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RITMUL SECERIȘULUI
CU FIECARE ZI TOT MAI INTENS

• Pe aproape un milion și jumătate 
de hectare-a doua recoltă!

• Examene severe în Bărăgan
în pagina a ll-a

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

încheiat ieri cu rezultate substanțiale
• Dezvoltarea relațiilor reciproc avantajoase dintre
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cele două țări r

• Contribuții remarcabile la. edificarea securității 

europene, intr-un moment de mare importanță

Sprijin larg cauzei păcii si colaborării între

popoarele lumii, relațiilor întemeiate pe o înaltă 

etică internațională -

de pe aeroportul
Bonn

COMUN INTIMPINARE

Sirnbălă. 30 iunie, s-a încheiat 
vizita oficială pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 

msiliului de Stal al Republicii 
■ialiste România, împreună cu 
arășa Elena Ceaușescu. a in- 

•prins-o în Republica Federală 
.„■rmania.
Aeroportul Koln-Bonn. unde 

s-ă desfășurat ceremonia plecă
rii. este împodobit, ca și în ziua 
sosirii, cu drapelele de stat ale 
celor două țări. Au sosit pentru 
a-șî lua rămas bun președintele 
Republicii Federale Germania, 
Gustav Heinemann, împreună cu 
soția, doamna Hilda Heinemann, 
ministrul federal al justiției, 
Gerhard Jahn, care in timpul vi
zitei a fost reprezentant perma
nent al guvernului federal pe 
lingă șeful statului român. îm
preună cu doamna Anna Jahn, 
Dietrich Spangenberg, șeful Ofi
ciului prezidențial federal, per
soane oficiale vest-germane.

La ceremonia plecării partici
pă ambasadorul României la 
Bonn. Constantin Oancea. mem
bri ai ambasadei și Agenției
conomice ale țării noastre. Este 
prezent, de asemenea, ambasa
dorul R.F. Germania la Bucu
rești, Erwin Wickert.

Cei doi președinți primesc ra
portul comandantului gărzii de 
onoare aliniate pe aeroport, apoi 
trec în revistă garda.

acordurile 
Republicii 
Republicii

Răsună 
de stat aie 
România și 
Germania.

Pe terasa 
numeros de 
cieni români 
R. F. Germania, in cadrul con
tractelor de cooperare cu între
prinderi din această țară, scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu— 
România", aclamă, flutură stegu- 
lețe tricolore, exprimîndu-și încă 
o dată dragostea și 
pentru conducătorul țării 
tre.

Un grup de copii oferă 
doi președinți, tovarășei

imnurilor 
Socialiste 
Federale

Friderichs,
federal al economiei :

în Republica 
președintele 

și persoanele 
vizitat, in a-

CĂLDUROASĂ
LA ÎNTOARCEREA

Din partea Republicii Federale 
Germania :

Gerhard Jahn, ministrul federal 
al justiției ; dr. Hans 
ministrul
Egon Bahr, ministru eu însărcinări 
speciale ia Cancelaria 
dr. Hans-Georg Sachs, 
stat in Ministerul de 
prof. dr. Karl-Heinz 
cretar de stat în Ministerul 
deral pentru Colaborarea Econo
mică ; dr. Erwin Wickert, ambasa
dorul Republicii Federale Germa
nia în Republica Socialistă Româ
nia ; consilieri și experți.

Președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a avut o între
vedere cu Walter Scheel, vice
cancelar și ministru de externe al 
Republicii Federale Germania.

Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, s-a înt.îlnit și 
a avut discuții cu dr. Hans Fri- 
derichs, ministrul federal al eco
nomiei. .

George Macovescu, ministru! a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, a avut întâlniri 
de lucru cu Walter Scheel, vice
cancelarul și ministrul de externe 
ai Republicii Federale Germania.

Convorbirile 
s-au desfășurat

Federală ; 
secretar de 

Externe , 
Sohn, se- 

Fe-
subliniat importanța 

contactelor intre cele 
toate nivelurile, și au ÎN CAPITALĂ

de cordialitate și înțelegere re
ciprocă, expresie a evoluției ascen
dente a. colaborării intre cele două 
țâri'. Ele au fost consacrate unui 
schimb cuprinzător de păreri cu 
privire la adinei rea si lărgirea re
lațiilor bilaterale, precum și la 
probleme actuale europene și in
ternaționale.

Părțile au 
și utilitatea 
două țări, la
exprimat dorința reciprocă de a le 
continua și dezvolta in viitor.

în acest context, ele au evocat 
cu satisfacție semnificația și re
zultatele vizitei în România a pre
ședintelui Republicii Federale 
Germania. Gustav W. Heinemann, 
precum și contactele tot mai frec
vente dintre membrii guvernelor 
celor două țări, care au adus con
tribuții valoroase la dezvoltarea re
lațiilor reciproce in diverse do
menii.

Animat: de dorința de a adinei 
și dezvolta, in continuare, raportu
rile dintre Republica 
România și Republica 
Germania și de a întări 
ția lor la cauza păcii și t 
internaționale, precum și 
voltarea cooperării între 
statele, președintele 
Ceaușescu și cancelarul

Președintele Consiliului de Slat, 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu. împreuna 
cu persoanele oficiale care i-au in 
soțit în vizita oficială în Republica 
Federală Germania, s-au rem 
tors s’îmbătă Iu amiaza in Capitala.

Prin întreaga sa desfășurare, vi
zita înalților oaspeți’ români in 
R.F. Germania a constituit o ex
presie evidentă a relațiilor bune, 
prietenești, care s-au dezvoltat in 
ultimii ani intre cele două state, ea 
încheindu-se cu rezultate deosebii, 
de rodnice, din toate punctele de 
vedere. La cel mai înalt nivel a 
fost exprimată hotărîrea comună 
de a intensifica colaborarea multi
laterală, pe multiple planuri, in 
avantajul reciproc, al înțelegerii, 
colaborării, progresului și păcii în 
lume.

Exprimînd satisfacția opiniei p 
blice din țara noastră pentru 
ceste rezultate remarcabile ale t 
zilei șefului statuie; român, mii 
mii m: bucu:eșteni au întâmpin 
,-u entuziasm pe tovarășul Nicol 
Ceaușescu, și-au manifestat încă 
data dragostea, mulțumirile pr 
funde ale întregului popor pent 
eforturile susținute ce le depune 
vederea propășirii patriei noasti 
creșterii prestigiului ei in lume, 
slujba înțelegerii și conlucrării î 
tre popoare în folosul păcii și pr 
greșului în lume.

La aeroportul Băneasa. in întîr 
pinare au venit tovarășii 1< 
Gheorghe Maurer și tovarășa Elei 
Maurer. Emiî Bodnaraș. Mani 
Mănescu, Paul Niculescu-Miz 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radi 
lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, î 
soțiile. Maxim Berghianu, .-Gheb 
ghe Cioară. Lina Ciobanu, Floris 
Dânălache, Emil Drăgănescu, Jan- 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru P, 
pescu. Leonte Răutu, Ștefan Voite 
Constantin Băbălău. Cornel Buri 
că. Miron Constantinescu, Mih 
Dalea, Mihai Gere. Magdalena F 
l’paș. Ion Ioniță, Vasile 
Ștefan Andrei.

Erau prezenți membri 
P.C.R., ai Consiliului de
guvernului, conducători ai 
fiilor centrale și organizațiilor ot 
ștești, personalități ale vieții noas 
tre științifice și culturale, general 
ziariști.

Au fost de față Bernhard Wol 
însărcinatul cu afaceri ad-interii 
'al R.F. Germania la București, șe! 
ai misiunilor diplomatice acreditai 
în țara noastră, alți membri ? 
corpului diplomatic.

La coborîrea din avion, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și tovarăș 
Elena Ceaușescu au fost sațutaț 
cu multă căldură de conducători 
de partid și de stat, de celelalt- 
persoane oficiale.

Cetățenii Capitalei veniți în în 
timpinare au aclamat entuziast 
le-au urat bun sosit. Tovarășu 
Nicolae Ceaușescu și tovarășs 
Elena Ceaușescu au răspuns ci. 
multă prietenie urărilor calde ce 
le sini adresate.

La invitația președintelui Repu
blicii Federale Germania. Gustav 
W. Heinemann, și a doamnei Hei
nemann, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. a 
făcut. împreună cu touarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială in Re
publica Federală Germania, in pe
rioada 26—30 iunie 1973.

în timpul șederii 
Federală Germania. 
Consiliului de Stat, 
care l-au însoțit, au
fără de Bonn, obiective industriale 
din orașele Oberhai sen, Ilanovra, 
Wolfsburg. Hamburg și Bremen.

Vizita s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, expresie a bu
nelor relații care s-au dezvoltat 
intre cele două țări.

în cursul vizitei, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. a avut convorbiri cu 
președintele Republicii Federale 
Germania. Gustav W. Heinemann, 
și cu cancelarul federal Willy 
Brandt, la care au participat :

Din partea Republicii Socialiste 
România :

Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior : George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor ex
terne ;• Virgil Actarian, ministrul 
industriei construcțiilor de ma- 
șini-unelte și electrotehnicii : 
Gheorghe Oprea, consilier al pre
ședintei ui 
Constantin 
Republicii 
R.F. Germania ;
perți.

e-

întrevederile
al moșieră

aerogării, un grup 
muncitori și tehni- 

care lucrează în

respectul
noas-

(Continuare in pag. a V-a)

SĂRBĂTOREȘTE

celor 
Elena 

Ceaușescu și doamnei Hilda Hei
nemann buchete de trandafiri 
roșii.

La scara avionului, cei doi 
președinți își iau un călduros ră
mas bun, iși string mîinile.

La 9,15, ora locală, aeronava 
prezidențială decolează. îndrep- 
tîndu-se spre patrie. Pînă la 
frontieră, avionul prezidențial 
este escortat de o escadrilă 
forțelor aeriene federale.

Consiiiului de Stat : 
Oancea. ambasadorul 

Socialiste România 
consilieri și

ZIARUL „CLOPOTUL

40 DE ANI DE APARIȚIE

adresat de tovarășul
•)

Nicolae Ceausescu
ÎN PAGINA A IV-A

Socialistă
Federală 
contribu- 

securității 
i la dez- 

toate 
Nicolae 
federal

Patiline

ai C.C. i
Stat și > 

instill

(Agerpres)
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DIVERS
Cadou
„de la tata“ ?

Nu de mult, conducerea, co
operativei agricole de producție 
din comuna Dobra, județul Me
hedinți, a cumpărat un autotu
rism. De atunci, organele de 
miliție au intilnit mașina res
pectivă pe la tot felul de pe
treceri organizate prin satele 
vecine. Și. de fiecare dată, con
dusă de aceeași veselă persoa
nă : Gheorghe Ghealdir, fiul 
președintelui cooperativei agri
cole de producție. Un cadou „de 
la tata" ? Din cile se vede, cam 
așa ceva. Cine sparge petrece
rea ?

I

| Alo, alo!
Intrati

9

con-

I
I

pe circuit
La Pitești a fost extinsă 

siderabil rețeaua telefonică.
Odată cu aceasta însă, in chip 
surprinzător, pe circuitele tele
fonice au apărut tot soiul de de
ranjamente. Numerele nou in
troduse cu cifra 3 în față sînt 
aproape imposibil de format. în 
plus, vechea carte a devenit to- 
lal depășită. Drept urmare, pe 
firul ce duce la 03. pentru a afla 
numărul dorit, s-a creat o aglo
merație atit de mare, incit acest 
serviciu este practic inaccesibil 
pentru abonați. Alo, alo 1 Intrați 
pe circuit.

Atacat

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

de lupoaică
Intr-una din zilele trecute, pe 

cind păștea 
cooperativei 
cu de Sus 
A.rente s-a 
spate de o 
prin surprindere. Gh. A. a în
ceput o luptă înverșunată cu 
fiara dezlănțuită, reușind in cele 
din urmă să o alunge și să-și 
salveze viața. Internat în spi
tal, el este acum in afara ori
cărui pericol. După numai 12 
ore de la această întimplare, o 
echipă de vinători, dind de ur
ma lupoaicei, a pus capăt defi
nitiv luptei.

ciurda de vite a 
agricole Porumba- 

(Sibiu), Gheorghe 
trezit atacat pe la 
lupoaică. Deși luat

Salut
imprudent

I pe două roti
I
I
I

s

I
I
I
I

Mergind cu bicicleta pe șoseaua 
Brașov — Sibiu, B. Zaharia din 
orașul Făgăraș s-a intilnit la un 
moment dat cu un cunoscut 
rle-al său, care circula cu moto
cicleta. Zărindu-1, B. Z. a ri
dicat mina de pe ghidon in 
chip de salut. In clipa urmă
toare insă, bicicleta s-a indrep- 
at. brusc spre mijlocul șoselei, 
eșind în fața unui autoturism. 
Accidentul n-a mai putut fi evi- 
at. Lovit de autoturism. B. Z. 

a fost internat in stare gravă la 
spital.

Nu oricărui
călător
îi sade bine

9

cu drumul
Plecați fără adresă, tinerii Ga

vrila Chivăran din satul Agri
șul Mic, comuna Bale (Bihor), 
Ion Chiriță din Petroșani, sir. 
Jiului, bloc 1 A, Ion Ilie și Ni- 
colae Marin din Pitești, bule
vardul Republicii nr. 47, și, res
pectiv, strada Războieni bloc
C 1, au hotărit, nu demult, să 
facă împreună un voiaj prin
țară. Au colindat prin mai mul
te orașe, „colecționind" tot fe
lul de „amintiri" din care 
voiau să trăiască pe picior mare. 
Intr-una din zilele trecute au 
poposit, cu astfel de intenții in 
localitățile Zimandul Nou și 
Felnac din județul Arad. In ur- 

i ma unei spargeri la un maga- 
tin al cooperației de consum, 

' organele de miliție le-au intre- 
| rupt „voiajul", indreptindu-i pe 

toți patru spre o adresă de lun- 
' gă durată.

I
I
300
de melci

Muzeul Brukenthal din Sibiu 
a intrat de curind in posesia u- 
nei importante colecții, care cu
prinde peste 300 000 de melci și 
scoici din Întreaga lume. Mul
te din aceste exemplare sint de 
o excepțională valoare științi
fică. Compartimentul speciei 
Alopii. de exemplu, care nu
mără 70 000 de exemplare, este 
considerat „unicat" la noi In 
țară. Noua colecție reprezintă 
un veritabil punct de atracție 
pentru vizitatori.

Rubrică redactată de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 

ți corespondenții „Seinteii'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

RITMUL 
cu fiecare

Pe aproape un milion 
și jumătate de hectare - 

a doua recoltă!
O recoltă in plus pe aproape un 

milion și jumătate de hectare ! Cită 
certitudine avem că pe aceeași su
prafață de teren unde acum se seceră 
orzul și griul va crește o nouă re
coltă în cele citeva luni din vara și 
toamna acestui an ? Cel mai con
cret argument este că, anul tre
cut. din culturile succesive în- 
sămintate după recoltarea păioa- 
selor s-au obținut peste două 
milioane de tone nutrețuri verzi. în 
unele unități.agricole și chiar jude
țe întregi, culturile succesive au 
contribuit la echilibrarea balanței fu
rajere. în întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole din ju
dețul Brăila s-au obținut peste 
10 000 kg porumb siloz la hectar de 
pe o suprafață de 18 000 hectare în- 
sămințate imediat, după secerișul pă
roaselor. într-o altă zonă a țării, in 
județul Arad, de pe 11 200 ha cul
turi succesive s-au obținut 7150 kg 
masă verde la hectar, iar în județul 
Timi' — 8 000 kg la hectar, de pe 
12' » ha. Sint argumente pentru 

ilizarea integrală a planului de 
însămințare a culturilor succesive, a- 
plicarea riguroasă a fiecărui element 
al tehnologiei acestor culturi.

Ploile căzute in ultimul timp au 
creat condiții excepționale pentru 
răsărirea și dezvoltarea plantelor 
care se însămi nțează acum. Aceste 
condiții trebuie folosite din plin : 
în fiecare unitate agricolă trebuie să 
se realizeze suprafețele prevăzu
te a se însămînța cu culturi 
succesive. Acum, important este 
să se organizeze bine munca, 
lucrările să se desfășoare in flux 
continuu, astfel îneît de la seceriș 
pină la pregătirea terenului și semă
nat să nu treacă mai mult de 3—4 
zile. De rapiditatea cu care se acțio
nează acum depinde, intr-o măsură 
hotărîtoare, obținerea unei recolte

bogate. Ținind seama de această ce
rință, in cadrul programului de mă
suri privind campania agricolă de 
vară, Comitetul județean de partid 
Buzău a inițiat o serie de acțiuni 
pentru generalizarea unor practici 
avantajoase ; organizarea echipelor 
de mecanizatori pentru munca in 
două schimburi, asigurarea mijloace
lor necesare transportului operativ al 
paielor pentru a elibera terenul și a 
da cale liberă tractoarelor la arat și 
semănat. S-a stabilit ca prime
le terenuri eliberate de orz sâ 
fie semănate cu legume și porumb 
din hibrizii timpurii și extratimpurii 
pentru boabe, iar in continuare — po
rumbul pentru siloz și masă verde. 
Asemenea măsuri au fost luate și în 
județele Brăila. Dolj. Ilfov.

în unele unități agricole din sudul 
țării au fost semănate primele sute de 
hectare cu culturi duble. Evident, 
este prematur să desprindem conclu
zii asupra desfășurării acestei lucrări 
care urmează să se execute mai 
intens pe măsură ce avansează re
coltatul. Ceea ce vrem să subliniem 
este necesitatea corelării cit mai ju
dicioase a lucrărilor pentru executa
rea concomitentă a secerișului și se
mănatului. O atenție specială tre
buie acordată însămînțării porum
bului pentru siloz și masă ver
de in vederea echilibrării ba
lanței furajere in I.A.S. și coope
rativele agricole, cit și pentru spo
rirea resurselor de nutrețuri necesa
re animalelor aparținind membrilor 
cooperatori. Odată cu intensificarea 
recoltatului, organele de partid și 
agricole, consiliile populare și con
ducerile unităților agricole să acorde 
toată atenția realizării zi de zi a pla
nului de însămințare a culturilor 
succesive, să vegheze permanent asu
pra calității lucrărilor pentru a obți
ne recolte bogate.

Combina „Gloria" înaintează în lanul de orz : la I.A.S. Belciugatele recol
tarea acestei culturi se apropie de sfîrșit

SECERIȘULUI
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zi tot mai intens
Bărăgan. Lanurile de orz și 

griu, galbene, aurii contrastează 
cu , yerdgle închis, sănătos al 
porumbului și florii-soarelui. Din 
loc in loc, combinele Spintecă lanu
rile, plugurile răstoarnă pămintul 
negru, reavăn, tocmai bun pentru a 
primi o a doua cultură. Un lucru cu
rios : îndată ce treci de Lehliu și pă
trunzi pe meleagurile Ialomiței, or
zul și griul sint mai verzi. La I.A.S. 
Lehliu ți se spune : mai așteptăm o 
zi, două să scadă umiditatea boabe
lor. Nu putem livra orzul așa. Ace
lași lucru il aflăm și la cooperativa 
agricolă Dor Mărunt. Explicabil. în 
această zonă, de cițiva ani, apa frea
tică este mai la suprafață. Nu-i rău, 
dar coacerea cerealelor este intirzia- 
tă. I3tă de ce zăbovesc printre cei 
care recoltează de zor in unitățile 
agricole situate în platforma Fun- 
dulea. Aici s-a dat de altfel pentru 
prima dată în județul Ilfov semnalul 
începerii secerișului pe cele 140 000 
ha cultivate cu cereale pă.ioase.

Parcelele geometrice ale cîmpurilor 
experimentale ale Institutului de la 
Fundulea sint mărginite de lanurile 
întinse — sectorul de producție — 
unde se produc semințe din liniile 
valoroase. Lanurile de orz se dimi
nuează văzind cu ochii : combinele 
se invirt împrejurul lor pină nu mai 
rămine decît miriștea. Boabele sint 
descărcate repede in silozul institu
tului. iar paiele n-au timp să stea 
pe jos : balotate strins, sint scoase 
de pe terenul pe care intră tractoa
rele și-l ară pentru a fi insâmințat 
din nou. La o margine de tarla de 
floarea-soarelui — un grup 'de oa
meni : sint specialiști din unitățile 
agricole producătoare de sămință. 
Dr. Viorel Vrînceanu, creatorul hi
brizilor de floarea-soarelui — prima 
realizare de acest fel pe plan mon
dial — le explică tehnica producerii 
seminței. Mai încolo, un cimp de găl

benele și de nalbă — plante medi
cinale deosebit de valoroase — sint 
tocmai in „campania de recoltare"., 
Culegători sint elevii școlii din sat 
care fac aici o muncă plăcută, in
structivă și care, in același timp, este 
și retribuită.

recolteze mai mult decit era capaci
tatea de transport.

