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Sylvester: Irma («lingă) și Veronika

convorbirilor

capacităților de

BEKE GySrrjy

La ora 8,43, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Todor Jivkov se 
întilnesc la punctul do fron
tieră Vama Veche. Conducă
torii de partid șl de stat.al

Convorbirile se desfășoară in- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Irite de război,' această ci
fră reprezintă un
Imens față de < 
de pe vremuri, 
care nbia dacă se

i Bites (dreoplc
Sfinlu-Gneorghe

ne Îndeamnă să .".cruțăm 
puțin structura socială n 
populației, Inreglstrind mu
tațiile spectaculoase ale ul
timilor ani. O singură cifră 
luată la lntimplara : 1185 
era la sflrșltul anului 1067. 
numărul total ai intelec
tualilor. absolvenți ai insti
tutelor de invățflmlht su
perior. care lși desfășurau 
activitatea pe cuprinsul ju-J 
detulul. Dacă compnrfim

MIERCUREA CIUC (Corrspon- 
dcnlul. „Scțnlell*, Lr Harlnnel).— 
Rezultatele coled^elor' de muncă 
din întreprinderile industriale ale 
județului Harghita, după 7 luni de 
activitate rodnică in acest ani ates
tă hotărlrea neabătută a oameni
lor. muncii români șl maghiari de 
pe aceste meleaguri, de a îndeplini 
cincinalul In patru ani șl jumătate. 
Astfel, planul pe 7 luni la produc
ția globală a fost depășit pc județ 
cu 4,3 la sulă, ce se concretizează 
In 1310 tone fontă. 1 443 . tone-uU- 
laj tehnologic pentru Industria ali
mentară, 3 333 mc cherestea fag, 
114 mp placaj, mobilă in valoare 
de 3,3 milioane lei, confecții- 
textile in valoare de 10,0 milioane 
Iei. 21 mit'bucăți tricota je, 84 tone 
unt, 210 tone brlnzeturL Angaja
mentul anual luat la producțta- 
marfă a fost depășit cu 7 milioa
ne lei pe • ansamblul industriei 
județului. Prin rezultatele obținu
te s-au evidențiat colectivele Fila
turii de lină din Miercurea Cluc, 
Combinatului de exploatare șl In
dustrializare a lemnului —- Miercu
rea Cluc, Fabricii' de tricotaje din 
Miercurea Cluc. Filaturii do in fi 
dnepă Gheorghienl, Inlreprlnde-

HOTĂRlREA 
COLECTIVULUI

DEVA (Corespondentul „Scln- 
tcir, Sabin Ionescu). Printre co
lectivele care au hotarit să înde
plinească actualul cincinal in 4 ani 
și jumătate se numără și cel de la 
Fabrica chimică din Orăștlc.

— Hotărlrea noastră se bazează

SARCINILE DE PLAN
AU RĂMAS IN URMĂ...

României șl Bulgariei î-jl 
siring prietenește' mllnlle. se 
îmbrățișează eu căldură.

TÎRGU-MUREȘ (Corespondentul 
nScînteil0, Deahl Lorand). Comu- 

™ nlșttl, toți oamenii muncii de la
lci“G9‘mfl“mp“țMĂlurl dîn Combinatul de îngrășăminte azo-

La uzina ..Vulcan* din Capitală 
se desfășonță o largă acțiune pen
tru realizarea prin forțe proprii a 
unor mașini șl utilaje, de un Înalt 
nivel tehnic. Angajamentul luat In 
acest ttn -prevede . realizarea /.prin 
autodotam a unor utilaje In va
loare de 0 milioane, let I’inft ncum 
s-a realizat peste 05 Ia sulă din 
angajament, estlmlndu-se ca pină 
la sHrșitui anului sâ fio depășit. 
Serviciul outoutilărli este un com
partiment puternic al uzinei, nvlnd 
— pe lingă o secție de producție 
unde stat oxecululc mașinile și 
utilajele prin nutouUlare — șl un 
sector de proiectare.

Cltevn mașini șl utilaje construi
te prin autoulllaro se evidențiază 
prin performanțele lor superioare : 
mașina de tuburi de flacără — au
tor muncitorul Ion Andreescu ; 
mașina pentru oglvat țevi — au
to- ing. Gh. Gomboș ; vnlțul pen
tru ondularea tablelor pentru pre- 
Incălzî toacele de aer rotative — 
autor Ing. V. Jhrl. Ca urmare a 
acțiunii de nutoultlnre, investițiile 
s-au redus in acest un cu 1.0 mili
oane let economia planificată la 
prețul de cost a fast depășită cu 
zprsipa 1CN), mii lei. iar . producția 
peste plan pe seama autoulllărli 
este, In primele 7 luni, de aproa
pe 4 milioane lei.

specialiștii se retrag. 
Cursul apelor, ce-i drept, 
nu s-a prea schimbat, dar 
in schimb spcetallștil nu 
mal - evadează din matca 
de împliniri pe care sini 
călăuziți : și e firesc să fie 
așa, deoarece și aici pu
terea de atracție magnetică 
a industrializării socialiste 
se simte din plin.

Imaginea exuberantă a 
tinerilor specialiști lntll- 
niți Intr-un hol de hotel situația cu aceea de dina-

La Srinlu-GlieorEhe e 
greu să găsești în aceste 
zile o cameră sau măcar 
uri pat in vreunul din ho
telurile orașului E greu, 
de astă dată, nu din cauza 
numeroșilor turiști ocazio
nali sau a acelor inspectori 
șl delegați caro sini oaspeți 
obișnuițl al oricărui ano
timp. Alții sini ce! core nu 
asaltat acum hotelurile : 
proaspeții absolvenți ai in
stitutelor de lnvățămfnt su-

au fabricat și livrat suplimentar o 
p-oducțle-marfă in valoare de 32 
milioane de lei — ceea ce Înseam
nă CO la sută din angajamentul a- 
nunl asumat in Întrecerea socialists.

— La obținerea acestui succes nu 
contribuit mai mulțl factori — ne-n 
spus Dorel Popa, directorul general 
al combinatului. Este vorba, prin
tre altele, de asigurarea funcțio
nării perfecte n Instalațiilor, Încăr
carea maximă a . 
producție, de aplicarea unor măsuri 

t .sarcinile de eficiente In scopul creșterii produe- 
tlvllfițll muncii. Recent nu fost ter
minale reparațiile generale ale in
stalațiilor ; prin scurtarea perioadei 
de reparații s-n obținut suplimen
tar un volum do producție de 10 
milioane de lei.

Concomitent, s-n urmărit reduce
rea cheltuielilor materiale, In spe
cial pe seama diminuării consumu
rilor specifice de materii prime, 
materiale și combustibili, prin îm
bunătățiri tehnologice — d< 
perareșl retolOBire a unor 
riale' șl subproduse ; do aseme
nea, prin funcționarea instalațiilor 
la maximum de stabilitate 3-au 
obținut însemnate economii do e- 
nergle •' electrică (consumul specific 
anual s-a redus fată de proiect cu 

. peste fl mllioăpe kWh). tlS gaz 
lele colectivelor de muncă metan.' cartonat de potasiu, aburi 

.... oie/ Ccrt'estarieft, In ' combinatul'
mureșean, opltcarea măsurilor teh
nico și organizatorice adoptate In 
spiritul Indjcațlllor recentei Con
ferințe Naționale1 a partidului fac 
posibilă depășirea planului și an
gajamentului anual, crelndu-so un 
avans substanțial pentru realizarea 
cincinalului Înainte do termen.

= PRIN ĂUTOUTILARE

La 0 august. In stațiunea Nep- 
tun de pe litoralul românesc al Mă
rii Negre, au Început convorbirile 
Intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat' al Republicii Socia
liste România, șj tovarășul Todor 
Jivkov, prlm-secretar, al Comitetu
lui Central’ id' Partidului' Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bul
garia.

Din partea română au participat 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Mltea, membru 
al C.C. al P.C.R.

Din partea bulgari au participat 
tovarășii K. Telallov, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, șt prof. N. 
Tahlel, membru supleant ai C.C. al 
P.C. Bulgar.

In cadrul convorbirilor, condu
cătorii de partid și de stat s-au ln- 
format reciproc asupra activității 
șl preocupărilor Partidului - Comu
nist. Român șl Partidului Comunist 
Bulgar, construcției societății so
cialiste în cele două țări. Evlden-

(Contlnuare in pag a V-a)

TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 
.JSdnteil*. C. Soci). — Pe. agen
da marii Întreceri socialiste ce se 
desfășoară în cinstea zilei de 
.23. August și a celei dc-a XXV-a 
aniversări n republicii, colectivele 
de oameni al muncii din județul 
Dîmbovița Înscriu succese de 
prestigiu. Ele au livrat peste' plan, 
de la'Începutul anului șl piua In 
prezent, 23 232 mil kWh. 3145 tone 
țiței, 31 078 mii mc gaze de sondă. 
B030 tone ciment, 778 tone cărbu
ne, GS3 tone oțel electric, piese do 
schimb auto In valoare de 7,7 mi
lioane lei, GO mil m p țesături din 
bumbac șj).
, Depășiri substanțiale nle Sarci
nilor de producție- raportează co
lectivele de la elcclrocentrata Dol- 
ceșil. schelele petroliere .din Tlr- 
govlște șl Moroni. Fabrica de ci
ment din Ficni, exploatarea mi
nieră Șotlnga. Este demn do evi
dențiat că noile unități și capaci
tăți de producție ■ lșl aduc ,o va
loroasă contribuție in volumul 
acestor realizări. Fabrica de apă
rata j electric Tllu, In inal ,; puțin 
de patru luni de la Intrarea In 
funcțiune, și-n depășit sarcinile do 
plan cu 4.1 Ia sută, ceea ce repre
zintă un volum suplimentar de 
produse electrice și electrotehnice 
de peste 1.2 milioane lei. Para
metrii proiectați la linia tehnolo
gică de tuburi din azbociment de 
la Fabrica de ciment din .Fleni. 
au fost, atinși cu 120 zile mal de- 
vreme. cime.ntlșili de aici reușind 
să obțină suplimentar o Importan
tă 'producție de tuburi

Ib uzinele textile „Oltul”
Foto : Bortnylk G.

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele WIM. WIKDII1I 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
miercuri dimineața a sosit in țara noastră, intr-o scurtă 
vizită de prietenie pe litoralul românesc al Mării Negre, 
tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.

Oaspetele este însoțit de fiica sa, Liudmila Jivkova, 
prim-vicepreședinte al Comitetului pentru Artă și Cul
tură, precum și de tovarășii Konstantin Telallov, secre
tar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bul-

perior — Ingineri, econo
miști. modici, profesori Șl 
reporterul, fiu al acestor 
meleaguri. &e bucură din 
suflet de această forfotă, 
știind că numai ținuturile 
angrenate într-un puternic 
ritm de industrializare pol 
cunoaște asemenea torent 
de energii și inteligență 
creatoare.

Odinioară se spunea că 
de pe aceste locuri hie Co- 
vnsnei apele se scurg șl

© Un nou „pol" de atracție magnetică 
O Cifre și destine povestesc despre ieri 
și azi O Cum proliferează... progresul

c|aliste în ceîe două țări 
țllndu-se eu satisfacție evoluția as
cendentă a rotațiilor prielcsieșU 
dintre P.C.R. șl P.CJ3., a colaborării 
în diferite domenii dintre România 
șl Bulgăriți, a! fost exprimată do
rința comună' de extindere șl di
versificare ni nceslor raporturi, In 
Interesul ambelor popoare, al cau
zei socialismului și păcii in lume.

Călduroasa primire făcută 
celor doi conducători, pe 
litoralul românesc
Dineu în cinstea tovarășului 
Todor Jivkov

DIN ANGAIAMENTUL 
'ANUAL

progres 
cel 150 

printre 
! găsea 

vreun inginer sau vreun 
economisi Dar schimbări 
covlrșltoaro pe acest tă- 
rim s-au produs nbln In

După convorbiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit un dejun 
în cinstea tovarășului Todor Jivkov 
și a celorlalți oaspeți bulgari.

! ■ ' t...'

Tnmmi

pe spiritul exemplar de dăruire în 
muncă ol fiecărui lucrător, ps apli
carea unor măsuri care vizează 
utilizarea ta maximum o potenția
lului productiv de care dispunem, 
cit șl pe punerea In funcțiune cu 
mult înainte de termen a unor noi 
capacități de producție — ne spu
nea inglnerul-șef al fabricii tov. 
Sabin Olnru. Recent, noi am dat in 
exploatare, cu 10 luni ‘lnnlnlo de 
termen, o mașină pentru corpuri 
din masă plastică suflata — cu o 
capacitate de 000 tone pe an — șl 
4 mașini de injecție pentru navele, 
diferite repere tehnologice (pentru 
nutoiurlsmo „Dacta*-1 3C0 șl auto
camioanele „Roman*) cu o capaci
tate de circa 1 0©3 de tone anual 
Anul viitor vom avea In vedere 
punerea in funcțiune, cu 0 luni 
înainte de termen, a unei capaci
tăți de producere a țevilor din 
PVC șl a altei instalații pentru 
corpuri suflate din masă plastică.

Efectele acestor preocupări sus
ținute ale colectivului de la Fa
brica chimică din Orăștle s-au con
cretizat in obținerea, în primele 7 
luni nle acestui an, a unor depășiri 
Însemnate ta producțla-marfă vin- 
diită șl încasată, in creșterea cu 
2 030 de lei pe salariat a productivi
tății muncii planificată, in realiza^ 
rea unor substanțiale economii su
plimentare ta prețul de cost șl a 
mei mult de 2 8®0 OOO de lei bene
ficii peste plan. Calculele prelimi
nare arată că pe Întreg anul 1072, 
in această fabrică productivitatea 
muncit va fl cu 2 405 lei ne salariat 
mnl mare detit nivelul planificai.

rll „Tehnoulilaj"-Odorhelu-Sccu!esc, 
Combinatului minier Bălnn. Este 
de remarcat că volumul producției 
industriala realizat In această peri
oadă echivalează cu cel realizai In 
întregul an 10'33.

A FOST ÎNDEPLINIT
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cole. Iar Io timpul Semănatului să 
controleze ce semințe se folosera. 
Cu toată stăruința trebuie să se re
nunțe la vechile practici, dud «po-

ffl

N . . ■ ' ' ' . . .
Raportul prezentat de tovarășul Nlcolae Ceaușescu ta recenta Con

ferință Națională a partidului subliniază sarcina de deosebită impor
tanță ce revine organizațiilor de partid de n acorda o mai mare atenție 
participării oamenilor muncii In activitatea organelor de conducere 
colectivă. In adunările generale ale oamenilor muncii din intreprlnderl, 
în întreaga viață soclnl-politlcă. în ansamblul mijloacelor șl structu
rilor create In ultimii ani In varierea perfecționării democrației econo
mice. un loc Important LI ocupă comitetele oamenilor inunelL.

Ei BRAȘOV
Fără a Insista asupra 

bune doblndito de cele 
comitete de oameni al _____  __
întreprinderile municipiului, m-aș re
feri la o sursă de perfecționare n 
nctlvllățlj lor : întărirea combativi
tății, a spiritului critic și autocritic 
in care au Ioc analizele șl dezbate
rile în cadrul acestor comitete. Sint 
deplin confirmate de viață. In acest 
sens, sublinierile din raportul la 
Conferința Națională că numai prin- 
tr-o abordare deschisă, exigentă, cri
tică și autocritică putem iolălora 
neajunsurile. Deci Bă vedem cum se 
discută In comitetele oamenilor mun
cii 7 La Uzina mecanică de material 
rulant, comitelui oamenilor muncii 
a pus In discuție unele ospecle de 
cea mai maro importanță : reducerea 
cheltuielilor de producție șl îmbu
nătățirea calității. Materialul pre
zentat înfățișa Insă sumar situații de 
Importanță majoră, nu critica pe ni
meni. nu propu
nea suficiente 
măsuri care să 
ducă la reducerea 
cheltuielilor ma
teriale. Nu e de 
mirare că după o 
asemenea „dezba
tere", nivelul 
cheltuielilor Io 
mia de lei pro
ducție marfă se 
menține In con
tinuare ridicat, că 
rebuturile, mal 
alea la turnătorie, 
n-au scăzut pa 
măsura posibili
tăților reale.

Lipsite de 
clență sint __________
acele ședințe ele
comitetelor oamenilor mundl în 
cnre ta loc să se depună eforturi 
]3cntru găsirea soluțiilor ce pot

'■ ■ • f

rezultatelor 
mai multe 

muncU din

Iată deci dtcvn direcții In care 
ne gindlm să orientăm Îndrumarea 
și eonlrolul din partea comitetelor 
de partid. Cn o primă măsură, pa 
care om stabllil-o acum. Imediat, este 
repartizarea membrilor biroului niu- 

econo- nlcipal de partid,- nl comisiei eco
nomice pe întreprinderi, cu sarcina 
de a ajuta efectiv' comitetele de 
partid să-șl întărească conlrotal s- 

■ supra conținutului activității comite
telor oamenilor muncIL tn perioada 

__ __ —__ __ _________ următoare vom analiza stilul șl me- 1 
există o bună experiență In ncUvita- todele folosite In acest sens de unc- 
tea comitetelor oamenilor muncii, 
dar, în același timp, intllnlm șl ntf- 
meroaso neajunsuri cure se datorase 
aproape Întotdeauna raptului că or
ganizațiile de parlld nu au acordat, 
in primul rind ele Insele, atenția șl 
sprijinul cuvenite acestor noi forme 
de conducere - ceea ce a limitat 
sfera lor de acțiune, eficiența și du- 
teren tor de decizie. In primul rind. 
mă glndesc că organizațiile de parlld 
trebuie să manifeste mal multă grilă 
față de alegerea problemelor puse ta 
discuția comitetelor oamenilor mun
cii, ta nșa fel ea ele să abordeze cn 
adevărat ce e esențial, de primă Im-__________________
portanta ta viața InlreprlnderlL Do aceste ședințe .

.... . . Normal nr fi cs

atrage atenția asupra necesității îm
bunătățirii conducerii de către 
partid a modului tn rare se exercită 
democrația economică. Indiscutabil,

le comitete de partid șl avem In ve
dere organizarea unor schimburi de 
experiență.între comlteîele de partid.

@ PLOIEȘTI
Desigur, există o valoroasă expe

riență In îndrumarea de către comi
tetele de parlld n comitetelor oa
menilor, muncii șl pe aceasta se tn- 
temelază preocupările noastre de a 
o perfecționa ta viitor. M-aș opri, 
bunăoară, asupra unei etape esen
țiale a activității comitetelor oame
nilor muncii : ce xe inllrjiplă după

Normal ar fi ca fiecare din aceste 
ședințe să se finalizeze prin măsuri 
clare, precise peniru toți cel chemați 
să le ducă ta îndeplinire. Iată Insă 

zarea producției pentru export, șe- că unele comitete se abat de la a-

exemplu, la întreprinderea de In
dustrie locals „Metalurgica", undo 
s-au-manifestai neajunsuri In reall-

censtă cerință. 
Punlndu-so In 
discuție ta între
prinderea de'con-, 
strucțll șl Instala
ții petroliere pro
blemele organiză
rii șl normării 
muncii — dome
niu In care ne
ajunsurile nu 
lipseau — nu s-a 
reflectat din timp 
șl In deciziile cas

Cum sint îndrumate și sprijinite de către comitetele 
de partid organismele colective de conducere în eco
nomie ? Care sînt principalele deficiențe în funcționa
rea lor și cum trebuie să acționeze organizațiile de 
partid pentru a le înlătura, în lumina exigențelor for 
mulate de Conferința Națională a partidului ?

La aceste întrebări, de o actualitate cu atît mal mare
cu cît chiar în aceste adie au început să se desfășoare urmau a fi luate, 
adunările generale ale oamenilor muncii dtn întreprin- Abia In ședință 
derl, ne răspund tovarășii Constantin CîttTÎNA, Vaslle au fost încropite

6Î.

ofi- 
țl

derl, ne r< . __________ ___ ______
GHERAS1M șl Gbeorghe ALECU, prlm-secretarl nl Comi
tetelor municipale de partid Brașov, Piatra Neamț și 
Ploiești.

duce ta lichidarea unor lipsuri, 
se caută™, explicații. în trimestrul T, 
de exemplu; întreprinderea de 
unelte șl scule nu realiza planul In 
mod ritmic. Problema a făcut o- 
biectul analizei Intr-o ședință a co
mitetului. oamenilor muncii. Dar in 
loc să se caute soluțiile ce depin
deau da colectiv șl a căror necesi
tate era evidenta — bunăoară, pre-

producției șl urmărirea el — parll- 
elpanțll au cantonat In explicații 
și „cauze obiective" A fast necesară 
o analiză, ta fața locului, n comi
tetului municipal de pnrtid. împreună 
eu reprezentanți al ministerului de 
resort, pentru ca lucrurile să reintre 
pe făgașul normal

Este neîndoielnic că o maro Im
portanță are poziția fermă, com
bativă, a secretarului comitetului de 
partid — membru ales al comllctulnl 
oamenilor munell. Din păcate Insă, 
unii secretari de parlld — șl l-nm 
aminti alei pa acela de ta fabrica 
de Încălțăminte pentru copil „Timpuri 
noi" — se complac In ședințele co
mitetelor oamenilor muncii In pos
tura dp spectatori pasivi.

Ne propunem. In consecință, să a- 
julăm mal diferențiat comitetele oa
menilor muncii, populorlzlnd expe
riența pozitivă, promovlnd formele 
înaintate de activitate.

PIATRA NEAMȚ
Pe bună dreptate raportul prezen

tat da tovarășul Nlcolae Ceaușescu

dlnțcle comitetului oamenilor muncii 
au discutat divers® alte probleme ce 
sufereau umlnare, dar au neglijat 
tocmai esențialul : ce măsuri trebuie 
luate ca să se recupereze grabnic 
restantele 7

Ne Intllnlm uneori cu situații ca 
cea de ta întreprinderea mecanică 
„Ceahlăul", unde comitetul oamenl-

■ lor muncii n-a dezbătut din timp 
sarcinile asimilării In producție n 
unor noi ulltaje. deși Importanța a- 
cesiei probleme era bine cunoscută 
și căpătase un rol-chele. A fost'ne-, 
cesară intervenția organelor Județean 

pentru a 
care au“ dus

.    între
prinderi. central© și ministere pre
văd acordarea unor competențe 
lărgite unităților economice de bază. 
Modul cum întreprinderea pune in 
practică aceste competențe lărgite no 
constituie Insă obicei de dezbatere 
ta multe dintre comitetele oameni
lor muncii. La fobrlca de celuloză 
șl tilrtle Piatra Neamț stal In per
manență greutăți ta asigurarea co
menzilor la export Dar comitetul 
oamenilor muncii nu a luai ta discu
ție temeinic cum se desfășoară re
lațiile cu beneficiarii, ce se ponte 
întreprinde spre a se urmări mai 
bine eficiența exportului.

Aș mal adăuga că abordarea cu 
seriozitate a problemelor In comite
tul oamenilor muncii depinde In 
bună măsură de modul cum stal pre
gătite ședințele Bcesîui organism. 
Au fost cazuri, cum este cel al în
treprinderii „23 August" clnd meni- 
brii comitetului au luat cunosllntă.. 
obla In ședință cu problemele ce 
urmau a se dezbate.

------- ----------------- I Itu

lila organelor Județea

la o amplă reprofilare a producții
Relațiile noi create între Intri

clteva măsuri su
mare, care n-au 
avut nld pe de
parte darul 'de a 
mobiliza compar
timentele vizate, 

la o muncă de mal bună calitate.
Un alt aspect asupra căruia mi sa 

pare necesar să Insist este absența 
in unele ședințe a ailladlnil critice 
față de acele cadre de conducere care 
nu duc la îndeplinire măsurile sta
bilite anterior, tai Uzina de utilaj 
chimic. In urma unor ședințe ale co
mitetului oamenilor muncii, nu fost 
stabilite programe de măsuri vlztad, 
mal ales recuperarea restanțelor în 
realizarea nnbr alllaje. care pre
vedeau sarcini foarte precise pentru 

J'cadrel e de con d ucer e. A certe.''obrec- 
live nu s-au rcnllzaț; nJdVdupăț nul? 

