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într-un spirit de frățească și caldă colaborare a continuat ieri

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

Din metal economisit

Pretutindeni, oospejii sint întimpineji cu câldurâ

stațiunea

(Continuare în pag. a IH-a)

(Continuare in pag. a 11-a)La stajiunea experimentate Valul lui Traian

Emllian ROUĂ 
Vaslle 1ANCU 
S. BENON1

rit de piese; reallzlnrlu-sa 
„pește .prevederile pionului. .

Decoltad de la Mangalia Nord, 
stațiunea Neptun, unde se află re
ședința oaspeților, elicopterul sur
volează teritoriul județului șl ate
rizează, la ora 10,00, pe platoul din 
fața întreprinderii integrale da 
lină, unitate de seamă a 'industriei 
constări-ene.

La intrare, pe o pancartă domi
nată de portretele celor doi con
ducători de partid șl de stat se rtf.’â 
înscrisă urarea : „Trăiască prie
tenia româno-bulgară !“. Muncito
rii, Ingineri! și tehnicienii acestui

Important obiectiv industrial fac. 
oaspeților o entuziastă primire. Ei 
Iși exprimă, prin vii ovațil șl urale, 
bucuria de a avea in mijlocul lor 
pe solii poporului bulgar, pe con
ducătorul partidului și statului' 
nostru.

Datele 
august. Io dl- 
aanfi, arată că 

hectare (In

In Intimplnarea tovarășilor 
Nlcolae Ceaușescu șl Todor Jfvkov, 
a celorlalte persoane oficiale ro- 
măne și bulgare, au venit Vasilc 
Vilcu. membru al Comitetului E-'

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ

vederi, o producție globală de 4,5 milioane lei și o 
producție marfă de 0,5 milioane Iei. Comparativ cu 
anul precedent, productivitatea muncii a crescut cu 
20 la sută. S-nu produs cu • 209 ttOO perechi încălță
minte și cu 70 000 mp piei mnl mult decit în perioada 
corespunzătoare a anului 1971. Șl aceasta, fără inves
tiții suplimentare, printr-o mai bună utilizare a caoa- 
dtățilbr dc producție, n suprafețelor productive exis
tente. Datorită preocupărilor constante oentru redu
cerea consumurilor specifice de piele și de alte ma
terii prime s-au înregistrat pină In prezent economii 
suplimentare do peste 2.5 milioane Iei șl beneficii 
peste plan de 5.0 milioane lei. De altfel, se apreciază 
că sarcinile de plan ale anului 1972 vor fl îndeplinite 
cu o lună șl jumătate mal devreme. Pină la ora ac
tuală. fabrica nu are nld o Intirziere in onorarea con
tractelor economice si nu a primit reclamați! pentru 
calitate de la beneficiari. Pentru mnl buna utlUznre a 
capacităților de producție va fl generalizat schim
bul II și extins schimbul III la două linii tehnologice 
de Încălțăminte. ■ va fi reorganizat atelierul de piese 
de schimb, genera.llzlndu-se schimbul II la mașlnl- 
unelte.

cut pe numai 29 la sută din supra
fețe ; Teleorman și Vllcea — 41 ta 
®ută ; Ilfov — 57 la sulă ; Tulcea — 
89 la sută. Lucrăplle sint și mai In- 
tlrztalo In județele mal nordice : 
Vaslui, Lași, Sibiu, Sălaj. Suceava 
etc. lată cum un ordin ni ministe
rului șl indicații foarte clare date ta 
consfătuirea griului sint încălcate.

Se puteau ara suprafețe mal mari ? 
Sigur că da. In Județul OII arătu
rile do vară au fost executate pe 
aproape toate suprafețele de pe care 
a-a slrlns recolta de griu. 
centralizate Ieri, 10 r 
recțta agricolă județei 
s-au arat peste 73 000 
care se adaugă 35 009 hectare arate 
și lnsămlnțate ,cu culturi succesive), 
ceea ce înseamnă S'9 la sulă din 
suprafața prevăzută. Mimul ridicat

existat posibilități — 
Stpleneșil, Ștefan cei 
chiar in două schimburi 
tarea cu carburanți ta locul de mun
că, prin aceasta mărindu-se numărul 
orelor de funcționare a tractoarelor 
in brazdă. Totodată, majoritatea coo
perativelor agricole de producție nu 
dus In clmp hrană caldă mecaniza
torilor. evlfindu-ae astfel deplasa
rea Inutilă a tractoarelor.

Județul Olt, după cum le știe, a ob
ținut o bună producție de griu, co
operativele agricole llvrind supllmea-

conducătorilor 
de partid și de 
stat ai României

în fabriei și pe 
ogoarele Dobro- 
gei @ Dejun ofe
rit în cinstea

deocamdată o evidență clară, pe ju
dețe, In ce privește executarea ară
turilor. Incit să se știe care din ele 
sint pentru culturi succesive sau 
pentru insămlnlărl de toamnă aau 
de primăvară. Totuși, se pol face u- 
nele aprecieri. în cooperativele 
agricole, pină la 9 august nu 
fost arate numai ăl ha ta sută 
din suprafețe ; cale mai mari ranil- 
nerl in urmă există In județul Dîm
bovița, unde această lucrare s-a fă-

® în mijlocul 
celor ce muncesc

La întreprinderea de utilaje pentru Industria ușoară 
din Tg. Mureș, cu diva timp in urmă, s-a născut 
o Inițiativă care vizează reducerea consumului 
de metal în acest an cu 2111 tone. în vederea îndepli
nirii acestui obiectiv nu fost îmbunătățite tehnolo
giile de execuție a unul însemnat număr do piese, s-a 
extins turnarea de precizie, au fost folosite materiale 
de dimensiuni optime, s-au scurtat ciclurile de expe
rimentare și aplicare a inovațiilor șl raționalizărilor 
cu privire la' economisirea metalului. Lucrindu-se ne 
baza unor tehnologii caro asigură adausuri minime de 
prelucrare, flecare al 11-Iea război de țesut bumbac 
se realizează din metal economisit Astfel, numai In 
acest un, din metalul economisit, so vor fabrica 63 de 
asemenea utilaje. în ncetașl timp, prin aplicarea unoț 
tehnologii adecvate de prelucrare a metalului, s-â

DINTRE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU

La 10 august,
Neptun, s-au Încheiat convorbi
rile dinlte tovarășul' Nlcolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist' Român, pre
ședintele Consiliului- de Stat al 
Republici! Socialiste România. șl 
tovarășul Todor Jlvkov. prim- 
seeretar, al Comitetului,Central al 
Partidului" Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat ol 
Republicii ' Populare Bulgarin.

■ Din partea română au: participat 
tovărășii Ștefan Andrei, secretar nl 
C.C. al P.C.R., șl Constantin Mitea. t 
membru, al C.C. nl P.C.R. șească.

în 7 luni din acest an colectivul fabricii da încăl
țăminte „Pionierul" din Capitală n obținut cele mai 
bune rezultate Intre unitățile Cenîraiel Industriale de 
pielărie șl încălțăminte București reallzlnd. peste pro- 

V

Dln partea bulgara au participat 
tovarășii K. Tellalpv. secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, șl prof. N. 
Iahlel, membru supleant al C.C. al 
P.C. Bulgar.

în cea de-a doua zi a convorbi
rilor au fost abordate probleme 
ale vieții internaționale actuale și 
Îndeosebi probleme referitoare In 
securitatea europeană șl la dezvol
tarea colaborării șl a relațiilor de 
bună vecinătate In Balcani. ;

Convorbirile s-au desfășurat tn- 
■o atmosferă cordială, tovără-

@ Araturile de vară hotărăsc recolta viitoare © Termene știute de cind 
lumea, reamintite prin ordinul ministrului, și totuși... neglijate © Paie in 

calea tractoarelor și gospodari care cred că vara e fără sfîrșit

Colectivul de la laminorul de slrmă al Combinatul 
Iui siderurgic Hunedoara obține importante rezultate 
în ceea ce privește aprovizionarea ritmică o șantiere^- 
lor de construcții din țară cu oțel-belon. în primele 
7 luni din acest an s-au expediat beneficiarilor, su
plimentar față de sarcinile do plan, peste 2 800 tone 
laminate pentru construcții, economlslndu-se In ace(- 
Ioșl timp mal mult de 45 tone metal. Prin activitatea 
fructuoasă a cadrelor tehnice de aici — printre care 
Ing. Aurel Mlhal, maiștrii Ioan Sfetcu, MIhni Toroir 
man, taminatorll Ovidlu. Puseu, Constantin Scnrlaț, 
Franctec Covaci șl alții — Indicele Intensiv de ex
ploatare a laminorului a crescut cu 0,38 tone pe oră 
efectivă de funcționare.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov au făcut, în 

cursul dimineții de joi, o vizită la unele obiective industriale, 
agricole și de cercetare din județul Constanța.

Conducătorii de partid și de stat ai României și Bulga
riei au fost însoțiți de tovarășii losif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. aLP.C.R., Constantin Mitea 
bru al C.C. al P.C.R., precum și de tovarășii 
Tellalov, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, și prof. N. Iahiel, 
membru supleant al C.C. al P.C. Bulgar.

mem-
Konstantin

Indici mai înalți de folosire 
a laminorului

Obținerea unor recolte mari ta 
culturile ce urmează după cele rare 
se recoltează vara — fie că este vor
ba dc cereale de toamnă sau plante 
care se seamănă primăvara — de
pinde In măsură hotâritoare de exe
cutarea arăturilor de vară. Ordinul 
nr. 250 din 25 Iulie 1972 ai Mlnlsleru- 

< Iul Agriculturi!, Industrie! Alimen
tare șl Apelor precizează clar : Su
prafețele prevăzute a se ins&mînți 
eu griu — șl care in aecst an au 
fost ocupate cu 
culturi de vară
— vor fl de In- ■
seVlpMa'fer- 0 privire de ansamblu șl cîteva constatari în județele 
Sfe&iS ost' Teleorman și Vaslui
Imediat, discuite 
șl (țrăpate cores- r
punzlior pregăti
rii definitive pentru iw.ăniînțare, cel 
mai ilrziu pină la 15 august in Jude
țele din sud șl vest .ți 25 august, in 
cele din nordul țării. Executarea dl 
mai devreme a arăturilor de vară a- 
s lipiră înmagazlnarea unor cantități 
mal mar! de apă șl distrugerea bu
ruienilor. Intensifică activitatea mi
croorganismelor din sol — elemente 
de cea mal mare însemnătate pentru 
obținerea unei recolte mari in anul 
viitor. Această cerință a fost subli
niată și in recenta consfătuire a griu
lui. Numai că In unele unități agri
cole nu se ține scama, nici dc ordin, 
nici de Indicații, nu se caută să se 
generalizeze experiența bună in obți
nerea de recolte mari. Așa se expli
că dc ce. In multe județe, nrălhriJo 
de vară sint Inllrztate.

Este adevărat, ta minister nu există

Nici un contract neonorat, 
nici o reclamație la calitate

Pină la sfirșitul lunii septembrie 
planul anual va fi îndeplinit

Constructorii șantierului de amenajări hidroenerge
tice de p-o Someș șl-au creat un asemenea avans in 
realizarea lucrărilor care le va permite Înde
plinirea integrală a planului anual de construcții 
montaj cu 3 luni mal devreme, adică ta sfirșitul 
lumi ț septembrie. Pină in prezent el au realizat un 
volum dc. lucrări cu 40,7 milioane lei peste prevederi. 
Acest avans considerabil va permite realizarea cinci
nalului cu mult Înainte de termen, punerea In func
țiune mal devreme a hidrocentralelor de ta Tnrnița 
și Mfirlșelu. Iată cltcva fapte și acțiuni ale construc
torilor cnre au asigurat arest dștlg de timp. Pc fron
tul galeriei de fugă-debușare, brigada de mineri con
dusă de Ioan. Fă'rcaș a realizat in ultima lună un 
adevărat record — 128 metri liniari fa înaintare. La 
centrata subterană, excavarca și botonarea s-au realizat 
in 5 luni, cu 2 luni mai puțin față de termenul din 
graficul general Aici a lucrat, intr-un ritm intens, 
formația de lucru a Iui Pavel Oțet. La construcția 
galeriei forțate, ritmul do Înaintare este mult mai 
rapid dedt cel prevăzut In condițiile reducerii efecti
velor eu circa 30 la sulă. Au cintărlt in balanță d 
faptele minerilor conduși de Augustin Durus șl ingi
nera Magdalena Olach, care au străpuns galeria de 
aducțiunc secundară Someșul Rece H cu S luni mai 
devreme. în,momentul da față, o altă lucrare de pro
porții se desfășoară in ritm susținut — șl anume, de
punerile in corpul barajului de ta Finllnele. lucrare 
care a Început cu 2 luni Înainte de termen, datorită 
aplicării unor tehnologii noi tn asemenea condiții.

Înregistrat la executarea arăturilor 
se datoreșta măsurilor luate de co
mitetul Județean de, partid șl orga
nele agricole județene privind diri
jarea operativă a forței mecanice, 
mâl Inlfl In unitățile din sudul ju
dețului — unde păloasele de toam
nă au ajuns mai devreme la ma
turitate — . ș! apoi concentrarea n- 
cestora in cele din nord. Aceasta a 
făcut posibilă folosirea Integrata a 
tractoarelor pc toata durata campa

nie! de vară. Pa 
________ lingă măsurile pre

conizate ta nivel 
județean s-au mat 
întreprins și alte
le. Este vorba de 
folosirea tractoa
relor in schimburi 
prelungite șl, în
colo unde nu 
— S.M.A. Vișina, 

Marc ele. — 
; de nllmen-

și Bulgariei 
© Plecarea spre 
patrie a oaspeți

lor bulgari 
în pagina a lll-a

întregul spor de producție prin 

creșterea productivității muncii
, Acțlonlnd pentru realizarea cincinalului Înainte de 
termen, colectivul de mineri, Ingineri șl tehni
cieni de la Exploatarea .minieră Săsar raportează 
cu mindrlo că, In dimineața zilei de 9 august, șl-n 
realizat planul de producție pe 8 iunL Succesul se cta- 
torește generalizării unor metode «le mare randament 
la exploatarea minieră, folosirii mal bune a mijloace
lor tehnice șl fi timpului de lucru, hărniciei șl abne
gației, cu care minerii muncesc ln> fiecare-abataj sau 
galerie. Este de remarcat că cea mnl mare porte din 
sporul d'p'.proțjucțle h fpsi-’tgjțlrfiîCprhicțeșiefea pro-, 
ductlvlifițll muncit. în paralel, coleeavui de'mineri de 
fa .Săsar -și-a sporit preocuparea pentru a realiza pro
ducția tn condițiile unei efîdcnțc economice ridicate, 
inreglstrind astfel ta prețul de cost o economie da 
peste 1 milion let Cele mnl remarcabile succese în 
întrecere au1 fost dobindlte de colectivul de ta secto
rul TI, condus dc tinârul inginer comunist MIhni Len- 
culescu., precum' șl de brigăzile minerilor Victor Mu- 
reșon șl Gheorgho Lucadu.

s. ■ WS
'-0- vl ț /
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Manifestări in cadrul celui

OBIECȚII Șl PROPUNERI

aparatul 
special !- 

acestei

eficiența
legătură cu dis-

toate 
dă 
de 
lucru tractoarelor

forma 
sporirea 

mizați! 
i Ira- 
i in-

trallzate Ja direcția 
nă se constata Ins

____ _____ _, _______ _ .. Tar, 
jaf de echipă la secția mașini agri-

Florea CIOBANU 
corespondentei „Scînloii'

ironic dat de curînd In folosinjâ {foto 2) ; un nou magazin 
universal deschide perspecîiva larga a piejei centrale, Incadrln- 
du-se armonios în splendidul peisaj arhitectonic ieșean (foto 3)

Aurel 1EEA 
director al Direcției 
comerciale a județului Cluj

Cooperativa agricolâ 
suprafața de 750 ha. Acest

șl rezerve principale 
mărfuri, și nu pentru 
magazlnnrea de 
pranormative. S-a obținui 
in acest fel o deplasare a 
stocurilor spre unitățile cu 
amănuntul ?! s-a creat po
sibilitatea desființării u- 
nor depozite Intermediare

mai bune condiții a terenu
lui. latâ de ce, acum, se acorda cea mai mare atenție executării urâturilor de vară.

marea de stocuri sezoniere 
de
In-

locuri su-

termedlară și anume în
treprinderile cu ridicata, 
întreprinderile comerciale 
Integrate, orgnnizlnd șl 
desfacerea cu amănuntul, 
pot cunoaște direct cererea 
de consum și In consecință 
pol Încheia contracte bine 
fundamentate cu fabricile 
furnizoare. Rezultatul : cea

Ministerul Economisi 
Forestiere șl Materia
lelor de Construcții, 
la 18 august, ora 12, In 
pavilionul B.

O consfătuire de 
maro Interes pentru 
lucrătorii din comerț 
se anunță a fi cen 
consacrată calității și 
diversificării ulilaje-

CondncerUe cooperativelor agricole șl specialiștii nu trebuie sS 
piardă nici un moment din vedere faptul că. lor le revine o mare 
răspundere pentru crearea condițiilor necesare ea griul să fie se
mănat intr-un teren bine pregătit. De aceea, trebuie luate toate mă
surile, folosite toate forțele pentru ca arăturile să fie Încheiate cc,. 
maximă urgență, fără a se neglija cu nimic calitatea lucrărilor. 
Efectuarea neintlrziată a arăturilor pe toate suprafețele trebuie să 
preocupe In cel mai înalt grad organizațiile de partid de la sate, 
care trebuie să sprijine conducerile cooperativelor agricole in mo
bilizarea tuturor mijloacelor pentru grăbirea șl terminarea In scurt 
timp a acestei lucrări de care depinde viitoarea recoltă.

ei lyjtn
TE3 Et M3STFJ 

K BIKE! EE
Etowarnimnî mare parte o produ

selor alimentare și metalo- 
chlmice ocolesc depozitele; 
ajung de la fabrică direct 
Io magazine. Pe de alta 
parte, aprovizionarea uni
tăților ce face cu mal mul
tă operativitate și nioblli- 

rtate, in baza unor grafice 
Interne de livrări, funda
mentate pe necesitățile șl 
posibilitățile practice de 
realizare. Astfel, a fost 
scurtată perioada de re- 
aprovlzionare o magazine
lor curo zi In sectoarele 
alimentar șl meialo-chl- 
mle. După integrare, depo
zitele de distribuție sini u- 
tiilzate doar pentru for

jor comerciale, progra
mată In 25 august.

Tendințele șl per
spectivele apropiata 
In domeniul creație! 
și esteticii industriale 
constituie tema ' unei 
informări organizate 
do Institutul de crea
ție Industrială șl este
tica 'produselor. In co
laborare cu conduce
rea Ursului, pentru 
reprezentanții centra
lelor industriale, ni 
grupurilor do între-

hoaslră. Comerțul 
lujean elimină, 
rlnd, veriga In

sulă la comerțul alimen
tar șl cu 2E2 la sulă in 
comerțul cu metaîo-chl- 
mlce.

Integrarea șl-n găsit de
plina confirmare și In creș
terea eficienței economice, 
în primul rlnd,’ a crescut 
volumul desfacerilor la 
produse alimentare in 1971, 
cu 30 la șută față de 1970 
și eu 25.3 la sută la mărfu
rile metalo-chlmice. Chel
tuielile de circulație au 
scăzut la I.C.S. Alimentara 
cu 11,4 ta sută si cu 17,8 
la sută la metalo-chlmice, 
iar beneficiile au crescut 
1a aceste sectoare cu 29.3 
șl respectiv cu 14,1 la

cole, a lansat. In numele colectivului 
pe care II conduce, chemarea către 
toate echipele din Întreprindere pen
tru a Îndeplini cincinalul in 4 ani ți 
un trimestru. El a arătat că acest nla 
vel superior de producție trebuie În
soțit de o eficienții economică 
Consumurile de metal înregistra
te în prezent slnt prea mari. 
Acestea se pot reduce considera
bil prin elaborarea șl aplicarea u- 
nor tehnologi! mal economicoase, 
prin executarea unor proiecte moder
ne șl Ieftine, prin reducerea cheltu
ielilor materiale, gospodărirea mai 
rațională a combustibilului

ltoferlndu-se ta persistenta unor 
neajunsuri în organizarea muncii, 
cum ar fi slaba funcționare a trans
porturilor interne, aportul Insuficient 
al cadrelor inginerești ta moderniza

rea producției, 
numărul nejusti- 
Ccnt de mare al 
personalului auxl- 

!Sa liar — de exem-
* piu In flecare sec-
__ țle există femei 

rare se ocupă nu
mai de... europă- 

Alexandru Tar a criticat 
de care dă dovadă comi-

cererli și 1 
rea datelor pe 
recte producției, 
tiv Industriei, 
derllo Integrate do co
merț din Cluj au fost 
printre primele din țară 
care au introdus mecani
zarea evidențelor, aflln- 
du-se In stadiu! de prelu
crare automată o datelor. 
Primele rezultate confirmă 
faptul că urmărirea siste
matică șl rapidă a Intregu-, 
Iul proces ele circulație a 
mărfurilor, da la producă
tor ia magazinul de desfa
cere, se poate realiza nu
mai prin eliminarea veri
gilor intermediare, care nr 
Întrerupe fluxul Informa
țiilor șl nr permite valori
ficarea acestora In timp 
optim.

