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MĂSURI NECESARE, 
DE CERTĂ EFICACITATE 

ECONOMICĂ

Interesîndu-se 

lie bunul mers 

al producției 

alimentare, 

comerțului si 

aprovizionării 

populației
Secretarul general al partidului a întâlnit pretutindeni în vizita de ieri, surîsul și calda primire ale cetățe

nilor Capitalei

menite să grăbească dezvoltarea 
zootehniei, să aducă mai multă carne 

și produse din carne în magazine, 
să determine o nouă creștere a bunăstării 

oamenilor muncii

Tovarășul Nicolae Ceausescu
a vizitat ieri citeva piețe 

si o expoziție de mostre din Capitală
e Fapt obișnuit și, ca întotdeauna, izvor de bucurii, 

prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în locuri de cel 
mai larg interes public a prilejuit un dialog viu și direct 
cu numeroși cetățeni, manifestarea unor nobile senti
mente, a unui remarcabil spirit gospodăresc.

® Desfășurată în ambianța creată de publicarea hotărîrii 
din 13 iulie a conducerii de partid și de stat, întîlnirea 
de ieri a secretarului general al partidului cu oameni ai 
muncii a evidențiat o fermă aprobare a măsurilor menite 
să stimuleze producția de came, a modalităților adoptate 
pentru modificările de prețuri și acoperirea acestora.

e Analiza situației din piețe se dovedește și de această 
dată deosebit de fructuoasă.

e O expoziție la care industria alimentară ațată ce poate 
și promite că va fi operativă în furnizarea unor noi pro
duse, că va ști să-și valorifice mai bine propriile resurse.

Ne-am obișnuit să-l întâlnim 
pretutindeni pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prezent permanent în 
mijlocul poporului, discutând de la 
om la om cu cetățenii, ascultând 
cu atenție părerile lor, stilul pro
priu activității conducătorului par
tidului și statului nostru întruchi- 
pîn-d exemplul celui mai profund 
democratism.

Acest dialog neîntrerupt cu cei 
ce făuresc destinele țării s-a des
fășurat ieri în contextul unui eve
niment deosebit : prima zi a apli
cării hotărîrii Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și Consiliului 
de Miniștri.

Ziarele de ieri, abia ieșite din 
rotative, nu apucau să stea nici 
cîteva clipe la chioșcurile difu
zării ; oamenii le cumpărau și4, 
acolo pe loc, începeau să citească 
importantele documente: cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
hotărîrea cu privire Ia noile pre
țuri de contractare la animale și 
produse animaliere, Ia cele de des
facere, precum și măsurile privind 
majorarea salariilor la un număr 
de aproape 4,6 milioane persoane, 

întreaga vizită de lucru a tova-
• rășului Nicolae Ceaușescu în pie
țele și magazinele bucureștene, la 
expoziția noilor produse alimen
tare, întâlnirile și discuțiile sale 
cu locuitori ai Capitalei, cu ță
rani cooperatori, lucrători din co
merț au reflectat cu pregnanță 
ceea ce sublinia cu o zi înainte 
conducătorul partidului și statu
lui : „Sint convins că țărăni
mea, muncitorimea, intelectualita
tea vor privi aceste măsuri in mod 
pozitiv, văzînd în ele expresia 
preocupării partidului și statului 
pentru dezvoltarea în ritm înalt a 
întregii economii, pentru asigura
rea unui echilibru corespunzător 
și a unei unități între diferitele 
sectoare de activitate — aceasta 
fiind una din condițiile liotărîtoare 
ale mersului nostru înainte".

O vizită de lucru care a fost con
sacrată totodată constatării la fața 
locului a modului cum se aplică 
din primele ore aceste măsuri, 
cum înțeleg Organele de partid și 
de stat să acționeze pentru a de
termina buna funcționare a comer
țului, a aproviziopării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de tovarășii Virgil Trofim, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului in
terior, și Gheorghe Cioară, pri
marul general al Capitalei, a 
fost întâmpinat pretutindeni cu în
suflețită dragoste de bucureștenii 
aflați la aceste ore ale dimineții 
după cumpărăturile cotidiene, care 
îi urează cu căldură sănătate, ani 
mulți și putere de muncă, rnulțu- 
mindu-i pentru modul personal și 
direct în care urmărește înfăptui
rea măsurilor privind buna apro
vizionare a populației, ridicarea 
continuă a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Cetățenii salută cu multă bucu
rie pe secretarul general al parti
dului. subliniind că fiecare vizită 
a sa prin piețele orașului și în ma-
(Continuare în pag. a III-a)

Ziarele de ieri au publicat docu
mentele ședinței comune a Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
și a Consiliului de Miniștri care, 
pe baza propunerilor prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
adoptat în unanimitate un ansam
blu de măsuri de o importanță de
osebită pentru progresul economic 
și social al țării, pentru realizarea 
programului elaborat de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională ale 
P.C.R. și, totodată, pentru înfăptui
rea prevederilor din actualul cinci
nal consacrate creșterii nivelului de 
trai al întregului popor — țelul su
prem, fundamental al politicii par
tidului și statului nostru.