■ multe analize In comitet dar ' cel
care trebuiau să le Infăptulască nuau 
fost trași In răspundere» Menținerea 
unei atmosfere călduțe, de îngăduință, 
do a nu supăra cadrele de conducere 
din Întreprinderi, centrale «au mi
nistere este, fără îndoială, un rezul
tat el muncii slabe a organizației 
de pnrtid. care nu a reușit să im
prime șl In acest organism spiritul 
de Intransigență, de exigență egală 
față de toți membrii comitetului, in
diferent de funcția pe care o dețin.

Slntem, de asemenea, preocupați să 
încetățenim pretutindeni înțelegerea 
că deciziile comitetului oamenilor 
muncii trebuie să fie duse 1a înde
plinire de întregul colc'etlv. Aceasta 
presupune existența unul control ol 
organizațiilor de partid asupra felu
lui cum sini aduse ta runoșilni.a 
masei de ratariațl 
telului oamenilor muncii.

Va 
lucru 
de a 
tanțll 
nilor 
tlile.

bălăcirile eomî-

deveni o melodii curentă de 
o organizațiilor de bază aceea 
urmări felul In care reprezen- 
salariațllor In comitetul oame- 
tnuncil lșl îndeplinesc ntribu- 
mnndalul încredințai.

i

1

Prezența „ochiului critic" 
al opiniei publice — repre
zenta! de controlul obștesc 
— se face șlmțltă tot mai 
mull ta cele mai diverse 
sectoare do Interes public. 
Ne Intllnim cu reprezen
tanții obșlel In piețe și ma
gazine. in unități de sănă
tate și.asistență socială, in 
cantine 51 restaurante, in 
lndlluțll ale administrației 
de stal.

— In municipiul Buzău — 
ne Informează Nlcolae 
Adam, secretarul Consiliu-, 
Iui municipal al F.U.S.. — 
funcționează la ora actuală 
270 echipe, care au In corn-' 
ponența lor peste 10® de 
muncitori, tehnicieni. Ingi 
nari, mc-dlci. gospodine ele. 
Ne bazăm, deci. In" execu
tarea controlului, po o pu
ternică forță a opiniei pu
blice.

Intr-adevăr, așa este. Să 
vedem Insă cum acționează 
această forță.

.Bufetul „Laclo-bar". 
Dialog Intre un reprezen
tam al» echipei de control 
și M. Vlud. responsabila u- 
nilătll :

— De clnd nu funcțio
nează agregatul frigorific 7

- Să iot fie 2—3 zile. 
Dar să știți că eu n-am nici 
o vină. Am anunțat 
ARUC-ul la timp.

— Bine, dar dacă știți că 
agregatul nu funcționează, 
de ce mai puneți produsele 
In el 7

— N-avem unde le păaira 
In altă parte,

Echipa Ișl continuă con
trolul si mal constata : 

.....nlel se mălură ta timp 
ce consumatorii se află la 
masă . instalație de apă 
caldă nu funcționează : ve
sela este spălată in condi
ții nelglenlre". Sini fnpfe 

c care vorbesc de la sine. 
Respectiva unitate e-sie cer
tată serios cu normele igle- 
niro-similare, ru «oirilul 
gospodăresc. Ce ecou au 
avui Insă con’lotarlle cri
tice 7

— M-am ocupat personal 
de cercetarea faptelor sesi
zate - ne spune Gh. Du 
mllrașeu. directorul ȚAPI 
Controlorii obsteșil eu 
avui' dreptate. Spre a Im 
Diedira apariția pe viilor s

unor asemenea abateri, am 
luai masuri de sancționare, 
ații a aparatului de la trust 
care are In sarcină contro
lul acestei unități - mer
ceologul și tehnologul - 
cil șl n-responsabilei.

Iată un mod responsabil 
de a tyiallM și trata sesi
zările Controlului obștesc 
Erie, do țapi, singurul mod 
In care se finalizează cu 
adevărat atit propriile e- 
forturl peniru perfecționa
rea activității acestor sec
toare. cit șl cele ale con-

SS

puri străine. Producția a fost sub 2 w® 
kg la hectar. Cu toată răspunderea, 
asemenea situații nu trebuie să eșe 
mșii rpeie ; din vreme să existe si
guranța că la semănat vor fi folo
site numai semințe eu valoare bio
logică ridicată, fără corpuri străine, 
care prin buletinul laboratorului sS 
poarte girul calității, oferind garan
ția obținerii unor recolte mari. 

Prinlr-o hotărlre a Consiliului de 
Miniștri so stipulează precis con- 

........... X trnvanUIle la normalei privind pro 
anterior, primul factor ducerea, preluarea. condiționarea, 

condlțio-

La griu, cvea ce se considera altă 
dală o producție bună, acum nu mai 
corespunde e gențelor șl nici condi
țiilor de care dispunem. Recoltele ac
ceptabile sint cele la nivelul a 3 OM— 
4 (MM) kg la hectar, Iar cele „de vlrf* 
să ajungă la 9 000—6 0® kg sau chiar 
mal mult. Spre asemenea niveluri 
trebuie să tindem, iar In anii ce vor 
urma ele să fie și mal ridicate, co
respunzător dezvoltării bazei tehnl- 
co-malerLale a agriculturii.

Desigur, după cum am arătat în 
articolul
care 
nează 
producției la griu 
îl constituie so
iul» Pentru anul 
viitor ‘.există să- ’ 
mlnță din .soluri 
intensive, care w 
vor cultiva pa' 
mari suprafețe.

’ Pentru a se ob
ține producții Ia 
nivelul capaci
tății productive 
a sotarllor — u- 
nele pot da flWD— 
8 O'OT kg La hec
tar — este nece
sar să se aplice 
întocmai tehno
logia recomanda
tă cu prilejul 
Consfătuirii griu
lui. Aceasta im
pune rezolvarea 
unor probleme de 
ordin organiza
toric șl țehnlc, a- 
suprn cărora vom 
Insista În rindu- 
rlle cure urmează.

Deosebit de Im
portant este cn la 
semănat să se 
folosească numai 
lectată, cn valoare 
dlcată, cu greutate absolută mare 
o boabelor, pentru a obține 
plante viguroase. O bună expe
riență oferă In această direcție ju- 
deț.ul Dlt, unde problema extinde
rii In producție a semințelor cu însu
șiri productive ridicate a fost 
privită cu multă răspundere. Com
parativ cu perioada anilor 18'57— 
1671. producția medie de griu la hec
tar realizata ta 1972 de cooperati
vele agricole este mai mare cu 1423 
kg. în această direcție au adus o ' 
contribuție însemnată^ cercetătorii de 
la stațiunea experimentală Caracal, 
care, pe lingă livrarea unor cantități 
mari de sămlnță elită, au urmărit 
modul In care ele se înmulțesc tn 
fermele specializate

La Consfătuirea griului, cît șl cu 
prilejul unor sondaje efectuate pe 
teren, s-o putut constata că nu fi
xiste t țl continuă să existe multe ■ 
neajunsuri In ce privește uiLUzarea 
de semințe' ou valoare biologică 
ridicată ; In multe locuri s-a

Institutele să fie subordonate, pro- Județe Întregi — Constanța șl Tul- 
ducțlel. Pe această linie s-a stabilit con — nu se acordă atanf 
ea laboratoarele județene 
controlul semințelor să tui .
In subordinea direcțiilor agricole ju
dețene. Eata nevoie, ca specialiștii 
Inspectoratelor. Împreună cu 
cadre din agricultură, să

; j ■ ' '
edificare, la dtova exem
ple.

— Unitățile dv. au fost 
vizitate de echipele de 
control obștesc 7 — 11 între
băm pe tovarășul StcIIan 
Cazan, director al O.C.L. 
Produse Industriale.

— Da. îmi amintesc că 
am primit șl o sesizare In 
legătură cu niște sobe cu 
petrol care s-ar fi vlndut 
pe „sub mină".

— Ci nd ? De mult 7
— Precis nu-mi mal aduc 

aminte.

j

I

_ițla- cuvenită 
pentru cultivării griului după bune pre-

incțloneze mergătoare întreprinderile agricole
rlcole ju- de stat din județul Constanța nu

1 și-au realizat planul pe acest an la
alte producția de griu cu M kg la hec-

ridlce; tar. Iar cooperativele agricole — ~~
probe de semințe din întreprinderile 3® kg. Este al doilea an la r 
ogrlcole de stat șl cooperativele agri- clnd LA.S.

. . 2* dispun de
obțin aceeași recoltă 
vale agricole. Caro e. 
fără de nerespectaren ailor elemente 

ale 
oct 
rat 
ta 
re 
lui. 
Tulcea, 
cultivat 
păloase, ca p! 
tă premergăl 
re, pe aproape 
® la sută din 
suprafață, cu 
consecințe dintre 
cele mul negati
ve asupra re
coltei.' j 

în legătură cu 
stabilirea struc
turii optime a 
culturilor șl, In 

_ cadrul acesteia, 
a celei 
bune pr 
toare pen 
tov. Tibei 
rețan, directorii,^ 
Institutului de 
cercetări pentru 
cereale șl plan
te tehnice de la 
Fundoloa, spu
nea : „Cerealele 
sint principala 
Unit, In scopul 

1 globale, merg pe 
măresc.

suprafețele, iar dacă nu ee face pro
ducție se aruncă vina pe, condițiile 
climatice. Dacă vrem să realizăm 
producții maxime trebuie să acțio
năm ta direcția sporirii randamentu
lui la hectar. Pentru aceasta avem 
nevoie de un ăkolament bine gta- 
dlt Este calea prin care putem . 
fructifica pe deplin condițiile create 
ca urmare n extinderii bazei tehnlco- 
materiale a agriculturii".

Ne mal desparte o lună șl jumă
tate plnă la începerea semănatului. 
Este necesar — așa cum s-a stabilit 
la consfătuirea griului — ca la am
plasarea culturii aă se realizeze 
alegerea celor mai bune plante pre
mergătoare, urmărindu-se ca aceasta 
cultură să nu revină pe același te
ren consecutiv mal mult de doi nnL 
Trebuie eliminate, totodată, supra
fețele unde plantele nu fost atacate 
de boli șl dăunători, cele puternic 
tmburulenotc.

Asigurarea unor semințe din so
luri productive, cu însușiri biolo
gice ridicate, amplasarea. culturi! 
griului pe cele mal potrivite tere
nuri sint condiții rare hotărăsc, ta 
mare măsură, nivelul recoltei și, de 
aceea, trebuie să II se acorde cea 
mai mare atenție de către specia
liștii din agricultură, conducătorii 
de unități agricola.

Ion HEBȚEG
_________________________________

■ cu
„ _. doilea an la rînd 
din Județul Tulcea, deși 

o-bază; tehnică superioară, 
' 1 ca șl cooperatl- 

Care este cauza 7 în a-

O cerință prioritară a modernizării agriculturii 1
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SĂMÎNȚĂ POTRIVITĂ ÎNTR-UN TEREN
BINE PREGĂTIT!
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sfimînță 
biologică rl-

SB păstrarea, transportul, folosirea șl 
controlul calității semințelor, norme 
care vor trebui respectate cu rigu
rozitate la Insămtnțărlle de . toamnă. 
Numai că unele deficiențe sini evi
dente încă de pe‘acum. La Consfă
tuirea w " 
dificili tățl

tehnologiei, 
nu s-a asigu- 
o bună plnn- 
premergătoa- 

culturl! grîu- 
Tn Județul 

_ a, griul s-a 
după 
>lan- 
itda-

de semințe' eu valoare biologică 
ridicată ; tn multe locuri s-a folosit 
sămlnță necorespunzăioare. ceea ce 
a dus la diminuarea producției. Pen
tru a sa exercita un control științi
fic, In toamna anului' trecut, la mal 
multe cooperative agricole s-au 
luat probe de griu din cutia semă
nătorilor. Ele au fost însămlnțalo 
separat la centrele de încercare a 
soiurilor. Au existat multe aurprlze. 
Proba de griu de sămînlă prove
nită de la Ghenpăneștl, județul Ilfov, 
liuămințată la centrul de Încercare a 
solurilor Tlncăbcștl, avea puritatea 
solului de bază de numai 33,2 la 
sută, restul fiind alte soluri șl cor

W tx

griului s-a arătat că exista 
_____liați: ta ce privește condițio
narea. depozitarea șl păstrarea se
mințelor. Astfel, ta unele unități a- 
gricole, săinlnța de griu cu umidi
tate ridicată a fost depozitată în 
platforme descoperite In vederea 
zvlntăHL dor tn urma ploilor șl-a 
pierdut germinația. De asemenea, 
nu sint suficiente utilaje pentru 
condiționarea semințelor, iar cele 
existente nu sini folosite rațional. 
Maxim Constantin, Inglner-șef la 
cooperativa agricolă din Monaslu, 
Județul Ilfov, unitate care arc 4® 
ha Iot semlncer, spunea că datorita 
unor asemenea neajunsuri calitatea 
semințelor este pusă sub semnul În
trebării. Ținfndu-se scama ;că mal 
exista asemenea neajunsuri, este ne
cesar să se acorde o atenție maximă 
condiționării semințelor.

Intr-un ordin .emis de Ministerul 
Agriculturii. Industriei Alimentare 
șl Apelor se prevede ca, pini Ia 1 
septembrie, conducerile întreprinde
rilor agricole de stat șl ale coope
rativelor agricole să asigure între
gul necesar de sSmlnță'de griu, din 
categoriile biologice admise de lege. 
De asemenea, plnă la aceeași dată, 
se vor termina condiționarea semin
țelor șl ridicarea probelor pentru a- 
naliză de către Inspectoratele jude
țene pentru controlul semințelor. în 
această privință, este bună măsura 
luata de minister ca laboratoarele șl

cîalfșUI nu se dezlipeau de labors- cultură agricolă,
toare. Este necesar ca, plnă ta incc- sporirii producției „
perei semănatului, să fie executate extinderea suprafețelor. Se 
analizele ta toate probele de se
mințe.

Nivelul producției este holărlt, In 
mare măsură, de locul pe care griul 
ii ocupă In structura culturilor, de 
planta premergătoare. Multi ani s-a 
neglijat asigurarea rotației culturi
lor, aceasta avlnd consecințe nega
tive asupra nivelului recoltelor. A- 
deșcor! s-a ajuns să se cultive griu 
dte trei sau patru ani consecutiv ne 
același teren. în arest an. unitățile 
care au respectat asoîamentul șl au 
ales cele mal bune plante premer
gătoare an obținut 1 Mie mal mari 
recolte. . Cooperativa agricolă din 
Valea Măcrlșulul, județul Ilfov, fo
losește un asolament de 5 ani : a- 
nul I — leguminoase ; II — griu ; 
III — plante tehnice ; IV — po
rumb ; V — porumb In al doilea an. 
Griul din solul Aurora cultivat
romb ; V — porumb In al 
Griul din solul Aurora, 
după leguminoase, a dat o produc
ție de 6 MO kg la hectar. Un rezul
tat asemănător a fost obținut la 
cooperativa agricolă din GtrbovI, 
unde griul semănat după legumi
noasa n dat 8 003 ..g La hectar. Tre
buie remnreat faptul că In cadrul 
acestui consiliu fntercooperatlsl s-a 
făcut o bună zonare a culturilor, 
ceea ce a contribuit ca șl producția 
de pe cele 2 MO hectare să se ri
dice la 4 5® kg la hectar. Prin Intro
ducerea unui nsolamenl potrivit, 
care permite o bună rotație a cul
turilor, se asigură o recoltă ridicată 
11 hectar șl totodată producții mari 
ta celelalte culturi.

în uneia unități agricole șl chiar
'S

M-

Iii
I*?'®:.'

vi/'' H?

>.jl«

'O
Corespondenții noștri vâ prezintd: I

l ta

’ ț '

X 
; m î

...

r ,M-i

Construcții noi la Reși|a

în ciuda unor asemenea 
prevederi clare șl precise 
ale legii, conducerile unor 
unități continuă să învăluie 
In tăcere uncie sesizări. 
Echipele de control obștesc 
au semnalat faptul că Ia 
.fabrica de lapte din locali
tate ..Imbuiellerea Iaurtului 
se face cu mina, apăratul 
fiind stricat. Iar In secții 
domnește o dezordine care 
are implicații serioase asu
pra Igienei produselor". Ce 
răspuns s-a dat acestei se
sizări 7 Plnă acum, nici

ps! de control obștesc I 
Practicile factorilor de răs
pundere stal copiate — se 
putea altfel 7 — și de căi 
lie unii subalterni. Un 
exemplu : o echipă a con
trolului obștesc a vizitat 
magazinul alimentar nr. 35 
unde a găsit „produse a- 
menlnțale de alterare, uni
tatea prost gospodărită, 
condiții de Igienă precare". 
Au fost luate măsuri 7 In
tr-un fel. da. Iresponsabila 
unității a " ■’ - " "
clențele

„lichidat" defl- 
prlntr-o melodii

I

Cum sint analizate și ce urmări practice au sesizările 
echipelor de control obștesc în municipiul Buzău

iro'iilui obștesc. Asemenea 
reacții pozllive am tall'.ml 
șl la alte unități comerciale 
din municipiul Buzău. în
trebarea care se pune osie 
următoarea ; sini luate In 
considerație, peste tot la 
modul cuvenit, observațiile 
țl pi opunerile reprezentan
ților ccnlrolului obștesc 1

Răspunsul, din păcate» 
nu este afirmativ In multe 
locuri nu s-a înțeles splri-, 
tul nou pe rare II aduce le
gea privind organizarea și 
funcționarea controlului 
obștesc Acesl lua u face ca 
adîvitaiea lui să fie privi
tă ?i tratată, in unele 
toruri, cu o indiferență os
tentativă Să ne oprim.spre

1?

Reîmprospătăm! memoria 
tovarășului director. Sesi
zarea a fosl înaintată dom
niei sale pe ziua de 18 Iu
lie și plnă la dată de 3 au
gust (date discuției noastre 
— n n.) nimeni n-a avut 
timp «5 rereeteze sesizarea 
șl să răspundă echipei. De 
ce ’’ Numai conducerea 
O.C.L. Produse Industriale 
știe Or. legea stipulează 
clor . „în cazul In care în
lăturarea deficiențelor ne
cesită timp, conducătorii 
nnităillor vor comunlea. In 
cel mult 3 zile, măsurile 
luate și vor face propuneri 
pentru înlăturarea defl- . 
clcnțelor dacă acestea de
pășesc competența lor".

unul I Conducerea respecti
vei unități tace sau preferă, 
cum am aflat, să dea „ex
plicații verbale" Dar să 
mai noîăm o sesizare : „în
treprinderea de Industria
lizare a cărnii nu are oa
meni suficienll ta curățatul . 
unor subproduse Consecln- 

j/ța marfa respectivă nu 
carespunde cerințelor de 
Igienă Atragem, atenția și 
asupra faptului că. datorită 
unul înalt grad de uzură a 
ustensilelor de lucru, tran
șarea cărnii se face In mod 
necorespunzător* Ce a ur
ni u după sesizare 7 Direc
torul întreprinderii In culpă 
nici mărar n-a considerat 
nererar «ă răspundă echl-

„orlglnalft" :__  _ n rupi proce
sul verbal de constatări I

Am putea comenta tn 
mai multe feluri, acest mod 
de a trata sesizările con
trolului obștesc. Preferăm 
In locul oricărui comenta
riu vă amintim prevederile 
legii, cu convingerea că cei 
In drept vor uza de se
veritatea lor : „Conducătorii 
unităților controlate, pre
cum șl conducătorii șl slți 
angajați al organelor Ierar
hice superioare, care se fac 
vlnovațl de lipsă de Inte
res pentru examinarea șl 
valorificarea constatărilor 
șl propunerilor făcute de 

.echipele de control obștesc, 
răspund disciplinar. mate-

rial, administrativ, civil, 
sno penal, după caz, potri
vii legii" (art. 24). Așa pre
vede legea, așa trebuie să 
se acționeze In astfel de 
cazuri, fără tocmeală I 

Încetineala cu care se Iau 
măsuri pentru soluționarea 
sesizărilor echipelor de 
control obștesc este favori
zată Insă șl de o altă cauză, 
între echipele de control șl, 
Consllful municipal o) 
F.U.S. nu există un sistem 
Informațional bine pus la 
punct. Unele echipe trimit 
sesizările Consiliului F.U.S. 
altele nu tar la F.U.S. 
unele sesizări șl propuneți 
sint cltlîe. altele nu. in mo
mentul de față — datorită 
Inexistenței unul sistem 
clar de Informare — multe 
sesizări se Incopcioză la do- ' 
sar fără a se asigura cer- • 
cetarea lor cu toată răs
punderea. Considerăm că 
osie absolut necesar co. In 
colaborare Seu celelalte or
ganizații. Consiliul munici
pal al F.U.S. sfl la măsuri 
pentru Intocmîreo periodică 
— lunar sau bilunar — a 
unei sinteze asupra princi
palelor sesizări ale contro
lului obștesc, care să facă 
obiectul unei atente analize 
In cadrul biroului executiv, 
în acest fel. se poate asi
gura o deplină cunoaștere 
a modulul cum, sint rezol
vate sesizările echipelor șl, 
pe aceaslă bază, se pol lua - 
măsuri concrete de aplicare 
a legii — acolo unde, dln- 
tr-un motiv sau nitul, se 
Încearcă eludarea ei.

Așteptăm cu toții cn. In 
spiritul legii, controlul ob
ștesc să acționeze ca un 
puternic farlor de educație 
civică cn un Insiryment. 
activ da perfecționare n 
multor sectoare 
public Acesl 
ta’ă din partea 
FUS să ațeze

' începui acllvltntea Iul pe 
baze de lucru temeinice, 
eficiente, care să nu. facă 
posibilă1 apariția fenomene
lor de formalism șl biro
cratic. de tratare cu supn- 
firialitate a activității n- 
ce<lul Important organism 
social ‘
Constantin PBIESCU

de Interes 
lucru cere 
organelor 

de la bun

Recent a fost pus In funcțiune In municipiul Rlmnlcx 
VUcea un nou șl modern spital (cuplat cu o policlinică) a 
cărui rapacitate este de peste 7® paturi. Pentru construi
rea acestui Impunător edificiu social, nu fost alocate fon
duri ce depășesc 43.6 milioane Iei. Care cale zestrea teh
nică a noului spital 7 Am adresat întrebarea tovarășu
lui cir. Ion Bratu. medic Inspector in cadrul Direcției 
sanitare a județului Vllcea.

— Vreau să precizez de la bun Început că întreaga a- 
parntură șl Instrumentarul medlco-sanftnr sint noi, Intre 
acestea se numără cinci aparate Roentgen, dte un elec
trocardiograf, magnetodlnfîux, dlngnomnx, aparat de re
animare pentru copil, ullramlcroscop ș.a m.d.

— Ce probleme deosebite ale județului șl-nu găsit re
zolvarea prin Intrarea ta funcțiune a noului spital 7

— în afara secțiilor cnre funcționau anterior, au fost 
creata altele noi, așa cum sînt cele de balneo-fizlolera- 
ple, endocrinologie, cardiologie, psihiatrie șl pentru boli 
de lungă durată. Plnă acum, bolnavi! miapecțl de afec
țiuni pslho-motorll erau trimiși la unitățile de 
specialitate din Sibiu sau București. Cel suferinzi de, 
boll. de lungă durată erau ținuți, de obicei, acasă sub 
observația medicilor din ctfcumscrlpțllle rurale.