Anumito neajunsuri ce 
se mal manifestă in desfă
șurarea activității comer
ciale nu pot fi puse pe sea
ma Integrării, iar reîntoar
cerea ta vechea formă cu 
intermediari nu ne . apare, 
de aceea, ca Justificată. 
Cel mult trebuie întreprin
se măsuri pentru perfec
ționarea actualei forme. 
Socotim că existenta unor 
factori specifici, proprii 
fiecărui Județ, Impun gă
sirea unor căi diversifica
te de perfecționare a eco
nomiei -locale.

fost adaptată unor orare 
de lucru diversificate, co
relata cu programul ma
gazinelor, ceea ce a per
mis reducerea simțitoare a 
staționărilor șl mărirea 
numărului curselor. în fe
lul acesta, costurile pe 
tona de mărfuri transpor
tate s-au redus cu 12,2 ta

Comellu CARLAN
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tar ta fondul centralizat al statului 
peste 15 0®3 tone. Mecanizatorii șl 
cooperatorii s-au angajat ca in anul 
viitor să realizeze o recoltă de pă- 
loase șl mai mare. Iată de ce acordă 
cea mai mare atenția lucrărilor de 
pregătire a terenului pentru noua 
recoltă. Astfel, piuă In prezent, peste 
10 MO hectare ce urmează a se lhsă- 
mlnța cu grlu au fost pregătite, Iar 
7109 și fertilizate.

Cu totul altfel se prezintă situația 
In județul vecin, Teleorman. Ploile 
căzute In ultima vreme au creat, in 
toate zonele județului, posibilitatea 
executării unor arături de cea mai 
bună calitate. Ar fl fost normal șl 
util ca, Ja această dată, efectuarea 
lucrării de bază u terenului să se a- 
propie de sflrșit Din datele cen- 

" ’ ' ' ” "i agricolă județea-
insă că In coopera

tivele agricole de producție executa
rea arăturilor este mult rămasă in 
urmă. Din 71 081 hectare, cit prevede 
pianul la arături, nu fost realizata 
numai 29 KS hectare, rezultate mi
nime avlnd unitățile din raza de nciî- 
yifate a ’SfițiuirtUor pentrii* trie&nl*-.

sută. De asemenea, unifi
carea celor două activități 
a creat premise pentru mai 
buna organizare n studiu
lui cereri! și Iransmlte- 

i căi dl- 
, respec- 
întreprin- 

întegrate do 
Cluj au 

primele din

(pentru ulei, preparate din 
carne, brlnzeluri, băuturi, 
articole electrice, cosmeti
ce, de porțelan, articole 
mărunte). Iar prin redis
tribuirea fondului de măr
furi pe magazine șl reasor- 
tarea 
din unități se 
un echilibru Intre 
și consum.

Unificarea celor două ac
tivități comerciale — cu 
ridicata șl amănuntul — a

Realizarea unei organi
zări superioare a circula
ției mărfurilor, care să u-. 
sigure desfășurarea unui 
comerț modern, cu eficien
ță sporită, este o sarcină de 
mare importanta pe care 
conducerea partidului a pu- 
s-o In fața comerțului Pe 
această linie se înscriu u- 
nale măsuri Întreprinse in 
județul nostru. încă din 
1957, ia Cluj funcționea
ză întreprinderi integrate 
de subordonare locală 
pentru comerțul alimentar 
și cu produse metalo- 
chlmice. în loc de 11 or
ganizații comerciale loca
le cu amănuntul șl 3 cu 
ridicata, cite erau mai îna
inte, acum există nu
mai 3 întreprinderi inte
grate pentru comerțul ali
mentar in Cluj, Turda șl 
Dej și una pentru Recto
rul de metalo-chlmice, care 
organizează desfacerea cu 
amănuntul in municipiul 
Cluj și cu ridicata In Ju
dețele Cluj. Alba. Bistrița* 
Năsăud j! Sălaj.

Acum, după 5 ani, Mi
nisterul Comerțului Inte
rior Iși reconsideră opinia 
privitoare fa eficiența Inte
grării celor două activități 
comcrclnle, sugerindu-ne 
Ideea reveniri! ta 
veche, adică la 
numărului de, ’ orgai 
comerciale. în aceste 
prejurări ne punem 
trebaren : n-au dat oare 
rezultate satisfăcătoare în
treprinderile integrate ?

Am să .mă refer In ex
periența
Integral clujean 
In primul

cupare 
nurilor, justlficlnd 
zuri — că palele nu silnt Încă balo
tate. La un moment dat a existai șt 
un gol In aprovizionarea cu slrmfi a 
stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii. Dar acest lucru nu trebuia 
să ducă 1a abandonarea degajării 
terenurilor de rosturile vegetalei, cl 
ta mobilizarea tuturor mijloacelor 
de transport — hipo și mecanizate 
— a brațelor de muncă disponibile. 
Atunci ce explicație mal poate avea 
faptul cu la cooperative agricole, 
cum sini „Dunărca“-Zlmnicea, „Dru
mul spre soctallsm“-Suhain, Roșiori 
și multe altele, se găsesc pe ci mp

din comuna Grivija, judejul lalomija, a objinuf 4 600 kg grlu la hecîar, pe întreaga 
succes este olribuit, în prirfa'pol, pregătirii în cal

deosebire în schimburile II șl III, în 
care nu se respectă ■ programul, 
se înregistrează absențe nemoUvale. 
Reluind această problemă, Mlhal Va- 
silescu, îngincr-șef adjunct al secto
rului de prestări servicii mecanice 
șl asistență tehnică, a relatat că, 
gjtrlvlt constatărilor făcute ca o- 

țe.r de serviciu pe fabrică, ne 
pierde, în medie, cam o oră 

, șl jumătate din timpul de lucru 
al fiecărui schimb din cauza Intirzie- 
rilor ta lucru, plimbărilor fără rost, 
părăsirii locului de muncă înaintea 
terminării programului. Consideră 
că vlnovațl ,silit maiștrii șl șefii de 
echipe care dau tonul Indisciplinei 
în unele situații. nu-șl predau 
schimbul, Iși fac iirziu apariția in 
secțiile de producție, tolerează aba
terile subordonaților.

Ne-nm fl aștep
tat ca in această 
adunare generală 
să aibă loc o dez
batere foarte a- 
prfnsă in legătură 
cu posibilitățile 
de diminuare a 
prețului de cost și, 
îndeosebi, a chel-

:?seMt; ;aiupra rauzifld^sntiteâfvf ‘ale 
deficientelor, asupra “căilor de mă
rire a coeficientului de schimb ai 
muncitorilor; do: folosire Integrală a 
timpului de lucru disponibil. Teodor 
Ianculescu, șeful secției tuburi II. 
s-a oprit In cuvintul său mai pe larg 
ta problema disciplinei In muncă, 
arttlnd că sini puncte de lucru, cu

permis șl raționalizarea 
structurii organizatorice 
Interne ; au fosi lichidate 
servicii șl compartimente 
paralele și s-a redistribuit 
personalul calificat, In fa
voarea activităților de 
bază, reallzlndu-sa la fon
dul de salarii o economie 
anuală dc 193 OHO lei. Nu-

noastra
I

agricole avlnd arate peste 70 la sută 
din terenuri. La Arsura, Berezeni, 
Stănlleșll, Faldu, Zlnzețtl, Cirja etc 
se scontează că în 2—3 zile opera
țiunea se va Încheia. Cele mal mari 
restanțe se Înregistrează In coopera
tivele agricole din raza1 de activitate 
a stațiunilor de mecanizare a agri
culturii Grlvlța, Puieșll, Dragoml- 
reștl, Banca, vinderel. De pildă, in 
cooperativele agricole din Mireni 
s-au arat 04 hectare din planul de 
647 hectare, Vinderel — 230 hectare 
din (HO, Poclildin — 300 hectare din 
MO ele, toate aceste cooperative fiind 
In zona de activitate a SJM.A. Gri- 
vlța.

Iată ce explicații a dat acestor râ
mi nerl în urmă iov. Constantin Pre
da, lnginer-șof al Trustului de me
canizare a agriculturii Vaslui : „Vait- 
te cooperative nu au eliberat terenul 
ta timp, cauză caro ne-a ținut și pe 
noi în loc. Este adevărat că n lipsit 
șl slrrria necesară baiotării palelor. 
S-a apelat ta forța manuală, dar șl 
aici s-au Ivit greutăți în mobilizarea 
oamenilor, întruclt existau și alte 
lucrări paralele de sezon. Șl un alt 
impediment : ne lipsesc pompele de 
.InifxUe.la, tmcla^șele SM 445 pe șe
nile. Intervențiile “noastre,' făcute ta

râturi — 
îngăduința__ ______ ______ -7—
telul oamenilor muncii față de a- 
ceste aspecte aflate In repetate rin- 
duri pe ordinea de z! a adunărilor 
generale.

Boris l’al;iniaru. maistru ta secția 
forjă, a arătat că in această secție 
șl In altele există multe utilaje în
vechite. care trebuie Înlocuite cu al
tele noi, executate prin autoutiiare. 
Apoi el s-n referit ta uncie aspecte 
ale nerespectărll contractului colectiv 
de muncă de către conducerea uzi
nei : neaslgurarea ventilație! ta locu
rile de muncă cu temperatură ridi
cată, organizarea defectuoasă a 
transportului de ta domiciliu ta locu
rile de muncă etc.

Alțl parUcipanțl ta discuție, prin
tre rare Ioslf Gudea, șef de echipă 
la turnătorie,' Mlhal Secosan, lăcătuș. 
Iile Chlsozan, Ing. Vlrgll Minda, 
Gheorghe Popescu, dispecer, au 
criticat practica de a chema oa
menii la lucru duminica, din mo
ment ce în zilele lucrătoare planul 
se realizează uneori numai In pro
porție de 70—80 la sută, subliniind 
că este absolut necesară Intervenția 
fermă a comitetului oamenilor mun
cii pentru a asigura zilnic o activita
te ritmică.

mal prin eliminarea a cir
ca 3) (MO-40 dffl) operații 
de decontare — care aveau 
lec anual Intre o Intre- 
prlnderj cu ridicata șl una 
cu amănuntul — s-au creat 
capacități disponibile care 
au fost orientate în sco
puri operative, spre orga
nizarea controlului pre
ventiv curent șl gestionar. 
S-a dat o utilizare mal e- 
flcientă parcului de ma
șini, a cănii activitate a

se impune ca.ne- 
lirindă; in 
iune rapl- 
terenurflor, 

creare a unui front targ de 
1a arat, pen

tru ca pir.fi ta 15 august arătu
rile să fie încheiate. Este necesar cn 
și unitatea de contractare a palelor 
să ridice nelntlrzlat ranLllățile ce-1 
sini destinate, spre a nu se depre
cia palele șl a nu mai ocupa tere
nuri care trebuie arate.

Șl In Județul Vaslui, arăturile de 
vară nu fost efectuate doar pe 42 la 
sută din suprafațA în spatele acestei 
cifre medii se ascund diferențe 
mari de la o unitate agricolă la alta, 
în zona stațiunilor de mecanizare a 
agriculturii Huși, Bogdăncștl, Drin- 
cenl, Murgeni lucrările sini mal a- 
vansate, majoritatea cooperativelor

i

stocurilor sezoniere 
realizează 

ofertă

întreprinderea
de prefabricate 

in beton București

și altele. Considerăm această stare 
de lucruri total necorespunzătoare 
dacă ținem seama că o serie de lu
crări specifice campaniei agricole de 
toamnă au și început, ceea ce în
seamnă că, po zi ce trece, va fi 
necesară scoaterea unul număr tot

Pe baza propunerilor făcute de sa- 
larîațJ, adunarea a aprobat un amplu 
ptamdo măsurb Am «-reținut dintre n- 
ccSljgjt : înființarea tfiîul'jwr’or' sepa
ra^ dp autoutiiare, m a 'unor
lucrări . de încfircara0!?!' iicseărCare, 
extinderea sudurii automate șt a 
croirii combinate, soluții privitoare ta 
reuUlIzaren deșeurilor de tablă și al
tele.

prinderi șl 
comercial de 
tale. Scopul 
informări este lărgi
rea gamei de sorti
mente. îmbunătățirea 
calității și prezentării 
produselor. O masă 
rotundă va fi -consa
crată reclamei și pu
blicității.

O serie de alte ac
țiuni vor avea loc 
zilnic s

in pavilionul contrai
— A - de pildă, 
ia orele 12. parada 
model in confecții, tri
cotaje, blănuri, încăl
țăminte și diferite alte 
accesorii vestimentare.’ 
în pavilionul P ee 
vor face. iot zilnic, 
demonstrații nraciiee 
pentru articole elcc- 
trocasnlce. în ultima 
zi. 31 august, se vor 
decerna diplome si 
premii, in cadrul con
cursului „Cel mai fru
mos și mai util arti
col".

Aceste manifestări 
vor contribui, desiguț-.' 
la atingerea țelului 
căruia Ii este subordo
nată întreaga organi
zare' a nclunlel ediții 
a tîrgulul de mostre
— și anume stimula
rea Droducțlel și or
ganizarea vinzării u- 
nor mărfuri cit mal 
variate, cit mal fru
moase. no gustul cum
părătorilor.

Actuala ediție a Tir- 
gulul de mas ir e do 
bunuri do consum pre
vede. po toată durata 
funcționării lui. orga
nizarea unor manifes
tări de larg interes 
public.

Iată, succint. pro
gramul acestora.

In zilele de 15, 23 și 
29 august, creatorii
din industria ușoară
își propun să dezbaiă
cu vizitatorii unele
teme de estetică in
dustrială și modă. Di
versificarea sortimen
telor și imbunătățiren 
calității produselor vor 
fl pe ordinea de zi 
a acestor Intilnirl ta 
care vor lua parte ei 
lucrători din industria 
ușoară șl comerț, pre-, 
cum șl reprezentanți 
al Inspectoratului ge
neral de stat pentru 
controlul calității pro
duselor. Asemenea dis
cuții vor avea loc la 
17 august "pentru sec
torul textlle-lncălță- 
minte și ta 23 august 
pentru sectorul me- 
talo-chimlce

■ Cel interesați în 
problemele construcției 
mobilei și ale posi
bilităților de mobilare 
a apartamentului vor 
putea asista la o ex
punere. pe această 
temă, a tovarășului 
ing. D. Nlcoară. direc
tor general adjunct în

' *' *nl!e. Intcrvențiite,.
• lizlna’dln 'Sinâlâ.i'mjrătedat rezultate. 

Nu ne-a fost onorat nici necesarul 
repartizat. Oricum, sperăm ea In ju
rul date! do 20 august arăturile să 
fio efectuate Integrai".

Orice motive s-ar invoca, procentul 
realizat plnă acum la arături atestă 
incontestabil carențe in utilizarea 
tractoarelor, a fiecărei ore bune de 
lucru. E necesar să fie prelungite 
schimburile de noapte Ia cit mal mul
te tractoare, să se efectueze mișcarea 
în cadrul județului a tractoarelor 
existente, in așa fel îneît in scurt 
timp să fie arată toată suprafața. Din 
cele oftate ta direcția agricolă, acum 
nu mai sini suprafețe ocupate cu 
pale. Deci nici acest motiv nu mai 
poale fi invocat. Do aceea trebuie să 
se treacă cu toate forțele ta lucru.

Imagini din lăți : zona indusîrialâ a orașului se îmbogâțejle- porturile sini numai cîieva din romurile ce si-au puc amprenta 
cu fiecare an prin darea in folosinjâ a noi unilâți ale econo- pe noul peisaj economic al orașului (foto 1); știința și tehnica 
miei noastre socialiste. Conslrucfiile de mașini, chimia, trans- sînt și ele prezente aici prin limpunâtorul centru de calcul elec-

lndeoscbl, a chel
tuielilor materiale, cunoscut fiind că, 
in primul semestru al anului, indica
torul planificat al cheltuielilor ta 1 0B0 
lei producțle-marfă a fost depășit cu 
0,15 lcL Din păcate însă vorbitorii 
nu au formulat clar, precis căile de 
remediere a situației existente, ci 
doar s-au mărginit la formularea 
vagfi a unor angatamenle dc recu
perare a restanțelor de produc
ție. Contabilul-șef al uzinei, Radu 
Ivan, a amintit, este drept, care 
slnt problemele-chele ce trebuie 
rezolvate pentru sporirea eficien
ței economice a activității fabri
cii : cheltuielile materiale foarte ri
dicate și imobilizările mari de mij
loace circulante.

Dar atit In ce privește 
economică, cit și in legăiv 
clpllna muncii, cu organizarea pro
ducție! s-a omis să se arate că de
ficiențele se datofesc. în bună mă
sură, celor care le-au prezentat adii-‘ 
nării generale, maiștrilor și șefilor 
de servicii, contabllului-șef. care au 
atribuții, competențe șl răspunderi 
bine definite In conducerea proce
sului economico-productiv. Conside
răm că prezentarea detașată a nea
junsurilor, evitarea spiritului auto
critic au putut fi adoptate cu ușu
rință de mal toți vorbitorii tocmai 
pentru că n-au luat cuvintul mal 
mulți muncitori, cei care efectiv 
realizează producția. Or. pentru cu
noașterea mai bunăra realităților de

! ia Jocurile de muncă, ‘ pentru găsirea ” 
' Celor fișai bune căi de. remediere a •/ 

sltuntÎHpr negative ciwîntuI' muncl-4 
terilor ar fi trebuit spus clar și cu 
tărie. Așa Insă adunarea gone-ală 
a avut mal mult aspectul unei 
ședințe lărgite ,a comitatului, oame
nilor mundL

Primul semestru al acestui an a 
fost una dintre cele mal rodnice pe
rioade din activitatea Uzinei de con
strucții metalice, și mașini agricole 
din Bocșa. Fiind angajat cu toate for
țele In Întrecerea socialistă închinată 
zilei de 23 August șl a celei de-a 
23-a aniversări a Republicii, colecti
vul de muncă al acestei uzine a În
deplinit șl depășii toți Indicatorii e- 
conomlco-flnanclarl : planul produc
ției marfă a fost depășit cu 4.95 pro
cente, cheltuielile ia 1 MO lei produc- 
țle-marfă nu fost reduse cu 2.2 lei, 
iar beneficiul a fost cu 9,31 la sută 
mai mare decit cel planificat. Anga
jamentul anual de a obține o produc
ție suplimentară in valoare dc 12 
milioane lei a fost, de asemenea, de
pășit cu un milion, uzina livrind pes
te plan economiei naționale 71 tone 
utilaj metalurgic,
1S1 tone construe- cc===mn==^=_==__ 
ții metalice indus
triale,, mașini a-
gricolo ai piese de (J, C. M.- iN 
schimb tn valoare
de 8 milioane de .— 
lei șl altele. Un 
succes de scamă 
al acestui colectiv !1 constituie 
r depășirea planului la export cu

2®9 tone construcții metalice și 
TOO grape cu discuri.

Evaluind mai exigent poslbUitățlio 
existente pentru sporirea producției 
și productivității muncii, ce se vor 
concretiza În modernizarea tehnolo
giilor de fabricație, reducerea con
sumului de metal, o mai bună utili
zare a fondurilor fixe ale între
prinderii șl folosirea cit mal comple
tă a timpului de lucru, comitetul oa
menilor muncii, adunarea generală a 
hotărlt suplimentarea angajamentului 
anual de la 12 milioane ta 24 milioa
ne lei.

Discuțiile fa care au participat nu
meroși salarlați s-au caracterizat 
prlntr-o Înalta resiwnsabllltate pen
tru folosirea cu randament superior 
a mașlnilor-unelte, a materiilor pri
me, a Întregului potențial material 
și uman al întreprinderii.

— Ne bucură mult rezultatele ob
ținute, spunea Ing. Victor Creangă, 
șeful secției poduri rulante. Dar ele 
trebuie privite numai ca un punct 
de plecare spre ritmuri și mal Înal
te ale activității productive. Căută
rile secției noastre în această direc
ție au dus ta Identificarea unor Im
portante resurse. Am concretizat plnă 
acum posibilități de sporire a pro
ducției pe metrul pătrat de suprafață 
productivă, do ridicare a indicelui de 

■of fflloșire a tlmmlu,lj d,e..lucru...j
.. Pentru a crea, cadrul und-Jntre- 
. ceri.dl mal fructuoase, ,$țp. să ducă 

j, .‘‘IC’-cfeîinerea u’nofc'^«gț^țsîMl'd^pro- 
tl’ucție, om creat ’inai 'mulțȘtbrlgăzl 
de aceeași profesie. Aceasta a de
terminat colectivul secției de po
duri rulante să se angajeze 1a 
realizarea prevederilor cIbcIjmlIu- 
lul in numai 4 ani șl 3 luni.