I-am lăsat pe mecanizatorii de la 
Belciugatele să-și arate, pe mai de
parte, măiestria la recoltat și am 
pornit pe urma camioanelor care 
transportau recolta pină la baza de

EXAMENE SEVERE 
ÎN BĂRĂGAN

Un popas pe terenurile întreprin
derii agricole de stat Belciugatele. 
Șeful fermei nr. 4, ing. Ilie Streja, 
privea lanul de orz. In curind s-a ri
dicat rouă și a dat semnalul : pot 
porni combinele. A plecat primul 
mecanizatorul Mihai Răcaru. Aveam 
să aflu de ce-i atit de grăbit. Vrea 
să se mențină pe primul loc in între
cerea desfășurată acum în campania 
lucrărilor agricole de vară. In ziua 
de miercuri, 27 iunie, a strins 
cu combina „Gloria" 40 de tone, iar 
joi — 43 tone. Satisfacție morală, de
oarece l-au aplaudat colegii lui de 
muncă, dar și materială. Seara, de 
fiecare dată, a primit premiul de o 
sută de lei. Oprește pentru o clipă 
combina pentru a răspunde la în
trebarea reporterului : cum ai reu
șit ? „Vedeți, munca a fost bine or
ganizată, lucrăm grupat, pe tarlale, 
combina merge bine, iar noi, mecani
zatorii, ne străduim...". Da, se stră
duiesc mecanizatorii și dovada a re
zultat nu numai din premiile acor
date, ci și din altceva : au reușit să

la Sărulești. în drum, șirul auto
camioanelor se ingroșa cu cele 
venite din alte unități agricole. La 
baza de recepție Sărulești, camioa
nele încărcate intrau pe o parte, erau 
cintărite, descărcau și treceau din nou 
pe alt cintar pentru a le face tara. 
„La noi, întreaga operație — cintă- 
rire, descărcat și luat tara — nu du-

rează decit un minut de fiecare ca
mion. spunea tov. Dan Ion, șeful ba
zei. Putem primi cite 300 tone zilnic, 
dar vin multe camioane o dată, ceea 
ce duce la intirziere. Orzul dc la 
I.A.S. Belciugatele trebuia livrat 
in altă parte, la fabricile de nutre
țuri combinate, dar sint prea departe 
și atunci au apelat la noi".

Mecanizatorii sint hotăriți să mun
cească înzecit. Am poposit la secția 
Măgureni a S.M.A. Sărulești. Combi
nele erau gata să intre in lan. Me
canizatorii noștri, în 12 zile, vor ter
mina secerișul — ne spunea tov. 
Alex. Butulugă. inginer de sector, 
întrecerea a fost pusă la punct pină 
in cele mai mici amănunte, directo
rul a scos din bancă banii necesari 
pentru plata premiilor. Mecanizatorii 
se gindesc că banii aceștia ii și au 
in buzunar, deoarece fiecare știe cit 
dă lanul, unde va lucra și cite ce
reale poate stringe pe zi.

Recoltarea se intensifică, acum a- 
tenție la transport și la preluarea 
produselor. Aceasta este problema cu 
care se vor confrunta, in zilele care 
urmează, lucrătorii de pe ogoarele 
județului Ilfov.

Ion HERȚEGAGENDĂ CETĂȚENEASCĂ
UN CiȘTIGÂTOR AL ÎNTRECERII

DINTRE MECANIZATORI

Mihai Răcaru, de la ferma nr. 4 a intreprinderii agricole de stat Bel- 
ciugatele, județul Ilfov, a recoltat in primele două zile 83 tone cu 
orz, situîndu-se astfel pe primul loc in întrecerea desfășurată intre 

mecanizatori

La S.M.A. Sărulești, combinele sint verificate cu grijă înainte de a fi tri
mise în lanuri

414 apartamente peste 
plan

Constructorii de locuințe din Iași, 
care au de executat in acest an 
3 350 de apartamente, desfășoară o 
largă întrecere in cinstea zilei 
de 23 August. Astfel, ei au reu
șit să realizeze pină in prezent 
1 614 apartamente, depășind planul 
semestrului I cu 414 apartamente, 
în prezent, pe fiecare șantier și 
îndeosebi in zonele „Podu-Roșu" 
și „Alexandru cel Bun" — cel mai 
nou și mai mare cartier aflat in 
construcție la Iași — se lucrează cu 
spor pentru a se putea preda „la 
chele" noi locuințe pentru cetățeni. 
Numai in cartierul „Alexandru cel 
Bun" se află in execuție 1 640 
apartamente, unele din ele în sta
dii avansate față de grafic.

Manole CORCACI
corespondentul „Seinteii"

Orășelul de la cota 1 700
în munții Căliman, pe un pla

tou înconjurat de brazi, a apărut 
o nouă așezare alpină, care între
ce in altitudine Predealul. Este 
vorba de orășelul muncitoresc Că- 
limani, situat la cota 1 700, unde, 
pină acum, au și fost construite 
primele 9 blocuri pentru cazarea a 
peste 800 de mineri. Tot aici au 
fost înălțate o cantină cu 300 de 
locuri și un complex comercial, aflat 
acum in finisaj. De aseme
nea. in prezent se execută 
lucrările pentru definitivarea siste
mului de alimentare cu apă pota
bilă și a început construcția unui 
nou bloc cu 21 de garsoniere.

Ion MANEA
corespondentul „Seinteii’

O poveste cu... poveștile 
pe disc

..Am vrut să dăruiesc nepoțelului 
meu citeva discuri cu basme. Dar. 
deși am umblat pe la toate maga
zinele din Ploiești, n-am găsit nici 
unul. De ce nu ne scutește comer
țul. pe noi bunicii, să tot spunem 
mereu niște povești pe care nu 
prea le mai ținem minte ?“ Am 
căutat răspuns la întrebarea citito
rului nostru. Responsabilii comer
țului ploieștean ne-au declarat 
că o asemenea marfă nu se află 
prin depozite. De ce ? Nu se impri
mă la „Electrecord" sau comercian- 
ții din Ploiești nu se interesează 
de ele ? Mergind pe firul proble
mei, am: aflat că „Electrecordul" a 
Înregistrat peste 50 de basme din 
folclorul românesc și străin, din 
poveștile lui Creangă, Andersen, 
Ispirescu, Delavrancea și alți po
vestitori. Atunci de ce nu se gă
sesc discuri cu basme la Ploiești ?

— Pentru că. ne explică directo
rul intreprinderii respective, Teodor 
Cartiș, reprezentanții comerțului

din Ploiești nu vor asemenea discuri I 
.sau le acceptă doar in cantități I 
mici. I

Oare de ce nu le-or fi plăcind ‘ 
tovarășilor de la I.C.R.M.-Prahova 
poveștile ?

Constantin CAPRARU
corespondentul „Seinteii"

Modernizări comerciale 
în satele arădene

U.J.C.C. Arad a deschis recent 
5 noi unități comerciale, intre care 
3 magazine alimentare cu linie de 
autoservire în localitățile Monea- 
sa, Apateu, Turnu și 2 cofetării 
la Nădab și Fintinele. Au fost, tot
odată, date in folosința noile con
strucții ale magazinelor nealimen
tare din Curtici (cu etaj), Cicir 
și Moneasa. iar un număr, de 22 
unități comerciale au fost moder
nizate. în urma acestor măsuri, 
volumul de mărfuri vindute do la 
începutul anului populației din me
diul sătesc, prin aceste unități, a 
crescut cu 8.5 milioane lei față de 
aceeași perioadă a anului trecut,

Pină la sfirșitul anului vor mai 
fi modernizate încă 46 unități și 
vor fi date in folosință noi con
strucții, cum sint cele ale magazi
nelor universale cu etaj din co
munele Hălmagiu și Săvirșin și a 
complexului comercial din orașul 
Pined ta.

Cit privește lărgirea și diversi
ficarea rețelei de unități presta
toare de servicii, do la începutul 
anului U.J.C.C. Arad a luat măsuri 
pentru înființarea a încă 26 de u- 
nități. printre care atelierele de 
ceasornicărie, croitorie și tricotaje 
din Vinga, secțiile : mecanică Ia 
Frumușeni, zidari-zugravi la Vladi- 
mirescu. timplărie la Dorobanți, 
artizanat în lemn la Lipova. tapi
țerie la Semlac și Pincota, electro
mecanică la Săvirșin.

C. S1M1ON
corespondentul „Seinteii"

Creșe și grădinițe 
pentru copii

în orașul Fălticeni a fost dată de 
curind in folosință o grădiniță de 
copii cu orar normal de funcțio
nare, de care beneficiază in pri
mul rind copiii filatoarelor din lo
calitate. De menționat că. pină la 
sfirșitul acestui an. conform pro
gramului dc investiții, se vor mai- 
construi pentru copiii oamenilc 
muncii din intreprlnderile si inși, 
tuțiile județului Suceava : o creș: 
cu o capacitate de 100 de locuri j: 
orașul Cimpulung Moldovenesc, un. 
local similar la Vatra Dornei și un ' 
altul cu 120 de locuri in municipiul 
Suceava.

Gh. PARASCAN
corespondentul „Seinteii"

.„Și-am pără
sit sala de 
judecată

Dentistul Gheorghe Brăileseu și medicul 
stomatolog Nicolae Ardelean» au fost tri
miși in judecată sub învinuirea de luare de 
mită. Spicuim din rechizitoriul procuratu
rii : „Pe timpul cit au funcționat la Cen
trul stomatologic al cooperației meșteșugă
rești din București, inculpatii au pretins și 
au primit de la pacienți diferite sume dc 
bani, necuvenite, sub pretextul că din a- 
ceste sume urmează să-i „atenționeze" și 
pe tehnicienii dentari, pentru ca să le ur
genteze lucrările sau să fie de bună cali
tate. Adeseori cei doi le spuneau pacienți- 
lor că dacă ar fi mers la alte centre, i-ar 
fi costat mai mult, lăsindu-i să înțeleagă 
că le-au făcut favoruri prin încadrarea lu
crărilor la tarife inferioare...".

— Onorată instanță, in parte recunosc 
că am primit de la martora Maria C. suma 
de 600 de lei, dar in nici un caz 800. cum 
pretinde dumneaei 1 — declară Gh. Brâi- 
lescu.

— în declarația dată la procuratură...
— A, da, am declarat că am primit 800 

lei, deoarece mi s-a părut că procurorul 
era cam sever...

— Onorată instanță, nu știu ce a făcut 
Brăileseu, dar in orice caz eu nu recunosc 
învinuirile ce mi se aduc, susține sus și 
tare N. Ardeleanu.

— Foștii dumneavoastră pacienți sint de 
altă părere.

— Mă rog. așa. „mici atenții", drept, mul
țumire pentru că le executam lucrarea...

— Nu primeați salariu pentru lucrările 
executate ?

— Ba da. dar mi-era jenă să-i refuz...
Mai departe ni s-a făcut și nouă jenă să 

mai ascultăm „pledoariile" celor doi. Am 
părăsit sala de judecată...

verosimile, ci o probă care se cere riguros 
confirmată de realitate. Altfel, ca in ca
zul de față, nu este decit o încercare echi
vocă, sortită eșecului. Dacă cumva nu țin
tești ca singura probă pe care o aduci in 
instanță să fie ...lipsa de probitate cetățe
nească !

Martorul 
scăpase 

din vedere...

Nu-i mai 
convenea 

contul final
Judecătoria sectorului 8. completul I. 

Pe rol, un proces de divorț. La bară, in ca
litate de martor, o colegă a reclamantei. 
Dă relații despre comportarea soțului pi- 
rît : nu prea dădea bani in casă, nu se în
grijea de copil și...

— Nu-1 mai interesează deloc căsnicia, 
conchide cu un aer atotștiutor martora.

— De unde cunoașteți acest lucru ? — în
treabă magistratul.

— Păi cum, dacă are legături cu o altă 
femeie ?

— Știți sigur ?
— Sigur I Doar locuiesc amindoi împre

ună.
— Și unde locuiesc ?
— Asta n-aș putea să vă spun...
— Atunci de unde știți că stau îm

preună ?
_  7 j
...N-a mai răspuns nimic. „Scăpase" din 

vedere că depoziția de martor nu este o 
simplă înșiruire a unor lucruri cit de cit

Intr-o dimineață, ceva mai demult, s-a 
constatat că magazinul cooperativei de con
sum din Movilița, județul Ilfov, fusese 
„vizitat" peste noapte de un musafir ne
poftit.

— Hoții, ne-au prădat hoții ! — se văita 
de mama focului Dumitru Alexandru, ges
tionarul. Cine știe ce pagube au făcut in 
gestiunea mea. Să se facă cercetări — cerea 
el sus și tare — și să fie prinși vinovății. 
Să fie puși să plătească tot ce lipsește 1

...Sigiliu, inventar, numărători obiect cu 
obiect, socoteli... Dar. odată cu prinderea 
vinovatului (Dragomir Stancu) și clarifica
rea lucrurilor — surpriză ! Să nu fi știut 
D. Alexandru că avea și el niște lipsuri in 
gestiune ? Fiindcă inventarul a dovedit 
clar : o pagubă de 9 689 lei. Hoțul furase 
și el, nimic de zis. dar totul — stabilit eu 
precizie — nu valora decit 2 480 lei. 
Restul ?

— Onorată instanță, de ce să mi se 
impute mie această pagubă ? Eu doar n-am 
mai intrat in magazin după sigilarea lui !

Așa susținea D.A. in fața instanței, ui- 
tind. chipurile, că el însuși participase și 
la sigilare, și la inventar, cetind sa se 
facă socoteala bănuț cu bănuț. Acum însă 
socoteala nu-i mai convenea : se străduia 
s-o .scalde, trecind in contul furtului și 
propria-i lipsă. Fără succes : judecind re
cursul. Tribunalul județean Ilfov a men
ținut hotărirea primei instanțe și ca atare 
este bun de plată.

Și tot așa, bănuț cu bănuț !

Modesta lui 
„contribuție"

— De unde ați avut un asemenea stoc 
de țigări străine ?

— Păi am declarat și la procuratură : 
le-am cumpărat de Ia Victor Udrescu, zis 
Șoptică. Așa că nu se poate ca pentru asta 
sâ fiu acuzat de speculă !...

— Va să zică cele... 500 de pachete le-ați 
achiziționat doar pentru consumul dum
neavoastră ?

— Pentru mine ? 1 Nici nu sint fumător.
— Atunci ?
— Pentru clienții restaurantului unde lu

cram.
— Aveați voie să vindețl țigări in local ?
— Nu, insă am vrut să aduc și eu o con

tribuție la... îndeplinirea planului de des
facere al unității.

(Din apărările inculpatului Ion Mol
dovan, fost portar la restaurantul 
„Berlin", trimis în judecată pentru 
speculă. Dosar nr. 1702 1973, Judecăto
ria sectorului 1).

Din caietul 
grefierului

„Este adevărat că in urmă cu 13—14 ani 
am locuit in Oradea împreună cu L.l. A- 
cuma nu mai știu precis, dar parcă-mi a- 
mintesc că in certificatul de naștere al 
fiicei mele, cu care de altfel mă văd 
foarte rar, el este trecut ca tată..."

(Din declarația Anei B„ dintr-un 
dosar soluționat de Judecătoria Arad).

..Subsemnatul Corncliu Onescu declar 
pe propria mea răspundere că nu-1 cunosc 
pe reclamant. De asemenea, mai declar că 
in seara respectivă i-am cerut reclaman
tului ceasul de la mină și banii care-i avea 
in buzunar, dar vreau să precizez că n-am 
fost violent și nici nu i-am luat aceste o- 
biecte cu scopul de a-1 jefui, ci doar pen
tru ca să fiu eu mai sigur că a doua zi o 
să mă caute să mai stăm de vorbă".

(Din dezbaterile dosarului nr. 2253/ 
1973 aflat pe rol la Judecătoria secto
rului 6).

„Eu, onorat tribunal, văzind că vecinul 
meu trece pe hol. mi-a fost teamă că o să 
vină in bucătărie să mă insulte și deci, 
fiind in legitimă apărare, am luat o oală 
de pe foc, am ieșit pe hei și am aruncat 
conținutul de ciorbă în direcția victimei..." 

(Declarația Margaretei Brăngiilesru, 
din București. Dosar nr. 1637 1973, so
luționat de Secția a Ii-a penală a 
Tribunalului Capitalei.

Emil MARKNACHE 
Dinu POPESCU
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Tn cinci luni din acest an. 
colectivul Uzinei de pompe 
din București și-a îndepli
nit planul de export in 
proporție de 114 la sută, 
preliminîndu-se ca pină la 
sfirșitul semestrului să fie 
livrate in avans parteneri
lor externi produse in 
valoare de peste 150 000 
lei valută. Asemenea rezul
tate se circumscriu preve
derilor din acest cincinal, 
cind întreprinderii i s-a 
planifieat creșterea volumu
lui exportului, in 1975 față 
de 1970. de 8,5 ori. Uzină 
cu vechi tradiții muncito
rești, decorată recent cu 
Steaua Republicii Socialiste 
România clasa I. cu prile
jul împlinirii a 90 de ani de 
existență, ea este binecu
noscută in peste 30 de țări. 
Pompele cu marca „Aversa-* 
sini o prezență intr-adevăr 
de marcă pe piața externă. 
Iată citeva date care vor
besc despre gradul de teh
nicitate și utilizare al pom
pelor fabricate aici: o sin
gură pompă de tip „RV" 
are un debit egal cu cei al 
Dîmboviței la București : 
pompele de tip „TERMA" 
pot vehicula lichide a că
ror temperatură depășește 
temperatura de topire a 
plumbului : o singură e- 
lectropompă. montată la 
cota 1 500 Sinaia, poate ali
menta cu apă cabana Vir- 
ful cu Dor, aflată la 500 
metri mai sus. Astfel de 
caracteristici superioare 
sint proprii fiecăreia dintre 
cele 42 „familii" de pompe 
fabricate in 3 500 de tipodi- 
mensiuni.

— Cum obținem aceste 
rezultate ? — ne explică 
ing. Eugen Zarcula, direc
torul tehnic al uzinei. Ma
nifestăm o preocupare deo
sebită pentru îmbunătăți
rea activității de cerce
tare și proiectare, pentru 
asimilarea rapidă in pro
ducție a rezultatelor cerce
tărilor proprii, concomitent 
cu perfecționarea stăruitoa
re a calității producției cu
rente.

Aprecierea directorului 
tehnic al uzinei are depli
nă acoperire in practică. 
Sub raportul nivelului teh
nic și calitativ al produse
lor uzinei, grăitor este fap
tul că. incepind din 1950, 
an cind Întreprinderea a 

V

exportat primele pompe, nu 
s-a primit nici o reclama- 
ție de la partenerii ex
terni. Dimpotrivă. Cei 
care au cumpărat pompele 
au devenit clienți tradițio
nali. Faptul că multe din 
familiile de pompe, aflate 
in fabricație. corespund 
normelor exigente ale Or
ganizației Internaționale de 
Standardizare (ISO) consti
tuie o premisă decisivă 
pentru „intrarea-- acestora 
pe orice piață externă.

— Sint rezultate deose-

specializate pentru fabrica
rea pompelor. De altfel, 
uzina a primit cereri de 
ofertă de know-how. pen
tru a construi fabrici de 
pompe, uimind să livrăm 
beneficiarilor externi atit 
utilajele, cit și tehnologia 
respectivă. La solicitarea 
unei firme din R.F.G.. am 
realizat pompe la parame
trii foarte inalți, indicați in 
mod expres de aceasta.

Deci, punctul de plecare, 
și. in același timp, cheia 
succeselor le constituie cer-

Numeroase fapte vin In 
sprijinul acestei afirmații. 
Ritmul de înnoire și mo
dernizare a producției este 
an de an tot mai ridicat. 
Numai in acest an. planul 
tehnic cuprinde 90 de pozi
ții. dintre care enumerăm : 
extinderea „familiilor" de 
pompe diagonale in V. a 
celor cu canal lateral pen
tru mașinile-unelte, a alto
ra de stins incendii, pentru 
transportul de țiței ș.a. De 
remarcat că pentru realiza
rea noutăților se folosește

tipodimensiuni ale „fami
liei-- de pompe pentru chi
mie. alte 30 ale „familiei-* 
de pompe de apă, care vor 
intra în fabricație in cursul 
anului viitor.