— Noile condiții tehnice create nu avut vrcc Influență 
asupra duratei de spitalizare 7

— Categoric 1 Timpul mediu de Internare a bolnavilor a
scăzut cu cel puțin două săplămlnl. ca să mă refer numai 
la cazurile speciale. ,

-- Nu ne-ațl spus nimic, Insă, despre policlinică.
Evident, ca șl spitalul, noua policlinică dis

pune numai de aparatură șl Instrumentar modeme, creînd 
astfel condiții. Ideale cadrelor de specialitate pentru a asi
gura o asistență medicală de înaltă calificare.

Ion STANCIU

din județul Dolj
Printre măsurile de ridicare a nivelului de trai al oa

menilor munell, construcția de locuințe ocupă un loc Im
portant ta bugetul Consiliului popular Județean Dolj. în 
nnli 1671 — 1073 sint prevăzute a se construi, numai din 
fondurile statului, 4 330 apartamente (la care se mal ada
ugă 6 0® apartamente ee ®e ridică cu fonduri proprii nle 
cetățenilor și credite acordate do stat).

— Ce s-a realizat plnă In prezent din sarcinile pla
nului anual 7 — 11 întrebăm pe Inginerul Gabriel .Ciu- 
pngea. vicepreședinte nl Comitetului executiv al Consiliu
lui popular Județean Dolj.

— Numai din fondurile statului — no răspunde dlnsul
— este prevăzută construcția unul număr de 03KI aparta- 
țnente. Plnă acum au fost ridicate și acordate locatarilor 
438 apartamente, cu 158 peste sarcinile de plan la zl. (or 
In curs de predare se mal află încă 40 apartamente. Prin
tre cel care nu primit In'nvans față de grafic locuințe se 
află 71 muncitori. Ingineri șl tehnicieni de In Combinatul 
chimic din Craiova.' 23 de Ia Uzina de mașini agricole din 
Cralovn. 30 do la Fabrica de transformatoare mici din Ft- 
llași etc ;

— Ne puteți relata pe scurt cîteva din măsurile care 
au permis constructorilor devansarea lucrărilor la con
strucția de locuințe 7

— Iată pe cele mai remarcabile : 60 Ia sută din planul 
de apartamente se construiește pe soluții de Industriali
zare a procesului de producție : asigurarea linul front 
de lucru permnneni la echipele rare ridică blocuri din 
panouri mari (ceea ce face să.se monteze zilnic 4 apar
tamente) ; lucrul In două schimburi Io macarale și alte 
locuri de muncă. Toaie acestea ne vor permite ca plnă 
la sfîrșltul anului să realizăm peste plan 68 apartamente 
din fondurile statului. Deci.' In loc de 930 apartamente, 
vor fi predate locatarilor 1 018 apartamente.

N’lstor TUICU

/ •
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Adrian 
Mircea 

Foto :

Colectivul U' 
din Clm- 

Ince-

șantierele do muncă patriot! 
urează o binemeritată odlh

, reprezentanți ai organelor 
le partid și de stat

l intr-o al-

tovarfișulu! Todor 
înscrie In contextul 
frățești româno-

«partid și de stat al 
IgaricI sini salutați de 
an Dan, prim-secretar - - - ■*■ •

ministru ;pentru 
,._lul. Mii de tineri 

„ vin In Inilmplnărca7 
’ ’ 1 ită căl-

dlntre ei .oferă Hori, 
răsună „Ceaușeseu— 
„Ceaușeseu—Jl vkbv°.

La întreprinderea mecanică de 
utilaje din Medgidia, angajamentul 
lu..t de a realiza sai emile actualu
lui cincinal tn 4 ani șl jumătate 
Începe să se materializeze. Dato
rită avansului dștlgnt In luna Iu
lie, cinci s-a realizat suplimentar o 
producție-marfă de 10 milioane Ici, 
In luna august planul va fi realizat 
In 22 zile. Consemnăm un eveni
ment la zi : aici a fost produsă 
cea de-a 51 000-a remorcă auto, 
Prin reproleclarea unor repere șl 
subansamble La cele opt tipuri de 
remorci aflate In fabricație șl prin 
introducerea unor procedee tehnice 
noi Ia turnătorie șl prelucrările 
mecanice se vor economisi In acest 
nn circa 503 tone metale. In timp 
ce performanțele de exploatare a 
remorcilor vdr ’crește considerabil. 
Anul acesta, peste 70 la sută din 
producția de remorci auto este 
destinată exportului. în prezent se 
execută aici lucrările de Investiții 
care vor permite ca plnă In 1073 
producția anuală de remorci auto 
să ajungă in circa 30 000. din care 
mal mult de £0 la sută vor fi des
tinate exportului.
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înălțat mal multe hoteluri ■ șl a- 
menajări turistice ; fiecare din noile 
construcții, care însumează Împreună 
peste 7 000 de locuri, Întregește fru
musețea litoralului prin originalita
tea arhitectonică In care au fost con
cepute, sub forma unor largi terase 
care se desfășoară spre mare. Tova
rășul Nicoiae Ceaușeseu . n ’ fost 
oaspetele eonstruclprllo* acestor ho
teluri chiar tn zilele clnd se efectuau 
Erimele lucrări pentru înălțarea lor.

a' prezența secretarului general al 
partidului s-nu analizat atunci solu
țiile cele mai economice pentru am
plasarea noilor clădiri șl a celorlalte 
baze turistice.

.„Se face mal Inii! un popas 'a 
marele hotel ..Amfiteatru*, care. Îm
preună cu complexele „Panoramic" 
și ..Belvedere*.' constituie unul' din 
principalele puncte de atracție ale 
stațiunii. Sini edificii impunătoare, 
realizate din talon, sticlă șl alumi
niu, cu 5—7 niveluri, date In folosin
ță în actualul sezon.

Conducătorii de partid» și de stat 
al României teși Bulgariei slnt salu
tați la sosire de Ion Cosma. minis
trul turismului, și 
primarul

tehnicienii 
Drobeta 

an- 
cln-

So viziteozâ unul din noile și modatnelo hoteluri îuristicu din stațiunea O'imp

BRAiLA (Corespondentul „Scin- 
tetl“, N. Grigore M.ir.iș.iiiu). — în
suflețiți de vastul program; elabo
rat de „Conferința Națională :i par
tidului, hotărlțl de a îndeplini sar
cinile actualului cincinal inhlnte de 

•termen, muncitorii, Inginerii îți teh
nicienii de la uzina „Progresul* 
Brăila raportează că și-au depășit 
planul lunii Iulie la toți Indicato
rii Valoarea produselor realizate 
peste prevederile planului la pro
duci la-mnrfă este de 7,8 milioane 
Iei. S-au realizat și livrat i astfel 
peste plan 15 tone utilaje pentru 
Industria chimică. 50 tone oțeL 37 
excavatoare șl rulouri compre- 
soare șl alte produse. în fruntea în
trecerii, care se desfășoară In pre
zent Intre secțiile uzinei, se află 
colectivul secției do osii mbntale. 
Prin folosirea rațională a timpului 
de lucru șl a mașinilor, prin întă
rirea dbclpllnel la locul de muncă, 
schimburile conduse de maiștrii 
Stan fonescu șl Aurel Relhel au 
obținut cele mei mar! realizări, 
planul secției pe 7 luni fiind de
pășit cu 100 osii montate. Rezul
tatele bune obținute la toți Indica
torii au- fost continuate îl pe pri
mele zile ale lunii august. Acestea 
dau certitudinea că angajamentele 
asumate in întrecere vor fi sub
stanțial depășite.

O' gardă. de onoare.1 formală 
din marinari, în ținută albă 

_ de paradă, prezintă onorul. Se 
intonează imnurile de stat 
ale Republicii Populare Bul
garia și Republicii Socialiste 
România. Tovarășii Todor 
Jlvkov și Nicoiae Ceaușeseu 
trec în revistă garda de o- 
noare.

Slnt prezentați apoi tovară
șului Todor Jlvkov, celorlalți 
oaspeți1 bulgari. tovarășii 
Maxim Berghtanu, ■ membru 
al Comitetului Executiv aJ 
C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, Emil Drăgănescu', 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Vnslle VUcu. mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. dl P.C.R., prirh- 
secretar al Comitetului jude
țean Constanta aJ P.C R, cu 
soția. îoslf Banc, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, .secretar al C.C. al P.C.R, 
cu soția. Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.,’ Con
stantin Mltea, membru al C.C. 
al P.C.R., Tamara Dbbrin, vice
președinte al Consiliului Cul
turii și Educației, Socialiste, 
precum și reprezentanții or
ganelor de partid și de stat 
ale județului șl municipiului 
Constanța, ale orașului Man
galia, veniț! In Intlmplnațe.

Solii poporului bulgar sfnt 
salutați cu căldură de nume
roși oameni al , muncii din 
comunele Vama Veche șl 
2 Mal ; se flutură stegulcțe 
românești și bulgărești, bu
chete de flori. Expresie a sen
timentelor cu care stat îniîrn- 
plnațl oaspeții, 'pe mari pan
carte, încadrate de drapelele 
de stat'ale celor două, țâri, se

CONSTANȚA (corespondentul 
„Sdnteir R. Apostol). Ziua de 23 
August este intlmplnată de 'navi
gatori, docheri Și callaiți lucrători 
din portul Constanța cu rezultate 
deosebite. Veniturile brute In va
lută — principalul indicator al pla
nului flotei noastre maritime co
merciale — n foet îndeplinit, pe 7 
luni, In proporție de 102,1 la sută, 
în' ziua de 7 august, docherii, meca
nizatorii și operatorii de dane au 
anunțat îndeplinirea angajamentu
lui anual Ia operațiile de trafic por
tuar de 500 Odd tone mărfuri. Deși 
in ultimele zile timpul a fost ne
statornic. Ingreunind lucrările de 
manipulare a mărfurilor sosite In 
port pentru export sau din] Import, 
au fost operate zilnic 2—3 "nave In 
phis. Do la 1 august șl plnă! In pre
zent, 168 nave, print’» care șl car
gourile românești „Brașov*, „Pe- 
Irita*. „Sibiu* și altele, au fost În
cărcate sau descărcate cu 1—6 zile 
mai devreme. Aceasta va permite 
colectivului sectorului de {exploa
tare din portul Constanta 'să rea
lizeze pl nA Ia sfîrșitul acestui an 

un spor. de col puțin;,,.MO C®0 
tone,, . trafic pa&ie angajamentul 
luat 75 ■' , •

dirollnan; ■ a!--- termin ’ -

TOȚI INDICATORII

Berghlahu, Constantin Drăgan, Emil 
DrăgănescU, Petre Liipu, Vasilc Vii- 
cu, Iosif Banc, Ștefan Andrei. Mihai 
Marinescu, vicepreședinte ni Consi
liului de Miniștri, cti soțiile, 
bri a! Comitetului Central al, 
tnlnțștrif" ”
locale dt . __

Republicii Popu- Dineul s-a desfășurat 
celorlalți. oaspeți mosferă caldă, prietenească.1

tovarășii Maxim

te, precum el mai multe unități co
merciale. Tovarășul Todor Jlvkov, 
ceilalți oaspeți bulgari se interesează 
de modul de aprovizionare și de des
facere, de calitatea tutor produse.

în încheierea vizitei in stațiunea 
OUin'p,: tovarășul Todor, Jlvkov a- 
dresează felicitări,, ntlt prolcctanțl- 
,!or, cit și constructorilor care au 

'Înălțat acest modern edificiu, a- 
preciind că „complexul vizitat este 
ingenios conceput șl .cu măiestrie 
executat*. ,

Oaspeții se îndreaptă apoi spre o 
alta cunoscută stațiune — Cosltaeștl. 

■'Și aici' au, fost construite in ultimii 
ani moderne hoteluri, vile șl un mare 
complex turistic'a! Biroului ele tu
rism pentru tineret. La sosire, con
ducătorii , de 
României 
tovarășul ... .
al Comitetului Central nl Uniunii Ti
neretului Comunist, 
problemele tlnereluli 
aflațl la odihnă vite..
oaspeților, salutlndu-l cu multă căi- 
dură',; temulțiîb'” '..... - ■
Minute In șir
Jlvkov* — dn ;uiv ,
aclamații, urale. în această-atmosferă 
de sărbătoare, gazdele Invită pe to
varășii Nicoiae Ceaușeseu și Todor 
Jlvkov să viziteze clievn din vilele 
complexului, teatrul In aer liber, clu
bul șl biblioteca acestuia. Oaspeții 
slnt Incunoștințați că nici. In : acest 
modern complex iuristlg. iși petrec 
vacanța Intr-o singură serie peste 
3C-O3 de sludenți .români, precum 
și străini care învață In tara noas
tră, tineri din unitățile indus
triale șl agricole de. pe întreg cuprin
sul patriei noastre; Rofcrlndu-se la 
activitatea Biroului de -turism pen
tru tineret. primul secretar al C.C. al 
U.T.C. informează pe oaspeți că a- 
cesta organizează petrecerea- vacanței 
In.țara noastră .șl a unor, tineri de 
peste hotare. Se arată ci In prezent 

'in'stațiune se află’numeroși 
din Ttete„„,__ ...
Cehoslovacia șl din alte țări socialis
te, din state africane șl latino-nme- 
rlcane. care îșj petrec o 'parte din 
vacanță pa litoralul românesc-nl Mă
rii Negre.

Adreslndu-se unul grup mare de 
tineri, care i-nu 'înconjurat cu mul
tă dragoste pe tovarășul Nicoiae 
Ceaușeseu și tovarășul Todor Jiv- 
kbv. secretarul generai nl partidului 
nostru' se interesează de activitatea 
lor pe 
că, Its

CLUJ (Corespondentul „Sclnteli' 
Alexandru Murcșan) 
zlnel „Industria slrmel' 
pin Turzil a realizat, de la 
putui anului șl plnă In prezent, o 
producție suplimentară de aproape 
11 milioane lei. S-au obținut parte 
prevederi 1 159 tone oțel — adică 
aproape lot nUt cil angajamentul 
anual — 624 tone bare trase, 603 
tone slrmă zincată, 071 tone elec
trozi de sudură, 672 km conductori 
electrici izolați, 482 tone slrmă din 
cupru ș.o.

O activitate deosebit de labo
rioasă se desfășoară ta oțelăria u- 
zlrtei, in schimburile conduse de 
tnalșMI Cornel Bența, losiv Uțiu 
și Octavian Crtatea. în ultima vre
me aici a fost pus la punct pro
cesul tehnologic, de elaborare a u- 
nor oțeluri înalt aliate, folosita In 
industria de autocamioane, autotu
risme și motoare dieseL în pre
zent slnt fn curs de asimilare mai 
multe llpodlmensiuni do profile 
speciale, din care au și fost livrate 
primele loturi de probă. Toate a- 
ccstc sortimente noi, ca șl întrea
ga producție, se realizează cu con
sumuri specifice de materii prime 
și materiale sub cele planificate.

plusul față do plan la 1 august era 
do aproape 3 OM) tone lignit. Con- 
semnlnd aceste rezultate, mai 
notăm faptul că, in acest an, spre 
termocentralele patriei se vo-r în
drepta din acest bazin carbonifer 

DROBETA TURNU-SEVERIN "!!112anO,tOnO^,1!fI11!'; ÎBr 1" Ti
(Corespondentul „Sdntell* N. mfltortl 3 «"J- adlcă lB sH^tul 
Tuicu). Succesele InreșLjtrate de la cincinalului, Gorjul vn furniza ță- 
Inceputul anului pinâ In prezent de ril 18,5 milioane lone lignit, 
către colectivul ȘanUerului naval 
din Drobeta Tunr.u-Severin slnt 
demne de sublInJat La producția 
globală s-a Înregistrai pe 7 luni o 
depășire de @93 'âOO lei, Iar ta pro- 
ducțla-marfă de 23-106 000 lei, în
deplinind astfel angajamentul luat 
In întrecerea socialistă In cinstea 
zilei de 23 August.

în flecare lună din acest an a 
fost lansat clic un vas, Iar acum 
se află în fază de pregătire pen
tru lansare n.Ite trei nave. De 
asemenea, beneficiarilor externi 
le-nu fost livrate, In aceeași pe
rioadă, cinci nave. Ca urmare a 
devansării lucrărilor, pe întreg flu
xul tehnologic - s-nu lansat cu 
cile două luni înainte de termen 
un tanc peirollcr de 1380 tone, o 
șalantă de 500 mc. creind astfel 
posibilitatea ca șantierul să livreze 
cu un avana de două luni ultima 
șnlnntă la export din comanda a- 
cestul nn.

Este de remarcat că In țoale 
sectoarele de activitate se duce o 
susținută acțiune pentru reducerea, 
consumului specific de metal. An- 
gajamenlul anual do a economisi 
400 tone metal s fost realizat numai 
In șapte luni. Beneficiile suplimen
tare se ridică, de asemenea, la 
peste 9 milioane, față de 2 milioa
ne angajamentul Inițial. Succesele 
de plnă acum slnt o mărturie că 
muncitorii. Inginerii șl 
Șantierului naval din 
Tumu-Severin !șl vor respecte 
gajamentul luat de a îndeplini 
cinalul Înainte de termen.

MOTRU (Corespondentul „Scin- 
țell* M. Dumitrescu). Am avut 
prilejul, In aceste zile fierbinți, do 
entuziasm șl efervescență creatoare 
In întrecerea socialista, să fiu 
alături de ortacii din hrlgadn co
munistului Ștefan Vinlllă de la ex
ploatarea minieră Ffloștina, cel care 
ă preluat aici, îa Motru, ștafeta 
recordurilor, ștafeta chemării către 
marile performanțe in minerit în 
luna iulie, GO de oamanl din această 
brigadă au trebuit să manevreze șl 
ăi pună tn operă, Intr-o galerie sub
terană, un mare volum de mate
riale. Dar strădania lor s-u zoldnt 
cu un succes remarcabil: Îndeplini
rea planului brigăzii pe anul 1972 
la tatonări cu 5 luni mal devreme.

Rezultat® asemănătoare s-nu ob
ținut in flecare exploatare minieră 
din bazinul Molrului. Colectivul 
mîrtel Luponln, de pildă, a Încheiat 
primele 7 luni ale anului eu un 
plus de plan de peste 20 &0O tone 
cărbune, depășlndu-șl astfel anga
jamentul anual. Șl aici, brigăzile 
iul Grigore Tutunaru șl Mihnl 
Gheorghe -t pentru a numi numai 
două din dto țl-au înscris nu
mele pe panoul de onoare aj în
trecerii socialiste In cinstea zilei de 
23 August și a aniversării repu
blicii — au avut lună do lună 
constante depășiri de pian de or
dinul miilor de tone. La Horășll,

aflau înscrise în limbile româ
nă și bulgară urăriie: „Bine 
ați venir, „Trăiască prietenia 
rbntâno-bulgarfi*. Președintele 
cooperativei agricole de‘ pro
ducție din comuna Costlneștl, 
Marin Jlnnu, oferă tovarășilor 
Todor - Jlvkov șl °Nlcolae 
Ceaușeseu tradiționala, pline 
șl sure, semn al ospitalității 
poporului. român, lor pionieri 
înmlnenză buchete de flori.

în aclamațiile puternice .ale 
celor venlțl în întlmplhare, 
tovarășii Nicoiae Ceaușeseu șl 
Todor Jlvkov se . îndreaptă 
spre stațiunea Neptun, tinde 
se află reședința rezervată 
oaspeților. Drumul parcurs 
străbate orașul Mangalia, pre
cum șl constelația noilor sta
țiuni ale litoralului nostru — 
Saturn, Venus, Jupiter, Mii șl 
mii de locuitori șl turiști aflațl 
la odihnă salută cu bucurie 
pe tovarășii Nicoiae Ceaușeseu 
șl Todpr Jiykbv. Dintr-b’mași
nă < deschisă, escortată 1 da ■ 
motodcliști, conducătorii de 
partid și de stat, ol celor două 
țări răspund ovațiilor mulți
mii.

Vizita 
Jlvkov se 
r.elațUlor 
bulgare, ea constituind o.noufl 
și valoroasă contribuție la în
tărirea prieteniei și colaboră
rii dintre .țările, partidele șl 
popoarele noastre. înUlnlrile 
directe dintre conducătorii de 
partid și de stat nl României 
șl Bulgariei s-au statornicit 
ca o practică fructuoasă, ele 
avlnd un rol de cea mai mare 
însemnătate în jalonarea unor 
noi perspective pentru dezvol
tarea legăturilor de prietenie 
și bună vecinătate romăno- 
bulgare, pentru extinderea și 
diversificarea continuă a .con
lucrării reciproce, "pe multiple 
planuri.

nâ In stațiune, 
nâ rezultate tot mal bune atlt la în
vățătură, cit șl în actlvftaiea practică 
de producție.

...Spre nordul litoralului românesc, 
la Eforie-Sud, oaspeții su, de ase
menea, prilejul să la-■cunoștință de 
noile construcții hoteliere și baze tu
ristice care au intregil'în ultimii ani 

.51 această stațiune. Ajunși apoi la 
Eforle-Nord, , tovarășii Nicoiae 
Ceaușeseu'și Todbr JIvkqv vizitează 
complexul balncolernpeutlc.

Vizita conducătorilor de partid șl 
de stal al României și Bulgariei con
tinuă apoi la Mamaia. In drum spre 
această „perlă a litoralului* româ
nesc, tovarășii ■ Nicoiae Ceaușes-cu 
șl Todor Jlvkov străbat arterele prin
cipale ale orașului Constanța .in ova
țiile și uratele n mii de localnici. Din- 
tr-o mașină deschisă, conducătorii 
do partid și de stat al Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria răspund manifet- 
tarilor entuziasio ale celor venlțl in 
Int’mpinare. care aclamă îndelung 
pentru prietenia frățească dintre po
poarele celor două țări.

în stațiunea Mamaia, după ce se 
străbate noua faleză a stațiunii, se 
face un popas la modernul hotel 
„Riviera*. Pe frontispiciul impună
torului edificiu se aflau portretele 
tovarășilor Nicoiae Ceaușeseu sl 
Todor Jlvkov încadrate de drapelele 
de partid și de stat ale celor două 
țări și de urarea : „Trâinscă priete
nia romăno-bulgară !“. Aici, ca In În
treaga stațiune,, au venit în Inlimol- 
nnrea oaspeților mii șl mii de turiști 

•români șl su-ăinL . . ,
De pe terasa ultimului nivel, nl 

14-lea. al hotelului, oaspeții oii posi
bilitatea să cuprindă sțmolbarea sal
bei, de construcții a stațiunii Ma
maia. Au loc dlscjrțli. In legătură ini 
preocupările actuale ș‘l de perspec
tivă privind dezvoltarea in conti
nuare a bazelor luțlslice do pe lito
ral, ■

Seara, oaspeții se întorc Ia reșe
dința rezervată In stațiunea Neptun.

Primirea călduroasă șl entuziastă 
făcută solilor poporului Imi.gar pe 
Întregul .parcare al vizitei a consti
tuit b puternică .expresie a priele- 

ițiune se află numeroși tineri nici frățești statornicite Intre pnrii-
Bulgariă. Uniunea Sovietică, dele, popoarele șl țările noastre, n

relațiilor rodnice romăno-bulgare. , 
în pofida ploii care a Început să 

căite o dată cu Inserarea, zeci de mii 
de localnici șl turiști ou așteptat 
reîntoarcerea conducătorilor de partid 
șl de stat al României și Bulgariei, 
pentru a-i snlutn din nou. nplau- 
dlnd îndelung.

Dineu oferit de 
tovarășul Nicoiae Ceaușeseu 
și tovarășa Elena Ceaușeseu

Tovarășul Nicoiae Ceaușeseu, se
cretar general nl Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, șl tovarășa Elena Ceaușeseu au 
oferit un dineu,In cinstea .tovarășu
lui Todor Jlvkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, șl a ’ '"
bulgari.