în cuvintul său, Alexandru

Dacă ar fl să caracterizăm suc
cint spiritul dezbaterilor in adunarea 
generală a oamenilor muncii de ta 
întreprinderea de prefabricate din 
beton „Progresul", din Capitală tre
buie să relevăm seriozitatea cu care 
au fost abordate aspectele cele mai 
nevralgice ale producției, critica des
chisă a neajunsurilor care se mai 
manifestă in activitatea economică.

O primă problema asupra căreia 
s-a Instalat In luările dc cuvlnt a 
fost organizarea mai bună a produc
ției șl a muncit De pildă, maistrul 
Grigore Sprineenaiu arăta că ac
tivitatea In secția de fabricare a 
siîlpllor și planșeelor se, desfășoară 
defectuos din cauză că aprovizio
narea cu beton se face de ta mare 
distanță, iar transportul produse
lor finite spre depozit nu are 
loc cu regulari
tate și se șupra- “ 
aglomerează spa
țiile de produc-

Necesitaten unei 
mai bune utili
zări a spațiului 

•"productiv, a capa
cităților de pro- “ 
ducțle a revenit șui 
Erppunerl de măsuri concrete ; și 

î cuvintul altor vorbitori. Cons
tantin lordachc, maistru ta ate
lierul mecanic, arăta că, din vina
conducerii fabricii, a centralei indus
triale de resort, lansarea comenzilor 
are loc cu foarte puțin timp înainte 
do termenul de finalizare a lor, ceea 
ce dereglează nu numai producția, 
dar și aprovizionarea cu materialele 
necesare. Ținindu-se seama de po
tențialul tehnico-inglncresc al fa
bricii, acțiunea de autoutUare ar pu
tea fi mult extinsă, s-ar putea e- 
labora mai multe studii șl Goluții de 
Îmbunătățire a unor tehnologii, de 
mecanizare a unor operații grele sau 
care consumă un volum mare de 
manoperă, de sporire mai substan
țială o prcductlvităfll muncii. Exis
tența unor utilaje inactive sau a că
ror uzură este foarte Înaintată, fri- 
nind creșterea producției și reduce
rea cheltuielilor de producție, a fă
cut, de asemenea, obiectul unor în
trebări directe, adresate comitetului 
oamenilor muncii, centralei de re
sort. asupra modului In cure aces
tea Întrevăd soluționarea cazurilor 
respective. Răspunsurile așteptate 
nu au fost lasă formulate in aduna
rea generală de către factorii vizați.

De altfel, mai buna utilizare a ca
pacităților șl spațiilor productive, 
măsurile care se impun în acest do
meniu au fost elementul; dominant

mal mare de tractoare de ia execu
tarea arăturilor șl dirijarea lor Ia 
recoltatul și transporte] produselor.

Cum sTa ajuns, totuși, la această 
situație 7 Fără Îndoială, ploile de la 
sfirșltu] lunii iulie și din primele zile 
ale lui august au întirzfat, în unele 
unități, desfășurarea lucrărilor. Dar 
alta este cauza restanțelor. Mari 
suprafețe de teren slnt și 1a
aceasta dată ocupate cu pale de 
grlu. Conducerile cooperativelor 
agricole au dovedit o slabă preo- 

pentru eliberarea tere- 
’ în unele ca-



(Urmare din pas. I)
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de conducere din întreprindere.
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m cinste®
ftSîcolae Ceausescu

în cinstea conducătorilor de 
partid și de stat al României șl 
Bulgariei’ — ' ”L ' '
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, șl to
varășul Todpr Jlvkov, prlm-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a fost 
oferit, ta Încheierea vizitei fn uni
tăți industriale și agricole din Con
stanța, un dejun de către tovarășul 
Vaslle Vllcu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prlm-secretar al comitetului jude
țean de partid.

Tn timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășii Todor 
Jlvkov șl Nlcolae Ceaușescu au 
rostit seurte toasturi.

Exprlmlnd recunoștința sa cor
dială pentru ospitalitatea priete
nească rezervată oaspeților bul
gari pe pămlntul românesc, tova
rășul Todor Jlvkov a arătat că a- 
ceasta este o manifestare a priete
niei Istorice dintre cele două po
poare, a colaborării frățești dintre 
partidele șl statele noastre.

Relevlnd cu satisfacție Impor
tanța contactelor șl convorbirilor 
'personale cu tovarășul Nlcolne 
Ceaușescu, oaspetele a subliniat că 
șl această Intîlnlre, ca șl cele pre
cedente, va marca noi puși in dez
voltarea relațiilor bilaterale, in 
toate .sferele colaborării, va tntflri 
prietenia buigaro-romflnă, în Inte
resul celor două țări, aJ cauzei pă
cii șl socialismului.

în încheiere, tovarășul Todor 
Jlvkov a urat succese șl mnL mari

Românie! socialiste, a toastat.pen
tru poporul frate român, pentru 

tovarășul Nlcolae înflorirea sa continuă, pentru
i _< Partidul Comunist Român, pentru

conducerea de partid șl da stat a 
României, personal pentru secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român.

în toastul său, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu a subliniat cu satisfac
ție că între România șl Bulgaria. 
Intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar exista 
relații de colaborare în toate do
meniile de activitate, care nu cu
noscut în ultimii ani un progres 
Important, relevlnd că aceasta este 
o expresie a năzuințelor partidelor 
șl popoarelor noastre de a dezvolta 
bunele raporturi dintre ele. în a- 

■ ceasta ordine de Idei, secretarul 
genera! ni partidului a arătat că cu 
cit slnt mai bune relațiile dintre 
cele două partide șl popoare, cu 
atlt mal mare este și contribuția 
lor la întărirea unității țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești Internaționale.
. în continuare, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, subliniind utilitatea 
contactelor .și Intiinirllor cu tova
rășul Todor Jlvkov, a exprimat 
convingerea că aceasta vizita, con? 
vorbirile avute vor impulsiona 
realizarea de noi acțiuni de co
laborare între Romflnla și Bulga
ria, vor contribui la dezvoltarea șl 
mal strinsă a relațiilor dintre cele 
două partide.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu a 
toastat, In încheiere, pentru pros
peritatea șl bunăstarea poporului 
bulgar, pentriț prietenia dintre cele 
două partide șl popoare. In sănă
tatea tovarășului Todor Jlvkov șl 
a celorlalți oaspeți. »

»■ • ■ ■ t - . ■ B'-/* ’
xecuUy al-C.C; al.'P.C.R;, prlm-se- . _____ c___ ...____
cretar ai Cosiiitetulul Județean specialiștilor să obțină noi succese 
Constanța al’P.C.R.,. loan Crâcltm’, in activitatea- lor de cercetare, 
ministrul Industriei ușoare, cadre 
de conducere din întreprindere.
TLnere textlllsta oferă oaspeților 
buchete de flori:

Prezentlnd principalele etape ale
buchete de flori.

iramas bun
La încheierea șeurtfil .vj.zlte prle- de rămas bțm. toyj^WuluV/NîîSoiâe 

ut—-1 Ceaușescu . și tWyorășel;^.Elena
Ceaușescu.

întilnlrea s-n desfășurat într-o 
ambianță prietenească, de caldă 
cordialitate.

ii: ț. _____

? -■leneșii pe litoralul-^românesc' al 
Mării Negre, tovarășul Todor 
Jlvkov, împreună cu fiica sa, 
Liudmila Jivkova, șl ceilalți 
oaspeți bulgari, au făcut o vizită

Plecare® spre patrie
/

Tn seara zile! de joi, tovarășul 
Todor Jlvkov, prlm-secretar nl 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, șl-a încheiat vi
zita de prietenie, de două zile, pe 
litoralul românesc al Mării Negre, 
făcuta ta Invitația tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Oaspetele a fost însoțit de fiica 
sa, Liudmila Jivkova, prim-vlce- 
președlnle al Comitetului pentru- 
Artă șl Cultură, precum șl de to
varășii Konstantin Teltalov,. secre
tar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, cu soția, 
și prof. N. Iahlel. membru supleani 
al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar.

La sosirea în punctul de frontieră 
Vama Veche, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu șl tovarășul Todor 
Jlvkov primesc onorul unei gărzi 
de onoare formate din marinari al 
forțelor noastre armate. Conducă
torii de pgrtld și de stat ai Româ
niei și Bulgnrlel trec în revistă 
garda de onoare. ■

Apoi, tovarășul Todor Jlvkov și 
ceilalți oaspeți bulgari Iși iau ră
mas bun de la tovarăși! Maxim 
Berghlanu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului de Statal 
Planificării, Emil prăgănescu, 
membru al Comitetului Executiv 
ăl C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vaslle 
Vllcu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim? 
secretar al Comitetului Județean
Constanța al P.C.R., cu soția, Ioslf Populară Bulgaria, In Interesul ce-
Bane, membru supleant al Comite- lor două popoare, al cauzei socia
lului Executiv, secretar al C.C. ai lismulul șl păcii.

P.C.R., cu .soția, Ștefan-Andrei, se
cretar al C.C al P.C.R., Constantin 
Mitei membru al C.C. al P.C.R.. 
Tamara Bobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educație! 
Socialiste, precum șl de la repre
zentanții organelor de partid șl de 
stal ale județului și municipiului 
Constanța, ale orașului Mangalia, 
de la conducătorii unităților eco
nomice din județul Constanța vi
zitate. în cursul zilei, de oaspeți

Numeroși locuitori din orașul 
Mangalia, din comunele Vama 

'Veche șl „2 Mal“ șl-au luat un ră
mas bun de la solii poporului bul
gar, cărora zeci de mii de oameni 
ai muncii le-pu făcut o călduroasă 
primire In lot timpul vizitei în 
țara noastră El fluturau stegulețe 
românești șl bulgărești, buchete de 
flori, expresie a sentimentelor de 
prietenie ce șl le nutresc reciproc 
popoarele român șl bulgar. Pe o 
mare pancarta era insert să In lim
bile română șl bulgară urarea 
„Trăiască prietenia româno-bul- 
gară

în aclamațiile puternice ale ce
lor venlțl — In pofida unei ploi to
rențiale — să-și la rămas bun de 
la solii poporului frate bulgar, to
varășii Nlcolae Ceaușescu șl Todor 
Jlvkov Iși' string călduros mîlnlle, 
se îmbrățișează.

Vizita tovarășului Toilor Jlvkov 
în țara noastră, întâlnirile șl con
vorbirile cu tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu au constituit un moment 
deosebit de important pentru dez
voltarea relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român șl. Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republica 
Socialista România și Republica

Tovarășa Liudmila Jivkova a vizitat 

așezăminte culturale de pe litoral

In cursul dimineții de Joi, Liudmila 
Jivkova, prlm-vlcepreședlnie al Co
mitetului' pentru Arta șl Culturii din 
R. P. Bulgaria, a vizitat așezăminte 
culturale șl muzeale de pa litoralul 
românesc. La casa de cultură din 
orașul Mangalia a luat cunoștință 
despre activitatea multiplii șl variată 
desfășurată In scopul educării' socia
liste a tineretului din localitate. Po
pasul următor a fost făcut la Con
stanța, unde s-a vizitat Muzeul de 
arheologie și Edificiul roman cu mo
zaic. Prof. dr. Adrian Rfidulescu, dt-

r retor ui muzeului, a prezentat boga
tul patrimoniu de valori materiale 
descoperite pe pămîntul dobrogean 
— amplu' șl evocai or tablou al tre
cutului Istoric al acestor meleaguri 
românești.

în cursul vizitei, Liudmila Jivkova 
a fost Însoțita de ' Tamara Dobrln, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
șl Educației Socialiste, șl de Gheor- 
ghe Munleanu. președintele Comite
tului Județean pentru cultura și 
educație socialistă.

și pe pari
getație pentru cultura’ a doua 1 în 
vederea obținerii șl de la aceasta 
de producții superioare. La în
trebarea tovarășului Todor Jlv- 
kov In legătură cu producțiile 
obținute tn cultura a doua, gazdele 
arata că s-ău obținut plnă acum la 
porumb aproximativ 3 000 kg, dar 
se preconizează creșterea . acestor 
producții pînă ta 5 000 kg la hectar.

în cadrul unei mid expoziții, im
provizată în plln dmp, li se pre
zintă oaspeților semințe din cele

ovin din zonă dobrogeană șl din claUștllor de a obține hibrizi de 
întreaga țară porumb timpurii și extratlmpuril.

Tovarășul Todor Jlvkov urează Se/subllnlazâ, de-asemenea, lagă- 
—țuHlestrlnse de colaborare ale 

. cercetătorilor centrului de in Va
lul Iul Traian cu cei,din" stațiunea 
bulgară de ta Toșev, arăflndu-se, 
printre altele; că într-o;altă stațiu
ne bulgară — de la Tolbuhin — 
s-a experimentat cu rezultate bune 
hibridul de porumb -românesc 
„330“. Au reținut atenția oaspeți
lor unele- producții record de po-

kv" «-ț»*1 '» *■ * 1 • f

proiectele lor de viitor sărși gă
sească o cît mal grabnică înfăp
tuire.

• '

Următorul popas are Ioc tot la 
o unitate de cercetare — Stațiunea 
experimentală' pentru culturi Iri
gate Valul Iul Traian.

construcției întreprinderii, perspec
tivele sale de viitor, directoarea 
Iullana Bucur arată că-această 
unitate este im rod nl politicii de 
industrializare rspclăllstă, de dez
voltare economică armonioasă a 
tuturor județelor țârii.

Acest obiectiv s-a extins și mo
dernizat continuu.

Oaspeții sînt informați că „In
tegrata de lină0 din Constanța a 
devenit un însemnat furnizor de 
stofe superioarei Din metrajul pe 
care-1 livrează -anual întreprinde
rea se pot confecționa 1 800 000 de 
costume pentru adulțl, precum șl 
690 006 de articole de îmbrăcămin
te pentru [copii. Este relevată ho- 
târirea colectivului de a-și înde
plini sarcinile de plan ce Ii revin In 
actualul cincinal in patru ani șl 
jumătate. Pentru Înfăptuirea aces
tui însuflețltor angajament, el Iși 
propune o mal judicioasă folosire 
a capacităților existente, reduce- 

> rea consumurilor specifice, o mal 
bună organizare a muncii, spori
rea calității și a eficienței întregi! 
activități de producție.

’Slnt vizitate pe rind secțiile vop- 
sltorle, filatură, țe.tatorle. finisaj, 
toate dotate cu utilaje moderne, 
de, înaltă tehnicitate ; se la cu
noștință de procesul complex de 
industrializare a Unii. Tovarășii 
Nlcolae Ceaușescu și Todor Jlvkov 
se opresc în dreptul unor războaie 
de țesut, stau de vorbă eu mun
citorii. ,,

în discuțiile cu specialiștii, se-, 
cretarul general nl partidului ik»- 
tru recomandă găsirea de soluții 
pentru a se putea monta noi uti
laje în spațiile existente șl pentru 
a se spori producția.

în final, oaspeții se opresc In 
sala de expoziții a întreprinderii, 
unde slnt înmănuncheate nume
roase țesături, care se disting prin 
varietatea șl eleganța lor, prin de
senul și coloritul tar plăcut. Une
le slnt. dc-acum. produse curente 

. ăla. întreprinderii, altele sînt In 
.f „l»rânlera“,' Țoyflrflșil,'. .Nlcolae 

■ Ceaușescu ,șl Todor Jlvkov au1’ n- 
preciat strădania colectivului d® a 
îmbunătăți calitatea țesăturilor șl 
preocuparea creatorilor de mode
le pentru lărgirea gamei de. sorti
mente. '

•La plecare, ca șl pe întreg par
cursul vizitei, muncitorii, tehni
cienii și inglnefii ii salută, cu căl- 
dtiră pe conducătorii de partid șl 

, de,;stat români și bulgari,., ovățlo- 
hind îndelung pentru dezvoltarea ai României șl Bulgarie! slnt In-
relâțlllor frățești dintre cele două UmpinăU cu aceeași căldură ca pe
țări, partide șl popoare. 1 ‘

Tovarășlî Nlcolae Ceaușescu șl clădirii de la intrare se aflau 
Todor Jivkov, celelalte persoane portretele 
oficiale române și bulgare își con- Ceaușescu și Todor Jivkov. Inca- 
tlnuâ. apoi, călătoria prin județ, r~n,n «-• —ia—,
!p mașini deschise, . ;

Arterele principale ale munici
piului Constanța slnt împodobite 
sărbătorește cu drapelele de stat 
ale celor două țări. Oaspeții sînt 
salutați cu Însuflețire de cetățeni. 
Se nud urări în cinstea prieteniei 
dintre poporul român șl poporal 
bulgar, pentru triumful socialis
mului șl păcii în lume.

La' cîțlva’ kilometri de la Ieșirea, 
din oraș ore loc o oprire la una 
din, parcelele Stațiunii centrnle.de 
cercetări pentru creșterea ovine
lor — Palas. Pe larga pajiște se află 
circa 2 000. de ol din cunoscuta 
rasă „merinos de Palos", cor® dă 
cea mal măre producție de lină la 
noi în țară.:

. Tovarășii, Nlcotac Ceaușescu șl ______ ____ ,_______
Todor Jlvkov se'întrețin cu ml- dna!, vor cuprinde In. sisteme de 
r''“‘7’ " .. -
mentare și tapelor, Angelo MIcu- 
lescu. cu [membri ai conducerii 
stațiunii șl ,cu specialiști.

In lanul de porumb irigat de la slajiunea Valul lui Traian

Conducfltoril.de /partid șl de stat

gr 1
-r

rumb, realizate, intr-un Iot unde-s-n mal productive soiuri de porumb, 
aplicat tehnologia obținută în cim- griu,;fioarea-șoarelui, -cartofly nta- 

rpurile experimentale și de la care ~1'~' -- -----
Pe fațada se. așteaptă, in acest; an, o produc-

. ------ , 7---, , -- 7- țle de peste .12 000 kg boabe la hec-
Todor Jlvkov; celelalte persoane portretele Jnvarășilor Nlcolae taT._ «u _« - w -rt’t'L'—L/'J'-rS. _i_1 _■ •' bfI; Ti-riir4w-'‘'-' C's ' '-'y* '''• “1'' ' « ‘ '■ '.:;,jRejerIndu-se.ta’ SUCȚce3ele obținu

te de unitățile socialiste din agri
cultură județului' Constanța, iovă-, 
rășul Nlcolae Ceaușescu recoman
dă organelor locale, . specialiștilor 
să persevereze in însușirea unor 
hibrizi superiori, în vederea obți
nerii, înlr-un scurt timp, a unei 
producții medlLde 1O OO-O kg In hec
tar pe Întreagă suprafață cultiva
tor în județ cu porumb.

Discuțiile dintre oaspeți șl gazde 
în legătură1 cu activitatea cercetă
torilor stațiunii continuă intr-un 
lot de semințe de floarea-soarelul. 
Se prezintă o premlqră,' mondială uc pumn® s.uraj®re,
realizată de specialiștii români: sâ aplic® cit mai rațional, șl, cu
hibridul „HS-52”, care este mal »■:—
timpuriu șl se caracterizează prln- 
!.--<> producție superioară — circa 
4.000 kg la hectar în cultură irigată 
— conținui mal mare de ulei ,șl 
înălțime redusă, care permite fo
losirea pe scrirfl largă a mecaniză-. 
rll, îndeosebi la lucrările de între
ținere. ' . .

.Vizita oaspeților continuă pe lo
turile de culturi duble semănate 
după orz, borceag șl griu. Se sub
liniază, cu acest prilej, extinderea 
culturilor duble și Intercalate nu 
numai In. unitățile dobrogene, d șl 
în întreaga țară. Preocuparea spe
cialiștilor noștri — arata gazdele — 
este- de n prelungi perioada de ve- .