ÎNAINTE

DE CE SlNT APRECIATE

bite, obținute probabil și 
pe baza valorificării unor 
licențe străine...

— Nicidecum 1 — ne-a 
spus directorul tehnic al 
uzinei. Noi exportăm pro
duse în peste 30 de țări — 
intre care U.R.S.S., R. P. 
Polonă. R. P. Ungară, 
R.D.G.. R.F.G., Franța. Ita
lia, Cuba. Brazilia. Egipt. 
India ș.a. — dar nici mă
car un singur tip de pom
pă nu este fabricat după 
licențe străine. Ne-am im
pus in competiția interna
țională cu produse de con
cepție originală, româ
nească. Prinlr-un puternic 
nucleu de cercetare și pro
iectare uzinală am ajuns 
să realizăm nu numai noi 
și noi tipuri de pompe, ci 
familii întregi, la prețuri a- 
vantajoase ; mai mult, pro
ducem și mașini-unelte

cotarea și proiectarea uzi
nală. Dar mai departe ce 
se mtimplă ?

— Urmărim asigurarea 
unei fiabilități superioare a 
produselor noastre, compor
tarea lor in timpul funcțio
nării, iar acolo unde tre
buie aduse îmbunătățiri le 
efectuăm operativ — ne-a 
spus ing. Ernest Băltăreții, 
șeful centrului de proiecta
re al uzinei. Așa am pro
cedat cu pompele axiale 
D.V.R. și eu altele. Labora
torul uzinal devine astfel o 
puternică sursă de sugestii, 
de soluții pentru ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ 
al produselor. Dar nu nu
mai atit. Centrul nostru, in 
strinsă conlucrare cu pro
ducția. reprezintă și pro- 
pulsorul înnoirii și moder
nizării perseverente, a pro
ducției.

întregul ..arsenal-1 de teh
nică modernă al uzinei. 
Procesele tehnologice țin și 
ele pasul cu ritmul rapid 
de Înnoire a fabricației. 80 
la sută din acestea fiind 
procedee noi. Cuvintul de 
ordine al cercetătorilor și 
proiectanților este tipizarea 
hidraulică și constructivă a 
pompelor. Ce înseamnă in 
practică aceasta? La o pro
ducție atit de diversă, cum 
este aceea a uzinei, tipiza
rea reprezintă singura solu
ție pentru simplificarea a- 
tit a activității de proiecta
re. cit și a fabricației. A- 
vantajele tipizării se regă
sesc și in reducerea chel
tuielilor de producție, în 
creșterea productivității 
muncii. Datorită acestei ac
țiuni de tipizare, astăzi se 
află simultan pe planșetele 
proiectanților cele 30 de

...Cu cronometrul in 
mină. în fața unui tablou 
de comandă ce cuprinde, 
numeroase cadrane cu ace 
mișcătoare. Constantin Pă- 
tulea. controlor tehnic de 
calitate, măsoară la stan
dul de probe parametrii 
funcționali ai unei noi 
pompe.

— Nici o pompă nu tre
ce pragul întreprinderii 
dacă nu corespunde exi
gențelor — precizează 
maistrul Dumitru Mușat. 
secretarul comitetului de 
partid al uzinei. Depunem 
eforturi pentru a înrădă
cina in conștiința tuturor 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor înalta răs
pundere pentru realizarea 
de produse de calitate. Co
mitetul de partid organi
zează activități de propa
gandă tehnică, discuții, 
analize în organizațiile de 
bază și urmărește direct, 
prin consiliul de control 
muncitoresc și comisia 
pentru problemele de ex
port și import, îndeplini
rea planului de export în 
cit mai bune condiții.

încheiem aici însemnările 
noastre de la Uzina de 
pompe din Capitală. în- 
tr-adevăr, aici există o 
preocupare constantă pen
tru asigurarea unei calități 
superioare a produselor 
destinate exportului, iar la 
baza strategiei competițio- 
nale a producătorilor din 
această unitate industrială
se situează oferirea de pro
duse cu inalt nivel tehnic. 
Este una din numeroasele 
dovezi ale înțelegerii de
pline a rolului producăto
rului in activitatea de ex
port. a cerinței majore că 
exportul de produse de 
bună calitate, pe lingă fap
tul că asigură fondurile 
necesare importurilor de 
care are nevoie economia, 
întărește prestigiul indus
triei românești în schimbu
rile comerciale internațio
nale.

Dan CONSTANTIN J

r

L.

Dupâ succesele obținute la târgurile si expozițiile internaționale de 
la Koln. Lyon. Leningrad. Londra. Moscova. Paris și Tripoli, cota 
interesului manifestat pe piața externă pentru cele 20 de tipuri 
de mobilă si piese de mobilier, produse de COMBINATUL PENTRU 
PRELUCRAREA LEMNULUI DIN FOCȘANI (in fotografie), este in 
continuă creștere. Firme din Anglia, Franța. R. F. Germania, Uni
unea Sovietică. Iugoslavia și din alte 20 de țări ale lumii au solicitat 
peste 97 la sută din producția de mobilă a combinatului. Pentru a 
răspunde acestor cerințe, colectivul unității a sporit simțitor pro
ducția. Din nou insă a urmat o creștere, cu 30 la sută, a ce
rințelor de export pe piețele din vestul Europei. Din nou. specialiștii 
combinatului au trecui, la lucru și, din nou. ei au reușit să găsească 
soluții eficiente. Producția anuală va crește cu incă 1 500 de garnituri 
de mobilă, in aceleași spații industriale și cu aceleași capacități de 
producție si. totodată, va spori si calitatea.

Continuind seria articolelor realizate împreună eu organele Ministe
rului Finanțelor, aducem in atenția factorilor de răspundere din dife
rite unități producătoare și exportatoare o altă problemă complexă le
gată de asigurarea unei eficiente sporite a exporturilor. însoțiți de 
tov. MARIN STELIAN. economist principal in Ministerul Finanțelor, am 
analizat cauzele care determină o serie de cheltuieli neeconomicoase 
la exportul de mărfuri, precum și posibilitățile de înlăturare 
acestora.

a

DE TERMEN
® Peste 20 de între

prinderi industriale din
București și-au îndeplinit,
înainte de termen, sarcinile pla
nului semestrial de export. Prin
tre acestea figurează uzina de 
mașini electrice, care a livrat 
suplimentar, pină la sfirșitul a- 
cesteî. luni, motoare electrice, 
grupuri de sudură, grupuri elec
trogene și alte produse in va
loare de 3.5 milioane lei va
lută. De asemenea, tinăra uzi
nă de cinescoape, ale cărei 
produse sint achiziționate in 20 
de țări. înregistrează livrări su
plimentare. pe primul semestru, 
în valoare de patru milioane lei 
valută.

© Colectivul uzinei 
„7 Noiembrie" din Cra
iova 3 exPec‘Ja^ beneficiarilor 
externi. în avans față de preve
derile înscrise in contracte. 282 
de mașini agricole. între care 
170 de agregate pentru împrăș
tiatul îngrășămintelor chimice, 
depășind cu 14 la sută sarcinile 
de export pe primul semestru 
încă de la 20 iunie. La rindul 
lor. constructorii de mașini elec
trice de la uzinele „Electropute- 
re“ au livrat în avans 11 loco
motive Diesel-electrice de 2 100 
CP., motoare electrice cu o pu
tere de 4 000 kW și transforma
toare de forță însumind 388 700 
kVA. iar chimiștii de pe platfor
ma Ișalnița și-au depășit pla
nul ..la zi" cu 242 de tone bu
tanol.

® întreprinderile in
dustriale din județul 
Prahova ?i_au realizat cu 
succes angajamentul de a livra 
peste prevederi, pină la finele 
acestui an. produse in valoare de 
15 000 000 lei valută. Unitățile a- 
partinind Centralei industriale 
pentru rafinării si petrochimie, 
al ,c,âror volum de produse ex- 
porțiate.,înregistrează anul acesta 
o' creștere aproape dublă față de 
anul trecut, au adus principala 
contribuție la realizarea acestui 
succes.

@ Combinatul de fi
bre și fire sintetice din 
Iași și-a îndeplinit înainte 
de termen planul la ex
port pe primul semestru, la toa
te sortimentele, livrind în plus 
produse a căror valoare depă
șește 1 500 000 lei valută. în 
acest an, volumul producției 
destinate exportului este de cir
ca două ori mai mare decit anul

■ trecut.

© Tăbăcăria mine
rală Corabia este ° nouă 
întreprindere a județului Olt. 
care livrează produsele fabri
cate și la export. Recent, pri
mul Iot de 500 mp de piei semi
fabricate a fost livrat înainte de 
termen in R.F. Germania. în 
următoarele zile alte cantități 
vor fi expediate beneficiarilor 
externi.

Tractorul „Universal11 

in pădurile Bulgariei
Sint aproape patru 

ani de cind primul 
tractor românesc a luat 
in piept, cum se spu
ne. pantele abrupte ale 
munților Bulgariei. 
Astăzi, el a devenit u- 
tilajul de bază al ex
ploatărilor forestiere 
din Stara Pianina. Ro- 
dopi, Pirin și Rila. a- 
jutind la mecanizarea 
complexă a lucrărilor 
executate de tăietorii 
de lemne din țara ve
cină și prietenă.

Cu fiecare an. U-651 
M — echipat cu troliu 
TI-2 — este tot mai 
bine cunoscut la Siliș
tea. ca și la Stanke Di
mitrov, pe Ropotamo, 
ca și în pădurile din 
împrejurimile Sofiei. 
El este minuit cu 
pricepere de majo
ritatea mecanizatori- 
lor-forestieri din Bul
garia, astfel incit 
prezența I.M.S.-ului cu 
număr de Brașov și a 
tehnicianului Ana Ni- 
eolae. care asigură 
.,service-ul“ în Bulga
ria, la locurile de ex
ploatare. sint necesare 
doar pentru a ajuta la 
perfecționarea cunoș
tințelor tractoriștilor.

— Merge ceas moto
rul. drugariu Nicolae.

Original salut. Origi
nal și imbucurător. tot
odată. pentru că „mer
ge ceas motorul" este 
spus in românește.

— într-adevăr. mo
torul „merge ceas" — 
remarca și inginerul

Liuben Iovcev, direc
tor adjunct al Combi
natului forestier Ruse, 
atunci cind. însoțit de 
reprezentantul uzinei 
„Tractorul", i-am fă
cut o vizită. Sintem 
mulțumiți de perfor
manțele tractorului dv.

Și, ca să ne convin
gă. ne arată o fotogra
fie.

— Aici, ne explică 
dinsul. este brigada lui 
Ivan Decev, de la o- 
colul silvic Silistra, 
fruntașă pe țară in 
1972. E împreună cu 
tractorul ..U-651" cu 
care lucrează, neîntre
rupt, din 1970. fără să 
aibă vreun necaz...

Tot de la inginerul 
Iovcev aflăm despre o 
interesantă acțiune 
„Mișcarea pentru 20 000 
metri cubi". Așa a fost 
denumită inițiativa u- 
nei alte brigăzi com
plexe. a lui Ivan An- 
ghelov. de la între
prinderea forestieră 
Kubrat. care s-a an
gajat să doboare și să 
transporte, cu tracto
rul „Universal", în 
cursul actualului cin
cinal 20 000 metri 
cubi masă lemnoasă 
— un record încă ne
atins in pădurile Bul
gariei.

Creșterea, de la un 
an la altul, a număru
lui de tractoare roma
nești „U-651 M" in 
Bulgaria este o dova
dă a performantelor 
sale deosebite și a bu

nelor aprecieri de car 
se bucură din parte, 
specialiștilor bulgar: 
Acum, evidența teh 
nicianului Ana Nico 
lac. cu locurile și a 
dresele la care lucrea
ză tractoarele româ
nești, este tot ma 
greu de ținut : dou< 
tractoare ta G'vn Pe 
lin. lingă Sofia, aiti 
cinci la Devin, in Ro- 
dopi, trei Ia Sumen.. 
în curinci, in Bulgarii 
vor sosi și tractoare 
de tip greu „S-l 500" 
La începutul lunii 
mai a.c.. întreprinde
rile de cornerț exte
rior „Autotractor"- 
Brașov și „Tehno- 
komplekt“-Șofia au 
semnat un nou con
tract pentru livrarea, 
in acest an. pe lingă 
90 de tractoare fores
tiere ,.U-6!(1 M" cu 
troliu Tl-2 și a unui 
lot de o sută de trac
toare „S-1500" cu echi
pament de buldozer șl 
scarificator. Principa
lul beneficiar : Uniu
nea economică de stat 
„Construcții industria
le" și marile șantiere 
ale Bulgariei, inclusiv 
viitorul șantier al 
Complexului hidroteh
nic Cioara-Belene de 
pe Dunăre, ce va fi 
construit in colabo
rare de către Româ
nia și Bulgaria.

Constantin 
AMARIȚEI

! AUTOTURISMUL
! „DACIA "-1300
! PE ȘOSELELE ALGERIEI
i ->

fost 
pe 

Al
de-a
me- 

un

„Dacia"- 
in rodai.
Algeriei, 

cele din 
sahariene, 

prezent

Alger. A. Mimouni, 
director la „Sonacome" 
pentru comercializarea 
autovehiculelor. se 
declara foarte satisfă
cut. afirmind : „Sint 
remarcabile din toate 
punetele de vedere". 
„Sint robuste și au 
stabilitate la drum, 
sint apte pentru șo
selele din tara noas
tră. au demarai
pid si ușurință în con
ducere" — ne spuneau, 
de asemenea. mai 
multi proprietari de 
automobile românești. 
Este apreciat si fap
tul că 
sucursale 
Dacia"

ra-

„Dacia"- 
o prezentă 

Sint 
con- 

in- 
l de

Plăcută ne-a 
surpriza intilnirii, 
autostrada dintre 
ger și Tipaza. 
lungul țărmului 
diterajiean.- cu
convoi de autoturisme 
romanești 
1 300 aflate 
Pe șoselele 
inclusiv pe 
regiunile 
rulează în
circa 1 000 de automo
bile fabricate de con
structorii noștri din 
Pitești. în Alger, au
toturismul 
1 300 este
binecunoscută, 
așteptate aici, i 
torni contractului 
cheiat. incă 1000 
asemenea mașini, care 
se bucură de aprecieri 
în rindul beneficiari
lor. Referindu-se la 
ultimul lot de auto
turisme românești, lip 
..Station", recepționa
te zilele acestea la

cele trei 
..Service

din Alger, O- 
ran si Constantine și
alte 50 de ateliere mai 
miei din diferite lo
calități 
sigură
autoturismelor 
nești o asistență teh
nică promptă și de

ale tării a- 
benef ici arilor 

româ-

BILANȚ POZITIV 
în activitatea societății mixte 
româno - engleze „ARCODE“

Recent, la Londra, a 
avut loc adunarea ge
nerală a acționarilor 
societății mixte româ- 
no-engleze „ARCODE 
Limited", specializată 
in desfacerea produse
lor industriei chimice 
românești. Cu acest 
prilej a fost aprobat 
bilanțul financiar pe 
anul precedent și s-au 
stabilit proiectul de 
buget și planul de vin - 
zări pe perioada urmă
toare.

S-a apreciat astfel 
că, in perioada care a 
trecut, din 1968, cind 
întreprinderea romană 
de stat pentru comerț 
exterior „Chimimport" 
și firma engleză 
,.Tennant Trading Li
mited" au întemeiat

societatea mixtă 
„ARCODE Limited", 
aceasta a oferit posi
bilități multiple și a 
contribuit practic la 
extinderea și diversifi
carea schimburilor co
merciale dintre Româ
nia și Anglia. O ilus
trează și faptul că, 
față de primul an. vo
lumul de afaceri al so
cietății a fost în 1972 
de aproape cinci ori 
mai mare, că an de an 
s-a lărgit nomenclatu
ra de produse desfă
cute.

„In prezent. ne-a 
spus directorul părții 
române. Virgil . Po
pescu, accentul se 
pune pe produsele cu 
un grad mai inalt de 
prelucrare, ca de e-

xemplu fibrele sinteti
ce. masele plastice 
prelucrate și produsele 
industriei de rășini și 
vopseluri". El a expri
mat convingerea fermă 
a conducerii societății 
că in 1971 va spori 
simțitor cifra de afa
ceri, dezvoltând in con
tinuare sistemul de 
distribuție a produselor 
la consumatori. No
menclatorul de produ
se și clase de produse 
urmează să crească de 
la circa 52. la peste 
60. ceea ce favorizează 
extinderea activității 
societății „ARCODE".

Nicolae 
PLOPEANU

Pentru a nu înregistra cheltuieli 
neeconomicoase (contrastalii, bonifi
cații, penalități), producătorii și în
treprinderile de comerț exterior tre
buie să acorde cea mai mare aten
ție respectării riguroase a disciplinei 
contractuale privind livrările la ex
port, sub multiple aspecte : asigura
rea unei înalte calități a produselor, 
încadrarea in termenele de livrare, 
in structura sortimentală stabililă 
ș.a. în caz contrar, se poate ajunge 
la pierderi de valută.

Deci, cum este posibilă apariția 
unor asemenea pierderi ? începem 
cu eontrastaliile (adică, sumele plă
tite beneficiarilor pentru depășirea 
timpului de staționare prevăzut in 
contractul de navlosire), capitolul cu 
ponderea cea mai mare în volumul 
total a! acestor cheltuieli.

— întreprinderea de comerț exte
rior „Azoexport" inregistrează an de 
an un volum mare de contrastalii : 
numai in patru luni ale anului in 
curs, aceste cheltuieli au însumat 1.1 
milioane lei valută. Care este cauza ? 
— se adresează reprezentantul Mi
nisterului Finanțelor contabilului-șef 
al acestei unități.

in-
cu

cum ar fi normal. Anul acesta, 
treprinderea a exportat produse 
întirziere, deoarece combinatele chi
mice din Craiova, Tirgu-Mureș și 
Piatra Neamț, de exemplu, n-au

tor clauzelor din contractele înche
iate cu beneficiarii de peste hotare.

Din păcate, așa cum s-a desprins 
și din ancheta noastră, cauzele apa
riției contrastaliilor sint — <le cele 
mai multe ori — de ordin subiectiv. 
Nava „Tirgu-Jiu" a staționat (Încăr
cată pe trei sferturi) pentru că marfa 
expediată prin I.C.E. „Vitrocim" 
n-a sosit decit in loturi mici ; o 
altă navă specială. în cazul căreia 
s-au plătit contrastalii de 2 500 dolari 
pe zi, a fost încărcată în 12 zile, in 
ioc de 12 ore, cit prevedea norma,

acest an. plătiți bonificații Impor
tante unor beneficiari externi, pen
tru aceleași cauze : livrarea unor 
legume și fructe neeonforme cu con
tractul — se adresează reprezentan
ților acestei întreprinderi însoțitorul 
nostru, specialistul în problemele fi
nanciare. De ce admiteți aceste pier
deri și ce măsuri ați 
evitarea lor ?

— Pentru că nu se 
rare specificul acestor

luat pentru

ia în conside- 
mărfuri, ex

trem de perisabile și delicate — răs
punde Constantin Rădoi, șef de ser-

ns

Cheltuieli nemijlocit
păgubitoare

CONTRASTALIILE, BONIFICAȚIILE, PENALITĂȚILE DIMINUEAZĂ 
INADMISIBIL VOLUMUL ÎNCASĂRILOR VALUTARE

— E foarte dificil să dăm un răs
puns — apreciază omul care, prin 
atribuțiile sale, gospodărește mijloa
cele financiare ale întreprinderii.

— Cauzele sint diverse — inter
vine în discuție și șeful biroului de 
transporturi internaționale. Radu 
Strimbu. Volumul exportului crește 
an de an. Or. portul Constanța nu 
oferă încă acele condiții propice 
pentru evitarea contrastaliilor.

Și, cu aceasta, interlocutorii noș
tri s-au spălat pc miini, cum se 
spune. în realitate, lucrurile stau 
cu toiul altfel. „Azoexport" plătește 
sute de mii de lei contrastalii pen
tru că, la sosirea navelor la Con
stanța, marfa nu se află in port, așa

livrat Ia termen peste 21 000 tone 
de ingrâșăminte... din lipsa sacilor 
de polietilenă, confecționați de între
prinderile aceluiași minister (al in
dustriei chimice).