Au luat parte

;i 5 A’v, te

ipiau-
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Petre Dumitrescu 
Radu Cristcseu

•« (Âgerpres)

în cursul după-amlezll de miercuri, 
tovarășul Nicoiae Ceaușeseu șl to- 
'varășul Todor Jlvkov au vizitat 
complexele turistice de pe litoral, 
situate la nord de stațiunea Neptun.

Conducătorii de partid-șl de stat 
ai României și Bulgariei au fost În
soțiți In această vizită de tovarășii 
Vasile Vllcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
crelor aJ Comitetului județean Con
stanța al P.C.R., Ștefan Andrei, se- 
crețpr al C.C. al P.C.R., Constantin 
Misen, membru al C.C. al P.C.R., de 
reprezentanți al organelor locale de 
partid șl de stat.

Pretutindeni, pe parcursul vizitei, 
In Inllmplnarea conducătorilor de 

' ’ partid și de sini al României?șl Bul
garie! au venit mii de localnici șl tu
riști aflnțl, la odihnă, sahiUnd cu 
deosebită căldură pe oaspeți. El ova
ționau pentru prietenia romfln'o-bul- 
gfirii, fluturau stegulețe românești ți 
bulgărești; buchete de flori, expri- 
mlndu-șl bucuria de a aven In mij
locul lor pe conducători! do partid 
șl de stal al celor două țări'vecine 
ș! prietene. .

vizita a început In stațiunea 
Ollmp. Alei, Intr-un timp re
cord — circa 8 tuni de zile — s-au

' ':'7" ;
■ 8, W “' -Ji.’.-1 ■’/<'' ' ■ "■
‘1 ■i';

care 11 Invită pe oaspeți să viziteze 
modernele Construcții. Tovarășul To
dpr Jlvkov ; apreciază câ stațiunea, 
hotelurile' vizitate constituie o do
vadă, remarcabilă a talentului șl Înal
tei măiestrii profeslonnle a arhltec- 
ților șl constructorilor români șl 1! 
felicită pentru realizarea lor.

De pe una din terasele hotelului 
„Amfiteatru*.1 oaspeții admiră ima
ginea panoramică a altor construcții 
din zona Mangallel-Nord. Explica* 
Bile date relevă că ritmul cohstruc- 
țiilor In această zonă a Mangaliei 
a fost intensificat Im ultimii ani Ia 
indicația secretarului general . al 
Partidului Comunist Român. In ve
derea’ valorificării raționale1 a tutu
ror frumuseților naturale- ale litora
lului. Le Întrebările adresate’ de oas
peți se] arată că. plnă la sfinilul 
clncinnlulul. litoralul românesc- nl 
Mărit Negre va fi completat cu noi] 
construcții hoteliere, avlnd o capa
citate d6; aproximativ 5 (MM de locuri.

Tovarășii Nicoiae Ceaușeseu șl 
Todor Jivkpv vizitează apoi unele din 
apartamentele șl garsonierele hotelu
lui, apreciind gradul de confort asl- 

Peîre Nicoiae, gurat turiștilor. Se vizitează, de pse- 
munlciplulul. Constanta. menea, unul din, cele .trei restauran--

Pretutindeni, primire enhiziastâ, aplauze -ți 'aclămatirI','!''l‘

%!*■ ’«ft'».'  ■ ~rr 1 ă te . te. X .>■] 1,:

țara întreagă initimpină
ziua de 23 Aiigust

și a XXV-a anhrersare
i . t ■■ C, ; -■ s 7'*-7:', *'• ■ -* -1

‘ te" .'•*.*5 ' f)-' .< 'f ■ ■ • 1 -■ *' '-I;

a BepiieiB»u
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comuna Bercenl este așezată 
coasta Ploleștiului. Dar, după 

, vom vedoa, nu această nfit de apro
piată vecinătate e sursa asemănării 
el cu un ora?. Casele — mici vile cu 
grădinițe de fior! In față și garduri 
din fier forjat ; pe acoperișurile ce
lor mal mullo — antene de televl-

■ ziunc. Trei dintre cele cinci sate — 
Berceni, Moara Nouă șl Dlmbu au 
apă curentă, Iar In prezent se lu
crează la introducerea conducțelor 
șl In salul CoriăleșU ; străzile prin
cipale slnt asfaltate, iur trotuarele 
din plăci de beton. Școlile, dis
pensarul. magazinele, din cele cinci 
sate; poartă pecetea aceleiași tendin
țe spre urbanism.

întregul proces de dezvollare con
tinuă a comunei este condus cu pri
cepere de către comitetul executiv 

. al consiliului popular, sub Îndruma
rea comitetului de partid. Nu există 
cărămidă sau fărlmă de ciment puse 
Ia temelia vreunui nou edificiu pu
blic. arbore plantat sau floare care 
să înfrumusețeze comuna, de care 
munca primilor gospodari al 
mtinel, a primarului să nu fie slrins 
legată. Ion Bucur activează de 22 de 

, ani in slujba obștel, ultimii zece cn 
primar. Tn comună este însă, după 
cum spune chiar el, „de dnd s-a bă
tut țărușul*. De aceea I se pare ab
solut firesc să-ș! Iubească locul de 
baștină și sâ-i dorească înflorirea.

— E un foarte bun primar, ne 
spunea secretarul comitetului comu
nal de partid. Ion Brujbnn. Se bu
cură de multă popularitate In rln- 
dul cetățenilor. Nu există chemare 
a consiliului popular la o acțiune 
sau alto Ia care să nu participe sule 
de oameni. Mal bine de OT la sulă 
din bărbații comunei lucrează In In
dustrie. Doar duminica slnt acasă. 
Cu toate acestea, nu pregetă să par
ticipe cu toții In acțiunile de Intere» 

■ cdifitar-gospodăresc pe caro Ie Ini
țiază primăria. între două duminici, 
magazinul sătesc din Cătunu a fast 
ridicat pinh Iq eentură. Peste două 
săptămlnl Inaugurăm un nou cămin 
cultural In satul Dlmbu,' construcție 
ce a avansat la fel de repede.

Acestea șl multe altele s-au tăcui 
prin munca voluntară a ceiăfenllnr 
In cadrul întrecerii patriotice dlnlre 
localități. în prezent se pregătește 
construcția unei mici stații de ter- 
moflcare, pe bază de combustibil 
lichid, caro va încălzi, pentru în
ceput, școala, dispensarul, căminul 
cultural șl alte Instituții publice din 
satul de reședință. Lucrările cdllllar- 
goșpodăreștl ce s-au executat. In a- 
cesl an. prin muncă patriotică trec 
de "M 000 lei.

— Cum ați cucerit încrederea de ’ 
care vă bucurați printre cetățeni 7 
l-am întrebat pe primar.

— Consiliul nostru popular l-a o- 
bișnull pe oameni ca tot ce se hotă
răște să se realizeze. De aceea, chib
zuim foarte mult înainte de a afir
ma că vom face o lucrare sau alta. 
Oamenii vin cu multe propuneri, ne 
consultăm cu ei șl împreună alegem 
pe cele mal bune. Nu toate se pot 
realiza dlntr-o dată. Trebuie să știm 
cit ne țin puterile. Treaba mea. ca 
primar, este să ascult ce spun oa
menii, să rinlâresc toate variantele 
posibile pentru realizarea unei lu
crări șl să o aleg pe cea mal econo-

Dialog despre 
lospodăria iocaSă 

cu primarul unei comune 
de patru ori fruntașa 

pe județ

agrement lingă tacul de acumulare 
de pe .Huli Teleajen, la m sală de 
spectacole șl altele.

— Cum slntețl sprijiniți In activi
tatea de realizare a obiectivelor pe 
care vl le-ațl propus de către Con
siliul popular municipal Ploiești 7

— Vedeți, tdcl e aici. Deși s-nu 
făcut multe lucruri bune după con
ferința pe țară cu primarii șl se
cretarii de partid, nu pot spune că 
totul merge pe roate. Nu-ml place 
calea rezolvării problemelor prin 
hlrtll. La Județ, lucrurile slnt mal 
bine organizate ; fiecare comună este 
dală in grija unul membru ol comi
tetului executiv. La municipiu, fără 
supărare, atenția o aproape numai 
pe oraș. Slntem la doi pași de Plo
iești, dar avem adesen greutăți, d^ 
pildă, In aprovizionare. S-a lnllm- 
piat să lipsească sarea, petrolul șl 
alte articole dc primă necesitate. 
Dacă un membru ni comitetului exc^ 
cutlv ar veni Ia noi In comună (a- 
cest lucru nu s-n Intîmplat nici
odată plnfl acum): l-am spune iul tot } 
ce ne doare șl n-am mai bale pe la 
ușile birourilor.

— VI se fnllmplă des acest lucru 7 
— Chior azi am fast In această

Instalat în cabinetul unui ■ re
.,Esculap electronic*, tină- mal I..
rul bc supune controlului asigură vindecarea
medical periodic. Chesllo- In sulă. începlnd din a-

: nnl de acesta, răspunde la ------
clteva sute da întrebări. în 
dteva secunde 1-so face 
electrocardiograma, tn cl
teva minute are. rezultatele 
la zeci de analize alo sln- 
gelul; In oile minute 1 se - 
interpretează radiografii
le etc. Rezultatele Înscri
se fn clfrui cartelelor per-> 

■ forate sini examinate, nr.a- 
llzate, comparate cu date 
de referință normale. Ti- 
nflrulul — nparent 
tos — 1 se descoperă 
le unei eventuale 
năvlrl, așa-zlșll 
de risc : atenție Ia

forma
incipientă posibilă, 

vindecarea IOT
cest un, Organizația Mon
dială n Sănătății a declan
șai o adevărată ofensivă 
Împotriva bolilor cardio
vasculare, pe baza profila
xiei, a prevenirii apariției 
bolii.

luțle fără precedent. 
Ilzlnd o aparatură d 
In ce mai specializată, de 
la computerele pentru o 
anumită analiză, pină In 
sistemele Informaționale u- 
nice. Care slnt armele cu 
care vn asigura omul zilelor 
noastre sănătatea genera
țiilor viitoare 7 î ncă , de pe 
acum, acest arsenal conți-

* 11 7 H ■ •’ t f l <

miroasă. Așa 
din comuna u __„____________ ,
trotuar. N-am plății declt turnarea 
asfaltului. Restul lucrărilor — patul 
de pietriș, bordurile din beton — 
le-au făcut cetățenii. Oamenii au 
considerat atlt de necesară această 
lucrare Incit In flecare circumscrip
ție s-nu format comitete de acțiune, 
a fost numit cile un casier care ,sfi 
gospodărească fondurile adunate. 
Nouă nu ne-a mal rărnw declt să 
procurăm materialele și să-l anga
jăm pe asfaltotorl. Așa vom proceda 
sl la 'construcția microtermocentra- 
iel. Au și venit cetățenii fa mine 
să-mi spună că n-ar fî rău șă ne 
gindlm la extinderea, rețelei și In 
casele lor.

— Ați fost delegat ta Conferința 
Națională. Care n fost primul gind 
ta întoarcerea acasă ?

— Perspectiva. . DLn raportul pre
zentat de secretarul general al parti
dului ara înțeles ce Important lucru 
este să vezi lucrurile șl dincolo de 
clipa dc față. Aveam întocmit, Îm
preună cu comitetul ‘comunal de 
partid, un plan de dezvoltare a co
munei pînă In 1975, In funcție de 
schița de sistema 1.1 za re, de resursele 
bănești șl materiale, de forța de 
muncă de care dispunem. Dnr l-am 
revăzut șl completat Trebuie să 
mal construim 4 săli de clasă — a- 
vem aproape de elevi in co
mună și nu mal încap în clasele 
existente ; ne gindlm fa un loc de

9 iulie la registratură ; l-am găsit la 
planificare, Intr-un sertar. Nu nUau 
ce să facă cu eL L-am luat șl l-am 
dus unde trebuia, pentru avizare. 
Dacă nu mă duceam după el, cine 
știe cit am mai fi așteptat. Dar eu 
cred ca nu pentru scormonit prin 
iertare m-au ales cetățenii primar.

— Cum vedeți ., relațiile cu consi
liul popular al municipiului In lu
mina noilor cerințe 7

— Mal directe, mal dinamice, cu 
îndrumări și ajutor la fața locului, 
așa cum a rezultat din lucrările 
Conferinței Naționale a partlduluL 
A.tmlnterl, pașii n.ștri vor fi prea 
mici In raport cu cerințele pe care ni 
le-n pus partidul In față.

sănă- 
cauzc- 
Imbol- 
f actori 

,_ ,__ . ......  pro
centul crescut der coleste
rol, conținutul de lipide din 
slnga depășește limitele 
normale; prea mult seden
tarism, prea multe țigări 
etc. Pe cartela perforată a- 
par Indicații medicale, re
comandări. Peste dteva
luni, un nou control va 
stabili eventualele modi
ficări Intervenite In urma 
tratamentului. Omul de
ceniilor viitoare va bene
ficia într-o măsurii șl mal 
mare declt noi de aceste 
progrese Înregistrate tn me
dicină prin Introducerea 
computerelor șl a apara
turii electronice.

Se spune că omul prevenit 
este numai pe jumătate 
candidat la îmbolnăvire. Șl 
acum se 
cit mal 
prevenirea bolii cu atlt 
sint mal mari șansele de 
vindecare. Medlclnn umană 
a Înregistrat succese uria
șe In Învingerea multor 
boli care decimau In trecut 
populația globului. Cu toa
te acestea, bolile cardio
vasculare și cancerul — 
flagelurile secolului nostru 
— continuă să facă ravagii. 
Specialiștii slnt convinși 
Insă că In următoarele 
decenii ele vor putea fi 
prevenite din timp, grație 
automatizării analizelor de 
laborator șl. In acest fel, li
chidate înainte chiar de a- 
parlțla unor slmptome.

Din trei bolnavi de can
cer, doi nu toate șansele de 
vindecare — declara re
cent la o reuniune știin
țifică Internațională. . prof. 
G. MaUtă — reputat spe
cialist directorul Institutu
lui de cancer de Ia .Ville- 
julf (Franța) — iar 
depistarea In stadiul zero.

i

O Consult medical la un Esculap cibernetic 
© Automatizarea examenelor medicale • Sis
teme informaționale pentru diagnosticarea 

rapidă

Se Înțelege că cxcrainarea 
jeriodlcă a Întregii popu- 
ațil Implică o vastă re- 

\ea Informațională de ana- 
Țzare șl diagnosticare, ale 
cărei bâze se pun In pre
zent. Desigur, aceasta pre
supune șl investiții foarte 
mari. Răspunzlnd unei an
chete, 174 de experțl ame
ricani opinau di cel mal 
promițător domeniu ni 
aplicării calculatoarelor In 
viitor vn fi (după controlul 
traficului urban) controlul 
periodic șl supravegherea 
bolnavilor In clinici — 
diagnosticarea , prin ordina
toare necesltlnd Încă un 
deceniu.

în adevăr, cibernetica me
dicală Înregistrează o. evo-

ne
MiL-—rwrc. ___

de exemplu, pentru un 
examen clinic automati
zat, cele 50 de teste In cir
ca 1—2 orc. Computerul hi
brid, construit recent în 
Franța,/ efectuează o elec
trocardiogramă în 15 se
cunde, descoperind EO In 
sută din anomaliile cardiace. 
Acest aparat, care poate e- 
fectua circa Ml OTO de exa
minări pe săptămlnă, este 
mlnult de un singur spe
cialist.

Cu toate acestea, oridt 
de specializat ur fi com
puterul, el trebuie încă a- 
jutat de Inteligența omu
lui O scrie de probe se iau 
încă direct de către per
sonalul medical. Rezultn-

tele slnt apoi Introduse 
computer, care le ut 
zenză, le compară șl țipă 
rește fișa de sănătate In 
dlviduală. Pe baza el, me
dicul poate stabili cu mal 
multă precizie diagnosti
cul. în viilor șl această sar
cină va fi preluată de com- 
.puter.

Există Insă șl alte acti
vități care au fost preluate 
cu succes de aceste ajutoa
re de nădejde ale medicu
lui. Prin sistemele elec
tronice de supraveghere a 
bolnavilor conectați In 
computere, medicii pot su
praveghea starea pacien
tului aflat sub anestezie 
pe masa de operație ; In
tervenind la timp, cu ma
ximum de eficacitate ; In 
același mod el pot ur
mări evolulfn vindecării, 
dozarea raedlcațlel ele. La 
fiecare 8 ore, computerul 
înregistrează o foaie de 
observație cu privire la 
starea generală a bolna- 
vului.

Cibernetica a elibsat o 
parte din personalul me
dical de anumite munci de 
rutină. La Moscova, de pil
dă, repartizarea în sta
țiuni climaterice ă celor 
8 milioane de cetățeni care 
beneficiază anual de dife
rite tratamente balneare se 
face de către centrul de 
calcul destinat acestui scop. 
Ordinatoarele, pa baza date
lor referitoare la starea să
nătății Bollcltnnțllor, reco
mandă extrem de precis, 
obiectiv șl, rapid, stațiunea 
cu tratamentul cel mal In
dicat Specialiștii de ncl vor 

i apela la ordinatoare șl 
pentru elaborarea proiec
telor de amenajare a unor 
noi stațiuni balneare.

Sau, ca să privim ș! mal 
departe, se preconizează 
realizarea unor sisteme u- 
nlce care să permită co
ordonarea activității Insti
tuțiilor medicale de in ni
velul cabinetului pînă la 
policlinică, spital, minis
ter. Clbernetlclenll din Kiev 
au In vedere realizarea unui 
asemenea sistem unic de- 

, numit de el ACOMD, 
care, cuprlnzlnd întreaga 
activitate medicală (” 
raioane, 
unionale), 
tea cunoașterii 
sănătate a întregii, popu
lații

I Vacanta la

I
I
I
I
Ipfito'r, cadrelor didactice șl pă

rinților, tabăra din Angheleșll a 
șl început să primească serii de

I
I
I
I

. i
Pădurea Angheleștl din apro

pierea comunei Ruginești 
(Vrancen) n cunoscut în ultimul 
timp, alături de freamătul 
arborilor, pe cel al muncit Co
pil șl maluri munceau deopotri
vă : unii In ridicarea cabanelor, 
olțil la captarea' unul izvor de 
apă sau la instalarea rețelei e- 
lectrice. Obiectivul ? Amenaja
rea, la Inițiativa cosei pionieri
lor din Adjud și o comitetului 
de părinți, o unei tabere desti
nate copiilor. Constituită din 
trei cabane o cile șase camere 
și clteva corturi, ridicate exclu
siv prin munca [intrlotlcă a co- 

■ ' didactice șl pă-

din alte localități ale județului. 
O Inițiativă demnă de toată 
lauda care, credem, va prinde 
rădăcini șl In alte localități.

Elena MANTU

D' Ciibi
LA BREAZA. S-A. DESCHIS

T

FORUMUL NAȚIONAL
AL PIONIERILOR

Tn pitoreasca localitate de pe 
Valea Prahovei — Breaza — s-au 
adunat, in aceste zile, 280 de co
pii, reprezentanți hi unităților 
de pionieri din întreaga țară, 
pentru a dezbate — tn cadrul • 
primului Forum național al pio
nierilor — probleme ale activită
ții pionierești, a face schimb de 
experiență, ti jalona unele ac
țiuni educative din viitorul an 
școlar. Totodată, adunarea par- 
tlclpanților la forum va alege, 
din rindul pionierilor, zece loc
țiitori nl președintelui Consiliu
lui Național al Organizației Pio
nierilor

Organizarea anuală a Fo
rumului național al pionieri
lor marchează transpunerea In 
viață n Importantelor recoman
dări făcute, la cea de-a doua 

i Conferință Națională a Organi
zației Pionierilor, de către to
varășul Nlcolae Ceaușescu. se
cretarul general el partidului 
nostru, de a se asigura o parti
cipare mal activă a copiilor în
șiși In munca șl conducerea 
activității pionierești.

Teri. Intr-un endru festiv, s-n 
dețcbla tabăra forumului, care 
eșrte organizată la liceul „Dlml- 
trle Cantcmlr" din localitate. 
După ceremonialul pionieresc 
si înălțarea drapelului patriei n? 
cel mai tijnlt catarg al taberei 
și după adunarea festivă de 
deschidere, pionierii -s-nu În
dreptat spre muzeul Doftam 
unde au avu! o emoîlonantă 
tritllnlre cu membri de partid 
din Itehnlltnle.

Partlcipanțll la forum și-au 
propus lin bosâf program de lu
cru. ce se va desfășura Dină Ia 13 
august. T-a ..Tribuna Forumului" 
sini Inițiate convorbiri pe deta
șamente șl lntnrdetașamente 
privind îmbunătățirea activllă-

7;!? ț EK * fi ți .'■.4..........
ții pionierești ; acțiuni practice 
dedicate pregătirii, pionierilor' 
pentru apărarea patriei și de e- 
ducnțlo sanitară : competiții 
sportive, cu li ural-artistice : In- 
tihilrl cu Tedoctori-șefi al pu
blicațiilor pentru copil și ni c- 
mlslunllor pentru pionieri de la 
radio șl televiziune etp. Tot 
aici vor avea loc un schimb 
de experiență (ie detașamente, 
pionierii împărtășind preocupă
rile unităților, detașamentelor șl 

' grupelor de pionieri, din eare fac 
parte pentru cultivarea dragos
tei și răspunderii față de mun
că șl .învățătură, precum șl o 
dezbatere pe tema „Rolul acti
vului In programarea, organi
zarea șl desfășurarea activități
lor pionierești* Pionierii ae vor 
Intllni cu participant! la Confe
rința Națională a P.C.R. și cu 
partlclnanți la lupta dc elibera
re n țării de sub jugul fascist. 