- - ț -

drate de urarea : „Trăiască priete
nia romano-oulgnră jrt

Sini vizitate cimpurile 'experi
mentale'ți de producție ale stațiu
nii, care se întind pe circa 18 0©0 
ha. Conducindti-i pe oaspeți, direc
torul stațiunii, Petre Tomoroga, 
prezintă profilul unități! șl sarci
nile care stau în fața cercetătorilor 
pentru elaborarea tehnologiilor de 
producție in condiții de irigare,- 
care să asigure producții mari și 
de calitate superioară Se. subli
niază că, In sprijinul dezvoltă
rii culturilor irigate, potrivit, sar
cinilor stabilite de Congresul al 
X-lea nl P.C.R., In țara noas
tră se dezvoltă mari sisteme 
de Irigații. Numai pentru o- 
goarele Dobrogel au fost create 
marile complexe de la Carasu și 
Razelm, care, în actualul plan cin-;

nistrul agriculturii, Industrie! all- irigare circa 300 OtxT de 'ha. ’ Tn
mentare și; apelor, Angelo Mlcu- timpul discuțiilor se dau explicații
lescu. cu membri ai conducerii In legătură, cu procedeele do iri-
stațlunll și,cu specialiști. gațte folosite, subllnllndu-se,. tn-

Dlrectorul tehnic al stațiunii, 
Ing.- Iustin ■ Păunescu, .prezlptâ ac
tivitatea unității de cercetare de 
In Palas, subliniind că1 ea este una 
dintre cele mal vechi din țară, 
sărbătortndu-șl anul acesta trei 
sferturi de veac de existență. ,A- 
ceastă. stațiune centrală coordonea
ză munca de cercetare In domeniul 
creșterii oilor, avfnd ■unități ex
perimental^ ferme șl puncte' pilot 
In diferite județe. Se. dau ample 
explicații privind programul de 
cercetare, care vizează, In princi
pal, sporirea producției de lină, 
în momentul de față.- slnt în curs 
de realizare 60—70 de tem® de 
studiu care1 privesc genetica, ame
liorarea șl reproducția animalelor, 
alimentația, tehnologia creșteri! și 
exoloatftril ovinetor. Referitor la 
eficiența cercetărilor, se mențio
nează ‘ că. pe un, efectiv’ de 8.000 
de ovine merinos, s-au obtinut în 
medie, la un ■ animal. 8,5 kg de 
lînă. De la unii berbec! s-au obți
nut chiar producții record.

— Care este însă media reali
zată la Întregul efectiv de ovine 
al Județului ? — întreabă tovarășul 
Ceaușescu. ;

Media este de 2.980 kg lină 
răspund specialiștii.-

— Puțin, apreciază secretarul 
genera! al partidului. Trebuie să 
ajungeți Ja cel puțin o medie de 
5 kg de lină. Condiții aveți. rA;-,fi
ne să le valorificat! Integral.

Directorul stațiunii mal relevă 
faptul că, In flecare an, stațiunea 
pune la distreziția unităților agri
cole cite 1 100—I 200 de berbeci. în 
scopul îmbunătățirii materialului

In legătură, cu procedeele do iri-

dcosebl, eficiența sistemului In 
brazde..

Gazdele prezintă apoi rezultatele 
cercetării lor In domeniul amelio
rării culturii de cartofi. SJnt pre
zentate clfâya soluri mâi produc
tive, Introduse In unitățile agricola 
dobrogene, In urmă eu 3—4 ani, o 
dată cu extinderea culturilor iri
gate In această zonă.

Răspunzînd întrebărilor adre
sate de tovarășul Jlvkov, gazdele 
arată că, anul trecut, s-au obținut 
de la aceste soiuri de cartofi pro
ducții plnă la 60 069 de kg le.: hec
tar in cimpurile 'experimental®. 
Specialiștii informează pe oaspeți 
că Indicațiile pe care secretarul 
general al partidului le-a dat cu 
prilejul vizitei precedente, de a se 
extinde ‘cultura In cîmp Uber a 
cartofului, s-au transpus In fapt cu 
rezultate bune.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu re
comandă organelor Județene de 
partid șl specialiștilor prezențl să 
dezvolte. în continuare, producția 
de cartofi, in vederea livrării lor 
șl In alte județe din țorâ care au 
mal puține posibilități pentru ex
tinderea acestei culturi.

Slnt vizitate apoi loturi de po
rumb pentru obținerea semințelor. 
Se dau explicații In legătură cu hi
brizii cei mai productivi, care s-au 
adaptat foarte bine In condițiile 
Irigării pâmlnturllor dobrogene. 
Este vorba de hibrizii autohtoni, 
cu ajutorul cărora s-au obținut, pe 
loturile experimentale, producții 

■ plnă la 12 000 kg la hectar. Este re
levată In discuții preocuparea spa

mai productive soiuri de porumb, 

zăre,- obținute pe terenurile sta
țiunii, care se livrează anual uni
tăților agricole socialiste din ‘ în
treaga .‘Dobroge;-Se apreciază se- 
mințele dln solurile de porumb hi
brid, solurile do griu „Lovii n 13°, 
mi o producție de peste G 090 kg la 
hectar, ,,Cauștz“ și „Aurora0. Se 
prezintă, de itsemerien, soiul „Ru- 
saika“, realizat 'de cercetătorii 
bulgari" .șl care asigură o producție 
de 5 109 kg de griu la, hectar. El 
are și calitatea de a II mai 
timpuriu, dedt alte goluri.

Se relevă apoi preocupările de 
viitor ale cerceMtorilor, oaspeții 
fiind informați că specialiștii de 
aici î.șl propun să creeze hibrizi ex
tra timpurii, de porumb, să spo
rească, producția de plontcț furajere, 

maximă eficiență Ingrășâmihfele, 
sa obțină culturi succesivei avlhd 
în vedere faptul că In Dobrogeâ 
toamna este mal lungă, Iar perioa
da de vegetație mar mare declt în 
restul țării. Există, deci, mari po
sibilități pentru reâlizar'ea, lâ toate 

. culturile,' a cit® două recolte pa 
an —; se subliniază în concluzii.

Luindu-șl rămas bun de la cer
cetătorii stațiunii, tovtirășll Todor 
Jlvkov șl Nlcolae Ceaușescu ii fe
licita pentru rezultatele obținute 
șl-le doresc noi succese în activi
tatea lor-

Vizita conducătorilor de partid 
șl de stat ai României șl Bulgariei 
continuă in comuna Valul lulTra-

le Dobrogei
‘ ■ J "■ i r'-"' , ■ ’

lan. în centrul comunei, un mare 
număr de cooperatori de aici șl 
din satele învecinate nu venit în. 
întimpinarca oaspeților, salutîndu-1 
cu multă căldură; Se‘ ovaționează 
pentru prietenia româno-bulgară, 
se scandează „Ceaușescu-P.C.R.”, 
„Ceaușescu-Jivkov“.

După ce adresează un călduros 
bun venit oaspeților, primarul co
munei, Constantin Dorobanții,. In
vita pe tovarășii Nlcolae Ceaușesca 
șl Țodor Jlvkov în sediul Școlii ge
nerale nr. 1 din localitate, unde 
are ioc o Inlilnlre cu membrii con
siliului intarcooperatist. format din 
președinții, Inginerii șefi șl alțl 
specialiști din cele nouă coopera
tive agricole de producție de p® 
raza comunelor Valul lui Tratan, 
Ovidlu șl orașul Năvodari.

Președintele, consiliului, ing. 
Mihai Nlcolae, prezintă mal Intîi 
oaspeților modul de organizare a 
complexului lntercoopcratlsț și 
rezultatele obținute în producție 
de pa cele aproape 12 000 ha de te
ren de care dispun cooperativele 
din componența sa.

Tovarășul .Todor, Jlvkov se Inte
resează de atribuțiile consiliilor 
Intercopperatisle, de activitatea de 
partid din aceste unități șl do 
unele forme de pregătire a cadre
lor pentru agricultură.

In discuțiile care s-hu desfășu
rat ,în continuare se subliniază că, 
în prezent, preocupările celor 
peste 760 de consilii Intereoopera- 
tlste din țara noastră sînt orien-

■ tale spre ralonărea șî specializa
rea producției, crearea unor ferme 
comune de animale, păsări, țegu- 
me, urmind’ ca. pe baza experien
ței căpătate, consiliile Intercdope- 
ratlste să-și lărgească atribuțiile^ 
Ministrul agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, prezent ta 
discuții,, evidențiază șl activitatea 
altor consilii intercooperatlst®: din. 
țara noastră, subliniind că foarte 
multa dintre acestea obțin rezul
tate remarcabile.

Apreciind această fdrmă de or
ganizare a unităților cooperatiste 
din țara noastră, tovarășul Tpdor 
Jlvkov mulțumește pentru expli
cațiile, primite. ; felicită pe [pre
ședinții cooperativelor agricole de 
producție prezehțl la discuție 'șl le 
urează nb! succese tn activitatea 
viitoare. (
. Luindu-șl1- rămas bun de^îa lo- 

'cuhoirir 'eoni ii pel- Valul lui<Trtdan, 
ct>pducS.torU[dfc'bartld șl' de[ stat ai 
Rofnă'nîei 'șî Biilgâriel se îndreaptă 
spre renumita podgorie de ta Mur- 
fatlar. Coloana de mașini oprește 
Intr-un loc pitoresc, un adevărat 
punct turistic, situat Intr-unn; din 
podgoriile întreprinderii agricole 
de stat Murfattar. De aid. oaspe
ții au perspectiva întregii supra
fețe de I 500 hectare pe care se în
tind viile acestei cunoscute unități 
agricole. j

Directorul întreprinderii, C>cta- 
vlan Larnb.ru; Informează că de pe 
aqeste suprafețe se obțin anual 
1,100 vagonne, de vin, mare parte 
din acesta fiind destinat exportu
lui, ELsublinlază că aproape tot te
renul este Irigat,, tar lucrările de 
întreținere sînt în cea mal mare 
parte mecanizate.

Oaspeți! sînt Invitați să viziteze 
combinatul „ de vloifleațJe, a cărui 
capacitate este,de 1 600 vagoane de 
vi h -pe ah. ■

Cu interes este vizitată apoi ex
poziția cu cele .mai valoroase 1 so
luri de vin obținute’In podgoria 
Murțatlar, Însoțite de cele 185 
de; medalii cu care au fost distin
se ta reputate concursuri națio
nale șl Internaționale.

Tovarășii Nicotae Ceaușescu ți' 
Todor. Jlvkov, celelalte persoane 
oficiale române șl bulgare s-au 
înapoiat,: Joi la amiază, cu elicop
terul, la Mangalia Nord, stațiunea 
Nephm. •

Vizita oaspeților pe meleagurile 
dobrogene a prilejuit o nouă șl vie 
manifestare a prieteniei frățești 
dintre partidele, țările șl popoarele 
noastre.,

;ul-

’J

loriimenloIii jqlâ de expoziție a labricii integrato de linâ din Constanța oslo prezentată o gamă variata do 
do țesături

Reportajul vizitei 
a fost realizat de
Adrian 1ONESCU 
Mircea S. IONESCU 
Nlcolae VAMVU
Foto : Petre Dumitrescu 

Ion Dumitru

3
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confruntat multilateral

ENIGMĂ DE LA MEHEDINȚI

S-a întrecut

ROMÂNIA FILM PREZINTĂ

doi copii

Hero WPESCU

la mini

■înteți

Excursii
peste hotare

Nlcuta TAXASE

Noul cerilru al oiațului Slobozia

sănătatea noastră, a șofe
rilor.

Și atunci de ce 
ața de miloși cu 7.

așteptat.
O vor «-

DESPRE ȘOFERII
FOARTE MILOȘI 

Șl CÎTEVA FOARTE 
HÎRTOAPE

iii- lore- 
mobilei

care, împrăștiat, ar salva 
„viața" autocamioanelor fl

__ -j, pol
suplimentare

Știți de ce 7 Pentru că șl 
cei caro trebuie să rezolve 
această problemă folosesc, 
probabil, dormitai Și nu o 
bine. Le trebuie inversul 
dorm i tal uluL

Puccini șl poate, uneori, re Wagner. 
Fără aceste genii ale operei nu se 
poate face spectacol de operă. Dar 
nici să ne limităm la el nu este su
ficient. Șl nceasia mulți dintre noi 
nu vor s-o inf

Ce ar trei

O producție a studiourilor cehoslovace. Regia s Jozel Rezucha. Cu : Vlado Muller,

- PATRU INTERLOCUTORI - REPREZENTANȚII GOSPODĂRIEI COMUNALE, INDUSTRIEI 
LOCALE, COOPERAȚIEI DE CONSUM Șl COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI - ÎN... EVI

TAREA UNUI RĂSPUNS -

pri 
palele atlt au 

urmează plato, 
cel vlnovațl.

___  ........... .. ;t?. —.... - Karol Machata, Jan Trlska, Lu 
dovit Gresso. Film distins cu premiul principal Karlovy Vary 1972

AȘA E TOVARĂȘE 
I.R.E. ?

trebuie să 
Așteptăm 

(cum așteaptă șl cel 
Botenl) un răspuns—

Mai mulți șoferi, prin
tre care și Petre Costache 
de la C.A.P. i Petreșll-Tlțu 
pling de mila autocamioa
nelor lor.

de apartamente. S-au glndlt organi
zatorii locali al serviciilor cine 
transportă ta domiciliu mobilierul 
noilor locatari 7 Sau : In lntreprin- ..

slnt ofe-

ștle prin ce minune deve
nise- de specialitatea lui, 
pentru că a pus mina pe o 
daltă $1 pe un ciocan șl a 
spart tencuiala de la' sifo
nul de scurgere plnă la ro
binetul unei chiuvete. A 
scuipat In palme și a zis : 
,.Aeum lăsăm lucrarea 4—3 
zile să vedem ce se mai 
Inllmplă. E bine dl ara 
găsit buba". Au trecut zi
lele respective șl, in afir- 
șlt. nea Dinu n venit din 
nou șl n zis : ,.Am venit eu.

Ca 5n flecare an, In timpul va
canței de vară, creșa Universită
ții din Cluj urma să-și înceteze 
activitatea. Iată Insă că anul a- 
cesta cr.feșa a rămas In continua
re cu porțile deschise. Pentru 
simplul motiv că Ann Biro, 
proaspătă absolventă a facultă
ții de filologie, a lăsat aici doi 
copii șl a plecat fără adresă. 
Din unele informații, se pare 
că s-ar afla pe in Sinaia la odih
nă. Dacă o Intllnlțl, adueețl-1 
aminte că, la Cluj, o așteaptă 
cel doi copil al sâL

pentru .schimbarea becu
rilor se „mănlncă" Intr-o 
‘seară. Șl „mlndndu-se" 
fondurile nu se mal schim
bă becurile in care au ples
nit filamentele. Povestaș 
oala este cu ulițele comu
nei. Dar să-ini. spuneți mib 
ce credeți că se Inllmplă 
cu televizoarele, aparate
le de radio șl celelalte a- 
parate electrice din case 7

— Știu ce se Inllmplă cu 
aparatele, din cauza șocului 
de tensiune, dar nu cu slnt 
cel care trebuie Întrebat—

Nu-1 așa „tovarășe I.ILE." 
că nu eu trebuie să tiu 
întrebat 7 Așteptăm deci 

din

tiv Intllnlm In aceste documente 
formulări de genul : „Diversifica
rea serviciilor constituie una din 
preocupările noastre de bază,..". 
„Am diversificat șl vom diversifica, 
In continuare, serviciile pentru 
populație Incit..." etc., etc., etc.

— Pe ce fapie concrete vă bazați 
cind faceți asemenea afirmații 7 — 
l-am întrebat pe reprezentantul coo
perației de consum. Răspunsul se 
dorește a fi categoric 
zarea obiectivelor 
măsuri

După cum se file, moda femi
nini e schimbătoare. Se poartă 
cind „mini", cind „maxi". Dupd 
sezon șl preferințe. Doda San
dor, de la cooperativa mește
șugărească „Înfrățirea" din Pia
tra Neamț, se numără insd. fără 
îndoială, printre cel mal bi
focali susținători ai modei 
mini, Ca atare, fiecare fustă 
de tergal croită de el era mai 
scurtă cu 15—20 cm. Si așa, ari 
o palmă de stofă, mlinc alta, cu 
vremea, toate s-au adunat in- 
tr-o maxi... fraudă de 33 429 lei. 
Drept pentru care, in prezent, 
lui D„y. i se „croiește* cuoeni- 
tu! dosar penal. Pe... talia faptei.

Se spune că mai Intll a 
apărut pe un perele al u- 
nel camere din blocul OS 2 
(Drumul Taberei nr. <S) o 
pată. Pata s-n lățit șl s-a 
Întins șl In apartamentul 
de dedesubt. Locatarul 
camerei cu prima pată, 
I. Moldovan, s-a dus Iu 
LC.ILA.L.-U1 din Bujorenl 
nr. 37 și a reclamat pala. 
LC.ILA-L.-ul l-a îndrumat 
ta nea Dinu. Nea Dinu șl-â 
notat adresa șl a venit du
pă clteva zile. A venit, dar 
a plecat cum a ,venit. Spu- 
nlnd că reparația care tre
buie făcută este de compe
tența altul specialist Loca
tarei camerei cu prima pa
tă s-a duș dLn nou la 
I.C.R.A.L. I.C.R.AJL.-U1 l-a 
trimis din nou ta nea 
Dinu. Nea Dinu și-a no
tat adresa șl după alte 
zile s-a deplasat din 
nou ta tacul cu prlcl-

dar am venit degeaba. Aici 
trebuie schimbat un robi
net șl I.C.R.A.L.-U1 nu‘are 
un astfel de robinet Să 
mai așteptăm. Poale' că so
sesc robinete din astea pe 
1a sflrșltul semestrului

Și pata se întinde...
E oare cineva atlt: do 

naiv incit să creadă că

Acum citcvn zile, autocamio
nul 21-GL-13O1, proprietatea co
operativei agricole de producție 
Cudalbi (Galați), efectua un 
trănsjjorl de pale. în timp ce 
se afla Insă In plină cursă, șo
ferul Nlță Istrate a observat că 
de pe platforma autocamionului 
s.,iu se înălța un nor gros de 
fum. A oprit Imediat, dor era 
prea tlrziu. în citcvn minute, 
incendiul avea să mistuie în
treaga mașină 1 Bineînțeles, nici 
de astă dotă, tocul nu Izbucnise 
din senin. I«a cercetările între
prinse ulterior, s-a constatat că 
brdoțil de pale fuseseră'așezați 
pește un acumulator aflat In 
caroserie. SIrmele de la baloți 
nu făcut contact cu cei doi elec
trozi, s-a produs un scurt cir
cuit șl 
Acum 
feetua

Deplaslndu-sa prin comunele 
Țifețtl, Fitionefti jl Holotești 
(Vrancea), tng. Ion Bogdan, șe
ful serviciului funciar din ca
drul direcției agricole județe
ne, a amenințat mai mulți lo
cuitori cu amend pentru diversa 
contravenții imaginare. La" clica 
timp după aceea, s-a întors pe 
aceiași traseu ji a prelins celor 
amenințați cite 390 lai pentru... 
„anularea" amenzilor respecti
ve 1 Acuzat de înșelăciune in 
dauna avutului particular șl tri
mis in fața instanței de jude
cată, f.D. a încercat să prezinte 
faptele de mal sus drept „o glu
mă nevinovată", aduclnd drept 
argument cinci „certificate de 
bună purtare" de la foștii săi 
colegi de serviciu. Instanța. ti
vind In vedere însă un alt certi
ficat, care vorbea de o condam
nare mai veche pentru delapi
dare, a interpretat „gluma" 
drept... ceea ce era. In consecin
ță. pentru infracțiunea de înșe
lăciune, Z.0. a fost condamnat 
la un an închisoare.

Mlhal 1ONESCU

rite acestora pentru a fl ajutate In 
gospodărie 7 Sau : au fost consul
tate cele aproape 7 0®9 de mame-; 
salariate dacă nu ar dori să lase In 
supravegherea cuiva copiii cit timp 
slnt la serviciu 7 Sau...

Din păcate nici un director nu ne-a 
putut face dovada că Instituțiile pe 
care le reprezintă ar fi analizat. In 
mod organizat, pe baza unor cerce
tări amănunțite, solicitările populației. 
Or, prima condiție pentru a satisface 
aceste solicitări este să le cunoșil, 
si aJ un inventar precis a ceea ce 
lipsește din nomenclatorul servicii
lor. Faptul că In județul Mehedinți 
se refuză extinderea gamei de ser
vicii sub pretextul Inexistenței so
licitărilor, ne îndreptățește să cali
ficăm acest refuz drept nefondat.

în lunile septembrie, octom- 
brio șl noiembrie, O.N.T. „Car- 
pațl“ București organizează o 
serie de excursii In R. P. Polo
nă, pe itinerare dintre cele mai 
atractive. Excursioniștii pot vi
zita. Intre altele. Varșovia, ca
pitala R. P. Polone, cel mai 
mare centru economic, politic, 
administrativ șl cultural-artistic 
al țărlL Aici se vor vizita noile 
construcții ale Varșoviei, fostul 
Ghetto, parcul șl palatul La- 
zienkl, Palatul științei șl mu
zeul Witanow. construit in stil 
baroc. Alte puncte atractive : 
Cracovia — vechea capitală a 
Poloniei, salinele, de ta Wte- 
lliăka ele. Prin O.N.T, „Carpați" 
București șl oficiile județene de 
turism. 1a cererea colectivelor 
din unitățile socialiste, se 
organiza excursii
In R. P. Polonă cu programe 
diferite și la datele solicitate.