— Este inadmisibil să nu ai marfă, 
iar vasul să vină și să aștepte in 
port — ține să precizeze directorul 
adjunct al întreprinderii ..Azoex
port". Gh. Prisadă.

Sintem de aceeași părere, numai 
că directorul adjunct vorbea cu ae
rul omului din afara întreprinderii, 
ca și cum nu ar avea nici o respon
sabilitate pentru asigurarea fondului 
de marfă, la termenele și parame
trii calitativi prevăzuți, corespunză-

deoarece ritmul expedierii autoturis
melor de la Pitești a fost prea lent, 
iar o navă de 3 000 tone a staționat 
17 zile din lipsa unor lădițe ce tre
buiau livrate prin „Tehnoforestex- 
port". Acestea sint citeva din defi
ciențele care determină staționarea 
prelungită a navelor in portul Con
stanța. blocarea danelor de incăr- 
care-descărcare. plata contrastaliilor.

Tot din categoria cheltuielilor ne
economicoase fac parte și bonifica
țiile. adică sumele plătite pentru 
nerespectarea, in unele cazuri, a 
condițiilor contractuale privind cali
tatea. structura sortimentală ș.a. 
Ne aflăm la I.C.E. „Fructexport".

— Atit in anii trccuți, cit și in

viciu. Dar să știți că, pe ansamblul 
economiei naționale, nu se pierde ; 
ne Încadrăm in procentul de unu la 
sută.

Mărturisim că n-am ințeles cum 
suportarea unor bonificații de zeci 
și sute de mii de lei valută nu re
prezintă o pierdere. Ce se întîmplă 
insă eu milioanele de lei înregistrate 
de-a lungul anilor la capitolul „de
bitori pentru bonificații. retur- 
nări..." ?

— O parte trece pe seama furni
zorilor, alta la intreprinderea noas
tră. Și, in sfirșit, altă parte nu se 
mai recuperează — intervine Mircea 
Stein, consilier in aceeași întreprin
dere.

bună calitate, sub î! 
drumarea ingineriei 
Ion Alexandru, 
nrezentantul 
din Pitești.

De curînd 
la Alger și 
autoturisme român 
de teren „ARO-240". 
Ele urmează să fie 
experimentate pe di
ferite trasee, mai !a- 
les in condițiile dru
murilor sahariene. lin L 
vederea contractării 
pe piața algeriană. 
Sint așteptate, de 
semenea. tot în 
derea probelor de ex
perimentare in Alge
ria. si autocamioane 
cu motoare Diesel, 
fabricate de cunoscuții 
constructori din Bra
șov. de la uzinele 
„Steagul roșu".

a-
ve-

Mircea S, 
IONESCU

— Dar toate acestea reprezint, 
pierderi.

— Nu, nu sint pierderi, ne spun, 
consilierul, cred că nu afecteazi 
cursul de revenire.

Adică, cum ? Se vînd mărfuri, 1. 
un alt preț decit cel prevăzut, se a 
cordă bonificații masive, se dimi 
nuează, deci, încasările, iar cursu 
de revenire, totuși, nit este afectat ' 
O ciudată optică antieconomică dăU 
nuie incă la unii din exportatori 
noștri, care socotesc bonificațiile ci 
zecile și sutele de mii de lei, bs 
chiar cu milioanele, clar consideră că 
e normal, că nimic nu se pierde, 
cind, de fapt, totul (adică, pierderile) 
se adună. Dacă aceste bonificații 
s-ar suporta din buzunarul propriu, 
probabil că optica s-ar schimba.

Deși au un volum mult mai mic, 
totuși, și penalitățile — sumele plă
tite pentru nerespectarea termenelor 
de livrare prevăzute in contracte — 
contribuie la apariția cheltuielilor 
neeconomicoase. Așa. de exemplu. în 
cinci luni ale anului in curs, „Tndus- 
irialexport" a plătit ca penalități — 
conform datelor furnizate de Banca 
Română de Comerț Exterior — a- 
proape 94 000 Iei. valută. „Mecanoex- 
port" — 454 000 lei valută, iar „Auto
tractor" — 240 000 lei valută. Cauza ? 
Una singură, dar esențială : livrarea 
cu întirziere a unor mărfuri și piese 
de schimb.

— Să știți însă că am recuperat 
penalitățile de la furnizorul nostru 
— ni se spune la „Mecanoexport".

E drept, dar de unde s-au recu
perat aceste sume ? De la o între
prindere producătoare românească. 
Penalitățile — indiferent de cine 
sint suportate, de unități producă
toare sau exportatoare — afectează 
economia națională. încasările cuve
nite pentru exportul de produse. 
Tocmai de aceea, aceste cheltuieli 
trebuie prevenite pe toate căile — 
și aceasta, prin aplicarea prevederi
lor legale in vigoare, prin acțiunea 
convergentă si plină de răspundere 
a producătorilor și exportatorilor, a 
organelor bancare și financiare.

George POPESCU
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ZIARUL „CLOPOTUL- SĂRBĂTOREȘTE 
40 DE ANI DE APARIȚIE

MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU5

ÎNTÎLNIRI LA C.C. AL P.C.R.

Dragi tovarăși,
- Doresc. înainte de toate, să vă 

mulțumesc in mod călduros pen
tru invitația pe care mi-ați adre
sat-o. de a lua parte la sărbăto
rirea a 40 de ani de Ia apariția 
primului număr al ziarului „Clo
potul" — Botoșani. Regretind 
sincer că timpul nu-mi permite 
să iau parte la această aniver
sare, doresc să adresez pe aceas
tă cale călduroase felicitări co
lectivului redactional, colabora
torilor. precum și corespondenți
lor voluntari — muncitori, ță
rani, intelectuali — tipografilor 
care, atit in anii ilegalității, cit 
ți în perioada de după eliberarea 
țării, și-au adus contribuția la 
edWarea șj tipărirea ziarului.

între cele peste 300 de ziare și 
reviste apărute în trecut sub În
drumarea Partidului Comunist 
Român și care au avut un rol 

i important în mobilizarea mase
lor largi la lupta revoluționară 

t pentru apărarea drepturilor și
i libertăților democratice, împotri

va fascismului, ziarul ..Clopotul", 
apărut la 30 iunie 1933, a jucat 
un rol deosebit de important.

Festivitățile de la Botoșani
Simbătă au avut loc la Botoșani 

manifestările prilejuite de împli
nirea a 40 de ani de la apariția pri
mului număr al ziarului ..Clopotul".

La adunarea festivă care a avut 
loc in sala ..Mihai Eminescu" au 
luat parte conducători ai organelor 
locale de partid si de stat, repre
zentanți ai presei centrale, redactori 
si colaboratori ai cotidianului sărbă
torit. < pografi. un mare număr de 
wrăteni.

Cu multă însuflețire, cu vii si în
delungate aplauze asistenta a primit 
mesajul adresat de tovarășul Nicolae 
Ceausescu colectivului ziarului ..Clo
potul". cu ocazia acestui jubileu.

Mesajul a fost transmis de tova
rășul Gheorghe Stoica, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. membru a.l Consiliului de 
Sfat.

S-a dat apoi citire Decretului Con
siliului de Stat privind conferirea 
Ordinului Muncii clasa 1 ziarului 
..Clopotul" pentru contribuția adusă 
la înfăptuirea politicii partidului si 
statului de construire a socialismu
lui in patria noastră si pentru ac
tivitatea de educare .socialista a ma
selor de oameni ai muncii, cu pri
lejul aniversării a 40 de ani de la 
apariția primului număr.

cadrul solemnității au fost 
vati tovarășii Scarlat Callimachi. 
bru fondator al ziarului, cu or- 

I ..23 August" clasa I. si David 
(,'ierg. fost redactor-șef in primii 
cti'C apariție a ziarului, cu Or- 

1Ll| Muncii clasa I. prezenti Ia ma- 
, i'estm -e. De asemenea au fost con

ferite ordine și medalii ale Republi
ci Socialiste România unor redac- 

tipografi. colaboratori si cores- 
xti voluntari ai ziarului „Clo-

Inmînind înaltele distincții, tova
rășul Gheorghe Stoica, in numele 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român si al Consiliului de 
Stal, ai tovarășului Nicolae Ceausescu 
personal, a adresat celor decorați. 

împreună cu celelalle publicații 
comuniste. „Clopotul" a militat 
activ pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționale, 
pentru răspîndirea ideilor mar- 
xist-leniniste în rindui maselor, 
demascind cu fermitate concep
țiile politice retrograde, acțiunile 
teroriste ale elementelor fasciste. 
Deși suprimat în mai multe rin- 
duri de către organele represive 
burghezo-moșierești, ziarul a 
continuat să apară, sub alte de
numiri, manifestîndu-se tot 
timpul ca o tribună activă de 
luptă pentru apărarea intereselor 
poporului.

După eliberarea patriei de sub 
jugul fascist. „Clopotul" și-a 
adus contribuția la întreaga lup
tă pentru transformarea revolu
ționară a societății românești, la 
construcția social-economică a 
țării. Ia succesul marii opere de 
edificare a orînduirii socialiste pe 
pămintul României.

Am convingerea, dragi tova
răși. că bilanțul pe care-1 faceți 
cu prilejul acestei aniversări va 
constitui pentru dumneavoastră 
toți — redactori și colaboratori

întregului colectiv al ziarului calde 
felicitări și urări de noi realizări in 
activitatea viitoare.

Tovarășul Petre Duminică, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean Bo
toșani al P.C.R.. a urât, la rindui 
său. 2iarului sărbătorit noi succese.

tn numele colegiului de. redacție 
al ziarului ..Clopotul", al redactori
lor. corespondenților si cititorilor, 
redactorul-șef. Gheorghe Jauca, a 
exprimat profunda lor mulțumire si 
recunoștința secretarului general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru inaltâ distincție 
conferită ziarului, pentru cuvintele 
calde si indicațiile prețioase cuprin

..Participanții Ia adunarea feștilă consacrată aniversării a 40 de 
ani de la apariția primului număr al ziarului ,,Clopotul" din Botoșani 
iși exprimă și cu acest prilej, din adincul inimilor, deplina aprobare 
față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, ho- 
tărirea lor nestrămutată de a înfăptui eu devotament și pasiune im
portantele sarcini ce Ie revin din istoricele hotăriri ale Congresului 
al X-lea și Conferinței Naționale, pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen.

Vă Încredințăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. că pentru noi. 
slujitorii ziarului, ea și pentru cititorii săi. pentru loti cetățenii ju
dețului Botoșani nu este o îndatorire mai mare decît aceea de a 
milita cu toată priceperea, pasiunea si puterea de muncă pentru a 
da viată sarcinilor cuprinse in mesajul ce ati avut bunăvoința să ni-1 
adresați.

Continuind bogatele tradiții din trecut ale ziarului „Clopotul", ne 
angajăm, iubite conducător al partidului și statului nostru, că vom 
face totul pentru a îndeplini cu cinste inalta misiune ee revine zia
rului ca organ de presă al comitetului județean de partid și al con
siliului ponular județean, pentru ca el să devină din că in ce mai 
mult o tribună militantă, revoluționară, să contribuie la mobilizarea 
maselor de muncitori, țărani, intelectuali, la înfăptuirea politicii parti
dului de edificare a socialismului si comunismului pe pămintul Româ
niei".

Tot cu prilejul aniversării ziaru
lui. la teatrul ..Mihai Eminescu" din 
Botoșani s-a deschis expoziția do
cumentară „(Clopotul» la 40 dft ani" 

— un puternic imbold de a ac
ționa și mai holărit pentru îm
bunătățirea continuă a muncii, 
astfel ca ziarul să răspundă cit 
mai bine înaltelor cerințe pe 
care partidul le pune în fața pre
sei noastre comuniste. Sint în
credințat că. acționind pe linia 
bogatelor sale tradiții din trecut, 
ziarul ..Clopotul" își va spori și 
mai mult în viitor contribuția la 
lupta generală a întregului popor 
pentru transpunerea cu succes în 
viață a politicii interne și exter
ne a partidului, pentru îndepli
nirea înainte de termen a planu
lui cincinal și dezvoltarea în ritm 
accelerat a economiei, științei și 
culturii in patria noastră, pentru 
educarea socialistă a oamenilor 
muncii și aplicarea neabătută a 
normelor eticii și echității socia
liste in întreaga viață socială, 
pentru bunăstarea și civilizația 
intregii noastre națiuni.

Vă urez, dragi tovarăși, succese 
tot mai mari in îndeplinirea sar
cinilor de răspundere ce vă re
vin. satisfacții depline în muncă, 
multă sănătate și fericire.

se in mesaj. Totodată, vorbitorul a 
dat glas hotătirii colectivului re
dactional de a munci cu pasiune și 
dăruire pentru a fi demni de înalta 
cinstire, de bogatele tradiții ale pre
sei comuniste românești.

Tn continuare au rostit saluturi 
reprezentanți ai ziarelor ..Scinteia" 
$i ..România liberă", ai Uniunii zia
riștilor. ai unor întreprinderi boto- 
senene. precum și colaboratori si co
respondenți voluntari, tipografi.

In încheiere, intr-o atmosferă do 
Puternic entuziasm, a fosl adresată 
o telegramă COMITETULUI CEN
TRAI, AL PARTIDULUI. TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune, printre altele :

sl a fost organizat simpozionul in
titulat ..Activitatea ziarului jude
țean — tradiție și actualitate".

Simbătă dimineața. tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al P.C.R.. s-a 
intîlnit cu tovarășul Bruce Magnu
son. membru al Comitetului Execu
tiv Național, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist. din Canada, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. și-a

Simbătă dimineața, tovarășul Mi
ron Constantines cu. membru su
pleant al Comitetului Executiv. se-
cretar al C.C. al P.C.R.. .s-a întilnit 
cu Habib Mohammed Kerim, secre
tar general al C.C. al Partidului De
mocrat al Kurdistanului din Irak, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. a 
făcut o vizită in țara noastră. A fost 
de față Constantin Va.siliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Sosirea în Capitală 
a tovarășului Ryszard Frelek

Simbătă seara a sosit in Capitală, 
la invitația C.C. al Partidului Co
munist Român, tovarășul Ryszard 
Frelek. membru al Secretariatului 
C.C. al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, care va face o vizită de 
prietenie in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost intimpinat de tova

Grupul de șantiere pentru construcții forestiere din Buzău

AMFITEATRU PENTRU PERFECȚIONAREA 
Șl PREGĂTIREA MUNCITORILOR CONSTRUCTORI

ț

I

ț

ț

Grupul de șantiere pentru 
construcții forestiere Buzău, unita
te înființată cu 9 ani in urmă, și-a 
închegat de multă vreme un colec
tiv puternic de muncitori, tehni
cieni și ingineri, care a dobindil in 
cursul anilor o vastă experiență in 
acest domeniu. Drumurile fores
tiere. podurile peste aoe. viaducte, 
corecții de torenti. diferite con
strucții de consolidare a ripe- 
lor sau malurilor și altele, in 11 
județe ale țării, au constituit un 
vast front de muncă unde capaci
tatea creatoare a fiecărui om a de
terminat rezolvări tehnice valoroa
se. materializate in construcții du
rabile și cu eficiență economică 
mereu sporită. Numai in anul 1972, 
grupul de șantiere Buzău a atacat 
construcția unor obiective impor
tante. cum sint : Fabrica de cheres
tea Tirgoviște. Stația de utilaj- 
transport și ateliere de reparații 
Nehoiu. extinderea Fabricii de plăci 
fibro-lemnoase Gugești. blocurile 
de locuințe Nehoiu și altele.

Intrarea in profilul activității u- 
nității a unor sectoare de construc
ții diferite față de cele tradiționale 
a impus adoptarea unor măsuri ra
pide privind asigurarea cadrelor 
calificate, atit pentru necesarul pre
zent. cit și de perspectivă. ..Asigu
rarea forței de muncă — spunea 
ing. Gheorghe Vasile — a condus la 
stabilirea unor direcții de acțiune 
fundamentate științific. Astfel gru
pul nostru și-a canaliz.at atenția pe 
două coordonate : .perfecționarea 
pregătirii muncitorilor și tehnicie
nilor existenți prin ridicarea gra
dului de calificare și policalificare 
și pregătirea viitorilor muncitori in 
meserii noi prin școli profesionale".

Numai in anul 1972. 81 muncitori 
care aveau specializare într-o sin
gură meserie au dobindit. calificare 
de zidari roșari — dulgheri. 32 me
canici de utilaje și-au însușit cu
noștințele și atestarea pentru încă 
1—2 tipuri de utilaje.

Complexitatea și întinderea geo
grafică a activității grupului de 
șantiere de construcții forestiere 
din Buzău au condus la programa
rea și urmărirea producției după 

Mihai BAZU
corespondentul „Scintdii"

petrecut concediul de odihnă in tara 
noastră.

La intîlnire a participat tovarășa 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
întilnirea s-a desfășurat intr-o at

mosferă cordială, prietenească.
tn aceeași zi. secretarul general al 

C.C. al Partidului Democrat al 
Kurdistanului din Irak. Habib Mo
hammed Kerim, a părăsit Capitala. 
La plecare, pe aeroport, oaspetele a 
fost condus de tovarășii Miron Con- 
stantinescu și Constantin Vasiliu, de 
activiști de partid.

rășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Dumitru Turcuș. adjunct 
al șefului Secției relații externe a 
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

Au fost prezenți Jaromir Oche- 
duszko. ambasadorul R. P. Polone Ia 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

metoda drumului critic. In acest 
sens, cu sprijinul Academiei de 
studii economice din București, un 
grup de ingineri și economiști a 
fosl pregătit timp de un an in do
meniul informaticii și programării 
moderne.

..Pregătirea noilor muncitori — 
ne relata ing. N. Bâdicu, directo
rul unității buzoiene — este co
relată cu nevoile reale ale arapului 
de șantiere in următorii ani. O par
te sint, calificați la locul de muncă 
și prin scoaterea parțială din pro
ducție. Pregătirea lor teoretică se 
realizează la centrele Ministerului 
Economiei Forestiere și Materiale
lor de Construcție din Vernești 
(Buzău) și Rimnicu-Vilcea. Școla
rizarea elevilor la școlile pro
fesionale de specific din Pia
tra Neamf. Rîmnicu-Vilcea. Cim- 
pina. București are în vedere noile 
specialități apărute in activitatea 
grupului de șantiere de construcții 
forestiere. Astfel și in acest an â- 
vem nevoie de un număr important 
de elevi pentru școlarizarea in me
seriile de electricieni — instalatori, 
electricieni de întreținere și repa
rații, instalatori sanitariști și gaze, 
prelucrări mecanice elc.“.

Amploarea, tehnicitatea com
plexă. volumul prescind al lucrări
lor de construcții, ce fac obiectul 
activității prezente și mai ales de 
viilor a Grupului de șantiere ■ pen
tru construcții forestiere din Bu
zău, reclamă recrutarea, pregătirea 
și perfecționarea unui mare număr 
de oameni prin toate sistemele de 
care dispune unitatea. In acest 
scop, eforturile grupului de șantie
re buzoian s-au canalizat statornic 
spre asigurarea condițiilor de ca
zare și masă, a rechizitelor, echi
pamentului de protecție și materia
lelor necesare procesului de pregă
tire a viitorilor muncitori de inaltâ 
calificare. în contextul acestor stră
danii se înscrie și construirea unui 
cămin cu 78 locuri, cantină și a- 
nexele necesare in municipiul 
Buzău.

I

I

Vizita șefului stalului Cambodgia, 
prințul Norodom Sianuk

Șeful statului Cambodgia. prințul 
Norodom Sianuk. președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei, și 
prințesa Monique, ceilalți oaspeți 
cambodgieni au vizitat simbătă di
mineața cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Cristian, județul 
Brașov. Primarul comunei. Ion Ne- 
goescu, președintele cooperativei 
agricole de producție. Toma Cardos, 
precum și numeroși cooperatori 
au făcut o primire călduroasă oaspe
ților.

După ce au luat Cunoștință de or
ganizarea și activitatea cooperativei, 
unitate ce obține bune rezultate in 
producția vegetală și animală, oaspe

t V
PROGRAMUL I

8.00 Bună dimineața !
8,30 Cravatele roșii. ..Șapte contra 

șapte" — emlsiune-concurs 
pentru pionieri și școlari. 
Participă echipele județelor 
Caraș-Severin și Cluj.

