bog- 
slde șl Greggah, .declarate, de către 
liderii „aripii provizorii" a T.R.A., 
încă din 1IM9. „Zone interzise". In 
urma unor operații similare declan
șate la Belfast șl In majoritatea ce
lorlalte orașe nord-irlnndeze. spre 
sfirșilul zilei do luni, la cartlenil 
general al trupelor britanice din

Isler s-n anunțat că majoritatea 
basiloaneior celor două comunități 
religioase au fost! desființate. Ace
leași surse precizau că, în urma rai
durilor-fulger ale trupelor brita
nice, două persoane și-au pierdut 
viața, tar alte două au fost rănite.

O știre do ultimă oră informează 
că cel 0 OW) de rezerviști nord-lrlan- 
dezl al „Regimentului pentru apă
rarea Ulsterului" se află, Incepind 
de luni noaptea, ta dispoziția coman
damentului general al trupelor brita
nice staționate tn Irlanda de Nord.

România, Albania, Algeria, Maurita
nia și Iugoslavia.

Lulnd cuvintul cu acest prilej,‘pre
mierul Ciu En-lal a adresat prințului 
Slanuk, in numele președintelui Mao 
Tzedun, al guvernului șl poporului 
chinta, cele mal caidd fel id țări pen
tru succesul deplin al vizitelor sale 
în aceste țări. China — a relevat pre
mierul Ciu En-lal — Ișl va îndeplini 
cu fermitate și consecvență datoria 
intemajlonallștă șl va sprijini cu ho- 
tăriro poporul cambodgian și cele
lalte popoare din Indochina in lupta 
lor impolriva agresiunii americano, 
pnntru salvarea’ națională, plnă la 

ă-fe-wm „ „ -...........- -

muliiloterâl acordul, "'orodom Stanuk 

 

a subliniat rolul jucat de șefii de 
'state șl de guverne din țările sdzltnte 
in obținerea rezultatelor acestor vizi
te, care sini folositoare pentru lupta 
dusă In prezent de popoarele" din In- 
doehlnn pentru propria lor salvare 
națională șl eliberarea campletă a pa
triilor lor. Poporul khmer și, în spe
cial, forțele salo armate de elibe
rare; națională se inspiră din actuala 
dezvoltare a prieteniei și solidarității 
cu popoarele din China. România, Al
bania, Algeria, Mauritania și Iugo
slavia — a subliniat Slanuk. în În
cheiere, . . .
Guineei șl Con'goulul pentru 
țiile adresate, prințul Slanuk

I

Șeful, statului Cambodgla 

l-a primit

• , . : • ' ....... i
ATENA 31. — Corespondentul nos

tru, AL Clmpeșnu, transmite : Primul 
ministru ol Greciei,' Gheorghios Pa
padopoulos, a' procedat luni la o re
maniere a guvernului său. Papa
dopoulos deține, în afara funcției de 
premier,, șl..pe. cele de ministru .al 

părării șî mlnîstrteal planificării .gu
vernamentale. Majoritatea celorlalte 
portofolii ou fost atribuite celor care 
au făcut parte In guvernul anterior.

Comunicatul oficial, care aiiunță 
remanierea, precizează că la, originea 
el se află necesitatea „de n se coor
dona mai bine activitatea guvernului 
in condițiile schimbărilor t 
în metodele șl stilul său de acțiune ; 
de a se realiza cele mal bune rezul
tate In cadrul eforturilor de dezvol
tare a țării ; de a se Începe activita
tea guvernamentală po anul 1973 
(inlndu-se cont de experiențele — po
zitive sau negative — ale Primului 
program de dezvoltare pp cinci ani. 
de noua situație economică rezultată 
din lărgirea Pieței comune șl de 
criza monetară occidentală0.

Anllclpind remanierea, ziarul „To 
Vlma“ scria, Ia 30 iulie, că ea nu con
stituie un eveniment politic, cl o pro
blemă pur Internă a administrației.

pe Amilcar Cabrai
z

PEKIN 31 (Agerpres). — Prințul 
Norodom Slanuk, șeful stalului Căm- 
bodgla. președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiel. l-a primit 
pa Amlicar Cabrai, secte Iar general 
ol Partidului African al Independen
ței din Gulneeâ-Blssau șl Insulele 
Capului; Verde (P.A.I.G.C.), caro face 
o vizită la Pekin.

anglia
S. U. A.