ă cu patru interiore- . neta, cazane, cadre de buldozer, dls- 
dlrecțlei județene de tribuitoare pentru ciment vrac, vom

' ' face vagoane remorcă etc., etc. Cind’
să ne mal ocupăm șl de ‘servicii 
publice 7

Discuția se Încinge. Dar— ciudat 
— flecare interloretor este preocu
pat. nu atit de găsirea unor soluții, 
ci de a face demonstrația că insec
tarul său, nu este posibilă organizarea 
serviciilor respective. Supunem dis
cuției, In chip de contranrgument, 
faptul câ > In multe orașe asemenea 
servirii pentru populație a-au orga-

Cltltorul Adrian Grlgo- 
rescu din comuna Dom
nești—Argeș zice că încă 
de acum un ari a fost vor- 
ba să se amenajeze in a- 
ceastă comună uri hotel. 
S-a cumpărat o clădire șl 
s-a dus vorba că va fi 
transformată in hotel, res
taurant, braserie. Se vede 
treaba că vestea a fost re
cepționată șl mai sus, că 
hotelul cu pricina a apărut 
și pe o hartă turistică. Vin

im f
— Cind țl-e somnul mal 

dulce decît mierea ori al- 
vlța atunci Încep „depozi
tarii" să dea de-a dura bu
toaiele metalice | ori să În
carce sau să descarce alte 
mărfuri și mai metalice. 
S-a mal ®i nimerit ca mun-

Magazlnul „Bijuteria" din 
Blrlad.

— Două verighete, vă' rog.
— Aveți adeverință 7 Dacă 

aveți, vă servim. Dacă nu, nu !
— Adeverință cd urcau să 

cumpăr două verighete 7
— Adeverință cd slnteți logo

dit. Fără adeverința aceasta, 
nici nu stăm de vorbă I

Replicile slnt strict autentl-' 
ce. De mai bine de un an de 
zile, la Blrlad nimeni nu poate 
cumpăra verighete de la maga
zinul de bijuterii decît dacă în
deplinește clauza de mai sus, 
adoptată, se spune, de forurile 
comerciale locale la sugestia 
consiliului popular municipal. 
Să mal spună cineva că la Bir- 
lad' tinerii candidați la căsăto
rie nu se bucură de toată aten
ția 1 Rămine de văzut numai un 
Sr lucru : cum poate fi „lo- 

5" ca cu legile generale de 
comerț care, slnt incompatibile 
cu asemenea clauze.

BĂRBAȚI CUMSECADE

asupra serviciilor pu-
Cîteva — De fapt alta e problemă. In- 
pre&u- cearcă să scoată discuția din Impas 

doar reprezentantul Industriei locale. So
licitări ar mal fl ele, dar slnt foarte 
multe sarcini dc producție. Noi, do 
exemplu, fabricăm mori cu cloch-

ritorll de aici să fii tare 
vrednici. Nu Se odihnesc 
nici noaptea. Fac zgomot 
în acord. Dormi dacă poți I 
Am reclamat șl nimeni de 
la LQȘ. Alimentara,nu vi
ne In ajutorul nostru.

ERATĂ LA 0 HARTA
TURISTICĂ

Comuna Botenl din Ju
dețul Argeș este de mal 
multă vreme electrificată. 
Cu toate astea. In această 
comună cică este mal bez
nă derit înainte, ne scriu 
mal mulți cetățeni.

— Cum vine povestea 
asta cu mal multă beznă 7

— Dacă Intri In comună 
cind Începe- aă se întunece 
vezi becul, drăguțul de el. 
cum începe să dea lumină. 
Șl dă' lumină, șl dă plnă 
plesnește filamentul In el. 
Se face beznă 7 Mal beznă 
derit Înainte. Fondurile

conunuu.
S-a declanșat imediat un adevărat 

potop de explicații. Fiecare a ar
gumentat că localitățile din Județul 
Mehedinți nu un număr redus de 
locuitori șl, in consecință, cererea 
de servicii • mică față dc alte 
județe.

Desigur, localitățile țării se deo
sebesc Intre ele : unele slnt mal 
mori, altele mai mici. Decurge insă 
do aici concluzia că cetățenii clin 
județul Mehedinți trebuie să aștep
te organizarea serviciilor solicitate 
plnă cind localitățile lor vor de
veni orașe cu sute șl sute de mii de 
locuitori 7 Firește că nu. O dovadă 
In plus ne-au oferit-o chiar dosarele 
cu rapoarte, bilanțuri șl informări ale 
color patru Instituții cate — teoretic 
— se ocupă In Județul Mehedinți cu 
prestările de servicii (Informări tri
mise forurilor ierarhice ori prezentate 
In diferite ședințe). Ca un leit-mo-

vlnă sarcina de 
era detaliu! sufletesc și ______
pe col plastic. Iar compozitorii noș
tri să înțeleagă că o operă trebuie 
șl văzută șl auzită. Cred, do aseme- ’ 
nea, că, nu ar trebui să mai persiste 
șabloane de glndlre In ceea ce pri
vește concepția de realizare a unui 
spectacol.

O cotitură ar fi — șl cred că 
acum teatrul nostru o poate face — 
realizarea unui reviriment de gln- 
dlro șl opțiune in politica reperto
riului, in așa fel incit preclasicii, 
clasicii, romanticii șl, mai ales, 
CONTEMPORANII să-și găsească in 
egală măsură iorel de cinste în re
pertoriul permanent al teatrului li
ric.

Nu este nuil puțin adevărat că In 
ultima yreme, datorită orientării Im
primate, colectivului nostru, Opera 
română a găzduit o serie de Încer
cări notabile re lucrări originale, 
inspirate din contemporaneitate. Șl 
lot atit de adevărat este faptul ' că 
primirea călduroasă făcută lor de 
publicul larg a validat justețea aces
tei orientări. Opțiunea Inoasiră să fie 
definitivă către spectacolul de Idei, 
angajam, care înseamnă de fapt o 
realitate artistică valabilă. Avem su
ficiente 1 forte artistice șl condiții 

«materialo‘optime pentru a se realiza 
tacfeât;' clejdderat. Ele trebuie dubla- 
Ktfde’i'intraJul de opțiune pentru 
adevărul artistic, de cunoașterea 
realităților spirituale ale spectatori
lor. Astfel, spectacolul de operă, rn- 
cordlndu-se la exigentele sensibili
tății contemporane, va polariza Inte
resul spectatorilor, către sala operei 
sa vor îndrepta cu tot mal multă 
încredere spectatori din toate gene
rațiile.

Rubrică redactate de : 
Dumitru TÎRCOB 
Ghconjhe DAVtD 
și corespondenții „Sdntoii1

județean, 
nldpale, orășenești șl, comunale, 
calitatea ce o au de reprezentante 
ale intereselor tuturor locuitorilor, le 
rovine datoria de a sprijini și în
druma permanent și organizat acțiu
nea do extindere șl perfecționare a 
rețelei unităților de servicii, In 
funcție de solicitările populației, pe 
măsura cerințelor unei vieți civilizate.

CURSA 1392 A FOST
„PRIMENITĂ"

înțeleagă.
ibui făcut 7 In primul rind, 

să nu mai existe rețete fixe de cum 
trebuie realizat un spectacol de 
operă, cum trebuie interpretat. Cert 
să fie un singur lucru : spectacolul 
să fie un eveniment artistic mulll- 
iaicral care să placă, să emoționeze, 
să convingă pe spectator că cele 
ce se Inllmplă pe scenă sini crimpee 
de viață omenească, slnt fapte sl 
gloduri cnre-i aparțin șl iul in egală 
măsură, cn șl celor dc pe scenă. 
Să nu se mal realizeze (sl de aceas
ta slnt convins că conducerea tea
trului Iți dă seama prea bine) spec
tacole înțelese formal „în normă", 
ci spectacole re un înalt nivel 
de glndlre și de rezolvări ar
tistice care să se impună. Să 
se ceară interpretului o pregăti

re particulară 
__ _____ ________ penbru a realiza 

o contopire rea
lă cu personajul 

puncte de vedere im cXî d«111 
pupitru o dăruire 
tOUlă COllll tiO 
pe scer.fi. Regi
zorului să-l ro- 
bază de a lu- 

nu doar

— Dar ce au pățit bie
tele dv. autocamioane 7

— Tremură din tonte 
„mădularele". în campa
nia agricolă a trebuit să 
facem zeci de transpor
turi pe drumul național 
Găeștl-Ghlmpațl. Din satul 
Ulleștl plnă In Petreștl slnt 
hirtoape de ți-e milă să 
plimbi prin ele chiar șl un 
șef de ta „Drumuri". Și 
unde pul că pe marginea 
șoselei, din zece In zece 
pași, fac plajă șl băi de 
nămol grămezi de balast

. ,t de această artă, exl- 
„ ,  —Je față dc spectacolul de 
operă au sporit considerabil. Șl nu 1 
mai este satisfăcut de ceea ca vede 
șl aude. Mulți dintre noi nu vor să 
accepta in ruptul capului că un 
spectacol de operă trebuie văzut și 
nuzii. Mal sini dirijori bucherl, care 
consideră că slujesc cu adevărat țe
lul suprem al genului prin respecta
rea inexpresivă a partiturii ; cine 
cintă In spectacol, cum arată cel ce 
cintă In spectacol,, cum e®le realizai 
spectacolul, toate acestea 11 intere
sează într-o foarte" mică măsură. 
Totul cale să sune bine, no- 
teîe să fie datate ‘-corect și 
nă-i dea cit mal puțin’ "d^'^tUrcă'?'"^ 
la., pupitru. De 'aaemcneavA 
ni fit regizori carc-și f unfflJmcntefâi'1^ 
realismul lucrărilor prlntr-o platitu
dine dc mijloace de expresie sceni
că, In care staticul este justificat 
prin plastică. Iar plastica cn fundal 
ajutător pentru crearea ața-zisei 
atmosfere ce se degajă din specta
col. Unii intcrprețl, dominați dc pre
judecăți, desconsideră orice nu le 
dă satisfacții vocale — dnd nu au 
de cintat arii â la Verdi sou Puccini, 
cind li sa cer o contribuție de cul
tură muzicală mal mare șl o dăruire 
interioară In rol. Unii Interpret! și 
chiar compozitori, care abordează 
drama lirică, frecventează insuficient 
sala de spectacol — clieodată 
calcă cu anii ta teatru —, iar 
zultatul este că cunosc prea

— De ce gospodăria comunală 7
Să se ocupe de „problemă" Indus-1
lila locală I

— Noi ? Mai bine 'cooperația de ____ __________ _.
consum I ■ derile din județ lucrează peste

— Și mă rog, de ce tocmai coo- do salariate. Ce servicii le sin 
perația de con
sum 7 Coopera
ția meșteșugă
rească ce face 7

— Coopern-
ț 1 a meșteșugă
rească s-a mni o-
cupat. Să încerce 
gospodăria comu
nală I

Vaslie Alexandru din sir. 
Oltuz nr. 3 Caracal a că
lătorit nu ,de nulii cu cursa 
1392 Strehnla-Roșlori N. Și 
zice că s-ar fi simțit mal 
bine dacă rămlnea acasă șl 
asculta cum cintă bibili
cile.

— De ce nu v-ațl simțit 
btae in curea 1392 7

— Am călătorit mult pa 
C.F.R., dar, dezordine ca in 
această cursă', mai rar I 
Becuri sparte, dulii smul
se. perdele legale re sir
enă, un geam da, unu nu. o 
oglindă pe Jumătate, alia 
numai pe un colț, tapițeria, 
barem, parcă era trecută 
prin luptele de ta Călugă- 
renl, tar pe jos coji de' se
mințe, fulgi™

Scrisoarea am trimb.-o 
regionalei C.F. Craiova ca
re este „marna" acestei 
curse șl prin scrisoarea 

ne asigură că a 
„primeniIrb" și o va „pri
meni" mal des.

turiștii, caută hotelul, dar 
hotelul nicăieri.

Șl ce propuneți, să dăm 
noi o erată ta harta turis
tică 7 Dacă după apariția 
eratei apare șl hotelul 7 
Propunem s-o lăsăm așa. 
poala se păcălesc șl alțiL.. 
Știm noi cine.

în ultima vreme, despre genul 
operei a început să ®e discute mai 

1 mult. Aceasta înseamnă că începe 
î să Intereseze mal mult acest gen 
' atlt de complicat șl pretențios. 
' Radlotelevlzlunea română orgnnlzea- 
fză un concurs de lucrări dc operă, 
'balet șl operetă. Și aceasta asie 
Lfoarte bine. Toate acestea m-au 
'determinat să scriu rlndurilc de mal 
Jos. Publicul. In ultimii ani. nu mni 
vine In număr mare la operă. Cau
zele slnt multiple. Dintre ele ales 
doar clteva : unele spectacole plute 
si învechite, distribuții neomogene, 
concurența televiziunii, reclama de
ficitară. paradoxala lipsă de pe ofta 
a unor nutri dnlărețl români ce 
cintă rar pe scenele noastre ele. 
Toate cele relatate mal sus slnt Insă 
adevăruri parțiale.

Lucrez de aproape două decenii In 
teatrul liric, teatru al cărui amplu 
angrennj s-a dovedit nu o dată,- in 
decursul anilor, 
sensibil la iot 
de cit înnoitor, 
opac ți uneori a- 
presiv atunci dud 

„se cerea altceva 
ulecit ceea ce s-a 
făcut pină acum. 
Aș mal adăuga 
că unor artiști 
dacă le încredin
țai să joace un 
rol de compoziție, ca necesi
tă și talent șl voce, li con
siderau rol periferic In distribu
ție. A existat o perioadă isto
rică lungă, cind genul operei s-a 
bucurat de o largă popularitate. Cind 
sălile teatrului de operă erau arhi
pline, cind tineretul, la galerie, re 
partitura In : .înă, urmărea emoțio
nat desfășurarea spectacolului, a- 
plaudind jjerformanțele marilor dn- 
tărețl etc. Vrem sau nu vrem, ne 
convine sau nu ne convine, realita
tea Insă ne confirmă că vremurile 
s-au schimbat radical Că altul este 
astăzi spectatorul do operă, Iar gus
tul său 
gențele

Dar este bine, tovarășe 
Vasile Alexandru, dacă 
veni vorba de această cursă, 
ră ntragem ntenția și că
lătorilor. Căci nu-i lotul să 
ai, ci să șl pfislrezL Că nici 
dumnealor nu slnt străini 
de dezordinea do mal sus. 
Trebuie să le spunem că 
altfel, vorba bibilicilor dum
neavoastră, e... Păcat I Pă
cat I Păcat I Păcat I

nu 
re- 
pu- 

țln din ceea co Înseamnă acest gen. 
Și atunci mă întreb : este oare 

publicul vinovat că nu mal arată 
prea, mare interes față de unele din 
spectacolele noastre 7 Răspunzători 
sinlem, In primul rind. noi, cel ce 
muncim Intr-un teatru de operă. 
Nu se poate, re tare vechi, să fău
rești un teatru nou. Nu poli cere 
public in sălile de spectacol fără a 
satisface dezideratele accatuta. mai 
ales acela dc a răspunde , la marile 
întrebări ale epocii noastre, la marile 
frămlntărl șl bucurii ale omului do 
astăzi. Uneori nu precupețim elo- 
clnță în ședințele noastre de colectiv, 
in a vorbi despre o artă care să 
slujească țelurile nobile ale omului, 
dar aceasta o vrem numai re Verdi șl

Retranscriem replici autentice ta o discuție,autentică cu 
tori din județul Mehedinți : ing. Gb. Fillmon, directorul (" 
gospodărie comunală, Ing. Gh, Zaharcscu, vicepreședinte al uniuni! Județene 
a cooperație! meșteșugărești. Ștefan Doană, directorul întreprinderii econo
mice Județene a cooperației dc consum, Vlrgll Ilobilcă, șef dc serviciu ta 
direcția județeană de industrie locală. Primul zice :

Șl cum cercul 
discuției se în
chisese, cei pa
irii nu luat-o de 
la IncepuL

Dc fapt, ce 11 
se ceruse 7 Ceva 
Imposibil de rea
lizai 7 : Nicide
cum I Pusesem 
fiecăruia In față 
cile o listă cu 
servicii dintre 
cele mal obișnui
te — mutarea 
mobilierului, 
tre ținerea 
in țel șl 
închirieri de 
bicele, serviciul 
de decorațlunl 
Interioare, lus
truitul mobilei, 
rașchetatul par
chetului. iustragerle etc. După 
lectura listei de servicii II rugasem 
pe cei patru să ne apună dne ar 
dori să Ie organizeze. ■

Rezultatul e discuția consemnată la 
începutul acestor rindurf.

Cum a fost rriollyai refuzul 7
— Mai întll de toate, încearcă o 

explicație reprezentantul coopera
ției meșteșugărești, In Județul nos
tru nu prea slnt solicitări pentru 
asemenea servicii.

— De unde știți neext lucru 7 Ați 
studiat solicitările populației 7

— Ei, nici chiar așa 1 De cercetat 
n-am cercetat, dar știm șl noi de la 
unul, de la altul, că doar vorba 
umblă...

Nu ne-am propus să alcătuim aid 
un studiu i , ‘__ 'J '
bllce din județul Mehedinți 
fapte araUl Insă clar că 
pusa lipsă de solicitări este 
o scuză de circumstanță. Să exem
plificăm : In- localitățile acestui Ju
deț se construiesc anual circa 1 MO

,,Pe roall- 
dln planul de 

tehnico-organizatorice“.i. 
Consultăm nln- 

____, nul M.T.O. ne nmnniM Ujujna perioadă 
’ șt ' pbservfim că ' 

diversificarea nu 
e_. diversificare. 
De ce 7 Planul 
respectiv se re
feră mai degrabă 
ta dezvollnrc-i 
rețelei de nlclleț-a 
(Drin înființarea 

Sa______ unor unități de
profite deja exte- 

53 tente) decil la
o-gn ni za rea unor 

, activități noi.
— Da. nve’,1 

r ’ dreptate. recu
noaște cel care 

> ne oferise planul
M.T.O.. dor nșa II 
mul SDuncm nai 
planului de dez
voltare : plnn do 
diversificare a 
serviciilor (1?) 

Unitățile care se 
ocupă re servi
ciile către popu
lație In județul 
Mehedinți nu In 
prezent serioase 

dificultăți In realizarea sarcinilor da 
plan privind încasările din prestații. 
„Recordul" In materie 11 deține coo
perația meșteșugărească : pe primul 
semestru al anului ' curent a înre
gistrat o restanță de plan dc aproap® 
13 ta sută. Iată încă un motiv pen
tru care introducerea unor servicii 
noi solicitate de populație trebuie să 
constituie o preocupare de prim 
ordin pentru toate întreprinderile 
șl organizațiile de specialitate locale. 
La rindul lor, consiliului popular.

consiliilor populare mu
lti

- '1 l-, 5

scer.fi
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Excelenței Sale FERDINAND MARCOS
Președintele Republicii Fillplne viața internațională

■■ . r ■ I

Vestea Inundațiilor dare au provocat țării dumneavoastră pierderi de 
vieți omenești șl pngube materiale,ne-a întristat profund.

în numele poporului șl guvernului român, exprim Excelenței Voastre, 
precum șl familiilor Îndurerate., sincera noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă rog să primiți. Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru felici

tările cordiale pe care ml le-ațl adresat cu ocazia realegerii, mele In 
funcțLa de președinte al Islands!.

La rindul meu, exprim aceleași urări pentru dezvoltarea bunelor 
relații dintre cele două.țări ale noastre.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda

Tovarășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit, Joi/delegația Parti
dului Comunist din Columbia, for
mată din tovarășii Jose Cardona Ho
yos, Horacio Saldartaga, membri ol 
C.C. al P.C. din Columbia, șl Yira 
Castro de Coperta, redactor ta ziarul 
„La Voz Proletnrla*, organul central 
al P.C. din Columbia, care, la invi
tația CC. al P.C.R., face o vizită in 
țara noastră.

Au participat tovarășii Ghtzela 
Vass, Alexandru Ionescu, membri al

CC. ol P.CR., șl Petre Constantin, 
adjunct do șef de secție la CC al 
P.CR.

Cu acest prilej, s-a efectuat o In
formare redprocă cu privire 1a preo
cupările actuale șl la activitatea Par
tidului, Comunist Român șl a Parti
dului Comunist din Columbia. Au 
fost abordate,-de asemenea, probleme 
privind dezvoltarea continuă n rela
țiilor de prietenie, colaborare șl soli
daritate Internațlonallstă dintre cele 
două partide.