Aceste acțiuni se Împletesc 
cu numeroase manifestări cu 
caracter educativ șl distractiv : 
concursul de cfnlece „Trec deta
șamentele* șl ce! de desene pe 
asfalt. „Carnavalul, prieteniei* 
— ta care vor lua narte șl copil 
din alto țări, participant! la 
taberele Internationale ale prie
teniei do la Sinaia sl Timiș, 
un foc de tabără ni cărui nro- 
granl vn fi dedicai partidului 
si polrlet; vizionare de filme, 
excursii. Intllnlri prietenești’ cu 
olonlerll din Breaza." Drent răs
puns In ospitalitatea gazdelor, 
olonleril au Initial acțiunea de 
muncă pnlriotlcă „o fantă bună 
pentru tabără*, contribuție la 
amenajarea si întreținerea spa
tiilor verzi. In rezolvarea unor 
Irehuri gospodărești din 
li ta ta.

a BlnecuvlntațJ anlinilde șl
pili : PATRIA - 9; 18; 15: ia; 51. 
o Apa vie 1 VICTORIA — 9: 11,15; 
13.»; ia; 18,33;■».«.
a Tlntln șt templul Soarelui : CA
PITOL - »,33: ti.45: IM»: WJ»; 
19.3®; ».«. la grădină — 83.
a Balada Iul Cable Ilojue 1 FES
TIVAL — 8.45; 11.16; 13.»; 15; 18.»; 
81, MELODIA - 8.45: II; IX»; 
19; .18^3; M.43, MODERN — M3: 
II; 13X3; 15: 18X3; zi, ta grădina 
- S3.
A Crdenjl : SCALA - 8.13: II; 
13.80; 18: 18.83: îl, BUCUREȘTI — 
9.®3: ll: 11X3: 15: ia.»; a.
A DacA e rnartl, e Belgia s LU
CEAFĂRUL ‘ ’■ ----- ‘r«iiuu — 0; LI,IS; 13JB3; ÎS; .
18.33: m3, FAVORIT — 0,15; 1149:

Mircea DEAC :

Vedere din stojiunea Voinecsa

u,w; ia; ia,ts; »,», gradina 
doina — ».
a Nevărat, neeunoscttl I CENTRAL
— »: 11,13; 13.33; 18 ; 18.»; 51, GRA
DINA' FESTIVAL - K.
o Naufraglați In spațiu : FERO
VIAR — ®: 11.45: 14.»; n,53; K.M, 
FL.XMURA ‘ ------- —
o Ferma 
SIOR — 6
RIA S 0-,’t .. .
— 9: 15,»; 13, la grădină — 19,». 
a Directorul s RUZEȘn — 18.
• Cinci pentru Infern : GRADINA 
BUZE5TI - S3
a Aventuri Ia Marea Neagră : 
vnTont;i. — is: îs.
a Astă-seară dansăm In familie i 
CRINGASI — I3.JD: 17.43: ZJ.
o Felix șl Olllla : MOȘILOR — 
18, la grădină - 55.13.
• Pădurea pierdută 1 GHJLSSm
— 15,st: 18: M.»
• Denunțătorul — 10: 12: 14; 18; 
18.15. Lacrimi do țigancă — »,S3 : 
CINEMATECA (sala Onion).
o Prog rum de desene animate

■"""A - l: 11,»; ta: 1»,M 
Ferma din Arizona : EXCEL- 

11»; 15; ÎS.I’J, GLO- 
IX»; IS: 19,», TOMIS.

pentru copii — 9,45: 11. Mlhail 
Sirogoff — 1L53; 19,»: 18: :
DOINA. '
o Lupul negru i UNIREA — 13.»: 
18, la grădină — 23,15.
e Poveștile piticului Blmbo : 
BJ5— II.» fn continuare. Program 
da filme documentare — M.U : 
TIMPURI NOI.
o M Oî® de leghe sub mări : LU
MINA - 0»: 18; 14.45: 17.33: M..
O Trei din Virginia : GRIVITA — 
»: u,i5; 13,»: io: ib.is:.».». vol
ga - 9: 11.15; 13.3®: 18: 18.15: 
5945.
o Casa de sub arbori
15.35: 19, la grădină — S9.15, VI. 
TAN — 15,»: 19. la grădină 
K.1X
A Fanfan La Tulips î I3UCEGI 
13.45: 19. 13 grădină — £9.15.
a Waterloo : DACIA — 9: 
15'; 19J5.
a O afacere i DRUMUL SĂRII 
13.23; 17.13; ». FLOIIEASCA
1U3; 18: W.1JL

LIRA

a Explozia albă : FERENTARI 
IWO: 18; Z».
Q Floarea-soardul ■ COTROCENI
— 18,53; IB; S9.I5.
• Ultimul tren din Gun Illll i 
AURORA — 9: 11. IB; 1J,»; 15; 
18,13; 21,53. la grădină — 19,45.
a Vedere de pe pod : MIORIȚA
— 15: 12.13: 15: 17.70: M.
o Dragoste șl amenzi : MUNCA
— 18: 18: ».
Q Anchetatorul I RAHOVA — 15.»; 
15: ».15.
n Cortul
1®.
a Jocul
1543; 18,
e Robin 
ia: S3.
- Adio,

— 15: 18: 23.

roțu : FLACĂRA — 15X3: 

rle-a moartea s ARTA 
la grădină — 10JS.
Hood : POPULAR -

o Adio, domnule Chips 1 i COS
MOS - 15X3: 10.
a Osceola : PROGRESUL — 15.»: 
ÎS; 23.15.
a Copacii mor in picioare : PA
CEA — 15.45; IB: M.
• Femei In ofsaid i LAROMET — 
15»; 17»; Ut.».

O-swte' de. lec^ră-O^ote-:’deJectură\’O

toate zonele In care Iul modern pentru
geniul Artistului a dat clmp.mal larg deides- 
roade. Decorurile „Ba- chldere a neobositei, 

șăgalnicei sale (an

tt.W Litoral "<2. In direct de pe 
scena celui de-al Viri-lea 
■Festival national de folclor. 
Tinerii despre el înșiși. 
Pagini de umor : „Aventuri 
In epoca do piatră' 
„"4 de ore*. 
Camoionatele 
naiade.

balcanice de

programul ii

Editura „Meridiane* 
parcă dorește 8ă ne 
tacă. . prin constan
ța activității sale, bi
blioteca netncăpăloa- 
rc. Acum ne-a dăruit, 
sub semnătura Iul 
Mireba Deac, o lucra
re dedicată Iul Fer
nand Liger Admira
bilul Fernand Leger 
de pe supracopertn 
cărții canalizează in
teresul spre universul 
de poezie, de adevăr și 
patos constructiv al u- 
nula dintre artiștii, cel 
moi reverențios notați 
de Istoria artei din 
prlrhn jumătate n a- 
ccslul secol. Lărgind 
aria de inspirație a 
picturii cu un nou o- 
rizrint. fascinant șl

nă la descifrarea e- 
coului pe cure l-a 
stlrnit evoluția tehni
cii In sistemul relațio
nal al artistului — 
textul caută îndeosebi 
a stabili reperele, In
discutabil necesare, 
receptării acestui ar
tist. Precizarea tocu
lui geometric al crea
ției iul Fernand Le- 
ger — ca punctul do 
intersecție al preocu
părilor privind relația 
Intre natură, pe de o 
parte, șl personaj, "vo
lum șl culoare, pe de 
altă parte — lată o 

rate naturii, slnt ■ tra- prima unealtă simplă 
Intr-adevăr, dar fără 
de care drumul de m-

al artei sale. Desenul 
țl culoarea devin de o 
calitate șl o precizie 
perfectă Plnă atunci 
nervoasă, vizibilă, tu
șa se ascunde fn su
prafețe subțiri, plate, ■ 
împrumutate neîndo
ios meșteșugului vop
sitorilor din halele 
marilor uzine.. Depar- 
Hrularizînd expresia 
feței șl a corpului, ar
tistul privește omul cn 
pe un miraculos pro
dus al industriei mo
derne. Fluturele și 
floarea, formațiuni de 
Izblndfl plastică dato-

ielelor ruse sau scan
dinave* șl preocupă
rile pentru film — 
alături de A be! Gan
ce, Clnude Autant- 
T ara șl Alexandre 
Knrda — reliefează 
chiar opțiunea artistu-

Capacitatea de sinte
ză șl selecție a auto
rului. limbajul simplu, 
ncsoflsllcnt terminolo
gic. completat de cali
tatea cu totul remnr-

un cabllă a reproduceri
lor realizate la între
prinderea poligrafică 
Sibiu fac din această 
lucrare o punte pen
tru înțelegerea uni
versului unul mare ar
tist

Llvlu II. OPRESCU

Anatol MÂNDRESCU

„Luat la 
cimoștmță“ ?

S-a intîmplat la laboratorul de 
cofetărie al O.C.L. Alimentara 
Vaslui. In timp ce verifica ma
șina de preparat înghețata. Emil 
Combotecra, șeful laboratorului, 
a fost electrocutat. Laboranta 
Paratchiva Vrabie, care tocmai 
atunci intjra in încăpere, vdzin- 
du-l aplecat peste utilaj, a în
cercat să-l ridice ți... a fost ;l 
ea electrocutată I Un accident 
tragic, din cauze care fuseseră’ 
semnalate... incă din luna ia
nuarie a.c. de către ingine
rul specialist de la- direc
ția muncii, Ion Darie, clnd, 
fn urma unui, control, a 
constatat că instalații! respectivă 
nu corespunde normelor de pro
tecție a muncii. S-a încheiat a- 
tunci un proces-verbal pe care 
directorul O.C.L. Alimentara 
Vaslui, Ion Paianicl, a scris „liiot 
la cunoștință* fi a semnat. Dupd 
aceasta Insă, nimeni nu »-a mai 
îngrijit de punerea la puneți a 
Instalației respective. Cu alte 
cuoin'e, atit amenzile aplicate, 
rit șl procesele-verbale In care 
se prevedeau masurile de rigoa
re nu-au acut nici un efect. Vn 
caz care, acum, fără îndoială, va 
fi „luat la cunoștința* de către 
forurile chemate tâ-i tragă 
răspundere pe cei clnorați.

potopul ?
Prin decizia hr. 304, Consiliul 

popular Județean Vilcea a hotd- 
rit tă transfere băile Coitesti din 
administrația întreprinderii bal
neare Govora, in cea a consiliu
lui popular comunal. Deși prin 
documentul respectiv s-a hoid- 
rlt ca toate bunurile aflate | in 
dotarea microstafiunll Coslețli 
sd rdmlnd pe loc, conducereailn- 
treprinderii pocorene a dispus 
id se ridice Imediat televizorul, 
aragazul, paharele, farfuriile, 
prosoapele ți, dacă ar fi fost 
mai mult sau mal puțin demon- 
labile, nici clădirile n-ar fi scă
pat neridicate 1 De ce n-or' fi 
luat băile cu totul, inclusiv eu,.. 
izvoarele de ape minerale

Procesul 
fără... dosar!

în luna noiembrie 1970, Paras- 
chlv P. Brînceanu, din comuna 
Țigănești (Teleorman), a fost ac
cidental de un autovehicul con
dus de Volcu Ștefâneacu, șofer 

’ la Trustul nr. 2 Inslalățll-monlaj 
București La cîtva timp după 
aceea, P. B. a fost pensionat. 
Mal rămînea de stabilit :clne 
urma să-i plătească pensia. S-a 
făcut un dosar șl a fost. înain
tat Judecătoriei din Alexandria, I pentru ca apoi, se pare la cere- I reâ Trustului 2 Instalațli-mon- 

1 taj București, &ă fie transferat 
la judecătoria Rectorului din 
Capitală. Aici Insă, dosarul . In 
toc aă-șl urmeze cursul firesc 
apre soluțicnure a dispărut fără 
urmă. Unde, cum șl, mai mies, 
de ce ? Mister I Nu se știe cine 
trebuie să-l dezlege 1 

I „Un stop

lntr-oClte mașini se scurg lntr-o 
oră pe morile artere de clrcu- 
lolle ale Capitole! ? Șl, din a- 
cestea, cile cu șl cile fără rost 7 
îndeosebi, la această ultimă în
trebare șl-n propus să ne dea 
răspuns un sondaj efectuat nu 
de mult de miliția municipiului 
București. In numai clleva ore 
au fost depistate. 35 de autoca-. 
mloane (aparțlnlnd Autobazei 
nr. O Filaret, Autobazei nr. 4 
Militari, Oficiului nr. 3 I.L.F.) 
care consumau benzină doar 
pentru— a polua aerul orașului, 
acfieă efectuau „transjxirlurl fn 
gol* Alte 1G autovehicule de to
naj greu porniseră la drum în
cărcate sub capacitatea lor de 
transport, inr altele — In curse 
Ilegale Printre acestea din 
urmă, ntiîoramlanul SI—B—7330 
al l.T.B..' rare se Îndrepta spre 
o partidă de._ (tescuit fn comu
na Berceril, șl 31—TH—I4S2 al 
I C.I.U Alexandria, transformat 
de șoferul. Alecu Iile In cursă

Există sensibilități 
șl viziuni artistice 
specifice epocii In 

. ™ . c316 sc fh-Sf Pe cnro
l„HT 0 reprezintă : șlnt al-

Q tele ec întrezăresc
noul, i se substituie, 
constituind astfel a- 
rangardn. Există, in 
fine, creatori n că- 

. rar structură Interioa
ră vizează 
unea, eternul uman șl 
artistic, opera lor păs- 
trlndu-șl nealtora! 
mesajul In spațiu șl 
timp. Din această ul
timă categorie face 
parte marele nostru 
Theodor Pallady de la 
a cărui naștere s-nu 
împlini! anul trecui IOT 
de ani.

Aflăm, din mărturi
ile râmase ra o amin
tire scumpă, că a aș
teptat întreaga viață 
monografia meritată 
cu prisosință de opera 
«t.. Nici după moarte, 
cu toate câ despre 
creația palladlnnă

fost scrise multe rln- 
duri șl nu fost erniue 
judecăți de valoare 
deopotrivă juste sau 
gratuite. monografia eset 
mult visată nu văzuse Cit! 
încă lumina tlpsrulut 
Aceaslă datorie șl-a 
asumal-o criticul Ann- 
to! Mândrescu : albu
mul npărut sub îngri
jirea sa la editura 
MERIDIANE fiind un 
exemplar ante atlt din 
punctul de vedere ol 
textului, ni prezen
tării grafice, cil și 
ai reproducerilor nlb- 
negru sau color. Ce 
datorează pictura lui 
Theodor Pallady spi
ritualității poporului 
nostru șl creației eu
ropene n secolului 
XX. care este locui 
pe care li ocupă acest 
singular întemeietor 
de stil In împărăția 
artelor. Iută întrebări 
elucidate cu compe
tență de Anntol MAn- 
drescu. Cpnslderlnd

stilul drept tema fun
damentală a artei 
pnlladlene, autorul iști 
structurează întregul 

iu pe această Idee.
_.Jnd textul. Intuiești 
conștiința critică ne
mulțumită cu unele a- 
buzuri Interpretative. 
Prin ir-o argumentare 
solidă, autorul 
trdzlco Imaginea 
vențlpnală a 
Pallady Intimist, 
gîne cu care ne 
nulsem mulțl dintre 
noi. Cit privește or
dinea Ilustrațiilor, ca
re contribuie efectiv 
la reușita albumului, 
ea nu urmărește cro
nologia operei, „cl dă 
seama de plenitudinea 
stilului constitui!*. 
Selecția lor e orien
tată ca Ipoteză critică 
slujind perfect demon
strația propusă 
autor.

tate In pictură sau ce
ramica monumentală 
ca ample Imagini cap- ces la operă nu ar pu
tute In vizorul unui 
microscop privind se- mare ajutor 11 este cl- 

’ ' ’ tltorulul metlculozi-
acestea slnt tulea cu cure erl ticul 

de artă Mlrcea Deac 
, — cu binecunoscuta 

W -«.J ■ I — no*
tează corelațiile și
.Interferările creației 
Iul Fernand Lăger cu 
iplrllu’ primelor de- 
r«nll ale secolului XX 
— moment In care, an- 
grenindu so unei sen- 

. raționale Renașteri, 
arin se va metamor
foza. generind -ol mo
dalități de expresie 
Conturlnd larga dis
ponibilitate a ciealo- 
cuiul modem, autorul 

menționeze

tea fi
j
liparrurs De con- 

cdn- 
unul. 
Iroa- 
oblș-

calm, de o plasticitate microscop p: 
oparle, Fernand Liiger crețul lumilor gcolo- 
L.rî 'L------  glee. Dar acestei

doar clleva motive cu 
care arțlsțui" lărgește, , — „„
printr-n creație de a- sa competență
dlncă generozitate u- *
nivereul picturii mo
derne.

Către înțelegerea a- 
ceriel opere, uh reni 
„cicerone* vi fi textul 
iul Mircea Deac. De In 
ilncerilnten sublecfiv- 
d“Trlptlvă a univer
sului muzeului „Fer
nand LAger* de la 
Bloi. in Provența, șl 
relatarea sensibilă a 
conversațiilor cu pic
torița Nridln LAger, 
văduva artistului, pi

perfecți- i;Concert al Orchestrei simfo
nice a rtncllmelevlzJunll. 
Agenda.
Dewn animat.
Bueureștlu) necunoscut :
„Vise in lemn. Mehltă și pa
pură* Emisiune de Petre 
Nl;fl si Georae BrăUar.u.
FUm serial tr>nlru Uneret : 
..Cei trei mușchetari*.
cârti șl Mei.

este primul arllsl mo
dern care ciută uneal
ta. ■ dcsconerlndu-l ro
bustețea sl farmecul 
docil supuse voinței o- 
m'dul 
’ Ihcepînd încă 
prin ’017. ’
iirmn primului răz’x>l 
mondl’d. caro-1 zgudu
ise; prin amestecul Iul 
:îe brutalitate și teroa
re,' făclndu-l să noteze 
că a fost un „imens 
evenimente, din ace
lea care-țl implintă 
ulcioarele „adine In 
părnînl*. Fernand Lc- 
gor dohîndește carac
terul liric-mecanicist

f

Deschiderea emisiunii de di
mineața Telex.
România In lume.
Prietenii lui Așchluță — emi
siune pentru preșcolari • Po
vestiri pe degete ; „Cine ești 
tu T". Prezintă : Brindușa
Zafia Silvestru « La lor.ni.'iS 
voi fi școlar : hi cunosU car
tierul î
Cura de limba franceză. Lec- 
(la a 11-a Prezintă : orof dr 
Paul Mlclău
Teleclnemnteca : „Aventurile 
unul tinâr*.
Tele|urnel
Deschiderea emisiunii 
după-amlnză. Emisiune 
limba maghiară. , 

18.53 l«a volan - emisiune pentru 
conducătorii auto.
Tlraul de mostre de bunuri 
do consum - 1975. Transmi
siune directă.
1C0I de seri.
Telelirrhnl
Dramul tlnăralul spre muncă
Avanpremiera

iaj3

O
1 ' 19.»
» JH®

a Teatrul satlric-muzlcal
nașe* da grădina Itar.a) : TrtLs- 
nltul mra drag - 85.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* : Pe plaiurile Mioriței —

de 
deci In

Ruxandra 
GAROFEANU

Rubricâ redaclaffi da 
Dumitru TÎRCOB 
Gbeoruhe DAVID 
ți corespondenții „Scînlefi
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ÎNTÎLNIRE LA C.C. AL P.C.R. I

1

■j

• I '

I

. țla P.A.P. Informează că la Varșovia 
a avut loc ședința comunii a Birou
lui Politie al C.C. ni P.M.U.P. ®i a

procuraturii Iugoslave a părăsit L.
‘ - --------

i Vreme
____ >11, • mal mult 

parte a intervalului

Excelenței Sale
Domnul general de brigadă 

GUILLERMO A. RODRIGUEZ LARA
Președintele Republicii Ecuador

TlRG DE MDSTAE 
DE BUNURI DE CONSUM 

• SÎ^JHEgTl/r

JO CO” 
mun, pe județe. în fe- 

4. ----- ta In
față imaginea clară a 
eforturilor ce sa fac.

Miercuri dimineața tovarășul Emil unional, șl Jurjovan Oklavlan. pro-

mal 
diversificată, de bună

SCINTEIA -joi 10 august 1972

Cronica zilei

t 

ș.

QUITO
In numele Consiliului de Stat, al poporului romfln și al meu personal 

îmi este plăcut sfi adresez Excelențe! Voastre, cu prilejul aniversării zile! 
Hbfl ții Oîfl Fll fâ W fVFVl 11*^11 W-II v e».Z® /=■■■ I ra 1 a »al 8 nî 4‘ M m! i «-8 •• nri’r. «*’> n-l ■ ■’»»» a •»«wXw»SLÎ

de fericire 
rian.

Republicii Ecuador, cordiale felicitări șl cele mai bune urări 
personală, de prosperitate șl progres pentru poporal ecuado-

NICOLÂE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale 
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

în numele poporului și guvernului peruan șl nl meu personnl mul
țumesc Excelenței Voastre pentru salutul cordial transmis cu prilejul 
ariiversârll zilei naționold a Republicii Peru șl pentru amabilele urări 
personale.

General de divizie 
JUAN VELASCO ALVARADO

Prc.jcdinleic Rcpublieli Peru 
ji z i if

primit
(Legația Procuraturii Republicii Socialiste

Federative Iugoslavia

Cu prilejui Zilei naționale a Repu
blicii Ecuador, ministrul afacerilor 
externe nl Republicii SoclnUsto 
România, Cornelia Mfiriescu. a adre
sat o telegrama de felicitare minls- 
irului rclațllloT externe, ol Republicii 
Ecuador, Antonio Jose Lucio Pa
li eres.

♦
în județul Mureș nu începui ma

nifestările comemorative prilejuite 
de împlinirea a IDO de an! de la 
moartea lui Avram Iancu, patriot 
înflăcărat, luptător pentru libertate 
șl dreptate socială. Monlfestarlle au 
fost Inaugurata la Reghin prlntr-o 
expoziția do documente, scrieri, foto
grafii șl fotocopii llustrlnd momente 
Importante din activitatea lui Avram 
lancu.

în municipiul Tg. Mureș, unde A- 
vram Iar.cu a lucrat mai mulți 
nnl ca avocat, ca șl In oile localități 
din județul Mureș vor fl organizate, 
de asemenea, importante manifestări 
omagiale.

A
Miercuri s-nu Încheiat la Bucu

rești lucrările mesei rotunde cu 
lemn „Rolul calculatoarelor ta pro
cesul de învățămlht* organizata do 
U.N.E.8.C.O; In colaborare cu Mi
nisterul Educației și învățămîntulul

Timp de o sfiptamlnă, expert! din 
12 țâri au dezbătut o sferă largă da 
probleme cu largi implicații ta mo
dernizarea lnvățămlntulul privind u- 
tilizarea calculatoarelor ta procesul 
înstrurtlv-educntlv șl ca instrument 
de decizie șl organizare a lnvățft- 
m’nlulul.

Reuniunea a oferit speciollștiior 
posibilitatea unul schimb de Infor
mații în acest domeniu, a evidențiat 
Importanța acestor tehnologii mo
derne pentru tarile ta curs de dez
voltare. precum șl r 
glril ariei de utilizări 
relor.

v. i 
h

Consfătuire la C.C. al P.C.U.S
C.C. al P.C.U.S., Șa rostit o cuvtalare 
despre sarcinile legate de soluționa
rea problemelor dezbătute.

La consfătuire au participat mem
bri șl membri supleanțl al Biroului 
Politic ai C.C. nl P.C.U.S., secretari 
a! C.C. al P.C.U.S.. membri al guver
nului U.R.S.S. și al Federației ruse, 
activiști din aparatul C.C. nl P.C.U.S. 
și al Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — La Co
mitelui Central al P.C.U.S. a avut 
loc o consfătuire la care au fost exa
minate probleme ale campaniei de 
recoltare a cerealelor, ale achiziționă
rii de produse agricole, precum șl 
aspecte ale lucrărilor de ameliorări 
funciare șl dezvoltare a Industriei fu
rajelor combinate — anunță agenția 
T.A.S.S.

Leonid Brejncv, secretar general al

Botinaraș, vicepreședinte nl Consl- curor public județean din Kovln. 
n ..........    j>f! întrevedere, caro s-a desfășurat

România, a primit delegația Procu- !ntr-o atmosferă caldă, prietenească, 
a luat porte Alexa Augustin, procu
rorul general ol Republicii Socialiste 
România.

în cursul acelelnși zile, delegația 
procuraturii Iugoslave n părăsit Ca
pitala, îndrept!ndu-se spre patrie.

(Agerpres)

liulul de Stat al Republicii Socialiste 

râturi! Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, condusă de dr. Panta 
Marina, procuror public unional, car® 
se află Intr-o vizită In țara noastră.