//

Greva docherilor
continuă

nare și proteste
împotriva „războiului

Adusă pentru prima dată ta aten
ția opiniei publice americane anul 
trecut intr-un paragraf conținut In 
„Documentele secrete ale Pentago
nului cu privire In războiul din 
Indochina", publicate de presă șl 
apoi tratată mal pe larg, la tace- 
pulul acestei Iun!, de către cotidie
nele „New York Times"' șl „Wa
shington Post”, problema folosirii de 

................. așa-numltcl, „ar
in războiul din 
acum In dezbate-

către Pentagon a 
me meteorologice" 
Indochina a ajuns 
rea Congresului.

Un grup do 14 
câni și democrat! __ _
supus adoptării torului legislativ su
prem al S.U.A. un proiect de lege 
chemlnd la Încheierea unul tratat 
InteroaiiOîMl pentru interzicerea fo
losirii ca armă de ducere a războ
iului a cuceririlor științei meteoro
logice, printre; care provocarea de 
ploi torențiale fie cale artificiala.

Primele audieri organizate pe a- 
ccastă temă de un subcomitet ol co
mitetului senatorial pentru relații 
externe, condus do senatorul Clai
borne Pell, au fost lipsite de rezultate 
pozitive, datorită refuzului oficiali
tăților militare Interpolate de a răs
punde la Întrebările membrilor sub
comitetului.

Refuzul Pentagonului de a dis
cuta această problemă, chior șl in 
cadrul unor ședințe secrete ale co
mitetelor legtelatlvc, a nmnlificnt 
temerile oamenilor de știință și ale 
opinie! publice americane In legă
tură cu Intențiile militarilor d<^ a 
perfecționa In continuare „arma me- 
teorotogicâ*, In ciuda consecințelor

imprevizibile pe care le poate avea 
folosirea ei asupra zânelor direct 
afectate și a echilibrului ecologic in 
general. Oamenii de știință ameri
can! cer cu insistență „să se ta mă
suri Imediate pentru scoaterea din 
arsenalele _ 
înainte de a fl prea tlrzlu", declara 
dr. Gordin MacDonald, savant proe
minent, membru al Consiliului pen
tru calilcjen mediului Înconjurător, 
de pe lingă Casa Albă.

„Este evident că modificările în 
starea atmosferică folosite drepi

i

arme de ducere a războiului pol 
cauza distrugeri de vaste proporții, 
șl care nu pot fi prevăzute, nici con
trolate", sublinia dr. Matthew Me- 
selson. profesor la Universitatea, 
Harvard, „în plus, adăuga el, ase
menea distrugeri pot avea conse
cințe mult mal grave asupra popu
lației civile declt asupra combatan
ților".

Această problemă a fost abordată 
șl in dezbaterile sesiunii Academiei 
naționale de științe u Statelor Unite, 
rare a dat publicității o declarație 
cerlnd AdmlnlsirnțJel să Inițieze, 
In cadrul viitoarei sesiuni a Orga
nizației Noțiunilor Unite, un proiect 
de rezoluție prcvăzlnd „dirijarea ta 
Bcopurl exclusiv pașnice a tuturor 
eforturilor de modificare a stării ht-

stări! vremii caro preocupă, in ge
neral, întreaga lume".

„New ‘ York: Times* a apelat 
la ajutorul unor oficialități guverna
mentale care, sub condiția că nu
mele lor nu va apăreți tn presă, au 
confirmat provocarea do ploi toren
țiale pa cale artificială in Indochina; 
cu scopul, printre altele, de a îm
piedica deplasdrraî unităților de par
tizani In timpul : operațiunilor con
tra trupelor saigoneze și a'Îngreuna 
aprovizionările cu armament șl mu
niții a acestor forțe. Neexlstlnd po
sibilitatea unei ..dirijări" precise, o 
bună parte din ploi au căzut insă 
chiar deasupra liniilor saigoneze ! A- 
gențl ui C.I.A. au]declarat că această 
armă a fost întrebuințată și în 
Laos.. ■