Discuțiile s-au desfășurat lntr-o 
atmosferă sinceră, do caldă prietenie.

Plecarea delegației
Partidului Comunist Libanez

de specialitate
La Minis torul ~ Educației șl învăță-, 

mtetulul, Joi, a avut loc ședința de 
constituire a Consiliului Invățămln- 
tulul profesional, tehnic și liceal de 
Specialitate, din care fac parte re
prezentanți ai ministerelor șl al ce- 
lorialte organe centrale care au școli 
In subordine, al organizațiilor jude
țene de partid șl de tineret, cadre ; 
didactice, oameni de știință ®I cui-; 
tură, specialiști din producție.

în calitate de organ deliberativ al 
Ministerului Educației șl Invățămln- 
tuluL Consiliul va stabili măsurile 
necesare te vederea îmbunătățirii ; 
continue a invățămlntului profesio
nal, tehnic șl liceal, pentru a trans-

1i1 
■iii
i

!
I

pune In viață holărirlle Conferinței J 
Naționale a Partidului Comunist R<> j

PHENIAN 10 (Agerpres). — Dele- 
tțta Uniunii Naționale a Cooperatl-gnția . ,...... ...

velor Agricole de Producție, condusa 
de Gheorghe Petrescu, președintele 
uniunii, care se află Intr-o vizită In

Coreeană, a avut o convor- 
leteneăscâ in probleme de

R.P.D. l 
blre prici 
interes comun cu Kim I Yum, pre
ședintele Uniunii oamenilor muncii 
din agricultura R.P.D. Coreene.
„ .- " i- ’ T ■ ' '

R. P. UNGARĂ

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU 
*;, Președintele Consiliului de Stai al Republicii Socialiste România 

în numele Consiliului Federal exprim Excelenței Voastre întreaga 
noastră gratitudine pentru amabilele urări și felicitări pe care ați binevoit 
să mi le adresați cu ocazia sărbătorii naționale a Elveției

Profund mișcat de mesajul dumneavoastră, vă adresez, la rindul 
meu, cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și 
prosperitatea Republicii Socialiste România.

Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația Partidului Comunist Liba
nez, formată din tovarășii Nadim 
Abou Samad. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. Liba
nez, șl Georges Batal, membru al 
C.C. al P.C.L., care, la Invitația C.C. 
ai P.C.R., a făcut o vizită ln țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost salutată de' tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar ni C.C. al P.C.R., 

.Teodor Marinescu, membru al CC. al 
P.CR., șl Andrei. Vela, membru su
pleant al CC al P.CR., șefi de sec
ție ta CC al P.C.R.

măn, cu privire ta pregătirea forței 
de muncă necesară economiei națio
nale.

A fost analizat șl supus spre apro
bare proiectul de program al Cop- 
alliulul pe anul 1S72 șl au fost dez
bătute proiectele îmbunătățite ale 
nomenclatoarelor meseriilor șl spe
cialităților care se pregătesc prin 
școli profesionale și ucenicie, licee de 
specialitate și școli de maițlrt.

(Agerpres)

I
I

BUDAPESTA 10 (Agerprcs). — 
Guvernul ungar a examinat, in ca
drul ședinței sole de Joi. raportul 
prezentat de președintele Comltctu-ff 
lui de Stat al Planificării cu privire 
la măsurile luate In scopul îmbună
tățirii balanței In domeniul con
strucțiilor capitale — relatează agen
ție M.T.L Printre aceste măsuri sa 
numără atnlnorca Innui 
mari șantiere. prcvL_ _
cepului anului In <?
----- „...L™/. .Inaugurării unor

’ăzuta pentru In-
—„---- ț-------- ... curs, șl reducerea
alocațiilor de stat legate de aceasta.

Totodată, a fost Introdus un regim 
mal strict In ce privește condițiile 
de acordare a creditelor către între
prinderi. Măsurile luate au avut 
deja un efect pozitiv, contribuind ta 
Îmbunătățirea disciplinei finandore.

Consiliul de Miniștri a aprobat 
raportul șl a trasat ca sarcină mi
nisterelor de resort, șefilor de depar
tamente șl consilii locale să Între
prindă noi măsuri pentru îmbunătă
țirea balanței Ln domeniul construc
țiilor capitale.

celor

lu-

INTRE 13 Șl 17 AUGUST

Flacăra olimpică
străbate România ! 9

Arma-

foste In repetate rlndurl îh 
al voleiului contl- 

iclat cu victoria po

VOLEI: Turneul preolimpic 
de calificare 

de la Montpellier
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Președintele Confederației Elvețiene ORIENTUL APROPIAT
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îartlerulul genc- 
al •rezidentului.
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Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului dc Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mesajul adresat de Excelență Voastră, cu prilejul sărbătorii națlo- 

nnle belgiene, constituie o mărturie a legăturilor de prietenie care unesc 
cele două țări ale noastre.

Am fost foarte mișcat șl ex->rim pentru aceasta Excelenței Voastre 
vlLle mele mulțumiri.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

13 șl H august. In (ori i Vremea ya £1 
călduroasă și frumoasă. In nord-veslul 
tării șl In roita do deal șl de munte 
ee vor produce uncie Innorări și vor 
fi posibile averse Izolate de ploaie șl 
descărcări electrice. Vint slab piuă la 
potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 13 șl a de grade, iar 
maximele Intre 35 șl 33 de grade, mal 
ridicate In sudul lăril. La București s 
Vreme frumoasă șl călduroasă, cerul va 
fi variabil, vlnt alab piuă la potelvlL 
temperatura ac menține ridicată.BAUDOUIN

• SPORT • SPORT • SPORT © SPORT ® SPORT
D ri/‘. • • • • .. - ■ ■ ■ ■

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

Bun venit 
la Măgura!

Pe biciclete 
la Munchen

H
Flacăra olimpică IL-. hprlhră ta 

finele lunii trecute pe- muntele 
Olymn — vu străbate, In drum spre 
MUnchen, șl țara noastră I Iată un 
foarte important eveniment, anun
țat de mal multă vreme, care vo 
deveni realitate peste puține zile. 
Duminică, ta Giurgiu, torțn olim
pică vo fl preluată de sportivii ro
mâni de ta sportivii bulgari. In 
cadrul unei festivități speciale ce 
are loc pe „Podul Prieteniei*, ta 
ora 11.45. Apoi, purtată de actuali 
sau foști sportivi fruntași (meda- 
HaU olimpici, campioni sau record
mani naționali ele.), va străbate un 
traseu de 642 km, trcclnd prin Ju
dețul ILFOV, municipiul BUCU
REȘTI. județele DÎMBOVIȚA (pe 
ta Titu, Glîmbocnta). ARGEȘ (To- 
polovenl, Călineștl, Pitești. Valea 
Ursului. De-duleștl). VÎLCEA (Bli
dari, Rm. Vllcea, CăllmăneșlJ, Co- 
zta. Gura Lotrului, Balota, CSIneni), 
SIBIU (Tălmaclu. Șclimbăr. Sibiu. 
Apoldul de Sus). ALBA (Sebeș, 
Alba lulta. Vințul do Jos). HUNE
DOARA (Orăștle, Simerta, Călan, 
Hunedoara, Devo, Mintia, Gura 
Sada, Zam), ARAD (Ilteu, Vărădla 
de Mureș. Llpova, Arad. Vinga). 
TIMIȘ (Orllșoara, Timișoara, Dela. 
Moravița). In ziua de 17 august, ta 
ora 10.30, ștafeta olimpică va fl 
preluată, ta punctul de frontieră 
Stamora Moravița. de sportivii din

' r Iugoslavia. Pe to*, acest. traseu,. ne 
vor efectua 383 de schimburi de 
ștafetă.

Flacăra olimpică vn „înnopta* — 
prilejuind festivități speciale — la 
Bucuroșii (13 august), Sibiu (14 au
gust), Deva (15 august) șl Timi
șoara (16 august).

In vederea acestui moment Ine
dit (este pentru prima data, te is
toria Jocurilor Olimpice, clnd fla
căra sacră trece prin România I). ta 
București, In organizarea Consiliu
lui municipal pentru educație fizi
că și sport, va avea loc un amplu 
program polisportiv, pe stadionul 
..23 August*. Slmbătă șl duminică, 
de ta ora 17,38 (programul se pre
lungește in nocturnă), re dispută 
cuplaje de fotbal cu echipele divi
zionare Dlnamo. Steaua, Steagul 
roșu Brașov și Sportul studențesc, 
demonstrați! de lupte, Judo, gim
nastică. curse do clcllstn. motocl- 
clism etc. Duminică, Intre orele 
19,15—20, pe stadion va sos! șta
feta cu flacăra olimpică, torta fiind 
purtată te Incintă de doi cunoscuțl 
recordmani do atletism -■ Valeria 
Bufanu șl Gheorghe Cefan.

_.în prima el noapte pe pămln- 
tul românesc, flacăra olimpică va 
poposi Intr-o cupă specială, am
plasata pe un postament ln scuarul 
din fața Cose! Centrale a

5ÎONTPELLIER. — Faza finală a 
turneului preolimpic do volei mas
culin a continuat miercuri seara Ur- 
zlu cu meciurile Olanda—Franța șl. 
România—Polonia. Pentru cel mal' 
miilți dintre spectatori șl specialiști, 
succesul olandezilor In față echipei 
țării gazdă nu a apărut ca o surprl- 

'Ză. Voleibaliștii 'olandezi ! nu făcut
. /.mi/SPW®JlM .. suit yjUțțrîc. demon-, 

- . strtad calități de votată-șl, o iireg.i--.
tlre' f.izică deosebite.'. El nu cîsUgnf,'’ 
ta mare luptă, cu 3-2 (6—15, 15—11, 
18—14. 13—15. 15—0).

Partida România—Polonia (două e- 
'chlpe: fost. X/X.1.’ 
eșalonul fruntaș

■ rtental) s-a Inch 
lonezllcr. Scorul cu care am pierdut 
(3—0 : 15—13. 15—3. 15—0). dar mal 
ales Jocul ln sine, nu nemulțumit și 
au surprins totodată’ po antrenori sl 
pe ceilaițl .specialiști ce însoțesc 
lotuL Ieri dimineață. Intr-o convor
bire telefonică, prof.' Aurel Predescu 
sublinia că aproape niciodată volei
baliștii români nu au făcut un meci 
ntit de slab. Preluări slabe, pase im
precise. atacuri fără' forță, direct In 
fileu sau In blocaj — tată sulta do 
greșeli ce n determinat insuccesul. 
De partea cealaltă, formația polone
ză a jucat foarte exact, cu multă 
dlrzcn'e. obținlnd o. meritată victo
rie care Ie asigură calificarea te 
turnoul OllmDlc de ta MOnchen.

în acest fel. pentru cel de-nl doi
lea loc vacant ln .turneul ollmolc. 
decisiv a devenit meciul România— 
Olanda. Partida s-n desfășurat asea
ră către miezul noojll. oină ta închi
derea ediției rezultatul nenarvenln- 
du-pe. Fără tadolnlă. voleibaliști! 
noștri pornesc favorlțl. normal ei nu 
pol rata victoria șl deci calificarea 
pentru Mttncben— .

Cu această tradițională urare/ 
ospitaliera tabără de sculptură 
de ta Măgura șl-a primit șl In 
acest an oaspeții : 16 tineri ar
tiști plastici. Aflată ta a treia 
ediție, tabăra de 1a Măgura se 
bucură de un targ ecou In lu
mea artiștilor plastici din În
treaga țară. Aid, din blocurile 
mari do piatră, răsărite cri din 
pămtnt, cel 16 sculptori din 
«arta acestui an vor adăuga noi 
opere valoroase acestui veri- 
tabli muzeu In aer liber. Iji . 
realizarea lucrărilor se va' ține 
seamă de peisajul înconjurător, 
de un..pitoresc Inedit, tar, .sursa t 

t ’ iii/’ THSjffiiațib "o^"Ș5tÎ3tlfure/"“țrl / 
bună parte, bogalul tezaur fol// 
doric.

Nouă ani la rind, cei
buni elevi la Învățătură șl la 
sport de ta Școala generală din 
comuna Mlcfalău au participat, 
In-vacanțele de vară, sub con
ducerea inimosului lor profesor 
de educație fizică, Feher Akos, 
ta turnee — circuit pe biciclete 
in jurii, precum și ln Austria, 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.S.F. Iugoslavia, R.P. Polonă, 
R.P. Ungară șl Turcia, duclnd 
cu el mesajul do prietenie al 

Tinerel generații din România.
In aceste zile, caravana micilor 

: bldcllșli din comuna Mlcfalău 
seJatlă. <4!n nou la drum. De 7 ssnnAhil I mîtH1

Ș.-’i.;- ■ ”■■■■ ■■

r‘ data., t)C0a,ștal, punctul- termlmiș: 
. al-r-„expediției* este orașul 

’“'MOncheii, unde vor sosi in a- 
junul deschiderii olimpiadei.

Hotelul Somenic din Reșița

în cîteva rînduii
ȘAH. — In runda a 12-a a turneu

lui zonal de șah (pentru campionatul 
mondial) de ta Helsinki. Florin 
Gheorghiu l-a învins pe austriacul 
Robatsch. Matulovlcl a dștlgut ta 
Jacobssert, Matanovld ta Szmldl, 
Timman la Vestfrtnen și Radulov ta 
Andersson. In clasament conduce 
Radulov (Bulgaria) cu 0 puncte, ur
mat de Florin Gheorghiu (România) 
și Hecht (R.F. a Germaniei) eu cite 
8,0 puncte, Matanovld (Iugoslavia) — 
7,3 puncte ele. TENIS DE MASA. — 
Ln Velje (Danemarca) nu luat sfirșlt 
întrecerile pe echipe din codrul ce
lei de-a I5-a ediții a campionatelor 
europene de Juniori. Competiția mas
culină s-a Încheiat cu surprinzătoa
rea victorie a selecționatei Franței : 
3—4 în finală cu Cehoslovacia. In 
meciul pentru locurile 3— 4, Suedia— 
U.R.S.S., 5—4. La feminin, pe primul 
loc -s-a clasat echipa U.ILS.S. care, 
in Intllnlrea decisivă, a Învins cu 
3—1 formația Ungariei. Concursul 
rezervat echipelor de junioare miel

a fost clștigat de formația Ungariei 
ta finală 3—0 cu România. TENIS. ■ 
La Budapesta au Început campiona
tele europene de tenis rezervate Ju
cătorilor nmatorL în primul tur, Ion 
Santel l-a învins In două seturi (8—4', 
8—2) pe vcst-germanul Gottschalk. 
Ceilalți doi tenlsmenl români au su
ferit Infrlngerl : Murețan a pierdut 
cu 6—4, 1—8, 0—8 ta polonezul Nledz- 
vrickl, iar Ovlci cu 4—8. 6—3. 4—6 ta 
Rybarczyte (Polonia). La dublu mas
culin, perechea Murețan—Sfintei a
dispus cu 6—4, 4—6, 9—7 de cuplul 
egiptean Hassan — A Mohamed. 
CICLISM. — Prima etapă a turului 
ciclist al Slovaciei, desfășurată pe 
ruta Trencln—Rujomberg (164 km), 
a revenit cehoslovacului Jan Vlczek 
cu timpul de 4h 12'011", Primul din
tre cicliștii români o sosit T. Pute- 
rltl (locul 28, 1a CM" de dștlgător), 
Andronache, Tănase și Hrlsdveni eu 
trecut linia de sosire cu ultimul plu
ton.

cinema
o DInecuvInlațJ animalele șl co
lii 11 i patria - 0i 11: 15: 18: 
a Apa vie s VICTORIA - ÎS; 18.»: 
03.83.
a Tintin șl templul Soarelui : 
CAPITOL - 043; 11.45: 11.15: 18.13: 
1843; 30.«. la grtdlnâ - M.
a Balada Iul Cable Hogue : FES
TIVAL - 8.15: 11.13: 1343; )6: 1840. 
îl. MELODIA - 8.15: 11: 1343: 18: 
1ILM: 3O.«. MODERN - 8.19; U: 
13.23: 1(3: IW. 11. la grădină - 
M.
a Creierul : SCALA - «.S3: II: 
1340; tat 18.241: 21. BUCUREȘTI - 
1,30: II: 13.S3: 10: 1840; 11. GRA
DINA SELECT - M. ,

XI.

B DacA e mar|l, o Belgia i LU
CEAFĂRUL - 0: 11.15: 13.30; 18: 
ta^5: S3,13. FAVORIT - 0.15: 11J3: 
13.(3; 18; 1«,15; a», gradina 
DOINA - sa.
6 Novăzui, riemooscut t CEN
TRAL - 0: 11.15: is.»: îs: isjk»: 
21. GRADINA FESTIVAL - SO 
a Naurraglațl ln spafiu i FERO
VIAR - 0; ll.w: ILJO: 17.S3: ÎO.JO 
FLAMURA - 0: IÎ.E): 18: 19.M 
ă Ferma din Arizona i EXCEL
SIOR - 0: I3.S3: ÎS: 10.33. GLO
RIA - 0: ILS3: ia: îsjă. TOMIS 
- 0; 1LM: 10. la grSdlnâ - 10JO 
• Directorul 1 BUZESTI - IS.
a Cinci pentru Infern : GRADINA 
BUZEST1 - S3.
a Aventuri la Marea 'Neagră i 
VIITORUL - IS: 10.
a Artă-searfl dansăm In familie t 
VICTORIA - B: II.IS: I3J». CR1N- 
GAȘI - I3.M: 17.0: W.
a Felix Șl Otllla i MOȘILOR — 
18. la grădina — S3.15.

ț-: , : .i . I
Duminica, tradiționala 

competiție de marș

al ziarului Munca
Cea dc-a XlI-a ediție a com

petiției de marș „Marele Pre
miu al ziarului Munca* se va 
desfășura duminică dimineața 
in Capitală. întrecerea, care se 
bucură de un frumos prestigiu, 
are un traseu de 30 kilo
metri, cu plecarea și' sosi
rea ta Palatul j Telefoanelor. 
Primul schimb (după 10 km) se 
vn face ta intersecția Splaiului 
Unirii cu sir. Llnărtel (uzinele 
„Timpuri noi*) ; cel de-ai doi
lea (după alțl 10 km) ta Casa 
Sclntell. Organizatorii ne-au a- 
nunțat Ieri că se contează pe 
participarea n circa 200 de măr
șăluitori (începători, lunlori. se
niori și veterani) din București 
(Dinamo. Steaua. ■' P.T.T„ Viito
rul). Ploiești. Hunedoara si din 
alte centre atletl

a Pidurea pierduta i GIULEȘTI
- 15.M: 18: S3.KL
a Dcnuniatoral — 10: 13: ii; ib: 
18.15, Lacrimi de țigancă — S0.K) : 
CINEMATECA (sala Union).
o Program de desene animate 
pentru copil — 0,43: 11. Mlhall 
SlrogoH - 13.»: 1643: ta;: wiM : 
DOINA.

[Off -

a Lupul negru 1 UNIREA — 15.S0: 
118. la grădină - 13.15 
a Poveștile piticului 
».I5-ia.S3 ln continuare, 
fle flinte documentare 
TIMPURI NOI.
a 73 003 de leghe sub mări : LU
MINA - 0.S3: II: IW: I7.Î3: 50 
a Trei din Virginia : GRIVTȚA - 
S: 11.15: 13.33: ÎS: 18.15: 10.23. VOL
GA - 0: 11.15: 13J0: 18: liB.iB:

a Casa de sub arbori : LIRA 
ULM: 18, la grădină - ».15. 
TAN - ISJ3: IB. la grădină 
20,15.

Bimbo i 
Program 
- S0.1B :

■I .

Asigurarea mixtă de viață
Sub această denumire este 

cunoscută uns dintre cele mal 
răsplndite forme de asigurare, 
din cele pesta 70 practicate In 
prezent de Administrația Asigu
rărilor de Stat. Preferința ce
tățenilor pentru această asigu
rare mixtă de viață so datoreș- 
le multiplelor avantaje pe care 
ca le oferă Prin incheleren unei 
asigurări mixta de viață, oame
nii manifestă, pe do o parte, 
simțul dc prevedere pentru ca
zurile In care în vtațn lor sur
vin unele evenimente neprevă
zute șl, firește, nedorita, tar ne 
de altă parte, realizează econo
misirea planificată a unei sume 
de bani, sumă pc core cetățeni! T 
șl-o stabilesc după dorința lor. ^ocl°rll1 
Această asigurare se încheie pe 
termene de 5. 7. 10. 12. 15
sau 20 do ani șl pentru orice

sumă, 1a alegerea fiecăruia, in
cepted de ta 1000 lei.