Din delegație fac part® Muhaxrted 
Mlrita, locțiitorul procurorului public

necesitatea 18r- 
_ ?e a calculates-

<r
La hotelul /International* din sta

țiunea Mnmata n avut loc miercuri 
după-nmlazA vernisajul celei de-a 
4-a ediții a expoziție! de fotografii 
ortlstlce cu temă turistică „Româ
nia pltoreoscă*. (Agerpres)

-

vtreowa

1 Ieri după-amlază a publicului aproape 
i avut loc, in prezența sută de mii de ex 

tovarășului Gheorghe note — o gamă Impre- 
1 Rfidulescu, membru nl slonanta dă articole 

Comitetului Executiv, destinate
' ui Prezidiului Per- dorinței firești a celă- 

manent al C.C. al „ -£
P.C.R., vicepreședinte __ _ ______ _ o__ _ JHMH___ ____ ... o.
al Consiliului do ’ Ml- a-șl Înzestra căminul tru aprovizionarea, pe 
nlștri, deschiderea o- cu obiecte cit mal utl- plan local, a popu- 
flclală 3 celui de-nl jț, șj mal frumoaso. lațiel cu o gamă de 
G-lea Tlrg de mos- Pavilionul central, produse mereu mal 
tre de bunuri de con- CJUr0 însumează o su- diversificată, de bună 
sum. prefață de 14 MO mp, calitate. (Comparația

ițele intre vecinii da pavl- 
irlel Hon va stlrnl, spe

răm, ambiția acelor 
județe unde acest efort 

■ Be dovedește tacă mo-
<&luu pcaLC nv vum uu
modele, rod al fan- StandurHa pavlllo- 
tezlei creatorilor și al nulul stat, totodată, 
priceperii lucrătorilor „masa de lucru* a re- 
din fabrici Sini pro- prezcntanțllor produ 
duse .care, subliniază efltorilor șl al comer-
orgonlzatoril tirgulut, ■ ' ...........’
se vor găsi șl ta ma
gazine (și sperăm că 
ta acest an lși vor ține 
promisiunea).

Alături de produse
le Industriei ușoare, 
un loc Important ta 
cadrul pavilionului 

produ- 
le! cli

pa vtlionul

î o sum din. cele 39 
expo- ■ județe ale țâri! și 

---- ■ Capitală expunjlji

împlinirii Iul acesta, avem 
faW imaginea clăi 

țeanulul de a se Im- —__ __ — 
brftca cu bun gust, de in fiecare județ, pen-

La încheierea vizitei efectuate ta 
țara noastră, dclegațin Partidului 
Comunist Libanez, formata din tova
răș!! Nadlm Abou Samnd, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
ol P.C.L., și Georges Batal, membru 
al CC al P.C.L., s-a întltalt, 
miercuri, cu tovarfișH Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. si P.C.R., Teodor Ma
rinescu, membru nl C.C. al P.C.R., șl 
Andrei Vela, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. 
al P.C.R.

în cadrul tatllnlril s-au efectuat 
Informări reciproce privind preocu
pările șl activitatea P.C.R. șl P.C.L.

Delegația Partidului Comunist Li
banez a dat o Înalta apreciere acti
vității poporului român, șl marilor Iul 
realizări obținute în conslrucțln so
cialismului sub conducerea Parlldu- 

rltatea comuniștilor romfinl cu lup
ta P.C.T- pentru înfăptuirea năzuin
țelor vitale ale poporului libanez,

pentru lichidarea consecințelor do
minației Imperialiste, pentru dez
voltarea țării pe calea democrație! 
și a progresului social, pentru uni
rea ta această luptă a tuturor for
țelor populare și progresiste.

Totodată, s-a realizat un schimb 
de păreri privind «rttuațla din Orien
tul Apropiat, unele probleme prin
cipale ale situației politice actuals 
pe plan mondial, ale mișcării comu
niste șl muncitorești Internaționale.

Cu acest prilej s-a exprimat satis
facția pentru relațiile de solidaritate 
întemaționaitată ș! cooperare;'dintre 
Partidul Comunist Român și Partl- 

• dul Comunist Libanez, precum șl do
rința do a le dezvolta pe mai departe 
ta interesul întăririi prlelenlel dintre 
cele două partide și popoare, a! dez
voltați! colaborării $1 tatărlrli uni
tății mișcării comuniste ?l munclta- 

■ rcstr înlernșțtortale. *,a îțitiirof forțe- • 
lor revoluționare, an'.ilrriperinllsîe.

întilnlrca s-a desfășurat Intr-o at
mosferă tovărășească, sinceră, de 
caldă prietenie.

Tlmpol probabil pentru zJIcie <Ie It, 
13 și U august «.c. In tară 
călduroasă, cu cer variabil, 
sania. In a doua i...... .._______ __
ss vor semnala unele Innorărl tn nor
dul tarii al zona de munte, unde slnt 
posibile ploi de scurta durata. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse Intre 
11 șl 21 de grade. Jar maximele intre 
li șl 33 de grade, local mai ridicate. 
In Bucuroșii fi ț Vreme călduroasă,, cu 
cerul mar mult senin. Temperatura ae
rului ss menține ridicată.■

...

prefață de 14 000 m; 
găzduiește exponat?., 
centralelor industriei 
ușoare — principalul 
producător de bunuri 
de consum — cuprin- — 7-ur
zind peste 40 OM de deșt).
modele, rod al fan- StandurHa pavllio- 
teziei creatorilor șl al “nlui slnL totodată,

idu- 
w r».--țolul care. In această 

perioadă, vor Încheia 
contracte pentru anul 
viitor, croind astfel 
drum exponatelor spre 
magazine.

Deoarece începtad 
de azi pavilionul este 
deschis publicului, iată 
dteva Informații uti
le. Mol Intll programul 

— „_______ de vizitare t 10—19 în
O ; producătorilor de zilele de lucru, 9—19

............... ...................... mobilă — pavilionul duminica șl sărbători- 
I industrie....tl comerț,...ta !■' î ultimelor noutăți le legale : lunea In-

diverxlficarea conți- ta materie do mase chls.
nufl a producției bu- plastice, cosmetică șl Mal adăugăm 
,nu£llor«.K,?e eOn^1^' metlicarr ‘ . ............................ .îmbunătățirea calită
ții ior și satisfacerea 
cit mai deplină a cere
rii populației

în cele zece pavl- rezervat m, 
lloane, producători de Industria locate roo- 

întreaga țară prezintă c&, agricolă șl de con- 
1 • ' • ;• ■ .

sum.
La festivitatea inau

gurală au participat 
membri al C.C. al 
P.C.R.. ol guvernului, 
conducători de Institu
ții centrale șl organi
zații obștești, nl unor 
departamente econo
mice șl centrale in
dustriale. nl marilor 
uzine șl întreprinderi 
producătoare de bu
nuri de consum, nl în
treprinderilor de co
merț exterior, specia
liști din industrie, 
cooperație și comerț, 
un numeros public.

în cuvlntul de des
chidere. ministrul co
merțului interior. NI- e;iîfl acordat
cuine Bozdoș, s-a re- Be!o- tadustrf 
ferit la rolul actualei mentare - 
ediții a Ursului ta ce 
privește perfecționa
rea relațiilor dintre

medicamente -5 pavl- peste 70 de unități de 
Uonul K ; autoturisme- desfacere — ols co
lor și aparatelor eîec- merțulul și ale pro- 
trocasnlce In pavilionul ducătorilor — vor pune 
P, rezervat M.I.C.M. Ia dispoziția publicului, 

__ spre vlnzare imediata, 
bunuri de consum din parațla meșteșugăreas- mărfuri dintre cela

■ mai diferite.
_____  

’ i«rasate

• ’SPORT « SPORT « SPORT ® SPORT « SPORT

J

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior. 
Ion Pățan, a plecat miercuri In U- 
nlunea Sovietica pentru b participa 
la Inaugurarea oficială a Expoziției
industriale a Republicii Socialiste 
România — 1972, ce se va deschid? 
la Kiev.

La plecare, pe aeroportul Otopcnl, 
erau prezenți Angelo Mlculescu, mi
nistrul agriculturii, industrial alimen-

tare (.! apelor, Emillan Dobrescu, mi
nistru secretar de stat, prlm-vlcepre- 
ședtrite al Comitetului de Stat al 
Planificării, Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. șl alto persoane oficiale.

Erau do față V. !.■ Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, șl membri al ambasadeL

In aceeași zi, tovarășul Ion Pățan 
s sosit ta Moscova, (Agerpres)

Teri, în Capitală
■ -'te . ’ > - - ... ra’ •

e Meciurile' amicale de fotbal, 
disputate Ieri tn Capitate, s-au în
cheiat cu ‘ următoarele rezultate : 
Steaua — S. C. Kari Marx-Stadl 
(R. D. Germană) 4—1 (3—0). Au mar
cat Puntea (2), Dumitrii! IV, îordă- 
nescu, respectiv, Pczzoid ; Dinamo 
București — C.S.M. Reșița 1—0 
(0—0) ; Ș. N. Oltenița — Sportul Stu
dențesc București I—0 (0—0) ; Pro
gresul — Z.K.L. Brno (Cehoslovacia) 
2-1 (1-1).

9 Pe terenul central din Parcul 
Copilului din Capitală s-a disputat 
Ieri partida j Internațională de rugbi 
dintre formația franceză U. S. Per
pignan șl Dintuno București. Victoria 
a revenit rugblșlllor francezi cu sco
rul de 13-0 (3—3).

POLO PE ARĂ
-j"*"-" ..................W

î ' 
ra /Z~-'

t

oamenii... au

(Urmare din pag, D
ultimii patru ani și Junta- ceste locuri 
late, care — numai ei — spec<aculc
eu adus pe teritoriul unuia JX?'‘,ÎOSiXsl’ Jn 
dintre ceîe mai mici județe llrgu-secuiesc 
ale țârii mai bine de două. Urgusorul cu ulicioare 
mii de specialiști (tacluzln- ",,lț 'Î",B
du-1 și pe cei veniți anul 
acesta). Fiii acestor păirita
turi nu mai au a se duce 
departe spre a-și demonstra 
măiestria profesională ; 
dimpotrivă, uzinele con
struite rau In plină con
strucție atrag ș: tineri ai 
altor plaiuri. Aici, ca și In 
alte părți ale țării, asistam 
ta o autentică „explozie 
intelectuală* care. fără 
doar șl poate, influențea
ză pînâ in ■ adtacuri viața 
spirituală a orașelor șl sa
telor. atmosfera și unghiul 
de receptare a realității.

Un alt fapt poale si mal 
semnificativ prin dimen
siunile Iul «odaie, politice, 
etice : aici se dezvoltă, in 
ritm vertiginos, o puternică 
cl.iv.l muncitoare.

E drept, marile uzine ale 
apropiatei. cotați a Brașo
vului șl-eu exercitat Încă 
cu decenii ta urmă forța 
lor de atracție asupra lo
cuitorilor județului Covăs
ita. în peregrinările mele 
reportericești ml se ta- — ------- ---------..— - -
timplă să călătoresc dese- Șl pus fundamentul unui
ori ta acele vagoane tixlte nou perlmelru industrial,
care se îndreaptă ta zori Ctadvn "”“"1 "
spre Brașov șl, ta fota! n- 
cesta. pătrund moi lesne 
viața Șl atmosfera acestor orașul
„periferii călătoare*. Oa- *'
menii ecaștta au clnlfirit

■ de mult, cu

meni puilor leșițl din gl'on- 
ceie încălzite cu grijă în 
cuibar. Dip această modes
ta „găzduire temporară* se 
ivește noua uzină ta care, 
de la cel treisprezece soln- 
rtațl deschizători de drum 
care reprezinte astăzi „be
neficiarul*, se va ajunge. In 
faza finală, plnâ ta două 
mii. Ața proliferează Induș-Ș 

gresuL.1
V.iss KAroIy, directorul, 

vede de pc acum cu ochii 
Imaginației noua uzină, co 
va intra in funcțiune, po
trivit prevederilor planu
lui, anul viitor. Meandrele 
vieții lui Voss Kăroly ilus
trează ele Insele mutațiile 
profunde ^Intervenite In 

-tetei:_1 popu-'. 
_ începutul creării lațiel acestor meleaguri, 

județului, C0.8 ta sută din Bunicul său a fost munci- 
....B lor n3r>col, tatăl — munci-; 

tor ceferist, iar el a deve
nit inginer la Brașov și și-a 

---- „ desfășurat activitatea la u- 
1972 găalm ocupată in in- zlnele textile din Sftatu

acum 3®0 dintre muncitorii 
calificați pnglhtu! de pe a-

Saliul* cel 
loa l-a făcut

ultimii ani. 
care, din

strimte de altă dată, s-a 
transformat ta orașul mo
dern nl celor trei uzine ce 
oferă alte perspective de mii. Ața proliferează Indut-
vlațfl șl țărănimii din Im- trio, așa proliferează pro-
prejurimi. Șl încă un fapt ------ 1
semnificativ : populația a-
grlcolfi a acestor locuri nu 
mal pătrunde in ultimii t.,1 ‘ 
ta Industrie po calea exo
dului spre alte zări : de 
data aceasta tinerii fii de 
țărani de pe plaiurile Co- 
vasnel Intră direct pe por
țile uzinelor de pe melea
gurile natale. în nnul destinul sodăT" ai 
1840. la ■_ in^pF® — .....................

populația apte de muncă 
lucra în agricultură șl nu
mai 10,1 Ia sută ta Indus
trie. La Începutul anului

i ani 
exo- 

zări : d®

și prezidiul guvernului au analizat 
ta continuare probleme legate de e- 
leclrtflcarea agriculturii șl îmbună
tățirea condițiilor de trai ale popu
lației rurale. O sarcină de marc În
semnătate este, după cum au. remar
cat partîclpanții Ia ședință, accelera
rea transpunerii in viață a progra
mului de electrificare a satelor, în 
așa fel Incit, plnfl în 1973. să poată 
fi terminata electrificarea tuturor
satelor, modernizata șl reconstruită 
rețeaua energetică existentă, în ve
derea adaptării el pentru introduce
rea mecanizării pe scară mal largă 
ta agricultură.

*
asemenea, a spus el, să fie majorați
Indicatorii de bază ni planului jm 
anul 1073. Rezultatele care se presu
pun a fi obținute în acest an creează 
baza pentru revizuirea sarcinilor da 
plan pe anul 1973. Aceste sarcini tre
buie si depășească nivelul prevăzut 
in planul cincinal, In toate domeniile 
de bază ale economiei naționale. în-

ȘEDINȚĂ COMUNĂ A BIROUIUI POtiȚlC Ăl CÎC1 Al P1IP- 
' Șl A PREZIDIULUI GUVERNULUI R.P. PDLDNE

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Agen
ția P.A.P. informează că In Varșovia 
a avut loc ședința comună b Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P. și a 
prezidiului guvernului, care a ana
lizat stadiul companiei de recoltare a 
cerealelor. Partîclpanții au fost in
formați despre situația aprovizionării 
pieței agricole cu mărfuri necesare, 
In campania de recoltn-e. Au fost a- 
nnllznte, de asemenea, probleme pri
vind înzestrarea cu mijloace de pro
ducție pentru desfășurarea ta bune 
condiții n companiei de Insămln- 
tarl de toamnă.

Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P.
A

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Ita 
Varșovia a avut Ioc o consfătuire a 
miniștrilor conducători do ramuri 
economice, a cadrelor responsabile din 
Instituțiile centrale și a președinți
lor de . organizații cooperatlctn — 
anunță agenția PAP. Consfătuirea a 
fost prezidata de Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
și a fost consacrata analizării unor 
probleme privind planul de dezvoltare’ 
a economiei națloanle pe anul 1973.

Mleczyslaw JaglelskL vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a pre
zentat raportul cu privire la îndepli
nirea sarcinilor social-eeonomlce pe 
anul în curs. El n evidențiat că, ta 
primul semestru al anului 1972. s-n 
Înregistrat o creștere Însemnata a 
Indicatorilor de plan In toate dome
niile activității economice. In ramu
rile de bază sarcinile planului eco
nomic au fost depășite. Raportul s 
relevat apoi necesitatea de a m 
menține și ta anul viitor ritmurile 
înalte de dezvoltare. Este necesar, de

deosebi se Impune necesitatea ridi
cării prevederilor planului cincinal 
In domeniul producție! de bunuri In
dustriale, ta primul rtad al produc
ției destinata pieței interne și ex- 
porluluL Este necesar să Ele asigu
rate livrările către fondul plețeli tarate livrările către fondul plcțeli ta 
sumă de cel puțin (S3 miliarde zloți, 
cu 40 la1 sulă mal mult docil preve
derile planului cincinal șl cu 00 la 
suta mal mult declt s-a planificat 
pentru nnul în cur®. Trebuie ob
ținută nu numai o creștere cantita
tivă a livrărilor, dar și o îmbogă
țire a sortimentului șl n aspectului 
exterior nl mărfurilor livrate — a 
spus, ta încheiere, raportorul

Convorbiri intre Memorandum al P.C. 
din India Inmlnat 

premierului Indira Gandhi
DELHI 0 — Trimisul special Ager- 

pres. Ion Puțtaelu, transmite : Pri
mul ministru al Indiei, Indira Gan-

& dM; s-a InlltaIV eu reprezentanții 
_^unbr partide de-'opozițle, Cărora Ip-ă 
^ceruFspriJTfiuTîh aplicarea nlățu r i'.or 

Inlțlate de guvern In vederea opririi 
creșterii prețurilor și pentru ajuto
rarea cu alimente a populației din 
zonele afectate de seceta.

în cadrul ocestel lntllniri. Bhupcsh 
Gupla, membru al Comitetului Exe
cutiv Central și secretar al Consiliu
lui Național al P.C. din India, a 
luminat premierului Indira Gandhi 
un memorandum din partea parti
dului, care cuprinde un program ta 
nouă puncte menit să oprească jspl- 
rala Inflaționista șl sA ajute la apli
carea măsurilor pentru combaterea 
secetei. Programul prevede, printre 
altele, instituirea monopolului de 
stat asupra comerțului cu produse 
cerealiere, cu ulei și zahăr, naționa
lizarea fabricilor de zahăr și n între
prinderilor textile, distribuirea zilni
că n principalelor bunuri de consum 
ta regiunile afectate de secetă prin 
Intermediul agențiilor guvernamen
tale. repartizarea de pămtat munci
torilor agricoli.

!

h/f' ș - ■

si P.C. din Bangladesh
- S.-Sț: 

țZCWMi -
— Asen-

|MMI - 1 ia Mosco
va au avut loc lntllniri Intre o dele
gație a P.C.UJ5.. In frunte cu Borta 
Ponomnrlov, • membru supleant al

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
țla T.A.S.S. Informează câ 
v.. ....
gație a P.C.UJ5.. In frunte cu Borta 
Portomnrlov, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar ol C.C. ui 
P.C.U.S., șl o delegație a Partidu
lui Comunist din Bangladesh, in 
frunte cu Abdus Salam, secretar ge
neral nl C.C. al partidului. Repre
zentanții celor două partide s-nu in
format reciproc 
țările lor și * ac^,__ _ _ _________
P.C. din Bangladesh.

Delegația P.C.U.S. a apreciat că 
ta Asta do sud s-a creat o situație 
favorabilă cauzei păcii și progresului 
social. Delegația P.C. din Bangla
desh a relevat că In țara ga se ridică 
problemele complexe ale renașterii 
naționale și sociale, ta a căror În
făptuire este interesata majorita
tea covlrșitoare a populației, fapt 
care creează o bază bună pentru ti
ni ta tea tuturor forțelor democra
tica.

? > ! ■

examen olimpic
slut echipe puternice, avantajate ds 
un fizic robust șl de o mare rutină 
compel! jională.

tn lupta pentru locurile 4—6 am 
ta vedere un buchet de echipe cu- 
prinzlnd : Italia, S.U.A., Olanda, 
România și Cuba. în mod normai, 
jucind ta valoarea reală, echipa tării 
noastre poate spera ta o calificare 
In turneul final, unde, o dată ajunsă, 
cu siguranță nu se va clasa pe ulti
mul loc (B). ba chiar cu o excepțio
nală dispoziție de joc or putea ob
ține o medalie, cea de bronz, tavin- 
gind echipa Iugoslaviei sau a 
U.R.S.S. (rezultatele din ultimii ani 
ne arată că am putut obține unele 
rezultate favorabile co aceste două 
eyhipe la competiții oficiale : 4—3 cu 
lugoșlavta și 3—5 eu U.R.S.S. la 
Hvar). Sistemul de desfășurare este 

ățlii Cornel, 30 : următorul : s-au desemnat trei serii
Novae Gruia, 23; In care au fost repartizate următoa

rele echipe : Iugoslavia șl Italia (ao
rta I) ;_u.R.S.S. și S.U.A. (sorta a 

rilanda (Bcrla 
îlalte 10 echipe callfi- 
ipftrțlte prin tragere Ia 

Borțl gH-ViTI-1972 MOnehen) în trei 
Berii. Fiecare echipă joacă cu tonte 
celelalte din scria sa. callfldndu-so 
primele două echipe din fiecare se
rie ta turneul final (8 echipe). Aceste 
șase finaliste joacă din nou flecare 
contra fiecăreia (rezultatele talllni- 
rllor direct» din serii răminlnd Insă 
valabile).

,,, ujujl^iiiuu-^u La vaivLji Cunoscind marea dorință a tutu-
medli cu 13 la sută superioare echi- ror componențllor noii garnituri ra
pel precedente (19®I) I mâne șl a tehnicienilor Iotului, care

stat animați de ambiția de u obține 
.un rezultat deosebit pentru poioul 
românesc, stat convins că echipa îsi 
ponte realiza obiectivele de perfor
manță (calificarea ta turneul final șl 
situarea pe o poziție cit mal Înaltă 
ta finală). Au mal rămas aproape 
trei sâptemlni pînă la marea con
fruntare olimpică. Ump încă sufi
cient pentru retușuri șl obținerea 
formei sportive. Consider că In 
această ultimă etapă trebuie menți
nut nivelul tanll al eapacltațll de 
efort și îmbunătățită activitatea teh- 
nlco-tactlcfi. Dar mai presus de orice 
e nevoie de o pregătire psihologică 
adecvată. In urma căreia jucă
torii îio-irl să se debaraseze de orice 
complexe, să abordeze flecare parti
dă do pe pozițiile unei echipe bine 
pregătite, conștiente de valoarea el 
șl dornică de o afirmare prestigioa
să pe plan Internațional.

in fața marelui
Puține zile ne mal despart de ma

rea confruntare olimpică și mi-oș 
permite să abordez, de pe pozițiilo 
unui arbitru, șansele noii gar
nituri a poloniul românesc. In 

•ultimii nnl am participat direct la 
aproape toata marile confruntări 
pololsle (campionate europene, tumbe 
importante, cum ar fi și cel des
fășurat Ia Hvar, R.S.F. Iugoslavia, 
ta septembrie 1071 ele.) șl pot avan
sa, cred, anumite pronosticuri. Fac
torii principali ce determină forța și 
perspectiva olimpică a echipei noas
tre stat selecția șl pregătirea po

slnt echipe puternice, avantajate de 
un fizic robust șl de o mare rutină 
competljională.