9.25 Film serial ..Daktari”.
9.50 Viața satului.

11.00 Emisiune in limba maghiară.
12.30 De strajă patriei.
13.00 Album duminical la Bacău.
16,40 Film serial pentru tineret : 

..Tunelul timpului’* 4. Episodul 
XLII. : ..Vrăjitorul Merlin”.

A Salcimui liliachiu : LUMINA —• 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.30: 20.45.
4 Lumea se distrează : CAPITOL 
--9: 11 : 13, 16; 17; 1!<; 21, la gră
dină —• 20', 15. rjLAMURA — 9; 
11.15; 13.3il; 16; 13.15: 20.30.
o Antoniu și Cleopatra : SCALA
— 9,30: 13: 16,15: 1'3.30. FESTIVAL
— 9; 12.30; 16; 19.30, la gradină --
20.30. GRAD [NA DINAA1O — 20,30.
e Ultimul cartuș : GRI VITA — 9; 
11.15: 13.30; 16; 10.15: 20.30. CEN
TRAL — 9.15; 11.30; 13.45; 16;
18.15; 20.30. AURORA — 9: 11.15: 
13.30: 15,45: 18; 20,15, la grădină
— 20,30, TOMIS — 9; 11.15; 13,30;
15.45: 18.15; 20.45, la grădină —
20,15.
• Monte Cârlo : PATRIA — 10; 
12.30; 15,15: 18: 20.45. LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 11: 13.30: 16; 18,30; 
21. la grădină — 20.15.
© O zi mai lungă, decit un an : 
DACIA — 9: 11,15; 13,30: 16 ; 18.13:
20.30.
« Simon Templar intervine : 
BUCUREȘTI — 9: 11.15; 13.30:
16.15: 18.45: 21. la grădină — 20.15. 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30: 16:

17.30 Cintare patriei — concurs
coral interjudețean. Partici
pă : Corul Casei de cultură 
Tirnăveni — județul Mureș : 
Corul artileriștilor ..Milco- 
vul44 ; Corul Căminului cul
tural Leordeni — județul Ar
geș ; Corul Fabricii de postav 
Huhuși — județul Bacău : 
Corul Căminului cultural din 
Marga — județul Caraș-se- 
verin.

19.05 100-1 de seri.
19.15 Telejurnal.
19.30 Vizita președintelui Consiliu

lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, in Republica Fe
derală Germania. Reportaj 
filmat.

20.10 Finala „Cupei României44 la 
fotbal : ..Chimia4, Rm. Vil- 
cea — ..Constructorul-4 Ga
lați. Transmisiune directă de 
la stadionul ..23 August".

22.00 Itinerar canadian : Călgary 
— reportaj filmat.

22.15 Telejurnal.
22,25 Frumoasele vacanțe — emi

siune de divertisment. Gală 
lunii iunie.

PROGRAMUL II

11,00 — 13.00 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii 
..George Enescu-4. (închiderea 
stagiunii). Dirijor: Kurt Woss 
(Austria). In program lucrări 
de : Haydn. Johann Strauss. 
Josef Strauss, in pauză : 
Viața muzicală in actualitate.

2(1.10 Eroi îndrăgiți de copii : Pe- 
hacek.

20.35 Telex tehnico-științifie.
21,00 Film artistic : ..Pentru că se 

iubesc--.

cinema 

ții au fost, informați despre preocu
pările pentru dezvoltarea comunei, 
creșterea gradului ei de urbanizare.

In continuare au fost vizitate fer
mele cooperativei. La plecare, prințul 
Norodom Sianuk a adresat gazdelor 
felicitări, urări de noi succese.

Oaspeții au vizitat apoi Castelul 
Bran — cetate ridicată in se
colul XIV, care străjuiește de veacuri 
una din cele mai importante trecă
tori ale Carpaților.

Din turnul cetății, oaspeții au ad
mirat minunatul peisaj al depresiunii 
Bran.

(Agerpres)

18.15: 20.30, MELODIA — 9: 11.15; 
13.30: 16: 18.30: 20.45. MODERN — 
8.45: 11: 13.30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 20,30.
• Ciprlan Porumbescu : VIITO
RUL — 15.30: 19, ARTA — 15.30;
19, la grădină — 20.15.
a Fluturii sint liberi : FAVORIT
— 8.45: 11; 13.15: 15,30; 18: 20.30,
RUZEȘTI — 9; 11,15: 13,30; 16;
18.15: 20,30. la grădină — 20,15.
• Veronica : UNIREA — 16; 18;
20. la grădină — 20.15.
q Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45; 11;
12.15.
A Ce se lntimpiă, doctore 7 : 
DOINA — 16: 18.15: 20,30.
• Călătorie fantastică — 10; 12, 
Cele mai bune secvențe cu Stan 
și Bran — 14: 16,30. îngerul exter
minator — 18,30. Casa ororilor —
20.30 : CINEMATECA (sala Union).
• Aventurile lui Babu.șcă : LIRA
— 16: 18: 20. la grădină — 20.15.
• Copiii căpitanului Gram : 
BUCEG1 — 15,30; 17.45: 20. la gră
dină — 20,30. GIULEȘTI — 10; 
15,30: 18: 20.30.
ț Aici zorile sint din nou liniș
tite : DRUMUL SĂRII — 15.30: 1.0.
• Pe aripile vlntului : VOLGA
~ 9: 14; 18.30. MIORIȚA — 9,30; 
15: 19.15, GRADINA SELECT —
20.15.
• Bătrinii bandiți : CRlNGAȘI — 
15,30: 18; 20.15.
• Rond de noapte : GLORIA —
8.45: 11: 13.15: 15.45: 18.15: 20,30,
FLOREASCA — 15.30: 18: 20.15.
• Omul nu e singur ; POPULAR
— 15.30: 18; 20.15.
• Sălbăticia albă : TIMPURI NOI
— 9.30—20,15 în continuare.
• ceața : MUNCA — 16: 18: 20.
• Acea pisică blestemată : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15.30; 18; 20.15.
a Semnale : RAHOVA — 15.30: 18.
• Clasa muncitoare merge In pa
radis : RAHOVA — 20.15.
• Cind legendele mor : MOȘILOR
— 15.30: 18: 20.15. la grădină —
20.30. VTTAN — 15,30; 18; 20,15, la 
grădină — 20.30.
o Solaris: PROGRESUL — 15.30 : 19.
• Țara sălbatică : FERENTARI — 
15,30: 18: 20.15.
a Fata bătrlnă : COTROCENI — 
14: 16: 18: 20.
© Nici un moment de plictiseală r 
PACEA — 15.30: 18; 20.15.
• Cowboj' : COSMOS — 15.30; 18;
20,15.
A^HI ■■iiliWWJFWJ.tfWna.UlJMUMHBa

teatre
.. ..........- " ewrr ;■ wwwu .wffieitatsSBHa

• Filarmonica de stat ..George 
Enescu-- (la teatrul de vară He
răstrău) : Concert estival. Diri
jor : Mircea Basarab. Dirijorul 
corului : Vasile Pântea — 20.
a Opera Română : Lohengrin —
19.30.

C Teatrul de operetă : Contele de 
uxemburg — 19.30.

® Teatrul Național ,.l. L. Cara- 
giale’4 (sala Comedia) ; Trei frați 
gemeni venețicni — 10.30. Dona 
Diana — 20. (sala Studio) : Prizo
nierul din Manhattan — 10.30.
Despre unele lipsuri, neajunsuri 
.și deficiențe in domeniul dragos
tei — 20.
a Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
• Teatrul ,.C. I. Nottara44 (sala 
Studio) : Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Her- 
șeie Dubrovner — 19.30.
© Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al municipiului 
București prezintă la ,,Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flori
lor” — 20.30: 21,15.
a Circul ..București44 : Arena ’73 
— spectacol internațional — 16;
19.30.

...Sintem la Uzina de utilaj petro
lier — Tirgoviște. La stația de ra
dioamplificare se transmite che
marea organizației de partid : „SA 
LUCRAM O ZI PE TRIMESTRU CU 
MATERIALE ECONOMISITE"... Așa 
cum o dovedesc realizările co
lectivelor de muncitori, tehnicieni și 
ingineri din secțiile prelucrătoare, 
turnătorie sau forjă, „contul eco
nomiilor de materie primă" sporește 
mereu, ca un argument definitoriu 
al calității muncii politico-educative 
de masă.

O altă secvență, de astă dată în
registrată in incinta uzinelor „Inde- 
pendenta“-Sibiu : sub genericul
..CINCINALUL — ÎNAINTE DE 
TERMEN", in secțiile mecanică II, 
mecanică III, sculărie și cazangerie. 
colectivele de oameni ai muncii au 
angajat, la sfirșitul orelor de lucru, 
adevărate colocvii pe tema moderni
zării producției, a sarcinilor econo
mice concrete, a profesiei, a disci
plinei in muncă, a absentelor nemo
tivate etc.

Și in primul caz, și în al doilea, 
reținem un prețios amănunt : aceste 
.‘„.'.nifestări sint integrate intr-un 
complex de activități educative de 
masă, inițiate de cluburile muncito
rești de pe lingă cele două mari 
uzine.

Ce reprezintă de fapt acest, proces 
in activitatea celor două instituții și 
a altora similare din județele Dîmbo
vița și Sibiu ? Succint, spus, incc- 
pind de citeva luni, cluburile mun
citorești din aceste zone și-au orien
tat activitatea in trei direcții : pri
ma. insumind o serie de „acțiuni la 
locul de muncă", a doua, activități 
de club, și in fine „ieșirile", acasă 
la navetiști, in cartiere muncitorești 
sau in zone de agrement. Cu alte 
cuvinte, in condițiile unui program- 
cadru. eșalonat pe o lună de zile, 
sint inserate mierbp rog rame speci
fice fiecărui compartiment : secție 
uzinală, cartier muncitoresc etc. A- 
cest aspect este expresia preocupării 
de a organiza programul de activități 
destinate educației comuniste a ma
selor, in șpiritul Conferinței Națio
nale și al hotăririlor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971.

Programele-cadru ale cluburilor 
din cele două județe au înscris, 
in ultimele luni, o seamă de acțiuni 
cultural-educative, axate pe cole mai 
arzătoare probleme ivite în procesul 
de producție. Cluburile ..Independen
ta". „7 Noiembrie". ..C.F.R.". Casa do 
cultură din Cisnădie (Sibiu), clubul 
petroliștilor (Tirgoviște), „Flacăra" 
(Moreni). cele din Șotinga. Pucioasa 
etc. și-au propus ca tematică gene
rală și în acest trimestru stimularea 
prin activități multiple a preocupă
rii pentru modernizarea procesului 
de producție, mobilizarea colectivelor 
muncitorești la acțiuni eficiente des
tinate realizării de economii de mate

riale. ridicarea nivelului profesional âl 
unor categorii de muncitori ca o con
diție obligatorie a îndeplinirii cinci
nalului înainte de termen. Cert este 
că in cazul cluburilor dimbovitene. 
de exemplu, inițierea unor progra
me „localizate", in funcție de cerin
țele și sarcinile fiecărui colectiv de 
muncă, a devenit posibilă în urma 
contactelor factorilor culturali eu 
producția, cu oamenii muncii : pînă 
nu de mult, prezența acestora in

PRODUCȚIA- 
temă „la zi66 în programele 
cluburilor muncitorești

• O ÎNTREBARE PENTRU RESPONSABILII CULTURALI : DE CITE ORI PE ZI SÎNTETI 
OASPEȚI Al SECȚIILOR UZINEI ? • ADEVĂRATA TRADIȚIE NU EXCLUDE, CI IMPUNE 
ACȚIUNI LEGATE NEMIJLOCIT DE VIAȚA COLECTIVELOR • „PROGRAMUL CU ADRE

SĂ" - UN DEZIDERAT AL ACTIVITĂȚII COTIDIENE

uzină, la locul de muncă, se rezuma 
la ședințe și consfătuiri la nivelul 
comitetului sindical. Or. in prezent, 
diversele manifestări cultural-educa
tive sint rodul acestor contacte, al 
prezentei directorilor de cluburi in 
diversele compartimente ale uzinei.

în acest, context, inițiativele unor 
colective de oameni ai muncii vizînd 
indeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan smt pentru cluburi „piese" 
de actualitate în programele lor : 
..Semaforul conștiinței", „Ziua tehni
cii înaintate". ..Rolul maistrului in 
calificarea celor tineri" etc. s-au do
vedit a fi ocazii propice pentru or
ganizarea de schimburi de experien
ță la Schela Moreni : spectacolul unei 
brigăzi artistice de agitație, intitulat 
semnificativ ..Opinia acuză", inspirai 
de calitatea necorespunzătoare a unor 
lucrări de construcție lâ Grupul de 
șant.iere-Tirgoviște, a avut ca efect o 
mai bună organizare a lucrului pe 
șantierele de construcții. Sub generi
cul „Adevărul are euvintul", la fa

brica ..Steaua electrică“-Fieni se des
fășoară in prezent un proces-dezba- 
lere — eșalonat in mai multe ședințe 
— pe tema risipei de materiale. Ace
leași îndemnuri la stăvilirea risipei 
există și in programele cluburilor din 
Găești, Pucioasa. Șotinga sau Doi- 
cești.

Și in programele cluburilor sindi
cale din județele Cluj și Sibiu con
statăm o vizibilă deplasare a acțiu
nilor cultural-educative de masă spre 

locurile de muncă. Am putea cita un 
mare număr de Iresponsabili cultu
rali din uzinele și intreprinderile 
clujene și sibiene (cluburile ..Inde
pendenta". „7 Noiembrie“-Sibiu. Casa 
de cultură a sihdicatelor-Cisnădie. 
cluburile din municipiile Cluj și 
Turda ele.), „fruntași" in organiza
rea periodică de procese-dezbateri 
expuneri și discuții, schimburi de 
experiențe și spectacole satirice, in 
diferite sectoare de producție, care, 
dintr-un motiv sau altul, au rămas 
debitoare in realizarea indicatorilor 
de plan.

Acest proces de apropiere a acti
vității cluburilor și caselor de cul
tură sindicale de problematica mun
cii Invită acum, după scurgerea mai 
multor luni de experiență, la citeva 
considerații mai generale. Relevind 
efortul de diversificare a activităților 
politico-educative, caracterul lor mai 
concret, vom observa totodată că 
adesea manifestările nu sint in su
ficientă măsură ancorate in viața și 

preocupările colectivelor, au un ca
racter sporadic. De asemenea, mi- 
croprogramele de uzină au încă 
un caracter predominant tehnic 
(și chiar tehnicist), iar efectul scon
tat este din această cauză uneori 
minim ; alte activități, denumite im
propriu „seri cultural-educative", 
desfășurate in cartiere muncitorești, 
cămine, estrade, au aerul unor sim
ple serbări școlare. Sint și cazuri 
in care „integrarea" activităților clu

bului muncitoresc șt a caselor de 
cultură sindicale in viata uzinei este 
superficială, formală — fapt, care ex
plică mtr-o anumită măsură orienta
rea factorilor culturali spre o tema
tică facilă, cum ar fi prezentarea u- 
nor romane nesemnificative (Clubul 
salariaților din transporturi și teleco- 
■niinicații-Sibiu). înscrierea de ..con
ferințe tehnice" de nivel universitar, 
dedicate unor aspecte strict, particu
lare in procesul de producție (clubul 
întreprinderii „Clujeana“-Cluj. clu
bul ..Firul roșu"-Tăimaclu ele.) sau 
a unor programe de divertisment in 
serie (clubul ..Armonia"-Cluj).

Există desigur și responsabili cul
turali (și chiar consilii de conducere 
ale cluburilor muncitorești) care 
încearcă să-și fure singuri căciula 
la adăpostul unor teorii despre un 
așa-zis tradiționalism in activitatea 
instituțiilor pe care le conduc. Unii 
socotesc — așa cum am desprins din 
citeva discuții purtate la Cluj și Si
biu — că programele de compensai» 

— care nu sint totuna cu recenzia u- 
nei cârti — sint mai ușor de organi
zat decit dezbaterea problemelor 
stringente ale muncii colectivului din 
uzină. Asemenea teorii servesc ade
sea ca punct de plecare in alcătuirea 
unui intreg program de activitate pe 
luni de zile. Un exemplu de acest 
gen ni-1 oferă Casa de cultură din 
Găești. in al cărei program nu figu
rează nici o acțiune legată direct de 
sarcinile economice, deși există aici 
citeva mari unități industriale. La 
Tâlmaciu-Sibiu. unde iși desfășoară 
activitatea harnicul colectiv al fabri
cii ..Firul roșu", aceeași situație : la 
rindui său. Clubul salariaților din 
transporturi și telecomunicatii-Sibiu 
programează tot felul de aniversări, 
chiar dacă acestea nu tin de o dată 
..rotundă", ci de 38. 71. 133 de Sni 
de la nașterea sau decesul unor per
sonalități ale culturii universale, in 
timp ce temele ..la zi" (producție, 
relații de muncă, legislație) iși aș
teaptă rindui. de luni de zile, să fie 
înscrise in program. In fine, alte 
cluburi au exclus de la o vreme 
din programele lor manifestările do 
popularizare a cuceririlor științei și 
tehnicii contemporane.

Aceste carențe reflectă, in genere, 
absența unui echilibru tematic, a 
păstrării unor proporții in mecanis
mul funcțiilor do bază ale acestor 
unități culturale : cele mai multe 
continuă să ..pedaleze" in exclusivi
tate pe acțiuni strict informative, al
tele. doar pe programe de compen
sare și divertisment ..fără adresă". 
Or. esențiale pentru alcătuitorii pro
gramelor trebuie să rămînă dezide
ratele oamenilor muncii, însăși viata 
uzinelor. întreprinderilor economice. 
Activitatea clubului nu poate fi 
concepută izolat. ..independent" de 
preocupările oamenilor, nu poate 
face abstracție de strădaniile co
tidiene de a îndeplini sarcinile de 
plan, de a da produse de bună ca
litate. de a închide „supapele" risipei 
de materiale și materie primă. Aces
tor imperative le răspund tocmai 
eforturile de diversificare a progra
melor cultural-educative, inițierea 
microprogramclor uzinale concepute 
astfel incit să vină, prin modalități 
specifice, in sprijinul soluționării 
problemelor social-economice cu care 
sint confruntate colectivele de 
muncă.

Eforturile oamenilor muncii, ini
țiativele și realizările lor. ge
nerate de o spontană dăruire in 
marea bătălie a Îndeplinirii înainte 
de termen a actualului cincinal, sint 
un izvor permanent de idei în alcă
tuirea programelor de club. în care 
pot fi cuprinse cele mai variate for
me ale muncii politice și educative 
de masă.

George CUIBUȘ

„ROMÂNIA - FILM" prezintă:

1

5

i

Un film pentru micii spectatori, realizat de studiou
rile „Maxim Gorki". Regia : Aleksandr Rou. Cu : 
Raisa Riazanova, Volodia Beîov, Ira și Lena Cigri- 

nova
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(Urmare din pag. I)

Willy Brandt au semnat Declara
ția solemnă comună a Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Federale Germania.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție progresul continuu al 
relațiilor dintre cele două țări, 
care au căpătat un puternic im
puls de la stabilirea, în anul 1967, 
a relațiilor diplomatice. Acest act, 
in lumina evoluției politice, și-a 
dovedit însemnătatea, atit pentru 
raporturile bilaterale, cit și pen
tru normalizare, înțelegere și des
tindere in Europa. în aceleași sco
puri, ele au evidențiat existenta 
unor noi posibilități pentru apro
fundarea și lărgirea colaborării bi
laterale în diverse domenii.

Părțile au constatat, de aseme
nea, cu satisfacție dezvoltarea fa
vorabilă a relațiilor economice în- 
*re România și Republica Fede-

'a Germania, în cadrul cărora 
ax.' crescut sensibil schimburile co
merciale, s-au stabilit raporturi de 
cooperare în multe domenii între 
organizații și întreprinderi din cele 
două țări. în dorința de a adinei 
și extinde colaborarea economică, 
cele două părți vor acorda o a- 
tenție și mai mare cooperării in
dustriale și tehnice. Ele au ex
primat hotărirea lor de a extinde 
cooperarea în noi domenii, potrivit 
dezvoltării lor economice și cerin
țelor acestei cooperări.

în acest scop, președintele 
Nicolae Ceaușescu și cancelarul 
Willy Brandt au semnat un acord 
pe termen lung privind colabora
rea economică, industrială și teh
nică, care va asigura relațiilor e- 
conomice o bază stabilă și de du- 
tată.