Acestea slnt doar ci te va din datele 
concrete afiato ta dispoziția subco
mitetului senatorial, condus de Clai
borne Fell. Senatorul apreciază că 
„amestecul militarilor în alterarea 
ellmel poate duce la o nouă escala
dare a cursei înarmărilor. Folosirea 
ca armă de luptă| a posibilităților de 
a provoca ploi torențiale poate duce 
la punerea Ia purici a unor tehnolo
gii anllecologicc extrem de pericu
loase. De aceea,! trebuie să trecem 
imediat la Interzicerea folosirii al
terării vremii, climatului șl stării 
geofizice in scopuri militare".

C. ALEXANDROA1E

BELGRAD 31 (Agerpres). — Co
respondentul nostru, G. Ionescu, 
transmite : La Invitația Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
luni a sosit la Belgrad tovarășul Paul 
Nlculescu-MIzil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. nl P.C.R., vicepre
ședinte el Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
pentru a-șl petrece o parte din 
concediul do odihnă In Iugoslavia.

I,a sosire, pe aeroportul Surcln, a 
fost salutat de Stane Dolanț, secretar 
al Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.L

în aceea: 
Nlculcscu-Mi 
au avut o 
cest prilej

vorblre desfășurată lntr-o atmos
feră cordială, de caldă prietenie, In 
cadrul căreia a fost făcut un schimb 

■ reciproc de informații privind acti
vitatea Internă șl internațională a 
celor două partide șl țări șl a fost

1 exprimată satisfacția eomună In le
gătură cu dezvoltarea relațiilor din
tre P.C.R. șl U.C.I., a colaborării 
multilaterale prieteneștidiniro Re
publica Socialistă Roniânln șl Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via.

Izi sosire șl la întrevedere au 
fost prezențl Ignaț Golob, șeful sec-

?!n x,;i 1 sX’“ r'’1* J”";?.""":"’.»"
i întrevedere. Cu a- 

a avut loc o con-

Dolanț Prezidiului U.C.I., șl Ion Avram,
‘ Însărcinatul cu afaceri ad-lnterim Jri

României la Belgrad.

INDIA

DELHI ___
Agerpres, I. Puținelu, transmite : 
Primul adjunct al ministrului aface
rilor externe nl Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, șl-a În
cheiat convorbirile purtate cu oficia
litățile Indiano la Delhi, desfășurate 
intr-o deplină atmosferă de cordiali
tate șl Înțelegere. Duminică, oaspetele

român a părăsit capitala Indiană, ple
ci nd la Bombay — capitala stalului 
Indian Maharashtra, cel mal Impor
tant centru Industrial al țării. Ei so 
va Intllnl cu oficialități locale, cu oa
meni de afaceri, va vizita Centrul d«s 
cercetări nucleare de la Tromhay, 
precum și Institutul de cercetări 
„Tata"

Cu prilejul Zilei flotei maritime militare

MOSCOVA 31. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : Mari
narii români ■ cri re alcătuiesc echipa
jele detașamentului de nave ale Flo
tei militare a țării noastre, sosite In- 
tr-o vizită in portul Sevastopol, la- 
invitația comandantului suprem al 
Flotei militare maritime , a U.R.S.S., 
amiralul de flotă al Uniunii Sovie
tice. S. G. Gorșkov. au participat la 
festivitățile ce au avut loc in acest 
port sovietic, cu prilejul _ Zilei fiolei 
maritime 
luat parte 
cast prilej

comandantul Flotei sovietice a Mării 
Negre.

Comandantul detașamentului da 
navo militare romăneșLl. contraami
ralul Aron Mihai, a avut o convor
bire prietenească cu amiralul da 
flotă al Uniunii Sovietice, S. G. 
Gorșkov.

Alături de oaspeții români. Ia fes
tivitățile din portei Sevastopol au mal 
luat parte un detașament de nave 
ale marinei militare bulgare șl o 
delegație > a flotei maritime militară 
a R.S.F. Iugoslavia.