'1 Z __ i
buchet de echipe cu-

O Ian da,

"? asupra situației din 
activității P.C.U.S. și

care antrenorii (prof. A. Grlnțescu 
fi N. Firolu) nu 
colectiv mai larg 
rtadurlle căruia ou fost aleși cel 11 
titulari pentru J.O. Iată-1 pe acești 
„unsprezece* și vlrsta lor : Huber 
Șcrboin, 21 ani ; Frăf " ~ “
Zamfirescu Gh-, 29 ; i ____ ,
Mih&llescu Bogdan, 30 : Popescu 
Dinu, 23 ; Lazir Radu, 24 : Rus Vio
rel, 18 ; Rusu Clnudîu, 23 ; Rusu 
Cornel, 27j Cu Ii nene Ioslf, 30 (me
dia vlrelel ~ 25. de ani și jumă
tate). întinerirea parțială a avut 
ca rezultai creșterea volumului 
și talensltațli muncii, fapt ce a 
început să-și dea roadele In jocul 
echipei. Astfel, din studiile efectuate 
la centrul de medicină sportivă asu
pra capacității de efort aerob a reie
șit o Îmbunătățire substanțială a 
acestui parametru la toți cofflponen- 
iii echipei, njunglndu-se Ia valori

efectuat-o cu un 
de Jucători, din ECUADOR: 163 de ani de la proclamarea

independenței
11 ,lim " 1 . ■—if B u.n-o.c . ____

II-a) ; R. P. Ungară șl Ol. 
a in-a) ; celelalte 10 echii 
cate vor fi Îmi " „TARA BfflANEWR“ ÎN LUPTĂdice pereții, 

bule să ne I 
acum de i___ ___ ....
dre de specialitate — 
spline directorul primei 
fabrici constructoare de 
piere de mașini de la 
Sfinlu-Gheorghe. Astfel, 
pentru anul școlar 1972-1973 
am recrutat din împre
jurimi 30 de tineri pe 
care l-nm trlmta In școli 
profesionale. Acțiunea uni 
început-o Încă nnul trecui, 
trimițind un număr de ti
neri la specializare, iar 
acum urmează să trimitem 
S®0 de oameni pentru 
cursuri de patru luni Ia 
„Electropreclzla* care. îm
preună cu alte uzine din 
ramură, no sprijină primii 
pași. Ml se pare vrednic de 
subliniat că pentru aceste 
cursuri s-au prezentat 
foarte mulți Unerl absol
venți de liceu. Ne bucurăm 
pentru că specificul muncii 
In aceasta uzină reclamă o 
pregătire culturală șl pro
fesională de un nivel ridi
cat!'. , ’ _' ,

Interesul manifestat de 
tinerii bacalaureat! pentru 
munca productivă In uzină 
reflecta șl el profundele 
mgtnțli ale ultimilor ani.

dnr no! tre- 
IngriJIm dc ne 
Viitoarele ca- I

Poporul Ecuadorian sărbătorește 
astăzi ziua națională — împlinirea a 
163 de ani de ta proclamarea inde- 
♦pendenței, dobindlta prin lupta cu 
arma tn mină Împotriva colonialis
mului spaniol. Atunci, ta 10 august 
1809, ta Quito a răsunat primul stri
găt do libertate in istoria ■Amerlcll 
hispanice. Trupele colonialiste au re
venit Insă, rertabilindu-și pentru o 
scurta perioadă dominația. Dar, după 
insurecția de la Guayaquil (0 octom
brie 182®) șl victoria generalului An
tonio Jose de Sucre (24 mai 18^), 
Ecuadorul și-a recucerit libertatea, 
aderind ta republica federativă Marea 
Columbia, creată de Simon Bolivar, 
eroul luptei pentru eliberarea națio
nală a popoarelor Amerlcll Latine, 
în 1830, Ecuadorul s-n retras din fe
derație, declarlndu-se stat Indepen
dent.

Din punct de vedere economic, E- 
cuadorul a fost șl este încă o țară 
ce poarta puternic amprenta ntono- 
culturii, bananele fiind principalul 
său produs. Descoperirea, In ultimii 
ani, a unor Importante zăcăminte de 
petrol, in regiunea situata ta est de 
lanțul Anzllor — peste â©0 de mi
lioane de tone de țiței, considerate 
de o calitate superioară — a deschis 
perspectivele unei dezvoltări econo
mice diversificata.

Anul a sărbătorirea zilei na
ționale se desfi In climatul nou 
survenit în după Instalarea ta
putere, ta 1 februarie, o guvernu
lui militar condus de generalul Guil
lermo Rodrlguez Lara. Acțlonlnd In 
sensul proceselor pozitive ce se dez
volta pe ansamblul continentului tati- 
no-amcricnn, guvernul generalului 
Lara a Inițiat un program de trans
formări democratice, care se bucură 
de sprijinul păturilor majoritare ale 
populației. Acest program prevedea, 
Intra altele, recuperarea bogățiilor 
naționale, stimularea reformei agra
re, lichidarea dependenței de mono
polurile străine, apărarea muncitori
lor împotriva patronalului, respec
tarea libertăților Individuale civice, 
o mal largă participare a populației 
ta viața economică a țării șl, in fine,

extinderea suveranității asupra ape
lor teritoriale de coastă pe o dis
tanță de 2CO de mile marine. „Auto
ritățile — declara președintele ecua- 
dorlan, imediat după Instalare — do
resc sâ edifice ta țară un regim ba
zat pe justiție socială, pornind de la 
situația reală existentă pe pian na
țional Totodată, se au în vedere 
situația critică a populației rurale, 
condițiile el grele de viață, lipsa de 
acces la cultură, de confort elemen
tar, do asistență socială sau medica
lă. Dacă va fi necesar se va trece la 
confiscarea unor bunuri și distribui
rea lor muncitorilor*.

Cu sprijinul activ al organizațiilor 
sindicale muncitorești și țărănești au 
fost create, in cartiere și sale „Comi
tetele de apărare n vieții poporu
lui*. A fost blocată, de asemenea, pe 
timp de patru ani creșterea chirii lor 
și rechiziționate magazinele cu măr
furi de larg consum șl medicamente 
importate fraudulos.

Ca șl In cazul altor republici Iatl- 
no-omericane, promovarea unei po
litici de apărare a suveranității na
ționale șl a unui proces intern de
mocratic intimpină opoziția cercuri
lor oligarhice interne șl n reacțlunii 
externe. Recent, Comitetul Central 
ai Partidului Comunist din Ecuador 
n dat publicității un comunicat ta 
core a condamnat campania dusă de 
reacțlunea Internă și cercurile impe
rialiste împotriva programului de 
transformări democratice inițiat <Je 
guvern, chemind toate forțele pro
gresiste din țară să se unească pen
tru' a zădărnici orice tentative de Îm
piedicare a realizării schimbărilor în
noitoare proiectate.

Cu prilejul sărbăloril naționale a 
Ecuadorului — țară cu care România 
dezvolta legături de prietenie și co
laborare întemeiate pe egalitate în 
drepturi, neamestec In treburile in
terne șl avantaj reciproc — poporul 
român transmite poporului ecundo- 
rian felicitări șl urări de prosperi
tate și progres.

încercind" să facem o prognoză, nu 
putem să nu discutăm șansele unora 
dintre viitorii parteneri de Întrece
re, echipe ce șl-aii propus obiective 
dintre cele mai înalte.

în primul etalon s-ar încadra 
cele trei mari favorite (de altfel și 
ocupantele primelor trei locuri la
J.O. de la Mexico. IOT8). echipele
Ungariei, U.ILS3. și Iugoslavie!
(ordinea la Mexico a fost exact In
versă). Echipa maghiară, ia clrma 
căreia s revenit renumitul specialist 
Rajlry Bela, a efectuat și ea o pri
menire considerabilă a lotului, dț- 
itglnd aproape toate marile compel 1- 
țll din ultimii doi ani. fapt ce'o si
tuează. după părerea mea. printre 
candidatele Ia primul Ioc In acest 
turneu. Celelalte două echipe, sovie
tică șl Iugoslavă, păstrează, In ge
neral. oceleașl efective (se ponte 
spune chiar că echipa Iugoslaviei 
Ișl încearcă ultima șansă cu aciuata 
formație, aflata la o vlrstă sportivă 
Înaintata) șl speră să se regăsească 
in lupta pentru medalii. Desigur, ele

dustrîe ZLD la sută din Gheorghe. A lucrat acolo
populație. iar procentul paisprezece ani in gir si
forte! do muncă ocupate ta s.a specializat ta tatreține-
agrlcullură a scăzut In 32 rea mașinilor textile.
Io sută. cind a început insă aici

Ce va aduce cu sine vii- organizarea fabricii con
torul 1 structoare de mașini, partl-

îată; la marginea orașu- dul l-a chemat .... '' 1..
lui Sfintu-Gheorghe s-a drepte din nou pașii către

specializarea Inițiate Și 
Vasa Kâroly, la treizeci ji •ni *1 a. nraâ I c» n:i m, Ifem «S 1
Ipceput*. cum !i place să 
spună despre sine, pentru 
că dezvoltarea locului unde 
s-a Impămlnlenlt II cere a- 
ceasla cu forța unul co
mandament codai — așa —■ «• B
cum de fapt, tatr-o măsură coordonată etică a conștita-

H.L. ....... sau alta, o cere tuturor. tei socialiste, cunoașterea
„Electroprecizteî* de la Să- Poate l-ar fi fost mul co- profesională re întregește
„,.1„ Uitei—a wan-1 rX II i cri« ..-S CIS ? n fl favfirn f R fWf f lTHfJ

umană. Sau. cum ne spu- 
_ ' Irnia, una

dintre harnicele muncitoare 
de la cea mal veche uzină 
a orașului. întreprinderea 
textilă „Oltul* :

— Alei. In fabrică, oame
nii noștri ou căpătat pen
tru india oară sentimentul 
că vre:Ir:ic:« lor e de folos 
tuturor. Oare nu asta se 
cheamă demnitate 1

începu! 
sa tab

să-și In- Pentru că ar fi greșit să 
pașii către considerăm mutația sociolă

echivalente cu o simplă 
schimbare de ocupație. în 
fond e un proces complex 
caro cuurlnde ta zona sa 
de Interferențe șl marile 
mutații spirituale : hărni
cia anceslr&lă 3 oamenilor 
din acesi linul devine, ta 
noile fabrici șl uzine, o

specializarea Inițiate Si 
Vas» Kilroly,. la treizeci ji 

„__.j alei aveai a privi, opt de aai. „ia viața de la 
doar apele line sau învoi- Început*, cum li olace să
burate ale Oltului și ta zare spună despre sine, pentru

‘ învăluit ta tăcere.
Dar acum elanul Industrla- 
jlzărll a poposit și aici, mă-

uv- „.ulm ..a ‘măsura pro- surind totul cu criteriile
priulut lor destin, ndevă- unei noi simetrii. Se «ra
rul că viitorul oparțlne ta- stn-lește ale! uzina soră a
dustriallzăril. încă In pre- „Electroprecizteî* de la Să
zont, 9ffiMl.de locuitori al cele sau ceea ce va fi ta- , .

brlca de oparataj șl Insta- calce mal departe pe dru- umană. Sau. cui
lațll electrice auto. sortUă muri bătătorite. Dar marea nea Sylvester

Ur. I. DRAGAN 
arbilro international

sau alta, b cere tuturor. tel socialele, cunoașterea

județului Covasna lucrea
ză ta alte iudele, dintre 
care 8 400 la Brașov. Dar 
de pe ocum nroreml o în
ceput să cunoască rever
sul : dată ne plan hidrolo
gic, nu e posibil. 00 cel 
uman se poate spune fără ______
teamă de o greși că apole țigarete Al astfel impresln 
se întorc spre Izvoare. In
dustria născută no arest 
tărim sl-a rcdobindlt plnă

mod să rămlnă „textllist*. jă cu adevărata perfecțiune

să preia, tacă înainte de trămlntare din careseplȘ-
fihlsarcn construcției, u- mădește noua înfățișare a fi
nele din sarcinile de pro- cesior meleaguri se refiec- 
ducțfe. ale 'î vechU '.” 
Birourile noii întreprinderi 
sini găzduite de fabrica de

că o uzină 
sub aripile 
alteia mai

nouă iese de 
ocrotitoare ale 
virstnice, ase-

fabrici. ta și In viata personală n 
acestui om. dlnd noșlere 
unor exigente noi. germl- 
ntad sentimentul dato
riei de onoare de a-și asu
ma noi răspunderi.

— Abia Încep să se ri-

MECIUL SPASSKI7FISCHER
Cea ,de-a 12-o partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah dintre 
marii maeștri Borls Spasski și Ro
bert Fischer a fost continuată Ieri. 
După cum se știe, partida (Fischer e 
avut albele) fusese întrerupta le 
mutarea a 40-a intr-o poziție com
plicată. La reluare Insă, nici unul 
din protagoniști nu a găsii cafea 
spre ciștlg. astfel că la mutarea a 
35-a arbitrul a consemnat remiza. 
Scorul este 7—3 In favoarea lui 
R. Ffeehcr Azi — partida a 13-a. 
Cu albele Joacă SpasskL

HOCHEI PE GHEATA. — în pri
mul meci al semifinalei „Cupei cam
pionilor europeni* la hochei pe ghea
ță (ediția 1071—1972). Dynamo Welss- 
wasser — T-S.K.A. Moscova I—11 

o Tradiționala competiție Interna
țională de tenis (tineret) „Cupa Ga
lea* a (ost dșllgată In acest an de 
reprezentativa Angliei. Punctul vic
toriei, In finala disputata lo Vichy 
cu formația Spaniei, o fost realizat 
de Stephen Warboys care l-a I 
cu 6—3. 0—2, 0—0. 2—0. 7—3 
Juan Herrera. FOTBAL. — Sport 
Club Bacău, in turneu in U.R.S.S., 
0 jucat la Ordjonlkldze, cu formația 
locală Spartak. 4—2 pentru gazde.

care l-a învins 
. - J pe

V. PAUNESCU

9ffiMl.de


în legătură cuVIETNAMUL DE SUD Oaspeți români
Puternice acțiuni ofensive 

ale forțelor patriotice
VIETNAMUL DE. SUD 9 (Agcrpres). — Formațiuni de luptă 

forțelor patriotice de eliberare din Vietnamul de sud au Lansat
J
un

puternic atac asupra unei Importante poziții strategice deținute de tru
pele regimului marionetă la 30 km' est de Salgon.

Atacul » avut loc In perimetrul unei 
■ r :_____ _

tută de șoseaua nr. 15, care duce de 
la Saigori' la localitatea balneară 
Vung Tau. Lupta, caro a fost' pre
cedată di 
al

nezl au Interveni! . elicoptere ameri
cane, care nu nu putut opri insă 
succesul operațiunii declanșate de 
patrioțl.

Comandamentul militar salgonez a 
comunicat că în ultimele 21 
do ore au continuat luptele 
intre forțele patriotice șl efecti
vele salgoneze șl ta Imediata apro-

plantații de arbori de cauciuc,străbâ- 

la Saigori la localitatea balneară
_ 'jupta, caro a fost ‘ pre-

tlaiă de un‘Intens tir. cu rachete 
artileriei patrloțllor. a durat clte- 
ore. In sprijinul militarilor salgo-

piere a orașului An Lot, unde tru- 
- pele regimului marionetă au înre

gistrat noi pierderi.
Pe frontul septentrional au ovul 

loc lupte violente ta sud dc orașul 
Quang Tri, unde unitățile Frontului 
Național. de Eliberare au declanșat 
puternice bombardamente dc artile
rie șl atacuri ta sol asupra pozițiilor 
pe care s-au repliat infanteriștii ma
rini șl parașuilșlli salgonezl. Agen
ția France Presse. citind surse mili
tare americane, menționează că pler- 

„ dările salgonezllor Înregistrate luni 
și marți ia Quang Tri slnt „foarte ri
dicate*. ț

SAIGON Sinistrele
afaceri ale 

generalului Vy
Um scandal de proporții re

ține în aceste zile atenția la 
Saigon : ministrul de război, ge
neralul Nguyen Van Vy, a fost 
destituit. Nu, el nu este făcut 
răspunzător pentru eșecurile 
răsunătoare ale trupelor saigo- 
neze, așa cum s-a intlmplat fu 
ultimele luni cu o serie de ge
nerali. El este acuzat, împreună 
cu alți colaboratori ai săi, de co
rupție șl deturnare de fonduri 
din casc de ajutor ji depuneri 
a armatei,

fdeea creării acestei instituții 
filantropice li aparține însuși 
ex-minittrului Vy.^care, la un 
an după preluarea funcției 
(7®57)„ „înduioșat* de suferințele 
invalizilor și văduvelor de răz
boi, a dispus reținerea automată 
din solda fiecărui militar a unei 
sume de IM de ptaștri pe lumi, 

îicâlurd*, 
. tar s-au 

circa 50 miliarde . de

„Nu există nici o scuză 

pentru bombardarea 

Vietnamului de nord"
declară fostul ministru 
de justiție al S.U.A.

HANOI 0 — (Agerpres). — „Nu 
încape indoială că cu foit provocata 
distrugeri masive portului Haifong: 
Numeroși oameni au fost uciși* — n 
declarat Ramsey Clark, fost ministru 

■ de justiție al S.U.A., intr-un Interviu 
acordul postului de radio Hanoi șl 
reluat de agenția V.N.A. Clark, vizi
tează R. D. Vietnam in fruntea unei, 
delegații a Comisiei internaționale de: 
anchetare a atrocităților comise de 
S.U.A. In Indochina. „Nu erlstă nici' 
o scuză pentru bombardarea Vietna
mului de nord ți nici nu a cristal 
vreodată. Aceste bombardamente, 
care nu ar fi trebuit să aibă loc nici
odată trebuie să încetele nelntlrzlat ’ 
Ele nu trebuie să mat fie reluate 
vreodată" — a subliniat Ramsey; 
Clark

primiți de

PREȘEDINTELE R.F.G 
GUSTAV HEINEMANN

.tai

BONN. — Trimisul special Agcr
pres, Voslle Crlșu, transmite: Emil 
Bobu, membru ai C.C. al P.C.R.. 
prlm-secretar al Comitetului Jude
țean .Suceava al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular al județului Su
ceava, care se află Intr-o vizită In 
R.F.G., la Invitația guvernului fede
ral. a fort primit miercuri de Gustav 
Heinemann, președintele Republicii 
Federale a Germaniei. Cu acest pri
lej, Emil Bobu a transmis președin
telui R.F.G. nn mesaj de salut din 
partea președintelui Consiliului de 
Slat al Republicii Socialiste Româ
nia. Nlcolae Ceaoșescu.

Mulțumind călduros pentru me
sajul șefului statului român, pre
ședintele Gustav Heinemann a trans
mis, la riadul său, președintelui 
Nlcolae Ceaușescu cele mal bune 
urări de sănătate șl succese în acti
vitatea sa, subliniind contribuția pe 
care o aduce, prin politica pe care o 
promovează ta fruntea statului ro
mân, la înțelegerea și colaborarea In
ternațională.

Președintele Gustav Heinemann 
s-a întreținut apoi cordial cu oaspe
tele român. La convorbire a fost pre
zent ambasadorul României |n Bonn. 
Constantin Oancea.

PRIMUL MINISTRU 
AL TURCIEI

ANKARA 9 (Agerpres). — Primul 
ministru al Turciei, - Ferit Melen. l-a 
primit pe Bujor Almfișan, ministrul 
minelor, petrolului șl geologiei; con
ducătorul delegației guvernamentale 
române care participă la lucrările ce
lei de-a .doua sesiuni o Comisiei eco
nomice 'mixte româno-turcc, ce se 
desfășoară in prezent la Ankara.

i

îofffe țările interesate trebuie 
să partkb>e h adoptarea decisahr 

privind eoamssMen internaționială"
Declarația primului ministru al Guyanei la deschiderea 
conferinței miniștrilor de externe ai statelor neangajate

GEORGETOWN 0 (Agerpres). -
Luind cuvlnțul ,1a deschiderea con-

'■'I

efeaiunor tratative 
pentru reglementarea relațiilor 

dintre cele două state germane
BONN 9 (Agerprdsî. — „Guvernul neză de către Gerhard Schr&der. pre- 

R. F. a Germaniei a autorizat tace- ședințele Comisiei pentru probleme 
perea unor negocieri oficiale cu externe a Bundestngulul, fost minta
li. D. Germană, ta vederea Încheie- tru federal do externe. Gonrad Ah- 
.11 ,----- lera a declarat că guvernul vest-

germnn este interesat ' intr-o conti
nuare a contactelor cu R. P. Chi
neză, prccîzind că ,nu se poate încă, 

_____  —______ spune clnd se va ajunge la stabill- 
decizie a fost luată'de guvernul te- ren relațiilor diplomatice Intre cele, 
...două țări.

tn încheiere, Conrad Ahlers a de- . 
clorul că R. F. a Germaniei și Fin-

...

rerl privind relațiile lor. „Guvernul, 
federal a luat cunoștință de actuale
le sondaje dintre Finlanda șl R. D. 
Germană. Este vorba de o hotăriru 
suverană a guvernului finlandez*, a

Referlndu-sc la situația din Viet
nam, primul ministru guyanez s-a 

!mc-
-iajîtru-3' 

pelor americane, pentru a permite 
poporului vietnamez sfi-șl exercite 
dreptul său Ia autodeterminare.

Abordlnd unele probleme de natu
ră economică, aflate pe agenda con
ferinței.' Forbes Burnham a arătat, 
Intre altele, că „este absolut necesar 
ca statele In curs de dezvoltare să 
beneficieze de o participare sporită 
in cadrul convorbirilor privind solu
ționarea unor Importante probleme: 
economice Internaționale, eum este, 
de exemplu, problema monetară". în 
același timp, el a subliniat Importan
ța' cooperării reciproc avantajoase 
intre statele lumii.

fertnțel miniștrilor de externe al sta- pronunțat pentru retragerea 
telor neangajate, premierul Guyanei, diată, totală șl necondiționată 

Burnham, a lansat un apel-la pelor americane, pentru a iForbes Burnham, a lansat un apel-la 
'destindere șl cooperare Intre toate 
țările lumii, subliniind In context, 
necesitatea dezarmării și întăririi 
securității'' internaționale, a renunță
rii la politica'de pe. poziții de forță. 
Forbes Burnham a declarat că la 
adoptarea deciziilor importante pri
vind comunitatea Internaționalii tre
buie să participe toate țările intere
sate..

Primul ministru al Guyanei a con
damnat discriminarea, rasială. Instau
rată In Africa de sud și Rho- 

. desln, precum șl politica colo
nialistă a Portugaliei.

P. C. DIN JAPONIA CERE CUVERNULUI SA STABILEASCĂ 
REIAȚII DIPLOMATICE CU R. P. CHINEZA

. ■ ' ,' ■ i* "> :■.1 ‘ .............. ■
TOKIO 9 — Corespondentul Ager

pres, FI. Țulu, transmite : Președin
tele Comitetului Central nl Partidu
lui Comunist din Jnjxmln, Sanzo No- 
saka, a ținut la Osaka o' conferință 
de presă, ta cadrul căreia a subli
niat că, „la un sfert de secol de la 
Încheierea agresiunii Imperialiste ja
poneze’, împotriva poporului chLnez, 
nu a fost încheiat tacă un tratat de 
pace, care să pună capăt stării juri
dice de război. O asemenea situație 
trebuie să ■ Înceteze cit mai curind

. , !

$ '•S ’ r

posibil. Partidul Comunist din Japo
nia cere cu fermitate ca' guvernul 
nipon să stabilească relații diploma
tice- cu guvernul R. P. Chineze, pe 
baza celor cinci principii ele coexis
tenței pașnice".

P.C.J., întreaga mișcare democrată 
din Japonia au depus cu consecven
ță eforturi pentra normalizarea re
lațiilor diplomntlcf: cu R. P. Chine
ză a spus. In încheiere, președintele 
C.C. al P.C.J.

perea unor negocieri 
R. D. Germană, ta ved 
ril unui tratat care să reglementeze 
relațiile dintre cele două state ger-: 
mane*, a declarat Conrad Ahlers, 
purtătorul ■ oficial de tcuvlnt al cabi
netului. ■Ahlers â precizat că această 

decid. întrunit miercuri dimineața, 
dună ce Egon Bnhr, secretar dc stal, 
a făcut o expunere asupra întrevede- 1S.„
rllor-exploratorii avute, de la 15 mai landa vor continua schimbul de pă- 
a.e., cu Michael Kohl, secretar de • ............................ ~
stat Ia ConsUlul de Miniștri nl R. D.
Germane. . , £ ■/» '* '

Totodată, purtătorul dc cuvlnt n 
Informat* că una dintre: temele‘dez
bătute ta reuniunea cabinetului a 
fost și vizita făcută ta R. P. Cht- opinat al.

Jj,

ACORD DEPLIN ASUPRA PROBLEMELOR 
PROCEDURALE

la convorbirile preliminare dintre reprezentanții 
organizațiilor de Cruce Roșie din Nordul și Sudul Coreei
PHENIAN 9 ( 

munjon a avut loc, wu
de-a trelu Inlllnlre de lucru din cu- 
drul convorbirilor preliminare Intre 
reprezentanții organizațiilor de Cruce 
Roșie din Nordui-șl Sudul Coreei — 
anunță A.C.T.C.