Pornind de la rolul crescind al 
științei și culturii ca factor pentru 
o mai bună cunoaștere reciprocă 
și apropiere, cele două părți au 
reafirmat voința lor de a adinei 
colaborarea în aceste domenii 
prin acordurile și înțelegerile pe 
care le-au semnat.

Pe lingă acordul de colaborare 
economică, industrială și tehnică 
menționat, în timpul vizitei au fost 
semnate :

— Acordul 
blei impuneri

— Acordul
— Acordul

rală jși științifică:
— 'Acordul de colaborare în cer

cetarea științifică și dezvoltarea 
tehnologică ;

— înțelegerea de colaborare în 
domeniul folosirii energiei nu
cleare în scopuri pașnice ;

— Convenția privind deschide
rea reciprocă de biblioteci ;

— Programul de colaborare în 
domeniile culturii și științei pe anii 
1973—1974.

Totodată, în dorința de a com
pleta și de a lărgi cadrul juridic 
al relațiilor dintre ele, părțile au 
convenit să înceapă in curîncl ne
gocieri pentru încheierea unor în
țelegeri in următoarele domenii : 
garantarea reciprocă a investițiilor, 
protecția mediului înconjurător, 
relațiile consulare și facilitarea 
acordării vizelor, navigația flu
vială, scutirea reciprocă de taxe 
rutiere, colaborarea tehnico-știin-

pentru evitarea du-

de asistență socială ; 
de colaborare cultu-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ ANIVERSAREA ZILEI INDEPENDENTEI

A CANADEI REPUBLICII RUANDA

Excelenței Sale ROLAND MICHENER
Guvernator general al Canadei

OTTAWA

Cu prilejul Zilei naționale a Canadei, îmi este plăcut de a transmite 
Excelenței Voastre, în numele meu personal și al 
calde urări de sănătate și fericire 
pace și prosperitate pentru poporul

personală pentru 
canadian.

poporului român, 
dumneavoastră, de

Excelenței Sale GREGOIRE KAYIBANDA
Președintele Republicii Ruanda

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării independenței 
Republicii Ruanda, îmi este plăcut să transmit Excelenței Voastre. în 
numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român și al meu 
personal, sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de 
bunăstare, progres și pace poporului prieten ruandez.

țifică în domeniul agriculturii, co
laborarea intre ministerele sănătă
ții, colaborarea între societățile de 
radioteleviziune.

în ceea ce privește Berlinul oc
cidental, cele două părți s-au pro
nunțat pentru realizarea înțelege
rilor celor patru puteri și au de
clarat că, în aceste probleme, vor 
acționa corespunzător cerințelor 
unei destinderi durabile, întăririi 
păcii, securității și cooperării în 
Europa.

Hotărîte să-și aducă contribuția 
la consolidarea păcii și dezvoltarea 
cooperării în Europa, cele două 
părți au exprimat convingerea că 
întărirea securității trebuie să se 
bazeze pe respectarea principiilor 
fundamentale ale dreptului inter
național, care au fost reafirmate 
și în Declarația solemnă comună.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu desfășu
rarea și rezultatele consultărilor 
multilaterale de la Helsinki pentru 
pregătirea conferinței de secu
ritate și cooperare în Europa. Ele 
au exprimat dorința ca această 
conferință să contribuie la consoli
darea păcii și securității în Europa 
prin lărgirea colaborării economice, 
tehnico-științifice, în domeniul pro
tecției mediului înconjurător, prin 
creșterea schimburilor în dome
niile culturii șl educației, difuza
rea mai largă a informației, extin
derea contactelor dintre oameni, 
soluționarea 
tare.

Conferința 
excluderea 
menințării cu forța, astfel ca toate 
statele să fie ferite de orice agre
siune, presiune, imixtiune sau im
punere a voinței altui stat și să 
asigure condiții în 
popoarele să dispună de 
lor, potrivit voinței și 
proprii și să se dezvolte liber.

Au fost discutate probleme refe
ritoare la reducerea reciprocă și 
echilibrată a forțelor armate și ar
mamentelor în Europa centrală, în 
lumina convorbirilor de la Viena.

Pornind de la faptul că securita
tea în Europa trebuie să țină sea
ma de aspectele militare, părțile 
s-au pronunțat în favoarea unor

problemelor umani-

trebuie să conducă la 
folosirii forței sau a-

care toate 
soarta 

intereselor

Excelenței Sale Domnului
a

măsuri 
ritatea 
tribuie 
o pace

Cele

de natură să asigure 
tuturor statelor, să 
la relații mai stabile 
durabilă pe continent, 
două părți au evidențiat 

influența pozitivă a dezvoltării 
unor relații de bună vecinătate în 
Balcani asupra promovării destin
derii și securității în Europa.

Părțile s-au pronunțat pentru 
soluționarea pe calea tratativelor 
a tuturor problemelor litigioase 
dintre state.

în legătură cu evoluția situației 
din sud-estul Asiei, părțile au sa
lutat cu satisfacție încheierea A- 
cordului cu privire la încetarea 
războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam, precum și semnarea A- 
cordului privind restabilirea păcii 
și realizarea 
in Laos și au exprimat, 
speranța că aceste 
realiza astfel incit 
și la stabilitate în

Cele două părți 
îngrijorarea în legătură 
tinuarea situației încordate din O- 
rientul Apropiat și au subliniat 
necesitatea unei soluții politice a 
conflictului, pe baza Rezoluției 
Consiliului de Securitate 242 din 
22 noiembrie 1967, în conformitate 
cu interesele și drepturile legitime 
ale tuturor țărilor și popoarelor 
din această regiune.

Cele două părți au subliniat, de 
asemenea, necesitatea de a se con
juga eforturile statelor pentru 
promovarea progresului economic 
și social al tuturor țărilor, înde
osebi în țările în curs de dezvol
tare, ceea ce constituie o responsa
bilitate comună și împărtășită de 
întreaga comunitate internațională 
pentru a elimina decalajul dintre 
țările in curs de dezvoltare și 
țările dezvoltate-

Părțile și-au exprimat via lor 
satisfacție pentru convorbirile rod
nice care au avut loc și au apre
ciat că vizita președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu. 
in Republica Federală Germania 
reprezintă o contribuție deosebit 
de importantă la dezvoltarea rela
țiilor între cele două țări și. tot
odată, la întărirea păcii, securită
ții și cooperării in Europa și în 
lume.

secu- 
con- 
și la

înțelegerii naționale 
totodată, 

acorduri se vor 
să ducă la pace 
Indochina, 
și-au exprimat 

cu con-

GUSTAV HEINEMANN
Președintele Republicii Federale Germania

BONN

Părăsind teritoriul Republicii Federale Germania, doresc să vă ex
prim. în numele meu și al soției, cele mai calde mulțumiri pentru ospi
talitatea desăvirșită de care ne-am bucurat în timpul vizitei în tara 
dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că vizita făcută și convorbirile fructuoase 
pe care le-am avut cu dumneavoastră, cu domnul cancelar Willy Brandt, 
cu celelalte personalități ale vieții politice și economice vest-germane 
vor contribui la dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor dintre Re
publica Socialistă România și Republica Federală Germania. în interesul 
popoarelor din cele două țări ale noastre, al cauzei colaborării, securi
tății și păcii în Europa și în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și stimatei 
doamne Heinemann cordiale urări de sănătate și fericire. Doresc, de ase
menea. să adresez întregului popor al Republicii Federale Germania 
urările noastre de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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libretelor dc economii cu dobindă si ciștiguri ieșite ciștigătoare la tra

gerea la sorti pentru trimestrul II 1973

Numărul cîștigurilor
Nr. libre
tului cîști- 

gător

Valoarea cîștigurilor

parțială | totală

1 680 329 50 000
1 2 450 b40 50 000 100 000
1 1 851 717 40 000
1 46 207 40 000
1 911 598 40 000 120 000
1 2 315 342 30 000
1 2 255 881 30 000
1 2 396 882 30 000 90 000
1 2 438 017 20 000
1 390 228 20 000
1 1 762 542 20 000
1 230 552 20 000 80 000

Terminația
libretului

29 09 889 10 000
29 19 573 10 000 580 000
29 32 389 5 000
29 54 218 5 000
29 71 635 5 000
29 91 171 5 000
29 21 730 5 000
29 10 748 5 000
29 51 942 5 000 1 015 000

CIȘTIGURI 290 cu 4 focuri 1 395 1 955
IN 290 cu 4 focuri 1 659 1 955 1 133 900

akag azu Rl
CU 290 cu 3 focuri 0 657 1 709

BUTELIE 290 cu. 3 focuri 7 415 1 709 991 220

290 1 074 1 000
21)0 8 153 l 000
290 4 597 1 000 870 000
290 5 393 500
290 6 173 500
290 2 323 500
290 7 690 500
290 4 799 500
290 7 590 500
290 4 701 500 1 015 000

TOTAL : 4 333 ciștiguri in obiecte, în valoare de lei: 5 995 120

— Titularii libretelor ciștigătoare , 
pot alege in limita valorii ciștigu- 
rilor ce li se cuvin obiectele 
ferate.

— Ciștigurile. inclusiv cele 
răgazuri cu butelii, se acordă
grai titularilor libretelor de econo
mii care au un sold mediu trimestrial 
egal cu cel puțin 10 la sută din va
loarea cistigului : pentru ceilalți ti-

o re

in a- 
inte-

tulari. cișt.igul este de 10 ori mai 
mare decit soldul mediu trimestrial 
al libretului. Libretele cu sold 
trimestrial mai mic de 30 
beneficiază de ciștig.

Cistigâtorii de aragazuri 
trebuie să se prezinte la
C.E.C. în termen de 30 de zile de 
la data tragerii la sorti.

de
mediu 
Ici nu

buteliicu
filialele

NICOLAE
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

CEAUSESCU NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

în urmă cu 106 ani, la 1 iulie 1867, 
prin reunirea intr-un singur stat a 
provinciilor Ontario. Quebec. New 
Brunswick si Noua Scoție, lua naș
tere Confederația canadiană. De a- 
tunci. în fiecare an. această dată 
memorabilă din istoria poporului 
canadian este marcată ca Zi națio
nală a Canadei.

Dispunind de o suprafață de a- 
proape 10 milioane de kilometri pă- 
trați. o populație de 21 milioane de 
locuitori, de inestimabile bogății na
turale. Canada a cunoscut o dezvol
tare economică ce o situează prin
tre statele avansate economi ceste. în
deosebi în ultimele decenii, crește
rea economică a avut loc in ritmuri 
rapide. în prezent, Canada dă 80 la 
sută din producția de nichel a ță
rilor capitaliste și se situează prin
tre primele țări din lume în ce pri
vește extracția de azbest, platină, 
zinc, uraniu, cobalt etc., acoperind, 
totodată. în cea mai mare parte 
consumul de hîrtie din America de 
Nord. Alături de industriile minieră 
st forestieră, in Canada au fost crea
te și s-au dezvoltat puternic nu
meroase alte ramuri industriale de 
bază, s-a modernizat continuu agri
cultura.

în ultimii ani. in politica externă 
a Canadei au avut loc o serie de 
reevaluări semnificative, in sensul 
de a se situa pe poziții realiste și 
a-și aduce contribuția la promovarea 
destinderii și cooperării. în acest ca
dru de preocupări se cuvin a fi a- 
mintite. 
reducere 
nadiene 
dentălă.

latiile cu Republica Populară Chi
neză. orientarea spre dezvoltarea ra
porturilor de colaborare cu toate 
statele lumii, indiferent de orindui- 
rea lor social-poli.tică. Canada esie 
una din țările extraeuropene care, 
împreună cu S.U.A., participă la 
Conferința general-europeană ; ea 
și-a adus contribuția la adoptarea 
prin consens a importantelor hotăriri 
ale reuniunii pregătitoare.

Tn cei sase ani care au trecut de 
la stabilirea de raporturi diplomati
ce intre România și Canada, rela
țiile dintre cele două țări au cunos
cut un curs continuu ascendent, fiind 
amplificate prin diferite contacte și 
vizite reciproce, prin numeroase a- 
corduri si înțelegeri. Evoluția pozi
tivă din 
reciproce. 
României 
mise din
tru continua creștere a schimburilor 
si cooperării fructuoase pe tărîm e- 
conomic. tehnico-științific. comercial, 
in interesul ambelor popoare, al pă
cii și colaborării internaționale.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Canadei, poporul român adresează 
poporului canadian sincere felicitări 
si cele mai 
prosperitate.

ultima vreme a relațiilor 
dezvoltarea economică a 
Si Canadei creează pre- 
cele mai favorabile pen-

bune urări de pace si

Drintre altele, hotărirea de 
a efectivului trupelor ca- 

stationate in Europa occi- 
decizia de a normaliza re-

Cronica
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România. 
Ștefan Voitec. a adresat felicitări 
președintelui Senatului Italian. Gio
vanni Spagnolli, cu prilejul alegerii 
sale in această funcție.

*
Președintele Mani Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec. a primit din partea 
președintelui Camerei Reprezentanți
lor a Dietei Japoneze. Shigesaburo 
Maeo. o telegramă de mulțumire pen
tru felicitările adresate cu prilejul a- 
legerii sale în această funcție.

*
La invitația. Consiliului Național 

pentru Apărarea Păcii din Republica

Cu prilejul 
dei — 1 Iulie 
lor externe 
România, 
transmis o 
secretarului
externe al Canadei, Mitchell Sharp.

Euțjen IONESCU
★

Zilei naționale a Cana- 
ministrul afaceri-

al Republicii Socialiste 
George Macovescu, a 
telegramă de felicitare 
de stat pentru afacerile

Socialistă România, intre 25 și 30 iu
nie, o delegație a Consiliului Păcii 
din R.D. Germană, condusă de Edith 
Oeser, profesor de drept internațio
nal. prorector al Universității Hum
boldt. membru în Prezidiul Con
siliului Păcii, a făcut o vizită de prie
tenie și schimb de experiență in țara 
noastră.

Delegația a avut convorbiri Ia Con
siliul Național pentru Apărarea Păcii, 
Asociația de Drept Internațional și 
Relații Internaționale — ADIRI, 
Institutul de. filozofie al Academiei 
și Facultatea de drept a Universității 
București, a vizitat obiective social- 
culturale din Capitală și județele 
Prahova și Brașov.

(Agerpres)

Corul „Armonia” din Bîrlad la 75 de ani
BÎRLAD (Corespondentul „Scin- 

teii", Vasile Iancu). — La Birlad a a- 
vut loc o amplă manifestare prilejui
tă de aniversarea a 75 de ani de exis
tență a corului „Armonia" al sindica
tului învățămint din localitate. în sala 
de festivități a casei de cultură a sin
dicatelor s-a desfășurat adunarea o- 
magială. participanții adoptind tex
tul unei telegrame adresate C.C. Al. 
P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. A urmat concertul co-

ral „Omagiu frumuseților patriei și 
luptei eroice a poporului român", la 
care și-au dat concursul corurile sin
dicatelor învățămint din Vaslui, al 
Casei de cultură din Huși și forma
ția sărbătorită.

Cu același prilej a fost editat un 
caiet, omagial, iar in holul casei de 
cultură a fost organizată o expoziție 
cuprinzind fotografii, documente, fo
tocopii atestind istoria și evoluția 
corului in cei 75 de ani.

Ruanda este denumită adesea 
„țara celor o mie de coline ale pri
măverii perpetue". Deși este situată 
imediat sub Ecuator, grație unei alti
tudini medii de 1 600—1 800 m, clima 
este foarte plăcută, conferind țării 
aspectul unei oaze de abundentă 
verdeață.

Cu 11 ani In urmă, după o înde
lungată luptă pentru libertate, po
porul ruandez a obținut o importan
tă victorie : proclamarea independen
ței țării — eveniment care i-a des
chis largi perspective pentru lichida
rea urmărilor dominației coloniale, 
pentru înaintarea sa pe calea progre
sului economic și social. Economia 
țării este esențialmente agrară, cul- 
tivîndu-se porumb, arahide, manioc, 
sorg, cafea, ceai. Locuitorii se ocupă 
în egală măsură cu pescuitul și creș
terea vitelor. în ultimii ani s-au de-

pus eforturi Însemnate pentru valo
rificarea resurselor naturale ale tării, 
pentru construcția unor fabrici, căi 
de comunicație, modernizarea agri
culturii. formarea de cadre naționale.

Acordind o atenție deosebită rela
țiilor sale multilaterale cu țările a- 
fricane care s-au eliberat de sub do
minația colonială și au pășit pe ca
lea independenței. România dezvoltă 
legături de prietenie și colaborare cu 
Republica Ruanda, pe baza egalității 
în drepturi și respectului reciproc.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis ministrului 
cooperării internaționale al Republi
cii Ruanda. Augustin Mun.yaneza. o 
telegramă dc felicitare cu prilejul 
sărbătorii naționale a acestei țări.

Noi curse interne TAROM
întreprinderea de transporturi ae

riene române „TAROM" înființează 
cu începere de la l iulie noi curse 
aeriene directe spre mai multe lo
calități din Transilvania și Moldova. 
Această măsură a fost luată in urma 
prospectării traficului de călători și 
turistic din actualul sezon, care este 
in continuă creștere.

Potrivit acestor reglementări, de la 
1 iulie, intre București si munici
piul Cluj se creează suplimentar 
două curse. Prima aeronavă are de
colarea, in fiecare zi. de pe aeropor
tul Băneasa. la ora 7.15, sosirea la 
Cluj la ora 8,30 și înapoierea in Ca
pitală la ora 10.10. A doua deco
lare in aceeași direcție, cu excepția

zilei de duminică, este la ora. 11.20, 
sosirea la Cluj la ora 13.00 și în
toarcerea in București la ora 14.15.

De la 3 iulie, in zilele de marți, joi 
și simbătă. pe traseul București—Iași 
se prevede o nouă cursă, cu pleca
rea din București 
rizarea la Iași la 
nirea pe Băneasa 
ultimă modificare
se referă la faptul că de la 9 iulie, 
în zilele de luni, miercuri și vineri, 
la ora 15,20 va decola de la Bă
neasa o aeronavă de pasageri .spre 
Suceava, cu sosirea la 
întoarcerea in Capitală

la ora 15.20, ate- 
ora 16.30 și reve
la ora 18,10. O 
in actualul grafic

ora 16,40 și 
la ora 18.20.

(Agerpres)
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Ieri in (ară : Vremea s-a menținut 
călduroasă in regiunile din sud-estul 
țării, unde cerul a fost, variabil. în 
nord-veslul Olteniei. Banal. Crișana. 
Transilvania, centrul Moldovei și in 
zonele de deal și de munte au căzut 
averse de ploaie și s-au semnalat 
frecvente descărcări electrice. Aver
se izolate s-au mai semnalat in nor
dul Moldovei și nordul Dobrogei. 
Izolai, in zona orașului Iași a căzut 
grindină. Vintul a suflat slab pină la 
potrivit. Temperatura aerului la orâ! 
14-oscila- intre 17 grade la Sibiu și 
32 de grade la Băilești. Măicănești 
și Huși. In București : Vremea a fost 
călduroasă, 
peratura 
grade.

Timpul 
2, 3 și 4 
avea un aspect schimbător. în prima 
parte a intervalului, pe alocuri se 
vor semnala ploi de scurtă durată, 
insolite și de descărcări electrice. 
Frecvența lor va fi mai mare in 
sud-estul țârii. în a doua parte a 
intervalului sint posibile averse izo
late de ploaie numai in cursul după- 
amiezii. Vint slab, pină la potrivii. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 18 grade, iar cele 
maxime între 24 și 30 de grade, local 
mai ridicate. In București : Vreme 
schimbătoare. Se vor semnala ploi de 
scurtă durată, mai frecvente in pri
mele zile. Vint slab, pină la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

a obligațiunilor C.E.C. Ieșite ciștigă- 
loare la tragerea la sorti lunară 

din 30 iunie 1973

cu cerul variabil. Tem- 
maximă a fost de 31 de

probabil pentru zilele 
iulie. In (ară : Vremea

de
va
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Valoarea, 
cîștigurilor
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par
țială totalâ

1 57 111 42 100 000 100 000
1 95 798 32 75 000 75 000

‘ 1 85 266 31 50 000 50 00
1 29 308 24 25 00(1 25 00
1 76 328 51 10 000 10 00
1 63 019

92 839
24 5 000

5 000
1 24 673 60 5 000
1 17 087_ 05 5 000 20 00

Ternii-
nația 
seriei

100 604 50 2 000
100 497 57 2 000
100 803 52 2 000
100 086 06 2 000 800 00
100 263 53 1 000
100 513 19 1 000
100 787 44 1 000
100 767 (18 1 000
100 135 55 1 000
100 564 56 1 000
100 824 24 1 000 700 00

1 000 70 28 800
1 000 50 02 800
1 000 19 05 800 2 400 00(

4 180 000
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Ciștigurile revin Întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoatea ciștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor cișligătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
filialele C.E.C.