Plata sumei asigurate se face 
de către ADAS In următoa
rele cazuri : ta expirarea asigu
rării ; la amortizarea asigură
rii ; te timpul duratei acesteia, 
cu ocazia tragerilor lunare ; In . 
coz de invaliditate permanentă. ' 
ca urmare n unui accident. în 
caz de deces, suma asigurată șa 
plătește persoanei pe care a . 
stabllit-o asiguratul cu ocazia 
încheierii polllel de asigurare. .

Asigurarea mixtă de viață se 
poate Incheta ta responsabilii 
cu asigurările din întreprinderi 
șl Instituții, ta agenții și în

de asigurare sau, 
direct, ta orice unitate terito
rială a Administrației Asigură
rilor de Stat.

a Fantan La Tnllpc : BUCEGI — 
13.85; 18. ta grădină - S3.15.
a Waterloo : DACIA “ -------
18: 1SJO.
a O afacere 1 DRUMUL 3ARII — 
1S.M. 17.85: S3. i-’LOHEASCA -
15.33; 18: 33.15.
a Explozia albă : FERENTARI — 
15.20: îs: S3. , t .
a Floarea-xoarelul : COTROCEN1
- 1543: 10: 50,15.
a Ultimul teen din Gun II1B i 
AURORA - 8: 11.15: 13.33: 16:
10,13: KA3. 1a grădină - 10.45.
a Vedere de pe pod i MIORIȚA — 
10: IM9: 15: 1743: S3.
a Dragoste șl amenzi i MUNCA
- 18: l»:.20.
a Anchetatornl • RAHOVA —
I5.3S: 10: 33.15
a Cortul roșu t FLACARA —
1343: 1#.
a Jocul de-a moartea t ARTA — 
1843: 18. la grădină — 30.15.
a Robin Hood i POPULAR — 15: 
11: S3.XX

a Adio, domnule Chips I t COS
MOS - |5,M; 19.
a Osceola i PROGRESUL — WJO: 
ia: 23.16.
a Copacii mor In picioare : PA
CEA - 15,«: 10: 10.
a Femei ln ofsaid : LAROMET — 
15.33: 17,33: VP.35.

PHOC.HAMUL I

MO Deschiderea emisiunii. Telex.
3.03 CSnifi orchestra „Doina Ar- 

—-ilur" din Pitești. Dirijor 

Publicitate.
Cura de limba germană.-Lec
ția a io-a. Prezint® prof. dr. 
victor Theiss.

gejulul" din Pi 
CSh. Moreanu. 

®.M “ ............. ....
B.«0

Greva generală 
a docherilor britanici

LONDRA 10 (Agerpres). — Cabi
netul britanic a analizat Joi, in ca
drul unei ședințe speciale, situația 
creată de greva generală a celor 
42 009 de docheri, precum șl posibi
litățile pe rare le conferă guvernului 
starea de urgență pentru a face față 
situației. Surge guvernamentale au 
precizat că autoritățile de la Londra 
au amlnai pentru cel puțin o săptă
mână măsura de a recurge la servi
ciile armatei pentru a Înlocui mun
citorii portuari ln activitățile esen
țiale.

După cum se știe, greva celor 
42 0®() de docheri a fost declanșată la 
28 Iulie, pe o durată nelimitată, In 
vederea sprijinirii revendicărilor a- 
cestei categorii de salartați privitoare 
la garantarea locurilor de muncă.

Paralel se folosește și calea trata
tivelor. Astfel, membrii Comitetului 
de recomandări — Jack Jones, liderul 
sindicatelor din transporturi, șl lor
dul Aldington, reprezentantul autori
tăților portuare londoneza — au avut 
o serie de contacte.

NEW YORK 10 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a avut miercuri o între
vedere cil reprezentantul său pentru 
Orientul Apropiat, ambasadorul 
Gunnar Jarring, consacrată examină
rii situației din această regiune. Pur
tătorul de cuvlnt al O.N.U. a decla
rat că rezultatele misiunii mediato
rului Jarring vor fi expuse In rapor
tul pe care secretarul general al 
O.N.U. 11 va prezenta luna vlStoaro 
celei de-a 27-a sesiuni a Adunării 

' Generale a O.N.U.
CAIRO 10 (Agerpres). — Adunarea 

Poporului din R. A. Egipt n fost 
convocată In sesiune extraordinară 
pentru săptămina viitoare, nu anun
țat postul de radio Cairo șl cotidia
nul, „Al Ahrnm", reluate do agenția

Potrivit ziarului „Al Ahram*, 
crărlle sesiunii vor debuta cu un me
saj special adresat de președintele 
Anwar Sadat, In care vor fl evocate 
legea cu privire ta asigurarea unită
ții naționale, măsurile In vederea 
unificării Egiptului șl Libiei șl re
centele evenimente semnalate in si
tuația politică generală.

Quang Tri—citadela

© O relatare a ziarului „Quan Doi Nhan Dan" de pe 
fronturile de luptă din Vietnamul de sud
Agențiile de presă aduc zilnic amănunte despre luptele înver

șunate ce se desfășoară In jurul orașului Quang Tri, capitala 
provinciei cu același nume, complet eliberata de forțele pa
triotice sud-vletnameze. încercările indirjite ale trupelor salgu- 
neze, care se bucură de puternicul sprijin ai aviației americane, 
de â-1 recuceri se dovedesc zadarnice, ele suferind grele Infrin
ger!. în legătură cu aceasta, ziarul „Quan Doi Nhan Dan", or
ganul Armatei populare din R. D. Vietnam, publică un Impre
sionant reportaj al unuia din trimișii săi speciali, din care repro
ducem următoarele :

Sub soarele dimine
ții, cuprind dlntr-o 
privire șoseaua care 
străbate orașul Quang 
Tri, urmărind linia ar
gintie a fluviului. Cn- 
zematele așezate ta 
capelele unul uriaș 
pod Ișl arată acoperi
șurile lucitoare. Pe 
una dintre ele flutură 
steagul roșu-albastru 
cu stea aurie al Fron
tului Național de Eli
berare din Vietnamul 
de sud. Din timp in 
timp trec pe șosea 
grupuri de tineri șl drept forță de șoc, u- 
tinere 
umăr.

Deodată, se aude marc calibru pe o rn- 
zumzetul avioanelor, ză de numai 10 km in 
Iatâ-le deasupra nons- interiorul șl exteriorul 
Irfi. Aparatele Inamice orașului Quang Tri. 
Be Îndreaptă spre sud, • Trupele sud-vletna- 
Iasă dteva bombe șl a- meze au căzut In cap- 
poi dispar. E ora 10 dl- cana întinsă de forțele 
mlneața. Viața In oraș patriotice, găslndu-sc 
Lși reta cursul normal.

...De peste trei luni, 
Quang Tri rezistă In 
fața presiunilor trupe
lor americano-salgo- 
neze aidoma unei 
stinci ' de neclintit 
Brigada a 2-a de pn- 
rașutlștl, considerată

cu pușca 1a nitatoa „cea mal de e- 
lltă* a armatei ma
rionetă, căreia l-a 
fost încredințat rolul 
principal In operațiu
nea împotriva Quang 
Tri-uluL, u fost nevoi
tă să predea „misiu
nea specială* pușcași
lor marini S-a apelat 
apoi ta ajutorul de ur
gență al avioanelor 
strategice „B-52*. Ina
micul a mobilizat pe 
frontul din Quang Tri 
aproape două treimi 
din totalul bombardle-

După ce părăsesc 
sediul Comitetului re
voluționar, ajung in 
vechiul cartier central 
al administrației sal- 
goneze. Zăresc o pati
serie cu acoperișul 
ciuruit de schijele 
bombelor americane. 
Trec de poarta citade
lei șl, împreună cu clțl- 
vn membri ai gărzilor 
de autoapărare, ajung 
In fața fostei reședințe 
a „consilierilor* ame
ricani. Nu mal văd pe celor „11-52° disponibl- 
zld panoul cu lnscrlp-' J~ *- 1---- ---------------
țta respectivă, ti zăresc 
In miinile unul tlnăr 
vesel, caro se apropie 
de noi In grabă : „A- 
șezați-vă pe el, ca să 
vă fotografiez* — iml 
spune. Aici, cu trei 
luni In urmă, era se
diul cartierului 
ral l.
american șl al -șefului 
gărzii autohtonei*. Iz
bucnim cu toții In ris 
șl punem picioarele 
pe panoul unde abta 
se mai distinge ce 
seric : „Cartierul 
slllerflor*...

sGiui pja-cjâ unapviiaui- 
le In bazele militare 
ale Asiei de sud-est, 
adică un sfert din nu
măra! bombardierelor 
strategice ale întregii 
armate americane. In

patriotlce, ... 
prinse ca Intr-o men
ghină. In timp ce tru
pele salgoneze încer
cau să facă față la 
nord, ele erau puter
nic atacate și pe alte 
timpuri de luptă. Co
mandamentul salgonez 
nu a putut aduce In- 
tărlturl ta timp de 
nicăieri, pe toate fron
turile .fiind pus ln fața 
unor viguroase ofen
sive ale patrioțllor.

In rindul comanda
mentului salgonez
domnește confuzia.
Planul operațional îm
potriva Quang Tri- 
ului a fost răslurnat 
Surprinse de vigoarea 
atacurilor armatei de 
eliberare, trupele a- 
merlcano-saigonaze nu 
pot aă-și atingă obiec
tivul, slnt epuizate.

în acest timp, for
țele patriotice iși 
schimba mereu tactica 
de luptă. lansează 
atacuri, periculoase, pe 
neașteptate, din toate 
părțile, prnduclnd duș
manului pierderi în
semnate. De aceea, 
trupele amerlrano- 
salgonezo de pe fron
tul Quang Tri se află 
Intr-o situație critică. 
Orice manevră se do
vedește fără sorți de 
Izblndă, așa cum de

unele săptăminl, pu
ternice efective ale 
U. S. Air Force. U. S. 
Navy șl ale corpului 
do pușcași marini din 
Indochina au aruncat 
circa 7 Odă dc tone de 
bombe; te cursul bom
bardamentelor efec- ,,, , 
luate de ta bordul na- n!1{e' nPnre ■ Întreaga 
velar flotei a 7-a au perspectivă a războlu- 
fost lansate . peste Iul dus do S.U.A. In 
108 OT0 de obuze de Vietnam.
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KievCu prilejul deschiderii la
a expoziției industriale „România -72
MOSCOVA 10 — Corespondentul Comitetului de Stat 

Agerpres, L.. Duță, transmite.: La 
10 august, Ion Pățan, ■vicepreședinte 
ui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialista România, ministrul 
comerțulur'exterlor, aflat In Uniunea

• Sovietică pentru a participa la inau
gurarea oficială a expoziției indus
triale „RomAnln-72", ce se va deschi
de la Kiev, a avut o întrevedere ■ cu 
N. > K. Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de ■Miniștri,’ președintele

*
Joi, tovarășul Ion PȘțan, sosit 

la Kiev pentru a participa la des
chiderea oficială a expoziției Indus
triale românești, o fost primit de 
A.P, Leașko, președintele Conslilu- 
lul de Miniștri al R.S.S. Ucrainene.

Seara, guvernul R.S.Ș. Ucrainene 
a oferii in cinstea tovarășului Ion
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fl fost numit comisar pen
tru cooperarea tehnica în 
cadrul O.N.U. reprezentantul So-

MOSCOVA 10. (Agerpres) 
ți a T.Ă.S.S. anunță că minis 
rilor ex lețne nl
ratal O.N.U

consolidarea independentei tării 
pentru edificarea unei «ocleldji 
care exploatarea, inechitatea fl sără
cia ii fia lichidate".

Indian; In >ermcn de 30 de zile de 
la Intrarea In vigoare a acordului; 
care a avut lor Ia S august. In urma 
ratificării lut de călro < ’ 
părți.

Consiliu l ut de M i niștri 
In aceeași zl, lon' Păț 

t revederi cu S. A

.. ibule să-șl relragă trupele de pe o l 
suprafață de lpl) kmp din Puniabul

CIPRU

• SCRISOAREA ADRESATA LUI K. WALDHEIM 
DE CĂTRE A. GROMIKO

u

iROMPILESFIu»iTE£JA"i fiucurcțll

I ntehsificarea atacurilor 
patrioțildr în Vietnamul de sud 

și in Cambodgia ;
VIETNAMUL DE SUD 10 (Ager- die si Vietnamului de sud, peste 

preș). —■ Potrivit agențiilor dc presă 1500 tone de bombe, 
acțiunile de luptă ale patrioțllor 
suil-viclnamezi s-au Intensificat, in • PnLrloțil khmeri Ișl Intensifies 
ulllmnl timp, în diferitele regiuni 
ale Vietnamului do sud.’ Lupte crlh- 
cene au loe In zonele orașelor Quang 
Tri, Hue, Pleiku șl An Loc.

Agențiile internaționale precizea
ză că situația- trupelor salgonezc 
continuă să rlmlnă critică. In pofida 
ajutorului masiv pe care îl acordă 
aviația americanii Bombardierele 
strategice ,,11-52" au aruncat. In ul
timele clteva die. In sectorul nor-

■- ■- '■ i,
atacurile împotriva trupelor reglmu- 

. lui de la Pnom Penh. După cum n- 
nunță corespondentul agenției France 
Presse la Pnom Penii, un reprezen
tant al Comandamentului militar lon- 
noltst a declarat că forțele patriotice 
khmere slnt deosebit de active In 

. provinciile Svny IUeng și Prey Veng.
Trupele regimului de la Pnom -Penh 
nu suferit pierderi mari in zona 
Nenk Long, situată la 65 km sud-est 
da capitali cambodgiana, a preci
zat el.

■

PARIS 10 (Agcrpres). — în drum 
spre IL P. Chineză, unde va între
prinde o vizită oficială, secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
a făcut. Joi dimineață, o scurta escală 
ta Paris.

într-o declarație făcută presai,' 
Kurt Waldheim n spus : „Cllălorii 
mea in China, la invitația țuvernn- 
Ini chinez, este prima vizită oficială 
in această țară a unul secretar ge
neral al O.N.U. Voi ave* Inlllnlrl cu 
conducătorii chinezi și vom proceda 
ta un schimb aprofundat de păreri 
asupra situației Internaționale șl 
problemelor pe care' ea le pune Na
țiunilor Unite"

al Planificării al
• al li.It.S.S.

.,. * uțan a avut in- 
__ ____ _____ A. Sknclkov, preșe
dintele Comitetului de Stat al Con
siliului de Miniștri ni U.R.S.S. pen
tru relațiile economico externe.

în cursul convorbirilor au fost 
discutate probleme privind dezvolta
rea in continuare a relațiilor econo
mice șl comerciale,' a colaborării șl 
cooperării dintre România șl Uniu
nea Sovietică.

Noi bombardamente ale aviației S.U.A. 
asupra R. D. Vietnam

HANOI 10 (Agerpres),
șl 8 august, aviația Statei

• bombardat din nou ...”
Haifong șl

n R.D. Viet

; , •' l: r‘ > - i ■ 1;

...
Circa douâ mii do muncitori de la uzinele mofalurgice Krupp din 
Bo-clium au declanșat, trei zile la rîntl, greve do scurlâ duratâ in spri
jinul cererii lor do îmbunătățire a salarizării și condițiilor do murtcâ. 
In fotografie : Un grup de melalurgișli greviști în fața sediului ad

ministrației uzinelor .

★

participat Î.P. Pogrebniak, membru 
supleant al Biroului Politic, secretar 
al C'.C. al P.C. din Ucraina, I.D. Ste
panenko, vicepreședinte al Consiliu- 
lui do Miniștri al US'S. Ueroineșp, 
Gheorghe Badrus, ambasads^l 
României in Moscova, alte persoane 

Pățan o masă oficială, la care au oficiale române șl sovietice.

lungime. Au fost avariate, printre al
tele, ‘un centru medical, un atelier 
de-unelte agricola, magazine. Do pe 
urma acestor raiduri au avut do su- 
.ferit, și o serie de mici localități 
suburbane, unele din ele fiind a- 
proape complet distruse. Numeroase 
victime au fost inregLstrale in rln- 
dul populației civila;

înt.r-o declarație dată pubilcitâțli 
la 0 august, Ministerul de Externe 
al R.D. Vietnam cere guvernului

_). - La 7 
ițelor Unite a 

cartiere populata 
din orașul Haifong și o serie de 
provincii din R.D. Vietnam, anunță 
agenția V.N.A. Atacurile s-au soldat 
cu victime In rindurile populației 
civile ; au fost distruse șl avariate 
locuințe, o școală medb-lă șl una 
pentru copiii refuglațl, un spital șl 

■porțiuni de diguri din zona orașului
Haifong. ■ ™

l’nR' S.U.A. să puni Irnedlaț capăt raîdu- 
n 1 rilor aviației, minării șl blocării por

turilor nord-vletnamcze, tuturor ac
telor de încălcare a suveranității șl 
securității R.D.V.

La 8 august, orașul Hol Duong 
localitate dens populată șl capIL... 
de provincie, a fosl repus de către 
aviația americană unui puternic 
bombardament, care a distrus com
plet zonă de aproape doi kilometri

Convorbirile cvadripartite de la Paris
'PARIS 10 (Agerpres). — Joi s-au 

desfășurat în capitala Franței lucră
rile celei de-o 154-a ședințe plenara 
■a conferinței cvadripartite, in proble
ma Vietnamului.

Luind cuvintul, Nguyen Till Blnh. 
șeful delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului do Sud, a condamnat esca
ladarea de către Statele Unite a răz
boiului în cele două părți ale Viet
namului. Supraviețuirea administra
ției Thleu, a spus d-na Binh, vine in 
contradicție cu drepturUe autentice 
la autodeterminare ale populației: nlslrația S.U.A. întreprinde In mod 
red-vletnameze. Sub această adml- ...........................
nlstrațle nu pot avea Ioc alegeri de
mocratice ; aUt .timp dt va rflmine a.- 
ceastă administrație, va fi război șl 
negocierile nu vor fi fructuoase. Dacă 
Statale Unite doresc o Boiuțloharo ,pc 
baza respectării dreptului poporului : 
Vtoțppmez Ia aptodețcrnțlnavB, „aipr 
gura cale pentru o obține acest lucru 
este* să-și retragă, total trupele din 
Vieliiamul do sud, să Înceteze spriji
nul acordat regimului de iu Saigon.

Referindu-se In propunerea Guver
nului Revoluționar Provizoriu prl-. 
vind stabilirea unul guvern de hon-’ 
sens național tn JVIetaamuI de ’ sud. 
că acesta va fi un guvern de tranzi
ție, va asigura rezolvarea tuturor tre-

india Trebuie continuată lupta 
împotriva subdezvoltării, 

pentTi întărirea unității naționale 
— declara premierul Indira Gandhi

burilor Vietnamului de sud In perioa
da tranzitorie șl va organiza alege
rile generale. Guvernul vn ti formal 
din trei componente, reprezenilnd 
administrația de la Saigon, Guvernul 
Revoluționar Provizoriu și cercurile 
care doresc pacea, independența, 
neutralitatea șl democrația dar nu 
aparțin nici Guvernului Revoluționar 
Provizoriu șl nici administrației de in 
Saigon.

La rindul său, Nguyen Mlnh Vy, 
reprezentantul delegației guvernului 
R. D. Vietnam, a declarat că Admi- . . .. . . . . . j
deliberat ntacuri asupra digurilor șl 
centrelor populate din Vietnamul de 
nord. „Subliniem încă o dată, n spus 
vorbitorul, că Statele Unite nu nu 
nici un drept să atace vreun fel de 
obiective de pe teritoriul,R. D. Viet
nam". Relevind că, in octombrie '1M8; 
StateleJ.Unite s-nu. opgqjnt, sil-înce
teze In mod necondiționat bombar
damentele șl toate actele de război 
împotriva R. D. Vietnam. Nguyen 
Minh Vy a subliniat că.S.U.A. nu ou 
nici o Justificare a încălcării acestui 
aneajament. - ;

Statele Unite trebuie să pună capăt 
____ Imediat tuturor actelor de război șl 

șeful delegației, G.R.P. a menționat să, angajeze negocieri serioase in 
Paris, o. .spus. In încheiere reprezen-

_

In sprijinul normalizării relațiilor
DINTRE JAPONIA Șl R. P. CHINEZĂ

® REZOLUȚIE A CONSILIULUI PARTIDULUI 
LIBERAL-DEMOCRAT

TOKIO 10 (Agerpres). — Consl- dintre
Hui Partidului dlberal-democrat (de 
relațiilor japono-chlnaze a adoptat 
o rezoluție prin care cere primului 
ministru Kakucl Tanaka ■ șă viziteze 
R,P. Chineză pentru’ un sehlmb 
deschis de păreri ‘ cn oficialitățile 
adestel țări In problemele esen
țiale ale normalizării relațiilor di
plomatice dintre cele două state, 
transmite agenția japoneză de pre
să Kyodo. Consiliul n reafirmat 
necesitatea normalizării raporturilor

TOKIO 10 (Agerpres). — Consl- dintre Japonia șl China, precl-
'Uul Partidului [liberal-democrat (de zi nd că Intenționează să studieze
guverhămint) pentru normalizarea In continuare problemele referi-

_ ... . tonre la relațiile Japoniei cu Tal-
vanul.