Parlamentul indian Tiprobâf; Acordul
. ,.r, K ■'? ';.**c*l*’ î

de la
DELIII 31 (Agerpres). — Lulnd 

cuvintul In ședința de deschidere 
a sesiunii parlamentului, ministrul 
Indian - al afacerilor externe, Swarah 
SLigh, a prezentat depuiațllor acor
dul Indo-paklstanoz do Ia Simla, 
subliniind că acesta reprezintă un 
pas important pe citea Behldăril 
confruntări! intre cele două țări șl 
deschide o posibilitate reală de sta
bilire a relațiilor prietenești de 
cooperare intre India șl Pakistan. 
La baza acordului — a spus Swa- 
ran Singh — se afli principiile e- 
galilății șl șuverahlUțll celor două 
statei preeum 'și principiul- neames
tecului în afacerile interne. El a 
menționat că India consideră drept

una dintre principalele prevederi 
ale acestui document renunțarea la 
folosirea forței pentru reglementa
rea [uublcinelor litigioase dintre 
cele două țări.

„Acordul de la Simla, a arătat 
ministru! de externe indian, consti
tuie numai primul pas spre resta
bilirea păcii, prieteniei și cooperării 
între India șl Pakistan. Succesul 
său va depinde de respectarea cu 
strictețe u prevederilor pe care le 
conține". „In ce ne privește, slntem 
gata să stabilim relații pașnice, prie
tenești cu Pakistanul. Aceasta ser
vește, înainte de toate, Intereselor 
popoarelor din zonă" — a subli
niat, în Încheiere, ministrul aface
rilor externe al Indici.

In pofida opoziției tmor repre
zentanți ai partidelor de' dreapta, 
parlamentul, a adoptat o rezoluție 
prin care aprobă acordul indo-pa- 
kislanez de la Simla.

Un protocol de colaborare 
Intre Federația internațională a aso
ciațiilor de nplculiurâ „Aplmondla" 
șl Ministerul tunisian nl Agriculturii 
n fost semnal la Tunis, cn rezultat nl 
vizitei oficiate n președintelui Api- 
mondtal, prof. dr. ing. V. llămnj 
(România). Protocohd prevede rea
lizarea unul program complex pan- 
Iru dezvoltarea apiculturii In Tunisia, 
program ce urmează să fie concre
tizat de Institutul Internațional do 
tehnologie și' economie apicolă nl 
Apimondie’i, cu sediul la Buciircșll, 
pe baza rezultntelor obținute plnă 
acum In Tunisia cu sprijinul Româ
niei.

La Helsinki 811 Început, luni, 
convorbirile dintru Finlanda șl Re
publica Democrată Germană, 
vel do ambasadori, cu privire 
blllrea de relații diplomatice, 
țla A.D.N. a înformăi- că, in 
primei intilnlrl, desfășurate 

■atmosferă

la nl- 
la sta- 
Agea- 
cursu! 
tnte-o 

prietenească, reprezen
tanții Finlande! 'și Republicii De
mocrate Germane au căzut do a- 
cord să continue convorbirile.

LONDRA 31 (Agerpres). — Holfi- 
rlți să obțină satisfacerea revendi
cărilor privind îmbunătățirea condi
țiilor lor de viață șl muncă, docherii 
britanici continuă acțiunea grevistă 
declanșată vinerea trecută. în cea 
de-a patra zi a grevei generale, țfcs- 
te 600 de cargouri continuau să fie 
blocate ta porturile engleze, dintre 
care 170 așteptau să (le descărcate 
In portul Londrei. Liderii sindicali 
ai docherilor au adresat noi cereri 
autorităților In vederea satisfacerii 
revendicărilor avansate de greviști, 
în același timp, Victor .Feather, se
cretar general al Congresului Sindi
catelor Britanice (T.U.C.) — care nu
mără 10 milioane de membri — a 
trimis o scrisoare premierului Edward 
Heath, In care reafirmă necesitatea 
suspendării legii anlimYmclloreștl a 
rclațlLlor In Industrie și declară că, 
In acest scop, este gata sâ ie intll- 
nească din nou cu reprezentanții gu
vernului.

întîlnire ănwar Sadat - 
Moanier Gedafl. Președinteio 
R. A. Egipt, Anwar Sadat, a sosit In 
Tobruk, in fruntea unei delegații ofi
ciale, pentru convorbiri cu președin
tele Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libln, Moamer Gedafl 
Cei doi șefi de stat vor examina pro
blema unificării R. A. Egipt și Libiei 
șl a organizațiilor politice clin țările 
respective.