AZI, IN CAPITALA

Tn sala de la Complexul sportiv 
,.23 August" din Capitală au luat 
sfirșil. ieri întrecerile turneului in
ternațional de lupte libere și grecu- 
romane, la care au participat peste 
200 de sportivi din 14 țări. Competi
ția a fesi dominată de luptătorii ro
mâni, care au cucerit 12 victorii : 
opt în turneul de lupte greco-roma- 
,ne și patru In cel de lupte libere. 
Din rindul oaspeților s-au eviden
țiat sportivii iranieni, Învingători la 
patru categorii din 
lupte libere.

Iată ciștigătoi ii : 
mane : categ. 48 kg : 
stantin (România) ; 
N'icu Ginea (România) : categ. 57 kg :

lupte libere.

Învingători la 
concursul de

lupte greco-ro-
Alexandru Con- 

categ. 52 kg :

62
68
74

Marin Dumitru (România) ; categ. 
kg : Ion Păun (România) ; categ 
kg : C. Virtosu (România) ; categ 
kg. : Adrian Popa (România) ; categ. 
82 kg : M. Petrovici (Iugoslavia) . 
categ. 90 kg : D. Heuer (R. D. Ger
mană) ; categ. 100 kg : Nicolae Mar- 
tinescu (România) : categ. peste 100 
kg : Victor Dolipschi (România) ; 
lupte libere (in ordinea categoriilor): 
E. Aliasghir (Iran) ; V. Dăriush 
(Iran) ; M. Farahvash (Iran) ; Petre 
Coman (România) ; I. Sevket (Tur
cia) ; M. Barzegar (Iran) ; Vasile 
Jorga (România) ; H. Stottmeister 
(R.D. Germană) ; Enache Panaite 
(România) ; L. Simion (România).

Campionatele internaționale de pentatlon ale României
Simbătă; după-amiază au început 

campionatele internaționale de pen
tatlon modern ale României, com
petiție la startul căreia sint. nrezenți 
sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia. 
Franța, R. F. Germania. Polonia. Un
garia. U.R.S.S. Si România.

Dat fiind numărul mare de concu- 
renți, prima probă a concursului —

călâria — se va desfășura de-a lungul 
a două zile. în prima manșă, dispu
tată La baza hipică din Calea Plevnei. 
cel mai bun rezultat a fost obținut 
de sportivul maghiar Peter Kelemen, 
care a totalizat 1 100 puncte. Concu
rentul român Marian Cosmescu se 
află pe locul trei cu 1 064 puncte.

TENIS
. ....._

Turneul de la Wimbledon
• MARE SURPRIZA : NASTASE

Turneul international de tenis de 
la Wimbledon a programat simbă
tă partidele din cadrul optimilor de 
finală ale probelor de simplu. Tn 
concursul masculin a fost înregis
trată o mare surpriză : tinărui jucă
tor american Alex Mayer a reușit 
sft-1 Învingă cu 6—4. 8—6. 6—8. 6—4 
pe Ilie (Năstase, principalul favorit 
al turneului. O victorie surprinză
toare a obținut și indianul Amri- 
traj. care l-a eliminat cu 7—5. 8—9. 
6—3. 6-4-4 pe australianul Davidson.

Iată celelalte 
der (R.F’.

rezultate : Fassben- 
Germania) — Pohmann

ELIMINAT DE ALEX MAYER
(R.F. Germania) 6—2, 7—5. 6—3 ; 
Metreveli (U.R.S.S.) — Feaver (An
glia) 8—6. 6—4. 6—1 ; Connors 
(S.U.A.) — Mitton (R.S.A.) 6—3. 6—3. 
6—2 ; Taylor (Anglia) — McKinley 
(S.U.A.) 6—1. 7—5, 6—8, 7—5 ; Kodes 
(Cehoslovacia) - 
6—4, 3—6. 6—4, 
dia) — Baranyi 
6-8, 5—7, 6—1.

în turul doi 
mixt, perechea 
nia), Rosemary 
învins cu 8—6, 
Borg, AnlioL

- Mukerjea (India) 
6—3 ; Borg (Sue- 
(Ungaria) 6—3. 6—2.

al probei de dublu 
Ilie Năstase (Româ- 

Casals (S.U.A.) a 
6—2 cuplul suedez

Interesant cuplaj fotbalistic 
pe stadionul „23 August"

Finala „Cupei României” 
Chimia Rm. Vîlcea — 
Finala campionatului 

Dinamo București
Ultimul „act" al „Cupei României" 

la fotbal va avea loc astăzi, in noc
turnă. pe stadionul „23 August", cu 
începere dc la ora 20. în finala popu
larei competiții, pentru prima oară 
in istoria fotbalului din tara noas
tră se intilnesc două echipe de ca
tegorie inferioară : Chimia Rm. Vîl
cea (div. B) și Constructorul Galați 
(div. C). autoare, in preliminarii, a 
unor performante remarcabile. Fi-

Constructorul Galafi 
național de juniori :
— Vagonul Arad
nala va fi condusă de arbitrul bucu- 
restean Aurel Bentu. în deschide
re. de la ora 18,15, va avea loc fi
nala campionatului național de ju
niori : Dinamo București—Vagonul 
Arad.

în pauza fStalei 
niei“. Chimia Rm. 
«tractorul Galați, se 
trofeele campionatului

„Cupei Româ- 
Vilcea—Con- 
vor decerna 
1972/1973.

LISTA OFICIALĂ'
a libretelor de economii cu ciștiguri 

ieșite ciștigătoare la
TRAGEREA LA SORȚI PENTRU 

TRIMESTRUL II 1973

A

In cîteva
• NATAȚIE. — Cu prilejul unui 

concurs de natatie desfășurat la 
Santa Clara s-au remarcat cițiva 
inotătorj americani intre 12 și 17 ani, 
care au repurtat victorii cu rezultate 
de valoare. Heather Greenwood, 
virstă de 16 ani. a 
probele feminine 
(59”7/100 la 100 m, 
.și 4'32”2 10 la 400 
Mark (17 ani) s-a 
liber (55”3 10) și 
(P56”3/10).

• FOTBAL. — „Cupa Spaniei" a 
revenit echipei Atletico Bilbao, care 
cucerește pentru a 22-a oară trofeul, 
tn finala disputată la Madrid, Atle
tico Bilbao a invins cu 2—0 (1—0) 
(ormația Castellon. — Finala „Cupei 
Alpilor" a opus formațiile elvețiene 
Servette Geneva și Lausanne Sports. 
Victoria a icvenit, cu 1—0 (0—0). c- 
chipei Servette. — Comisia 
eiplină a Uniunii europene 
bal, intrunită la Berna, a 
sancțiuni împotriva unor 
care s-au făcut vinovați de 
in cursul meciurilor organizate 
U.E.F.A. Au fost suspendați : 
cardo Sogliano (A.C. Milan). Hunter 
(Leeds United). Schryvers (Twente 
Enschede). Davies (Derby County). 
— Pe stadionul central din Guaya-

in 
ciștigat toate 

la stilul liber 
2'07’’ la 200 m 

m). Fratele său 
impus la 100 m 

200 m liber

de dis- 
de fot- 
aplicat 

jucători 
abateri 

de 
Ric-

r î n d u r i
quit, intr-un meci pentru prelimina
riile campionatului mondial de fot
bal (zona sud-americană, grupa 
I). Ecuador—Columbia 1—1 (1—0).

• Pe Stadionul ..Hampden Park" din 
Glasgow s-a disputat intilnirea inter
națională amicală de fotbal dintre 
selecționatele Scoției și Braziliei.

Fotbaliștii brazilieni au terminat 
învingători cu scorul de 1—0 (1—0) 
prin golul marcat, in propria poartă, 
in minutul 33. de Johnstone.
• AUTOMOBILISM. — Marele pre

miu automobilistic de la Monza 
(formula 2). contind pentru campio
natul european, a fost ciștigat 
englezul Roger Williamson. El 
parcurs 231 km in lh 09'05’’. 
locurile 
trick Depailler 
și Jacques 
lh 10’22".

• CICLISM.
a Turului ciclist al Franței a debu
tat cu o etapă „prolog", desfășurată 
in circuit la Scheweningen (Olan
da) contracronometru individual pe 
distanta de 7.100 km. Cel mai bun 
timp a fost realizat de olandezul 
Joon Zoetemelk, cronometrat in 
9 58”37/100. L-au urmat, francezul 
Raymond Poulidor (la 80/100 sec.) și 
•paniolul Manzaneque (la 81/100 sec.).

do 
a 

Pe 
următoare s-au clasat Pa- 

(Franla) - lh 09'22” 
Coulon (Franța) —

Terminatiilc 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare

Procentele de 
ciștig

Calcularea și înscrierea ciștiguri- 
lor in librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

DE LA ADAS

S.D.R.
Q.X.M.
D.K.X.
A.I.A.

5) T.P.N.
6) A.S.N.
7) I.M.G.
8) F.R.O.

cărora le-au ieșit 
.sau mai multe din

La tragerea de amortizare a asi
gurărilor mixte de viată pentru luna 
iunie 1973 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1)
2)
3)
4)

Toți asiguratii 
ciștigătoare una 
combinațiile dc litere menționate mai 
sus urmează să se adreseze unfîâți- 
lor ADAS pentru a li se stabili drep
turile cuvenite.

Pentru a participa și Ia următoa
rele trageri este necesar ea asigura
ți) să achite primele dc asigurare la 
termenele stabilite.



Eveniment pregnant 
al vieții politice europene

Presa subliniază în continuare însemnătatea vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu în R.E Germania, salută 
rezultatele obținute, relevă semnificația internațională a 

Declarației solemne comune

DECLARAȚIA R. D. VIETNAM
în legătură cu propunerea administrației de la Saigon

privind problema

PREȘEDINTELE ALLENDE

Armata a acționat cu lealitate pentru 
zdrobirea tentativei de lovitură de stat

HANOI 30 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. a difuzat o declarație in le
gătură cu propunerea făcută recent 
de către administrația de la Saigon 
privind începerea de convorbiri cu

Ziarele apărute simbătă în Re
publica Federală Germania au 
continuat să acorde o deosebită a- 
tentie vizitei președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu în 
această tară, publicînd ample arti
cole, relatări și comentarii ilustra
te cu fotografii. Ziarele informează 
detaliat despre semnarea docu
mentelor comune și despre confe
rința de presă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind caracterul po
zitiv al dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări, perspectivele des
chise colaborării de rezultatele vi
zitei președintelui român în Repu
blica Federală Germania. Sint 
subliniate declarațiile președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind impor
tanta istorică a apropiatei Confe
rințe de la Helsinki pentru secu
ritatea țărilor europene, pent.ru 
pacea și cooperarea internațională.

Atenția de care se bucură această 
vizită în R. F. Germania este ilus
trată, încă o dată, prin prezența in 
coloanele unuia din cele mai răs- 
pindite cotidiene vest-germane, 
„SUDDEUTSCHE ZEITUNG". a 
unor ample articole consacrate eve
nimentului, La ..cronica săptămî- 
nală a ziarului*1, vizita oficială a șe
fului statului nostru este prezentată 
ca o vizită cu un accentuat carac
ter de lucru, imprimat de di
namismul președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Referindu-se la Declarația so
lemnă comună, cotidianul hambur- 
ghez „DIE WELT“ scrie : ..Aceasta 
este o înaltă declarație asupra noi
lor relații dintre Bonn și Bucu
rești". Cotidianul relatează apoi 
conținutul politic al Declarației co
mune, oprindu-se, în mod deosebit., 
asupra paragrafelor referitoare la 
principiile suveranității, dreptului 
popoarelor de a decide ele în
sele, de a-și hotărî soarta și siste
mul politic în deplină libertate.

Ziarul „DIE WELT". relevă, de 
asemenea, pasajele din Declarație 
în care este exprimată dorința ca

relațiile dintre România și R. F. 
Germania să se adincească și să se 
consolideze in domeniile economiei, 
industriei, științei și culturii, sub
liniind „că această dorință nu ră
mâne o simplă aspirație, o arată 
acordurile referitoare la cooperarea 
economică și la schimburile cultu
rale".

Referindu-se la conținutul vizitei 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, zia-

REWSTA PRESEI 
VEST - GERMANE

rele reliefează însemnătatea politică 
a acestui eveniment, subliniind, tot
odată. deosebita atenție acordată de 
președintele român aspectelor eco
nomice ale relațiilor dintre cele 
două țări.

Comentariile inserate în ziarele 
vest-germane reflectă bunele re
zultate ale vizitei pe planul coope
rării economice și tehnico-științi- 
fice, concretizate în acordurile sem
nate. atit între cele două guverne, 
cit și între întreprinderi din Româ
nia și Republica Federală Germa
nia. „SUDDEUTSCHE ZEITUNG" 
își intitulează articolul său din 
prima pagină „Satisfacție în legă
tură cu vizita președintelui 
Ceaușescu'1. arătînd că aceasta este 
atit concluzia părții române, cit și 
a celei vest-germane. Aceeași 
idee este subliniată și de „FRANK
FURTER ALLGEMEINE". cotidian 
de. largă circulație. în articolul său 
intitulat „Bonnul și Bucureștiuil se 
pronunță pentru o și mai largă 
cooperare11.

„GENERAL ANZE1GER", ziar ce 
apare la Bonn, sub titlul ..Repu
blica Federală Germania și Româ
nia doresc să adincească cooperarea 
lor'1, serie : „Cele două țări doresc 
să-și intensifice și să lărgească și

mai mult cooperarea lor in dife
rite domenii, pe baza acordurilor 
semnate. Cancelarul federal Willy 
Brandt și șeful statului și partidu
lui român, Nicolae Ceaușescu. și-au 
pus semnăturile pe Acordul de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică, căruia partea română îi 
acordă o mare importanță. Ei au 
semnat, de asemenea, o Declarație 
solemnă comună, în care sint de
finite principiile relațiilor bilate
rale dintre Bonn și București, pre
cum și raporturile cu statele terțe". 
Cotidianul „RHEINISCHE POST'1, 
relevând intensa activitate desfășu
rată în cursul vizitei, scrie : „Con
ducătorul statului și partidului ro
mân a considerat vizita sa oficială 
în Republica Federală ca o vizită 
de lucru. El a dorit. înainte de 
toate, rezultate concrete in ce. pri
vește cooperarea economică". După 
ce arată că o asemenea concepție 
asupra vizitei este legată de acti
vitatea generală a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. orientată către 
ridicarea, in ritm rapid, a nivelului 
dezvoltării economice a României, 
cotidianul „RHEINISCHE POST" 
scrie că aceasta se vede din conți
nutul cuvintărilor rostite, cu prile
jul vizitei, de șeful statului român.

Ziarul „KOLNER STADT-AN- 
ZEIGER" subliniază, la rindul său, 
caracterul de lucru concret al con
vorbirilor pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu le-a purtat în 
timpul vizitei sale in R.F.G.

Ca și in zilele precedente, în 
cursul emisiunilor de sîmbătă ale 
posturilor de radio și televiziune, 
vizita președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. și a tova
rășei Elena Ceaușescu a fost pre
zentată prin știri și comentări', 
care i-au informat pe ascultătorii și 
telespectatorii vest-germani despre 
conținutul documentelor semnate, 
despre semnificația lor. De aseme
nea. au fost prezentate imagini de 
la plecarea de pe aeroportul Koln- 
Bonn a inalților oaspeți români.

N. S. STĂNESCU
Bonn.

S.U.A. Proiect de lege 

privind încetarea oricărei 

activități militare 

în Indochina
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Ca urmare a hotăririi președintelui 
Nixon de a recurge la dreptul de 
veto pentru a bloca legislația privind 
suprimarea imediată a fondurilor ne
cesare continuării bombardamente
lor asupra Cambodgiei, cele două ca
mere ale Congresului Statelor Unite 
au reluat, vineri, dezbaterile în a- 
ceastă problemă. La sugestia Admi
nistrației, Camera Reprezentanților a 
acceptat un compromis, adoptând un 
proiect de lege care prevede suspen
darea tuturor creditelor destinate fi
nanțării bombardamentelor asupra 
Cambodgiei începând de la data de 
15 august a.c. Totodată, președintele 
Nixon a făcut cunoscut că se anga
jează să pună capăt bombardamente
lor începînd cu această dată sau să 
ceară aprobarea Congresului pentru 
a le continua.

După votul din Camera Reprezen
tanților, Senatul a adoptat la rindul 
său proiectul de lege, precum și un 
amendament care preconizează înce
tarea oricărei activități militare in 
Indochina, după data de 15 august.

R.D. Vietnam pentru discutarea pro
blemei unificării țării. Acordul de la 
Paris a fost semnat pe baza respec
tării drepturilor naționale fundamen
tale ale poporului vietnamez și a 
dreptului populației sud-vietnameze 
la autodefinire, a recunoașterii situa
ției reale, prin existența în Vietnamul 
de sud a două administrații, două ar
mate, două zone de control și trei 
forțe politice, se arată în declarație.

Practic și sub aspect juridic admi
nistrația de la Saigon nu are dreptul 
să reprezinte populația sud-vietname- 
ză la convorbirile posibile cu R. D. 
Vietnam în problema unificării țării. 
Fă-cînd respectiva „propunere", admi
nistrația saigoneză se erijează în re
prezentant legal unic al Vietnamului 
de sud, ignorând Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, ceea ce contravine A- 
cordu-lui de la Paris în problema 
Vietnamului. Deolarația subliniază în 
continuare 
gură țară, 
un singur ...
prezentind năzuința sa cea mai fier
binte. Poziția fermă a guvernului 
R.D. Vietnam, ca și poziția G.R.P. 
al R.V.S. se exprimă prin aceea că 
unificarea Vietnamului se va realiza, 
pas cu pas. prin mijloace pașnice, 
subliniază declarația.

că Vietnamul este o sin- 
iar vietnamezii constituie 
popor, unificarea țării re-

SANTIAGO DE 
pondență de la E. 
zilei de 29 iunie, la 
Chile a avut loc un mare miting, în 
cadrul căruia președintele țării, Sal
vador Allende, a adus elogii forțe
lor armate, în frunte' cu comandan
tul-șef, generalul Carlos Prats, care 
au acționat cu fermitate și profundă 
lealitate pentru zdrobirea tentativei 
de lovitură de stat, organizată de un 
grup sedițios. Președintele a denun
țat, totodată, încercările elementelor 
reacționare, cum sint acelea grupate 
in organizația impropriu denumită 
„Patrie și libertate", de a crea un 
climat de tensiune în țară, prin ac
țiuni ce contravin prevederilor con
stituționale.

Președintele Allende a subliniat că 
procesul revoluționar chilian va 
gresa în condițiile democrației, 
ralismului și libertății, ceea ce 
nu înseamnă toleranță față de 
mentele antidemocratice.

în încheierea cuvîntării sale, 
ședințele Allende a adresat populației 
un apel 
vederea 
progres, 
ța țării, 
puterii populare și concentrării ei în 
direcția realizării politicii guvernului, 
pirghia principală a procesului revo
luționar.

CHILE 30 (Cores-
Pop). — în seara 

Santiago de

pro-

ele-

pre-

la calm și la mobilizare in 
înfăptuirii obiectivelor de 
marilor transformări în via- 
creșterii producției, întăririi

SOSIREA LA PHENIAN
A DELEGAȚIEI MILITARE ROMANE

La Helsinki, in preajma deschiderii Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Europa

R. P. D. Coreeană - 
observator permanent 

pe lingă O.N.U.
NEW YORK 30 (Agerpres). — Re

publicii Populare Democrate Coreene 
i-a fost acordat statutul de observa
tor permanent pe lingă O.N.U., in 
urma cererii formulate in acest sens 
de către guvernul R.P.D. Coreene, 
într-o telegramă adresată ministru
lui afacerilor externe al R.P.D. Co
reene. Hă Dam. secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim. a relevat 
că este gata să acorde cu o profun
dă satisfacție reprezentantului aces
tei țări toate privilegiile și drepturi
le pe care i le conferă statutul de 
observator permanent.