Totodată, ministrul de axterne Ma- 
sayohi Ohlra a declarat In Camera 
Consilierilor că nța-numllnl*-;,Tratat 
de pace* dintre Japonia șl Talran va 
deveni caduc atunci cihd vor fl nor
malizate relațiile cu R.P. Chineză. 
Este prima declarație de acest fel 
făcuta in parlament de către un mi
nistru japonez, după formarea nou
lui guvern. Ș

DELHI 10 — Trimisul special A- 
gerpres, I. Puțlnelu, transmite : 
Adreslndu-se parlldpanțllar la o 
adunare a tineretului consacrată Îm
plinirii a 30 de ani de la declanșarea 
mișcării anticolonialiste „Părăsiți. In
dia", primul ministru Indira Gandhi 
a declarat că „lupta lnceputd atunci 
trebuie continuați, împotriva sârjclel 
șl a subdezvoltării, pentru întărirea 
unUdfli nafionale".

Toți cetățenii slnt chemați să luple 
pentru instaurarea unei echități so
ciale, a spus Indira Gandhi, arătind 
că în țară mai există încă forțe reac
ționare care se opun cu Indlrjlre • 
drumului spre progres pe care s-a 
angajat India. Tineretul Indian tre
buie să-și îndeplinească sarcinile șl 
îndatoririle față de țară, să simtă pe 
umerii săi responsabilitățile ce-l re
vin In .reaJIznren destinului -național.

Partieipanțli la adunare au adoptat 
o moțLune prin care tși exprimă „an
gajamentul solemn de a lupta pentru

reprezentanții militari 
ai ndiei Pakistanului

DELIII 10 (Agerpres). — In loca
litatea Suchetgarn din Jammu nu 
Început,”Joi, convorbirile Intre repre
zentanții comandamentelor forțelor 
armate ale Indiei șl Pakistanului In 
vederea stabilirii modalităților de re
tragere n trupelor celor două țări de 
pe teritoriile ocupate In timpul răz
boiului' din decembrie ' unul ' trecut; 
Partea indiană ta aceste convorbiri, 
care vor dura Irei zile, este repre
zentată, de generalul P. S. BhagaL 
șeful comandamentului forțelor ur
mata staționate In nordul: țării, tar 
partea pakistaneză de generalul Ab
dul Ilanld Khan.

Retragerea trupelor celor două țări 
In Interiorul granițelor proprii este 
prevăzută In acordul semnat eu oca
zia tnlllnlrli de la Simla dintre pre
mierul Indian. Indira Gandhi., șl pre
ședintele Pakistanului. îulflkar AII 
Bhutto. India urmează să retrocedeze 
Pakistanului o suprafață de aproxi
mativ BOOT kmp din provinciile Sind. 
Kutcb si’Punlab. Iar Pakistanul Ire- ;

■' ' ■ .... — ■ 11 -

Conferința țărilor neangajate 
de la Georgetown

• Raul Roo t Sprilin regimurilor revoluționare din Chile șl 
Peru • Abdelazlx Bouteflika s Propunere pentru crearea anei 
asociații a țărilor mediteraneene e Republica 'Vietnamului 

de Sud admisă în grupul țărilor neangajate
GEORGETOWN 10 (Agerpres).u «- alintate,: în1 vederea asigurării1'pficH. 

In, ..cnpjtaia, Guyanel .continuă .lucră- seauriiațll-și. încetării cursei Inormă- 
rilo.conferinței miniștrilor de externa rilor în această zonă. Statele semna- 
ai țărilor neangajate. tare ar urma să se ~

Potrivit unei holărirl Inițiale, dez- acționa In favoarea 
baterile generale din cadrul confe- *■■■—----------
rlnței au Început cu discursurile șe
filor delegațiilor participante.

în cuvintul său. Râul Roa, minis
trul de externe al Cubei, o subliniat 
că țara sa se situează in mod hotă
rî t de partea tuturor popoarelor 
care luptă Împotriva colonialismului, 
imperlaHsmuiui și agresiimll.

El a arătat că țara sa șe pronnnfă 
pentru sprijinirea regimurilor revo
luționare din Chile șl Peru, a tutu- „ _______ _______ ..,
ror măsurilor ■ adoptate de acestea prezentai Ia actuala conferință 
in vederea apărării’suveranității nn- ...................... ...... ....
ționnle. ca și pentru revendicările 
statului Panama In ceca co privește 
suveranitatea asupra canalului cu a- 
celași nume.

în cuvlnlnrea sa, ministrul de ex
terne ai Algeriei. Abdelaziz Houle- 
nilia, s-a pronunțat pentru crearea 
unei zone a . păcii in'regiunea Medl- 
teranei.

Delegația algeriană a prezentat 
parlielpanțllor, spre aprobare, un 
document de lucru propunlnd crea
rea unei asociații a țărilor medite
raneene, Intr-o primă etapă n celor ne-

A CERUT SENAIIilUI SĂ 
APROBE ACORDUL S.A.LT.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Președintele Richard Nixon a cerut 
Senatului, să aprobe Acordul provi
zoriu amerlcano-sovletic cu, privire la 
limitarea armelor strategice ofensive, 
anunță agenția United Press Interna
tional. Senatul trebuie sA aprobe u- 
cesl document, semnnt la Moscova, 
înaintea începerii altor negocieri în 
materie.

Pe de altă parte, un purtător de. 
cuvint ni Pentagonulura anunțat’ela- 
borarea unul program de cercetare 
pentru îmbunătățirea preciziei și for
ței explozive a focoaselor nucleare n- 
merlcane. El n subliniat, totuși, că 
lucrările'de dezvoltare a focoaselor, 
denumite provizoriu „MK-1S", slnt în 
stadiu preliminar șl că punerea In a- 
pllcare a acestor- planuri nu poate 
avea loc înainte de sflrșltui perioadei 
de cine! ani Ia care se referă Acor
dul provizoriu cui privire la limitarea 
armelor strategico ofensive.

Pentru o convenție internațională
privind programele TV prin intermediul

pentru ca acest nou tip da tehnolo
ge cosmică Bă fie utilizat exclusiv 

.O’interesul 'păcii șl prieteniei intre 
națiuni.

La baza activității statelor în acest 
domeniu, se spuno In scrisoare, tre- 
clproco a suveranității, neamcstecu- 

a problemei privind „Elabo- iul in treburile interne, egalității, co-
rarea unei convenții internaționale laborărli șl avantajului reciproc. Sta-
referlioare la principiile utilizării de tel’or trebuie să li se asigure posibl-
către state a sateliților artificiali ai lltatea de a ridica anumite exigențe
l’âmlntuinl pentru-emisiuni directe în fața programelor care se transmit
de.televiziune". spre teritoriul lor sau de a Iun mâ-

Scrteoaren relevă că transmiterea suri pentru anularea acelor emisiuni
programelor do televiziune prin in- pe care lo vor considera indezirabile,
termediul sateliților artificiali ai Pentru rezolvarea acestor sarcini ar
Pâmintulul poale contribui la apro- fi necesară elaborarea unei convenții

■ pierea popoarelor, la lărgirea schlm- internaționale, se spune in Încheierea
bului do valori culturalo șl pledează scrisorii.

). — Agen-
Istrul aface- gii

, U.B.S.S, Andrei in'
Grpmlkofia trimis secretaridui gene-

. . „Km-j Waldheim, o
scrisoare prin care solicită include- __ ___________,
rea pe ordinea de zi a sesiunii a bule puse principiile respectării re-
XXVII-u a Adunării Generale a 
O.N.U. a problemei privind „Elabo
rarea uni

externe rilor In nceastă zonă. Statele semna
tare ar urma să se1 angajeze de n 

creării condi
țiilor necesare pentru menținerea 
păcii și securității în zonă, elimina
rea focarelor de tensiune, desființa
rea bazelor militare străine.

Conferința o hotărît cn Republica 
Vietnamului do Sud să fie admi
să ea membru cu drepturi depline 
al grupului țărilor neangajate — ho- 
tarire ce urmează să fie ratificată 
1a conferința ta nivel înalt a statelor 
nealiniate ee va avea Ioc anul viitor 
— șl ca statul cambodgian să fie re- 

:___ decătre delegația Guvernului Regal de 
Uniune Națională al CambodgicL

1IAGA 10 (Agcrprcs). — Criza gu- 
veriuimentală otandeză, deschisă hi ta

• Iul ta 5 prin demisia cabinetului, pre- , 
zidat de Barcnd Bleshcuvel, s-a 
încheiat, miercuri seara,- printr-o 
soluție provizorie.: ta cererea regi
nei Juliana, guvernul demlslonar va 
cămine „în funcție", piuă 1a alegerile 
generale anticipate, care vor fl or
ganizate „cit mal curind posibil*, 
după cum relatează agenția France 
Presse.

„Cabinetul meu va avea o exis
tență efemeră, n precizat Btasheuvel, 
dar el se va strădui să, prezinte, ta 
19 septembrie, in Camera Deputăți
ilor un buget realist șl va defini ■ o 
nouă politică de salarii șl de pre
țuri pină ta l noiembrie, , dată Ia 
care vor fi încheiate noile contracte 
între patronal și sindicat".

• DECLARAȚIA MINISTRULUI DE EXTERNE KALEVI SOîlSA
HELSINKI 10 (Agerpres). — Gu

vernul finlandez este hotarit să con
tinue negocierile cu R.D. Germană, 
In vederea normalizării relațiilor 
dintre cele două țări, a declarat 
miercuri ministrul <je externe al Fin
landei, Kalevi Sursă. El a adăugat că 
țara sa urmărește stabilirea de re
lații diplomatice cu ambele stata ger
mane și că vn acționa pentru reali
zarea acestui deziderat, din convin
gerea că normalizarea relațiilor cu 
R.D. Germană șl R.F. a Germaniei 
va contribui ta Înregistrarea unei c-

volatil politice pozitive pe continen-
tul european.

*
La Helsinki nu continuat, joi', con

vorbirile dintre reprezentanții Fin
landei șl R. D. Germane cu privire 
la stabilirea de relații diplomatice. 
Convorbirile au loc la propunerea 
părții finlandeze.

în prima rundă a convorbirilor, 
Încheiată la 4 august, a fost înre
gistrat un progres — n anunțat, 
tntr-un comunicat oficial, Minlsi 
Afacerilor Externe al Finlandei

consumate. In luna iu- zel din 1KKJ. In cursul
■ căreia s-au produs 

Nicosia ciocniri violente Intre 
convor- cele două comunități, 

a rezultat o separare 
teritorială . Intre turci 
și greci. De-a lun
gul anilor au ■ fost 
formate enclave, care 
dispun In prezent de

cipriote, In __*
; t f " ■ !' ''

DE LA CORESPON
DENȚI)!. NOSTRU

„Optimism prudent" - atributul 
noii etape a dialogului intercomunitar
După ■ opt ședințe noscut că In urma ori

ile. urmate de o scur
ta pauză,, la 
au fost reluate 
blrilo Intercomun ilare, 
începe, astfel, „faza 
de lucru proprlu-zlsă" 
a dialogului. In cadrul 
căruio urmează să fia 
examinate, in detaliu, 
diferite fațete alo pro
blemei 
scopul elaborării unei 
soluții acceptabile pen
tru părțile Interesate.

Partieipanțli apre
ciază că in cursul lu
nii precedente au lu
crat „bine* și se feli
cită pentru atmosfera 
prietenească In care 
s-au desfășurat con
vorbirile, Ele au avut 
un caracter prelimi
nar.. prilojulnd trece
rea in revistă o as
pectelor asupra căro
ra s-a ajuns la un a- 
cord pe parcursul ce
lor trei ani anteriori.

, precum și o acelor 
puncte care continuă 

' să separe ” părțile. 
I Conlurind dezacordu

rile. partieipanțli nu 
I convenit să adopte 

metoda examinării lor 
' detailate in etape, eon- acord că 
I slderlnd că elucidarea 

unei probleme vn fn- 
I cllltn șl soluționarea 
. celorlalte, 
1 Tn actualul stadiu. 
| dinloaul este central 

nrepra controversatei
I chestiuni a adminis- 
i trațlel locale. Este cu

cele două (j

după 1SS3 . trebuie 
Întărite, definitivate și 
recunoscute iii consti
tuției- Partea greco-cl- 
pHotă apreciază că o 
asemenea soluție ar 
știrbi unitatea stalului 
cipriot- șl. propunlnd 
aartldparea comunită
ții lurco-clprlole ta 
administrarea treburi
lor țării, proporțional 
cu ponderea ci in an
samblul populației, in- 
slstSÎ asupra necesității 
de a se găsi o soluție 
care , să ducă ta întă
rirea caracterului uni
tar al stalului. 1

Recunoscînd dificul- ( 
tățile serioase In' a- 
ceastă problemă, tine- i 
Ie' cercuri politice de 
la Nicosia consideră că 1 
ele se datoresc. Indeo-

• sebl,! suspiciunii all- 
■ montate de Indelunga- 

criză din viața po- 
. . ......Ța insulei — re-

dificultăți In ducerea șl eliminarea
dintre ceie acestui factor fiind

" ' comunități nu condiția netezirii dru- '
........Itule decit un pa- mulul spre adoptarea
Itatlv, atlta timp cit unei soluții. După cum 
se mențin elementele arată unii observatori, 
ce «eneren: ’ ’ '
gcrlle.

Ambele părți sînt de 
„.j: ..S situația crea

tă nu poale constitui 
o soluție permanentă. 
Deosebirile apar dnd 
este abordat viitorul 
enclavelor. Partea tur- 
co-cipriotă. pornind de 
la situația de facto, 
consideră că formele 
do organizare create

un anumit grad de or
ganizare autonomă, 
politică, militară șl 
administrativă. în a-? 
ceste condiții — se 
subliniază ta Nicosia ta cri 
— depășirea periodică lltlcă' 
a unor .......... .
relațiile 
două comunități nu condiția _______
constituie declt un pa- mulul spre ndonl 

atlta timp cit unei soluții. După
|ln elementele arată unii obse...

U nFAmnlii><iză nelnțele- este, prematur să se 
Indice .,încotro se în
dreaptă" dialogul. Cert 
este că se depune o 
munță sistematică ce 
generează un anumit 
optimism. însoțit, este 
drept — după cum se 
exprima un ziar din 
Nicosia — de ..pruden- , 
ța .înțelepciunii".

AI. CAMPEANU J
I 
l

Secretariatul O.N.U. 8 dl- 
fuzat ca document oficial al Adună
rii Generale „Propunerile cu privi
re la paza reprezentanțelor străine 
șl asigurarea securității personalului 
lor“. Documentul n fost pregăiit de 
Comitetul O.N.U. pentru legături cu 
țara de reședință — S.U.A. Comite
tul condamnă actele de violență șl 
alte acțiuni ostile comise .împotriva 
unor reprezentanțe șl n personalului 
lor și cheamă S.U.A. să la toate mă
surile necesare pentru curmarea a; 
restor acțiuni — reținerea. Judeca
rea șl sancționarea persoanelor vino
vate.

Partidul Comunist din 
S.U.fl. continuă să înregistreze 
succese In campania ' electorală. In 
pofida acțiunilor de ■ intimidare ale 
poliției. In statul Missouri, pesta 
20 0'00 de persoane, cu mult peste 
limita minimă prevăzută In legile 
stalului, nu semnat petiția P.C. din 
S.U.A. de înregistrare a candidoțlior 
partidului In vlltoarelo alegeri pre
zidențiale. Aclivilalen de strîngere a 
semnăturilor s-a încheiat cu succes 
șl In statul Ohio, unde candidați! 
comuniști nu fost Incluși, de aseme
nea. pa listele electorale.

r • ‘.r 3 ? • .v< * -’• * ,*■ , î„,.-A < 'tj

atlrniat‘.Conrod Ahlera, scrutinul ar 
urma să aibă loc, după toate proba
bilitățile, la 3 decembrie n.c.

Pakistanul și R. P. Mon
gola au hotărît să restabi
lească rclnjiiic diplomatice, 
s-a animțaS ofidal la < Islamabad.

I / • ’ ’ ■ 'f'/r’ ' ■ ■'

Noi incidente în Irlanda 
de Nord. ciocnirile Înregistrate 
miercuri’Intre soldațll britanici șl 
membrii comunității catolice din Ir
landa de Nord, care uu organizat o 
serie de marșuri șl demonstrații de 
protest cu prilejul .Împlinirii unul an 
de la operarea primelor arestări fără 
judecată de către autoritățile brita- 
nicd, s-au soldat cu moartea a două 
persoane șl rănirea oilor elnci. Noile 
victima ridică la 505 numărul total 
al pierderilor do vieți omenești înre
gistrate in această provincie în 
cursul celor trei ani de violențe.

(> '• “ l '■ ’ .... M (> f • ' ; ?* , ,1

Naționalizarea companii
lor particulare de asigurări 
din Bangladesh, ln«|uslv ° «!lar 

Tirani international de la Străine, șl crearea a patru mari cor-
î„ porațil de stat de asigurări nu fost

anunțate dc guvernul acestei țări.
!;

BOgOtU ?1"“ desch!s Ițorțlle in 
cea'de-a IX-a ediție. Participă 47 
de țări șl peste 3 OM) de firme, co
lumbiene și străine. România, pre^ j 
zeniă pentru a treia oară; expune 
produse electrotehnice, autoturisme, 
tractoare și mașini agricole, mașini 
șl utilaje pentru construcții, produse 
ale industriei chimice șl petrochi
mice, bunuri de consum, macheie 
reprezenilnd potențialul ’ 
țării noastre in domeniul construc
țiilor industria) e.”

în . cadrai reuniunii ca- 
hineîului vest-german, ran- 
•celarul Willy Brandl s-a referit la 
problema organizării unor alegeri 
anticipate pentru Bundestag — a in
format purtătorul de cuvlnt ol gu
vernului, Conrad Ahlers. Șeful ■‘ gu
vernului vest-german a relevai con
sensul partidelor politice din țară 
privind oportunitatea acestor alegeri 
înainte de expirarea actualei legisla
turi Potrivii părerii cancelarului, a

ț' " - ' '

fost arestate mal mu!le 
personalități politice din provincia 
pakistaneză Sind, in baza unei hotă- 
riri a președintelui Zulfikor AH 
Bhutto, cn urmare a , Incidentelor 
care au avut toc, in ultimul timp, in

■ BIJEBBcUVIU!. .. •: ' , _ . . . . ■ -
tehnic al această regiune — ‘ ță agențiile

United Press Internațional și France 
Presse. Printre ce! arestați se află 
Mahmudual; Haq Osmani, secretar 
gineral al Partidului Național A- 
waml, șl doi membri al opoziției de 
dreapta din Adunarea provincială.

■ i ’ ■ •
Freșodin’elo Portugaliei, 

America Thomaz,' a depus miercuri 
jurămlntul. Amerlco Thomaz, unicul 
candidat in alegerile de la 25 iulie, 
va deține mandatul prezidențial pe 
o nouă perioadă de șapte ani, pen
tru a treia oară consecutiv.

Președintele Nixon a prI- 
mlt delegația sovietică, condusă de 
Boris Petrovski, ministrul sănătății al 
U.R.S.S., .care șl-a Încheiat vizita în
treprinsă In S.U.A. După cum relevă 
agenția T.A.S.S., ministrul sovietic a 
avut convorbiri cu ministrul ameri
can al sănătății, Eillqt Richardson, in 
legătură cu probleme concrete ale În
deplinirii acordului de colaborare In 
domeniul medicinii. Ministrul sovie
tic a adresat omologului său american 
invitația de a face o vizită1 In Uniu
nea Sovietică.

moliei pe lingă Națiunile Unite, am
basadorul Abby Farah, care va pre
lua noua sa funcție, echivalentă cil 
cea de secretar general adjunct, ir 
luna octombrie. )

i- . <■ , , - ' i
Convenția consulara în

tre ChUe și U.R.S.S.8 fost &c:r- 
nată la Santiago de Chile. Agenția 
T.A.S.S. precizează că ea va seni 
dezvoltării • In continuare a relați
ilor de prietenie dintre cele două 
țări... ? ? ' . ' ' ...... ■ ' I--fi 1

In librăriile din capitala un- 
' gară a apărui un nou volum din 

opera lui Tudor Arghezi — 
ijOchli Maicii Domnului". Volu
mul, apărut In editura buda- 

, pestană .„Europa", intr-o fru
moasă prezentare grafică, a fost 
tradus de Lorlncsi Lasslo șl 
ilustrat de Szanfo Piroska. (De 
la corespondentul- nostru, AI. 
Plntca).
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