ParliclpanțU an ajuns la nn acord 
deplin asupra problemelor pț-ocedn- 
rale lh discuție, legate dc desfășura
rea convorbirilor de fond între repre
zentanții celor două organizații — 
subliniază agenția coreeană.

*
PHENIAN 0 (Agerpres). — Agen

ția A.C.T.C. a difuzat textul unui e- 
ditorial consacrat convorbirilor pre
liminare dintre reprezentanții socie
tăților de Cruce Roșie din Nordul șl 
Sudul Coreei, publicat de ziarul „iNo- 
don Slninun*, organ al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea-

Ziarul relevă justețea propunerii 
R.P.D. Coreene! cu privire la Invita
rea reprezentanților partidelor poli- 

șl din Sud la primele ședințe ale
' ______

înțeles, scrie „Nodon Slnmun®, că o- 
ceaslă Invitare nu numai că va face 
mal semnificative primele ședințe 
ale convorbirilor, dar va constitui un 
pan foarte adecvat pentru a asigura 
succiisul lor. Invitarea reprezen
tanților" partidelor politice șl al 
organizațiilor publice 'ia deschi
derea convorbirilor plenare — scrie 
„Nodon Slnmun" — ta special du
pă publicarea Declarației comune

(Agerpres)- — ta'Pan- ' Purtător 
H loc, miercuri, J cea organizații

Purtătorul de cuvlnt nl delegației
.lei de Cruce Roșie a R.P.D.___Coreene a declarat că este un fapt 

pozitiv,că s-a ajuns ta un acord asu
pra tuturor problemelor de proce
dură. Astfel — a subliniat el — au 
devenii posibile încheierea, în viito
rul apropiat, a convorbirilor preli
minare șl începerea celor propriu- 
zlse, în conformitate eu aspirațiile 
populației din eeie două părți ale 
Coreei.

♦
n Nordului șl Sudului, bazată pe cele! 
trei principii ale reunlHcărH inde
pendente, pașnice a țării, dobtadeșie, 
fără îndoială, o mare Importanța 
pentru crearea unei atmosfere pro
pice negocierilor.

HANOI 9 (Agerpres). — Agenția! 
V.N.A. n dLfuzat declarația Ministe
rului Afacerilor Externe al IL D. 
Vietnam ta legătură cu Înscrierea pe! 
-landa viitoarei sesiuni a Adunăriip 
---------C.-Jju. a punctului Intitu
lat „Crearea de condiții favorabile; 
pentru accelerarea reunlflcăril înde-!! 
pendente și pașnice a Coreei*. Pro
blema reunlficăril Coreei- trebuie eă 

.fie soluționată de poporul coreean 
Însuși, fără mici uri ameșlec din n- 
fară, subliniază declarația. Repre
zentantul R.P.D. Coreene trebuie să 
albă dreptul de a lua parte la discu
tarea problemei coreene In cadrul 
O.N.U.

GENEVA Propuneri privind 
activității Comitetului de dezarmare

. GENEVA 9 (Agerpres). — După sub un control public efectiv, 
eum s-n mal, anunțat, marți a aviit, ! 
Ioc o nouă ședință a Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva, des
fășurată. conform criteriului rotației, 
sub președinție șefului delegației ro
mâne, I ambasadorul1 Constantin Ene.

Elementul nou Intervenit in ca- ■ 
Ural 'acestei'' ședințe l-a constituit 
propunerea (făcută de șeful „îdelega-r 
țîâl Mexicului, Alfonso Garcia Ro
bles, de a se organiza o ședință neo
ficială a Comitetului de dezarmare, 
care ■ să discute’ problema reorgani
zării acestui organism. Ședința ar 
urma să înceapă, după consultări 
Intre delegațiile membre nle acestui 
organism, la 10 august a.c.

In cadrul aceleiași ședințe, dele
gația Mexicului a prezentat un do
cument de lucru caro' sintetizează 
opiniile exprimate de diferite dele
gații, ta cadrul negocierilor din unul 
1972. cu privire la reorganizarea Co
mitetului de dezarmare. Problema 
lmbunfilfiUrii organizării, funcțio
nării șl metodelor de! lucru ale aces
tui organism a fost ridicată cu tot 
mal multa acuitate In cursul ulti
melor sesiuni ale comitetului și în
deosebi ta cadrul negocierilor din 
acest an. .Semnificativ-ta acest sens 
este faptul că, ta dezbaterile, din 
1972, 20 din cele 25 de delegații ale 
statelor membre ale comitetului au 
făcut referiri, sub o formă sau alta, 
la chestiunea organizării comitetului, 
multe țâri, intre care.,șl România, 

1 prezentind propuneri concrete.
Aceste propuneri vizează,' printre 

altele. înlocuirea uclimlulul sistem 
al copreședințlcl printr-un organ ales 
(președinte, birou etc.), lărgirea com
ponenței comitetului, stabilirea unul 
program sau a ordinii de zi precise 
a negocierilor, îmbunătățirea meto
delor și procedurilor de lucru ale 
comitetului In scopul Intensificării 
tratativelor șl măririi eficienței lor, 
democratizarea activității comitetu
lui,' In sensul ca aceasta șă fie pusă

reorganizarea
;5

i \ ț

țirea generala a relațiilor'’, a spus el.
R. -McLeon, vicepreședintele cor

porației Industriale „F.M.C.", cu 'se
diul la Chicago, a relevat că. In ul-

tren lărgirii R. -McLe-on, vlcep'rețedln 
reciproc a- porațlel Industriale „F.M.C.

'**'—— ■ - • ■ - ■

Astfel, citind o declarație a preșe- Umil șapte ani, firma respectivă n 
dintelui .companiei ,.Swindell Dres- exportat lri Uniunea Sovietică utl-

<•

AUSTRALIA

Profețish

cnT. prin cart___
din Nagasaki sc qj

Altfel, „picătură cu pic 
In seifurile casei de ajuți 
adunat cir:- __ ___
piaștri. La mijlocul anului 1969, 
generalul a sustras o importantă 
sumă din fondurile casei de a- 
jutor fi a creat banca armatei, 
unde el deținea... 99 la sută din 
acjtuni. In ce privește cdduveta 
de război și invalizii, aceștia au 
fost dați uitării la puțin timp 
după ce suferințele lor au înce
put să aducă capital. Dezvăluind 
Bcejțte, fraude scandaloase, zia
rele' țud-vietnameze anunță ‘ cil 
respectiva casă dg .gfiiiar ți ,d&- 
puneri esta'tn curs de lichidare.

Corupția, afacerile veroase 
nu rint o noutate ta Saigon. 
Presa occidentală a informat In 
repetate rinduri că însuși șeful 
reglmului-marionetă, Thleu, vi
cepreședintele său. Cao Ky, șl 
primul ministru. Khiem, stat 
„stilpii" unei vaste rețele de 
traficanțl de droguri, care ali
mentează trupele., americano- 
salgonețe. Cazul generalului 
Vy este astfel doar un nou și 
sumbru epiibd. Stockholm : Gospodine suedeze demonslrînd împotriva creșterii costului

optimiste
nu și-au găsit confirmare

„Economia Australiei este sta- mașlnlle-unelte, automobilele, 
bilă șl nu există nici un motiv lumlnlul oilălurindu-se tradlUo- 
de neliniște ta privința vlltoru- nalulurcxport de lină. 
Iul ,ei*. Prin aceste cuvinte, ml- 
nlstrul de finanțe al celui de-nl 
cincilea continent tacerca sa II- 
ntșteaBcă, cu prilejul unei confe
rințe de presă organizate la sfir- 
șltul anului trecut, criticii tot 
mnl numeroși ai guvernului. E- 
voluțlllo ulterioare — șl ta spe
cial cele din prima jumătate a 
acestui an — nu demonstrat 
Insă că temerile celei mol mari 

. pârli din opinia publică austra
liană' erau justificate. Așa Incit 
informațiile tot mnl numeroase 
provenite tn acesîe zile din Can
berra și care vorbesc despre o 
iminentă criză politică, datorată 
unor dificultăți de ordin sortai 
și economic, nu au surprins ne 
oljservntori

De altfel, tacă din primele luni 
ale acestui nn, presa australiană 
a tras semnalul de alarmă ta lc- 
găturfl cu situația existentă ta 
economie. „Ne găsim ta sltpatia 
cea mal critică pe care economia 
Btrsiraltană a cunoscul-o in ulti
mii nnl" — scria ta sflrsltul lui 
ianuarie „AUSTRALIAN FI
NANCIAL REVIEW®? In timo 
ce revista .JFOCUS" remarca, o 
lună mal llrzln : „Acum, eeo- 
ndmia a devenit dinamita poli
ticii îri Ausîralta". Potrivit sta
tisticilor. ta 1971 preturile nu 
crrocut cu 9.2 lo sulă. Iar nu
mărul șomerilor n atins 129 0OT 
— cifră record pentru ultimii 
zece nnl.

Asemenea feriomene par n 
nvea un caracter onradoxal. 
dacă ținem seama de faptul că 
in ultimele două decenii econo
mia australiană a cunoscut o 
perioadă de ovini. Agricultura 
șl industria — ta nrores de dez
voltare —- ou cerut tot mnl mul- . . 
15 forță de munril. nici chiar SI cu tonte că ta ultimul reo- 
afiuxul de Imlorantl ncretBind ‘
să hconcre cerințele. EuTOoa 
Occidentală rt Janonin au soli
citat cantități «noriîe de lină și 
produse agricole australiene 
ceea ce a adus Imnnrtnnto can
tități de-devize străine. Desco
perirea de mari resurse d.e .oc
troi, uraniu sl minereu-de fler 
b fost de natură să contribui» la 
diversificarea economiei, otelul.

Dar o seric de . evenimente, 
care au afectat In ultimii nnl 
economiile țărilor occidentale, 
riu puteau să nu Influențeze In 
chip negativ șl economia aus
traliană, Crizele, lot mal nu
meroase. prin care:m trecui 
In acest răstimp eetmomin 
S.U.A. .și • măsurile de protecție 
a dolarului, instabilitatea sis
temului monetar occidental, in
trarea Angliei In Piața comună 
șl abrogarea condițiilor prefe- > 
rențlalo. de care se bucurau 
produsele agricole australiene 
pe piețele britanice, țoale aces- 
teau nu creat serioase dificul
tăți economiei australiene.

Șomajul șl Inflația au dus la 
o înrăutățire serioasă a clima
tului social, ta agravarea ne
mulțumirilor unor pături tot 
mal largi nle populației. Numai 
de ta începutul acestui nn s-au 
aflat In grevă muncitorii din 
transporturile feroviare, din In
dustria minieră, din întreprinde
rile de prelucrare a petrolului 
ele Confruntările Intre guvern 
șl slndlcate au luat forme ssseu- 
Ilie In aceste zile, ctad sindica
tele au refuzat să accente un 
compromis ta conflictul de 
muncă co-l opune pe șntariatii 
Industriei petroliere, companii
lor străine care activează ta 
acest sector economic. Tn pofi
da Intervenției primului mlnis- 

■ tril. William MpMahon. lider nl 
partidului liberal, commnllte 
•„Esro". „Shell*. „Mobil OII" șl 
„Cnltex*. cure controlează cea 
mal mare parte a rețelei de 
aprovizionare cu orc-dus» petro
liere. nu rSmn< fimn de mn* 
multe zile boicotate d» către 
muncitorii aflat! ta nrevă.

ment conflictul 0 fost, roșie- 
mental, dalele problemei rămln 
norohln-bnie. tar 'cprif run tarea - 
Int-e guvern s! sindicalo, ar 
putea — dună oolrsta onor ob
servatori — să precipita tinerea 
alegerilor rare, ta mod normal 
ar trebui să fie organizate In 
luna noiembrie.

Radu BOGDAN

TOKIO 9 (Agerprea). — Miercuri, 
la Nagasaki q avut toc o ceremonie 
de doliu, cu ocazia comemorării a 
27 de ani de la bombardamentul ato
mic. La ora 11 și două minute, ora 
clnd deasupra orașului explodase 
bomba atomică, toata sirenele au În
ceput să sunes. Primarul orașu
lui a dat .apoi citire ..Declarației pă
cii". prin care ccl 430 (1®D de locuitori 

__ _!____ _______ , sS conti
nue lupta împotriva armei nucleare, 
pentru pace ta lume.

Todor Jîvkov, pr!m-^el«
C.C. al ț. C. Bulgar, preșe

dintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, a primit, înainte de 
plecarea sa spre România, delegația 
Republicii Populare Democratice Ye
men. condusă de Abdul Fattah Is
mail, secretar general nl Frontului 
Național, președintele .Consiliului 
Popular Suprem, membru al Consi
liului Prezidențial al republicii — a- 
nunță agenția B.T.A.

Fidel Casiro, pdm-^etar 
a! C.C. al P.C. din Cuba șl prim- 
mtaislru al Guvernului Revoluțio
nar, a primit pe. William Knshlan, 
secretar general nl Partidului Co
munist din Canada, rare, ta invita
ția C.C. ni P.C. din Cuba, face o vi
zită In această țară. La convorbirea 
rare a avut toc cu acest prilej au 
fost discutate. Intr-o atmosferă de 
prietenie frățeasca, diferite proble
me dc interes general pentru am
bele partide. ; |

Președintele Republicii
El ' 11 s’n v»;?:îl/'texl ' A I ■•■■ra. ■«’m

sub un control public efectiv, ca 
opinia publică Internațională sa fie 
ținută la curent cu punctele de ve
dere ale fiecărei țări.

Preocupările expuse reflectă nece
sitatea do r se explora șl identifica 
toate căile posibile, Inclusiv, in do
meniul organizării șl metodelor de 

' liicru, pentru : depășirea etapei’ 'ț>’nc- 
tualo do stagiiare^pe planul tratati
velor, ta vederea angajării lor pq fă
gașul unor realizări practice ta do
meniul, dezarmării, rectariiate de În
treaga, opinie publică Internațlonală-

R.P.D. Coreene, cu privire In Invita
rea reprezentanților partidelor poli
tice și organizațiilor obștești din Nord 
șl din Sud la primele ședințe ale agenda viitoarei sesiuni a Adunării
convorbirilor plenare. Este lesne de Generale O.N.U. a punctului lntitu-i

S!Pravda” despre evoluția relațiilor 
comerciale sovieto-americape

MOSCOVA 9 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : "In
tr-un articol consacrat evoluției re
lațiilor comerciale sovleîo-amcricane 
șl intitulat „Comerțul contribuie la 
înțelegerea reciprocă", ziarul „Prav
da1' arată că „tratativele sovleto-a- 
mcrlcane la nivel Inait, care au avut 
loc ta luna mal, ’ precum șl știrile 
despre activitatea comisiei mixte 
pentru problemele comerțului au activ duce întotdeauna ta Imbunâtă- 
provocat In S.U.A. o Intensificare a --------" -■ ■■■■ - ■
stării de spirit In favoarea 
legăturilor comerciale 1 „
yantajaasc cu Uniunea' Sovietică' 
Astfel, ț citind

că lărgirea comerțului intre țările 
noastre poate îmbunătăți Intr-o mă
sură substanțială cUmătuI Interna
țional".

„într-un viitor apropiat vol face o 
nouă călătorie la Moscova pentru a 
duce tratative, a declarat un alt om 
de , afaceri, american, A. Pendelton, 

‘vicepreședinte al companiei „Leon 
Tempelsman and Son*. Comerțul

ster" din Pittsburg, ziarul arată că 
acesta o încheiat cu guvernul sovie
tic un contrțict pentru construirea 
unei secții de turnătorie ta Uzina de 
autocamioane grele de pe riul 
Kama. „Participarea noastră ta con- ' 
struirea aeestel mari întreprinderi 
sovietice, va dura aproximativ doi 
ani", n precizat omul de afaceri a- 
merlcan. „Considerăm, a adăugat eL

laje industriale In valoare de apro
ximativ 13 000 000 dolari. „Numai 
anul acesta exportul nostru Ih 
U.R.S.S. se va ridica la suma do 
aproximativ 4—5 OM OM dolari. Ci-' 
tre, desigur, relativ mici, dar care 
dovedesc grăitor că ideea lărgirii 
comerțului [și croiește cu perseve
rență ; drum, treclnd peste toate 
barierele*.

angua ciOGNIRl INTRE
DEMONSTRANȚI Șl POIIȚIE

■ LONDRA 0 (Agcrpres). — Mișca
rea revendicativă a celor 42 GOT do 
docheri britanici a Intrat In cea de-a 
13-a zi, fără ca perspectiva încheierii 
el să pară prea apropiată. Cele 600 
de vase comerciale continuă să fie 
blocate in porturi. în timp ce Cnme- 
ra comunelor adopta legea stării de 
urgență, decretată de guvern la 3 au
gust, in portul Schunthropo, din 
centrul Angliei, poliția intervenea 
pentru-a împrăștia pe docherii care 
organizaseră pichete la locuri le do" 
muncă.! în urma ciocnirilor, 35 do 
persoane au fost rănite șl spitalizate, 
tar 12 docheri au fost arestați.

ivern la 3 nu-

ii jL-v
' -
j ■'

Aplauze pentru 
solii cîntecului și 
jocului românesc

Anrsmblisl folcloric „Mora" 
al Casei de cultură Sighetul 
Marmației din Maramureș — a- 
flal la Geneva, la Incitația o- 
fidalltăfilar elvețiene pentru a 
participa la tradiționalele „săr
bători genevaze" — a prezen
tat zilele acestea un foarte 
reușit și apreciat spectacol de 
cîntece și dansuri populare ro- 
mănețti, viu și îndelung aplau
date dc o asistență record pen
tru orașul pitoresc de pe malu
rile lacului Leman.

In privința calităților specta
colului, ale clntecelor și roiuti- 

. rllor ți ale interpretărilor sini, 
credem, destul de grăitoare a- 
precierlle cuprinse Intr-o pla
chetă de prezentare întocmită 

• dg organizatorii elvețieni : „tn 
ansamblul manifestărilor artis
tice ale locuitorilor din Mara
mureș, filtr-te da-a lungul tim
purilor, regăsim dimensiunile 
spirituale șl morale ale unui 
popor iubito de frumusețe". 
Gapsurile fi cintecele din Ma
ramureș, Transilcania, Mo!-’ 
doua. Oltenia slnt apreciate ca 
fiind de o extrema virtuozitate, 
iar serbarea „IețUul oilor la 
munte", reprodusă pe scenă da 
artiștii maramureșeni, este.cali
ficată drept „cel mai grandios 
spectacol folcloric văzut aici".

Aceleași aprecieri enturtasle 
pol fi Intilnite șl In paginile 
presei geneveze. „Ce prospeți
me. cita, viață 'Și, de asemenea, 
cită gingășie ta acest folclor 
românesc, pe rare l-a prezentat 
ansamblul folcloric „Marn“, 
scrie, de pildă, cotidianul „La 
Suisse*.

TLberlu BOGDAN
Geneva

La Nicosia, Bu fost reluate 
convorbirile dintre comunitățile greii- 
că șl turcă din Cipru, ta vederea 
normalizării relațiilor. G. Kllrldghls. 
reprezentantul clprloțllor greci la 
convorbiri, a declarat efl, ta etapa 
actuală, părțile Intenționează să dis
cute una dintre problemele funda- 

Secrctanil aonoral al mentale - aceea n creării de organe 
— ,, „ ,, „ de autoconducere locală ta Insulă.P.C. din S.U.A., C!U3 Hali, can
didatul partidului comunist ta ale
gerile prezidențiale din acest an, a 
declarat, la o întrunire desfășurată 
la White, Plains, ta apropiere de New 
York, că sarcina principală a comu
niștilor americani constă ta a milita 
pentru. Încetarea Imsxllată a războiu
lui purtat de S.U.A. In Asia do sud- 
est. El a cerut, de ademenea, retra
gerea personalului.militar american 
care se află In afara frontierelor ță
rii. Mijloacele economisite ta ocesi 
fel. a declarat Gu,s Hali, trebuie să , 
fie chellulte pentru construcția de 
locuințe do școli; pentru asistență 
medicală.

■....... ■ >
PTeședintele Republicii 

Arabe Egipt, Anwar Sa,|n|- 
primit marți pe primul ministru ai S.U.A., reunit intr-o sesiune exîra- 
Republlcîl Arabe Yemen, Mohsen Ei 
Ainl, care se află Intr-o vizită ofi
cială ta Egipt, în timpul întrevederii 
aii fost trecute ta revistă relațiile 
dintre cele două țări., precum șl. ti
nete chestiuni referitoare la situația 
din Orientul. Apropiat.

In baza unei holarîri B 
Guvernului Revoluționar Munclto- 
resc^Târâneic Ungar, la Oficiul na
țional de planificare au Început .lu
crările de pregătire a planului de. 
perspectivă al dezvoltării, economiei 
naționale pe perioada 1970—1990.

sănătății al U.R.S.S., B. Petrovskl, 
care se află Intr-o vizită ta S.U.A. 
— anunță ngențla T.A.S.S.

Filoțli italieni au început, 
miercuri dimineața, o grevă națio
nală In sprijinul revendicărilor lor 
pentru reînnoirea contractului colec
tiv de muncă.

Ernst Fischer a încetat 
din Viață. ZlarlJJ „VolksUmmo*. 
organ central al Partidului Comunist 
din Austria, a anunțat încetarea din 
viață, în urma unul atac de cord, „In 
localitatea Deutsch-Feistritz (S’eler- 
mnrk). a publicistului șl filozofului 
austriac Ernst Fischer. El- era Lh 
vLrstă dc 73 de ânl.

Pagubele pricinuite agri
culturii slovace de recen!p10 
ploi torențiale, Inundații, furtuni șl 
grindină au fost evaluate la 360 mi
lioane coroane.

Președintele Ugondei, ,d!
Amin, a declarat miercuri, la sflr- 
șltul unei întrevederi cu înaltul 
comisar britanic de In Kampala, 
că guvernul său n adoptat o hotfl- 
rird privind expulzarea din țară, ta 
termen 'de trei luni, n tuturor asia
ticilor posesori de pașapoarte bri
tanice. Stat exceptați medicii. Ingi
nerii șl specialiștii core lucrează 
pentru guvernul ugnndez. sau pen
tru comunitatea Africii orientale, 
precum și directorii marilor com
panii.

Ca urmare a acestei hotărfri. Kenya 
o închis frontiera sa eu Uganda.

Comitetul NuȚionul td 
Partidului Democrat din Fumătorii americani au 

consumat în anul 1971 517 2OT COT MO 
de țigări, a căror valoare se ridică la

Peru, Juon vfetasci Alvarado, 
primit delegația guvernamentală 
conomicâ chineză, condusă de 
Sian-kuo, ministrul comerțului 
terior. Cu acest: prilej, 
convorbire cordială șl

Pal
... ex- 

a avut. Ioc o 
___ . . prietenească. 
De asemenea. delegația chineză a a- 
vut Întrevederi. cu miniștrii de ex
terne, al economiei șl finanțelor și 
nl pescuitului al Republicii Peru.

1 ■ ordinarii de două zile, l-a desemnat aproape Jumătate din eoslul progra-
—— m m — » uses 11 r 111 . n’t ra 4 H n 1 n. —■ b îfi icvd Ka ns i n 1 ■i pe Sa:gent Shriver, drept candidat ta

J 1 postul de’ vicepreședinte al S.U7A.

> Președintele S.U.fî,, aI;
chard Nlxon. l-a primit pe mlntairul

mulul național ai S.U.A.. pe anul tre
cut,’ pentru explorarea Lunii. Puse 
cap. la cap. țigările fumate or atinge 
o. lungime de 45 de milioane kilo
metri, adică de IM ori distanța de Ia 
Pămlnt la... Lună !
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