PHENIAN 30 (Agerpres). — Dele
gația militară română, condusă de 
general-colonel Ion. Gheorghe, prizn- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale, șeful Marelui Stat Major, a 
sosit, sâmbătă, la Phenian, pentru o 
vizită în R.P.D. ~ 
agenția A.C.T.C.

La sosirea pe 
niam, delegația

Coreeană — anunță

aeroportiul din Phe 
militară română a

fost întîmpinatâ de general de ar
mată O Jin U, șeful Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Coree
ne, general-locotenent Li Pil Song 
și general-locotenent Pak Jung Guk, 
adjuncți ai șefului Marelui Stat Ma
jor, alte persoane oficiale mitlitare 
și civile.

Au fost de față membri ai Amba
sadei române la Phenian.

P.C.
VIENA 30 (Agerpres). — Intr-un 

comunicat dat. publicității la înche
ierea convorbirilor dintre delegațiile 
P.C. din Austria și P.C. Francez sint 
evidențiate succesele realizate in di
recția destinderii pe plan internațio
nal datorită politicii consecvente de 
pace a țărilor socialiste și a acțiu
nilor oamenilor 
democratice din țările 
Noua situație 
posibilități și 
lărgirii luptei

muncii și forțelor 
capitaliste, 

din Europa deschide 
mai mari în vederea 
pentru atragerea unor

largi ale opiniei pil
de edificare a unui 

europeană și

cercuri cit mai 
blice la opera 
sistem de securitate 
colaborare, se arată in comunicat.

în continuare, părțile relevă că ac
țiunile comune ale partidelor comu
niste din toate țările capitaliste, ale 
tuturor oamenilor muncii, socialiști
lor și democraților constituie un fac
tor important al luptei împotriva do
minației monopolului in Europa oc
cidentală, pentru o Europă pașnică 
și democratică.

Principalele organizații sindicate 
din țară, personalitățile politice pro
gresiste au condamnat acțiunile se-- 
dițioase întreprinse de forțele reac
ționare. manifestindu-și, totodată, so
lidaritatea cu șeful statului, Salva
dor Allende, cu comandantul-șef al 
armatei, generalul Carlos Prats, și 
cu forțele armate chiliene.

De asemenea, președintele Allende 
a primit mesaje de solidaritate din 
partea președinților Argentinei — 
Hector Campora, Mexicului — Luis 
Echeverria, 
ministru al

și din partea primului 
Cubei, Fidel Castro.

★
Mario Sepulveda, coman-Generalul 

dantul regiunii militare Santiago de 
Chile, a declarat că armata apără 
Constituția și legalitatea — transmite 
agenția France Presse. El a subliniat. 
că situația este normală pe întreg te
ritoriul țării și că forțele armate 
și-au dovedit „loialitatea deplină, 
disciplina si respectul față de institu
țiile țării". ’

DECLARAȚIA COMISIEI
POLITICE A C.C. AL P.C

DIN CHILE
Comisia politică a C.C. ai! P.C. 

din Chile a dat publicității o decla
rație în -care consideră recenta ten
tativă de lovitură de stat drept o 
acțiune îndreptată împotriva forțe
lor armate, guvernului legal, poporu
lui și independenței țării. Se arată că 
dușmanii țării au încercat să declan
șeze un război civil — puciul militar 
nu constituie un eveniment izolat, în- 
cadrîndu-se în gama acțiunilor sub
versive antichiliene. Comisia politică 
a C.C. al P.C. din Chile cheamă cla
sa muncitoare, întregul popor pentru 
a continua să fie vigilent, unit, gata 
în orice moment să se ridice împo
triva reacțiunii.

Ședința lărgită
a Biroului Executiv

BELGRAD 30 (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — în prezența 
președintelui Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Iosip Broz Titoj la 
Brioni a avut loc ședința lărgilă a 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I.. la care au luat parte și 
membrii Comisiei Prezidiului UlC.T., 
formată la ședința a 36-a a Prezi
diului.

Cu acest prilej au fost examina
te probleme actuale ale stabilizării 
economice și ale dezvoltării sociale 
și economice, in legătură cu tradu
cerea in viață a hotâririlor ședințe
lor a 36'-a și a 39-a ale Prezidiului 
U.C.I.

Marți. 3 iulie 1973, Ia ora 11,30, 
își va începe aci. Ia Helsinki, lucrări
le Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa — moment de 
însemnătate istorică in viața conti
nentului european. Au fost invitate 
și și-au anunțat participarea 33 de 
state europene, precum și S.U.A. și 
Canada.

Capitala finlandeză trăiește în 
febra pregătirilor pentru găzduirea 
primei faze a conferinței — la ni
velul miniștrilor de externe. Moder
na sală ..Finlandia11 este deschisă 
acum primei întâlniri a statelor in 
istoria continentului — întâlnire 
inspirată din năzuințele popoare
lor europene de a trăi în armo
nie. de a se bucura de condiții de 
pace și securitate necesare desfășu
rării muncii pașnice, constructive.

Cu 48 de ore înaintea momentului 
solemn al deschiderii conferinței, 
gazdele finlandeze informează că, 
practic, toate problemele tehnice au 
fost soluționate. Sălile rezervate 
presei in incinta acestui impresio
nant palat, placat în marmură albă, 
cunosc deja forfota caracteristică 
dinaintea marilor evenimente inter
naționale. Pînă în prezent au soli
citat acreditarea circa 500 de zia
riști, trimiși speciali ai presei și 
televiziunii din întreaga lume — și 
aceasta fiind o dovadă a interesu
lui cu care este așteptată confe
rința.

Semnificația istorică a acestui e- 
veniment este subliniată in toate 
capitalele europene și dincolo de 
limitele continentului nostru. înche
ierea cu succes a reuniunii pregă
titoare, în cadrul căreia delegațiile

REZULTATELE ALEGERILOR DIN
IRLANDA

LONDRA 30 (De la coresponden
tul nostru). — Sîmbătă la Belfast 
au fost anunțate rezultatele alege
rilor desfășurate la 28 iunie in Ir
landa de Nord pentru desemnarea 
membrilor noii Adunări provinciale. 
După cum era de așteptat, majori
tatea locurilor a revenit partidelor 
și grupărilor protestante, aparținând 
comunității protestante, care repre
zintă două treimi din populația 
nord-irlandeză. Deoarece deputății 
acestor partide sint divizați în a- 
depți și adversari ai reformelor 
preconizate de „Cartea Aibă" a guver
nului britanic privind viitorul Ir
landei de Nord, ei nu vor putea ac
ționa in cadrul noii adunări ca un 
bloc omogen, cum s-a întâmplat in 
trecut. De aceea, în capitala An
gliei se speră că protestanții unio- 
niști se vor arăta dispuși să conlu
creze cu deputății Partidului Labu
rist Social-Democrat, reprezentând 
populația catolică, care au înregis- 

statelor participante au enunțat o- 
biectivele și direcțiile esențiale de 
conlucrare în vederea edificării 
securității în Europa, a fost apre
ciată unanim, după cum este bine 
cunoscut, ca deschizînd perspective 
din cele mai favorabile pentru des
fășurarea cu succes a conferinței 
propriu-zise. Consensul tuturor par- 
ticipanților asupra conținutului or
dinii de zi. asupra ideilor care vor 
ghida desfășurarea conferinței, a- 
cordul asupra regulilor de procedu
ră și a tuturor chestiunilor organi
zatorice — reprezintă o bună bază 
de pornire. Pe această bază, confe
rința este chemată să consacre in 
mod solemn principiile relațiilor in- 
tereuropene. odată cu angajamen
tul de aplicare neabătută a lor în 
practică, să deschidă calea pentru o 
largă cooperare pe plan economic, 
tehnico-științific, cultural și in alte 
domenij de activitate și să asigure, 
pe plan instituțional, continuitatea 
eforturilor in vederea edificării 
securității europene.

în cercurile politico-diplomatice 
de aici se acordă o importanță deo
sebită faptului că reuniunea pre
gătitoare. ale cărei lucrări s-au în
cheiat de curînd, prin rezultatele 
sale, prin atmosfera în care s-a 
desfășurat, a prefigurat acel cadru 
de conlucrare și comprehensiune 
necesar pentru obținerea, acum, la 
conferință, a unor rezultate poziti
ve în concordanță cu interesele tu
turor națiunilor europene, cu inte
resele generale ale păcii și progre
sului. Rod al unor laborioase tra
tative, documentul final reprezintă 
o dovadă concludentă că statele

DE NORD
trai un important succes în alegeri, 
pentru a constitui împreună organul 
executiv al provinciei.

Plenara C. C. 
al P.P.R.M,

ULAN BATOR 30 (Agerpres). — 
La Ulan Bator a avut loc, sîmbătă, 
o plenară a C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol.

S. Jalan-Aajav, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., a prezentat raportul „Cu 
privire la proiectul de lege a muncii 
în R. P. Mongolă". Plenara a hotă
rî t ca acest proiect de lege să fie 
supus spre dezbatere primei sesiuni 
a Marelui Hural Popular al celei 
de-a opta legislaturi. 

participante — in ciuda deosebirilor 
de orînduire și ideologie, a intere
selor specifice — au știut și au reu
șit să găsească un limbaj comun, să 
ajungă la hotărîri general accepta
bile. Aceasta a fost posibil datorită 
faptului că la baza desfășurării lu
crărilor au fost așezate norme de
mocratice. că s-a acționat in spirit 
constructiv, de egalitate in drepturi 
și respect reciproc, manifestîn- 
du-se atenție și receptivitate fată 
de punctele de vedere exprimate de 
fiecare participant ca stat indepen
dent și suveran.

Confirmind justețea acestor nor
me, participanții la reuniunea pre
gătitoare le-au înscris pe prim-plan 
în documentul final. Ele urmează 
să fie aprobate încă la începutul 
conferinței. Potrivit aprecierii ge
nerale, prima fază a conferinței va 
fi consacrată in principal expune
rii de către miniștrii de externe a 
pozițiilor țărilor lor asupra proble
melor aflate in dezbatere. Urmea
ză, de asemenea, să fie acceptate 
recomandările reuniunii consultati
ve și să se hotărască asupra unor 
probleme organizatorice, intre care 
data fazei a doua a Conferinței de 
Ia Geneva — la nivelul comisiilor 
și subcomisiilor.

Conferința europeană — se poa
te afirma cu deplină certitudine — 
captează atenția întregii lumi, de 
reușita ei fiind legate năzuințele și 
aspirațiile popoarelor de a trăi in 
pace, securitate și bună înțelege
re. in interesul progresului si civi
lizației umane.

Dumitru ȚINU

În sprijinul țărilor africane 
lovite de secetă

GENEVA 30 (Agerpres). — în 
urma unor consultări care au avut 
loc in cadrul organelor O.N.U. din 
Geneva, intre ;reprezentanți ai Na
țiunilor Unite și cei ai unor gu
verne. au fost elaborate planuri 
provizorii de asistență pentru cele 
șase țări africane afectate de seceta 
care bintuie in Sahel — regiune in 
sudul Saharei — respectiv Volta Su
perioară, Ciad. Mali, Mauritania, 
Niger și Senegal.

A fost hotărită crearea, la New 
York, a unui oficiu tehnic de care 
va răspunde Bradford Morse, secre
tar general adjunct al O.N.U.. și a 
unui oficiu operativ la Ouagadou
gou, în Volta Superioară, care iși 
vor coordona acțiunile cu activitatea 
unui comitet ministerial permanent 
al celor șase state menționate.

Potrivit ultimelor date, seceta din 
Sahel afectează existența unei popu
lații însumînd aproximativ 20 mili
oane de oameni, în condițiile în 
care un număr uriaș de vite cornu
te mari, oi, capre și cămile au pie
rit. recoltele sânt compromise ireme
diabil pe suprafețe întinse, iar pes
cuitul este și el puternic lovit.

agențiile de presă transmit:
Consfătuirea reprezen

tanților asociațiilor pentru 
Națiunile Unite din
Cehoslovacia. Cuba. R. D. Germa
nă, Mongolia, Polonia. România, 
Ungaria și Uniunea Sovietică a avut 
loc la Moscova. Din partea Asocia
ției de drept internațional și relații 
internaționale din România au par
ticipat conf, dr, Gheorghe Moca și 
Florin Roșu.

Președintele R. A. Egipt, 
Anwar Sadat, și președintele Con
siliului Comandamentului Revoluției 
din Libia, Moamer Geddafi, care se 
află într-o vizită oficială la Cairo, 
au asistat sîmbătă la o sesiune spe
cială a Comisiei parlamentare a U- 
niunii Socialiste Arabe. consacrată 
examinării unor probleme referi
toare la realizarea proiectului de 
uniune a celor două țări, relatează 
agenția M.E.N.

Convorbiri franco—ame
ricano. Michel Jobert, ministrul 
de externe al Franței, a avui, vi
neri. la San Clemente, convorbiri cil 
președintele S.U.A.. Richard Nixon, 
și cu Henry Kissinger, consilierul 
prezidențial american pentru proble
mele securității naționale. Șeful di
plomației franceze a declarat — 
după cum informează agenția United 
Press Internaționali — că discuțiile 
sale cu oficialitățile americane au 
avut drept obiect principal perspecti
vele relațiilor dintre Statele Unite 
și Franța.

La Academia poloneză de știință

COMEMORAREA LUI COPERNIC
VARȘOVIA 30 (Co

respondență de la Gh. 
Ciobanu). — Simbătă 
s-a desfășurat la Var
șovia cea de-a 37-a se
siune a Adunării Ge
nerale a Academiei 
poloneze de știință, 
consacrată împlinirii 
unei jumătăți de mi
leniu de la nașterea 
lui Nicolaus Coper- 
nic. Au fost prezenți 
președinți și membri 
ai conducerilor mai 
multor academii, care 
au participat la. lucră
rile celui de-al doilea

Congres al științei po
loneze, printre care 
și delegația română, 
condusă de Miron Ni- 
colescu, președintele 
Academiei Republicii 
Socialiste România.

Lucrările au fost 
deschise de președin
tele Academiei polo
neze de știință, prof. 
Wlodzimierz Trzebia- 
towski, după care au 
fost, prezentate refe
rate consacrate tema
ticii sesiunii.

înaintea începerii 
lucrărilor, a avut loc

Cili Ell-lai Prentlierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, și Gian 
Uen-cin, asistent al ministrului a- 
facerilor externe al R. P. Chineze, 
au avut, la Pekin, o întâlnire cu 
David Rockefeller, președintele băn
cii ..Chase Manhattan" din S.U.A., 
care face o vizită în R. P. Chineză, 
transmite agenția China Nouă.

Un seminar al țărilor la- 
tino-americane ln p™bieme';a 
folosirii energiei nucleare s-a des
chis la Rio.de Janeiro. Participă re
prezentanți din Chile. Columbia. E- 
cuador. Mexic. Paraguay. Peru și 
Brazilia, precum și reprezentanți ai 
Agenției Internaționale pentru Ener
gie Atomică (A.I.E.A.). Participan
ta urmează să examineze diferite 
aspecte legate de drepturile și în
datoririle internaționale ale statelor 
în domeniul folosirii energiei ato
mice.

Protocolul complemen
tar privind asocierea Turciei la 
Piața comună a fost semnat la An
kara. După ceremonia semnării au 
început lucrările sesiunii consiliu
lui de asociere C.E.E. — Turcia.

Guvernele R.D. Germane 
și Libiei au hotărit să stabilească 
relații diplomatice la rang de am
basadă. anunță agenția A.D.N.

Președintele Irakului, Ah- 
med Hassan al Bakr, și-a încheiat, 
simbătă, vizita in R. P. Polonă, pie- 

o ceremonie in ca
drul căreia prof. Trze- 
biatowski a înmânat 
medalia „Nicolaus Co- 
pernic", atribuită pen
tru prima oară de A- 
cademia poloneză de 
știință unor perso
nalități marcante ale 
lumii științifice inter
naționale și poloneze. 
Printre, cei distinși cu 
această medalie se 
numără și președin
tele Academiei Repu
blicii Socialiste Româ
nia. Miron Nicolescu. 

cind spre patrie, transmite agenția 
P.A.P. Cu prilejul vizitei- a fost 
semnat un comunicat comun.

Primul ministru al Fran
Pierre Messmer, va face, în zi

lele de 20 și 21 iulie, o vizită oficială 
în Bulgaria, la invitația lui Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri, anunță agenția B.T.A.

Acord economic bulgaro- 
aUStriaC. La Viena a f°st semnat 
un acord economic pe 10 ani între 
Bulgaria și Austria. în baza căruia 
părțile iși acordă reciproc clauza na
țiunii celei mai privilegiate. în 
timpul convorbirilor purtate la Vie- 
na de o delegație guvernamentală 
bulgară, condusă de Ivan Popov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul construcțiilor de 
mașini, a fost evidențiată dorința 
reciprocă de a adinei relațiile eco
nomice. îndeosebi in sfera cooperă
rii industriale și a specializării.

Reevaluarea mărcii vest-
în cadrul unei confegermane.

rințe de presă, organizate după 
reuniunea extraordinară de vineri a 
cabinetului vest-german, care a a- 
doptat hotărirea de a reevalua mo
neda națională cu 5,5 la sută, mi
nistrul de finanțe al R. F. Germa
nia. Helmut Schmidt, și președin
tele Băncii federale. Karl Klasen, au 
explicat că această măsură a fost de
terminată de necesitatea frinării in
flației.

Oficiu! federal de rezer
ve al Statelor Unite u hotălit 
ca. începind de luni, să ridice taxa 
de scont de la 6.5 la 7 la sută. A- 
cesta este cel mai inalt nivel al ta
xei de scont stabilit de banca cen
trală americană în ultimii 52 de ani.

Un accident s-a produs 
la mina auriferă din Buffelsfontein 
(Republica Sud-Africană). aparținind 
companiei „General Mining". 16 mi
neri și-au pierdut viata, iar alți doi 
au fost grav răniți. în momentul in 
care se efectua ieșirea schimbului 
din mină, cablurile ascensorului s-au 
rupt, iar cușca s-a zdrobit de sche
letul metalic al pulului dc evacuare.

Primul seminar în proble
mele apărării sănătății,dcs- 
fășurat sub egida Organizației Uni
tății Africane, și-a încheiat lucrările 
la Addis Abeba. Au participat ca
dre medicale din Algeria. Egipt, Ni
geria. Republica Malgașă. Republica 
Africa Centrală. Senegal. Sierra 
Leone. Uganda și Republica Zair.

„FENOMENUL
SECOLULUI"

Eclipsa totală — sau parțială 
— de Soare a constituit, sim
bătă, evenimentul „numărul 1“ 
pentru numeroase țări africane, 
precum și pentru citeva mii de 
savanți, turiști sau fotorepor
teri venifi din diverse coifuri 
ale lumii să vadă la fața locu
lui „Fenomenul secolului". E- 
clipsa, care a început pe coas
ta de vest a Africii la ora 10,39 
(G.M.T.). fiind totală pe o fi- 
șie de 260 kilometri, incluzind 
regiuni din Mauritania, Mali, 
Ciad și Kenya, a avut o durată 
maximă de 7 minute și patru 
secunde. La Nouakchott, Afar, 
Akjoujt, Chinguetti. pe malu
rile lacului Rodolphe, la Loien- 
galani, precum și in alte regi
uni africane au apărut adevă
rate păduri de instrumente și 
aparate, inclusiv omniprezen- [ 
lele camere de televiziune, des
tinate. in ansamblu, să imbu- I 
nătățească cunoștințele actuale 
privind desfășurarea unui ast
fel de fenomen, comportamen
tul animalelor in momentele 
respective. Soarele și activita
tea solară. In acest sens. cei 
mai avantajați au fost savan- 
ții care se aflau in avionul su
personic „Concorde-001". care, 
decolind din Las Palmas (Insu
lele Canare), a survolat Africa 
continentală și s-a menținut un 
timp îndelungat in zona eclip
sei, zburind 74 de minute (in 
loc de 81 de minute cum era 
prevăzut) în conul de umbră 
al Lunii. De asemenea, la 
Nouadhibou a fost lansată o 
rachetă americană „Aerobee", 
care a filmat fenomenul la 165 
kilometri altitudine, pe toată 
durata desfășurării lui.

în fotografie : eclipsa de Soa
re văzută de pe un vas aflat 
in Oceanul Atlantic, spre vest 
de coasta africană, nu departe 
de Mauritania.
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