Consiliul de Securitate a 
început examinarea raportului 
secretarului general nl O.N.U., Kurt 
Waldheim, referitor Ia situația din 
Namibia. In raport se arată că 
populația de culoare din Namibia 
se pronunță cu fermitate Împo
triva ocupației ilegale a acestui te
ritoriu de către autoritățile rasiste 
din Republica Sud-Afrlcnnfi și do
rește aplicarea hotâririlor O.N.U. 
privind asigurarea dreptului po
porului nnmlblnn la Independență șl 
integritate teritorială

Țlrgul International de la Dja
karta, edifia 1972, fi-a Închis 
porfile.' Sultanul Ilamenhuboico- 
no, ministrul de stal pentru eco
nomie, finanțe șl industrie, a 
decernat Pavilionului României, 
Premiul III al tlrgului. Succesul 
repurtai de Pavilionul românesc 
este atestat și de fdplul cd a fost 
vizitat de un numeros public, 
bucurlndu-sc de aprecieri pozi
tive.

Greva tipografilor șî a 
ziariștilor italieni. Milioane da 
cititori Italieni au fost privați, du
minică șl luni, de cotidienele lor 
preferate, care n-au apărut cn ur
mare a sultei de greve de protest 
ale tipografilor și ziariștilor italieni 
impolriva hotâriril administrațiilor 
principalelor publicații cotidiene din 
Italia de a nu publica ediția de luni,

Jln In rindurlle muncitorilor portuari 
din numeroase .(.fir! ale lumii. După 
mișcările de simpatie declanșate In 
S.U.A., Fran|a, Danemarca. Italia, 
sindicalul docherilor din Belgia a 
lansat, la rlndul său, un apel mun
citorilor din porturile Antwerp. 
Ghent și Zeebrugge sfl boicoteze toa
te însele comerciale cu destinația 
Marea Britanic, In semn de solida
ritate cu lupta docherilor englezi

llejtmdro Laniisse, ®eful 
statului argentlnean. I-a avertizat pe 
fostul președinte, Juan Peron, că 
trebuie să se întoarcă in țară Înain
te da 23 august, pentru a participa 
la pregătirea alegerilor prezidențiale 
din martie 1973. Potrivit agenției 
Prcnsn Latina, președintele n recit- 

»noscut că Peron șl jurtlțlallștli con
stituie „o realitate o scenei politice 
argentinene, care nu poate fi trecută 
cu vederea", dar și-o exprimat În
doiala că liderul Partidului iustiția- 
list poale oferi ..singura soluție n 
țării- in alegerile din martie.

Ultimul sondaj de opinie
acordâ președintelui

Nixon o majoritate de 54J la sută din 
voturile electoratului american in ale
gerile prezidențiale din noiembrie, 
față de 37 la sută, dt s-au pronunțat 
pentru candidatul democrat, senatorul 
George McGovern.

Febrei nurului a
luni, atlngind accente dramatice pe 
principalele piețe vest-europene. 
Pentru prima dată in Întreaga pe
rioadă postbelică, prețul unciei de 
metal galben a depășit granița celor 
70 dolari.

Asfâri se împlinesc 12 ani de 
la proclamarea independentei, 
Republicii Dahomey, perioadă 
la care poporul acestei jărl a- 
fricane a depus eforturi însem
nate pe calea lichidării grelei 
moșteniri coloniale, a consoli
dării , independentei patriei, 
preocuplndu-ie de punerea in 
valoare, in folosul propriu, a 
resurselor naționale.

Intre România ți Dahomey 
s-au stabilit relajU de priete
nie și colaborare care se dez
voltă in interesul celor două 
popoare, al cauzei înțelegerii 
Internationale.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Republicii Dahomey, po
porul român adresează poporu
lui dahomeyan urări de noi suc
cese pe drumul progresului e- 
cdnomic fl social,

în fotografie : Monumentul 
ridicat In centrul orașului Por- 
to-Novo, capitala Dahomeyulul, 
in memoria luptătorilor care 
și-au dat viața pentru indepen
denta tării.
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