Sensul și rațiunea acestor măsuri, 
importanța lor economică și socială 
au fost clar și cuprinzător definite 
în ampla cuvintare rostită cu 
acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „Consider că atît măsu
rile de creștere a prețurilor la ani
male, de mai bună cointeresare a 
producătorilor agricoli, cit și mă
surile de majorare a salariilor, cu 
compensarea corespunz.ătoare pen
tru creșterile de prețuri ce urmea
ză a se efectua Ia carne și produ
sele din carne — a subliniat secre
tarul general al partidului — sint 
în concordanță cu cerințele și posi
bilitățile societății noastre, cu ne
cesitatea unei mai bune corelări a 
diferitelor sectoare de activitate și 
a stimulării mai intense a dezvol
tării sectorului zootehnic. Totodată, 
ele asigură o mai bună corelare a 
veniturilor între diferite categorii 
de oameni ai muncii și, ca atare, 
se înscriu în orientările stabilite de 
Congresul al X-lea și de Confe- 
dința Națională din 1972... De 
aceea, sint convins că măsurile pro
puse corespund pe deplin interese
lor societății noastre, ale tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii, 
ale întregului nostru popor".

Ilustrînd în mod grăitor spiritul 
-științific . propriu, activității .. condu
cerii' partidului nostru, cate por
nește în elaborarea tuturor hotărî- 
rilor de la studiu] atent al realită

ților. al cerințelor dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării, măsurile 
care privesc mai buna cointeresare 
a producătorilor agricoli în spori
rea producției animaliere răspund 
unei necesități reale, fiind menite 
să pună mai intens în mișcare pîr- 
ghiile economice în măsură să de
termine o dezvoltare mai puter
nică a sectorului zootehnic și. prin 
aceasta, să asigure îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu carne, 
lapte, ouă și alte produse alimen
tare de bază. întreg acest ansam
blu de măsuri are o temeinică 
fundamentare economică, pornind 
de la necesitatea ca prețurile de 
contractare și achiziție a animale
lor să acopere cheltuielile de pro
ducție și să asigure un anumit be
neficiu unităților agricole, produ
cătorilor individuali din zootehnie 
— una din ramurile principale ale 
agriculturii noastre. Aceasta este 
încă o dovadă a faptului că in sti
mularea corespunzătoare a dezvol
tării mai intense a zootehniei, 
partidul șl statul nostru acționează 
nu prin metode administrative, ci 
prin activizarea factorilor econo
mici — între care prețurile de con
tractare și achiziție joacă un rol 
important — in vederea asigurării 
condițiilor prielnice intensificării 
creșterii animalelor, sporirii produc
ției animaliere.

Se cuvine subliniat în mod deo
sebit caracterul complex al măsu
rilor adoptate ; odată cu majorarea 
prețurilor de contractare a anima
lelor. in mod diferențiat în funcție 
de greutatea de livrare și de cali
tate, cu corelarea mai bună între 
prețurile la bovine și porcine și 
prețurile de cumpărare a păsărilor, 
se prevede acordarea unor prime 
pentru, livrarea anumitor animale 
la greutăți mai mari decît cele pre
văzute, pentru stimularea creșterii 
producției de lapte și predarea unor 
cantități mai mari către stat etc. 
Structurat astfel, întreg ansamblul 
de măsuri va cointeresa mai puter- 
nicunitățilc socialiste din agricultu
ră. pe producătorii individuali să 
dezvolte șeptelul, să îmbunătățească 
calitatea acestuia, să contracteze șl

să vindă statului un număr sporit 
de animale și cantități mai mari de 
produse, ceea ce va contribui la 
creșterea veniturilor țărănimii, ale 
tuturor celor ce muncesc in agri
cultură, asigurîndu-se astfel o mai 
bună corelare a veniturilor dife
ritelor categorii de oameni ai 
muncii.

Apare limpede că măsurile sta
bilite sint atit in folosul producă
torilor agricoli, cit și în folosul în
tregii societăți, asigurînd condiții 
pentru sporirea cantității de carne 
și de produse animaliere, pentru 
mai buna aprovizionare a popu
lației. Temeiurile economice, na
tura stimulatoare a mecanismului 
economic pus în mișcare indreptă- 
țesc certitudinea că aceste măsuri 
lor da rezultate pozitive, întrucît 
in elaborarea lor s-a pornit de la 
realități, s-a ținut seama de cerin
țele obiective ale dezvoltării unui 
sector de primă importanță pentru 
satisfacerea nevoilor de consum 
in continuă creștere ale oamenilor 
muncii.

Este, desigur, neîndoielnic că a- 
plicarea acestor măsuri de evidentă 
eficacitate economică trebuie îmbi
nată cu înfăptuirea riguroasă, fer
mă a măsurilor prevăzute în Pro
gramul național de dezvoltare 
zootehniei, menite să determine 
îmbunătățirea radicală a activității 
în acest sector. Cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cuprinde 
indicații și sarcini precise in acest 
sens — îmbunătățirea și dezvolta
rea bazei furajere, sporirea produc
ției de furaje combinate, extinde
rea mecanizării lucrărilor în zoo
tehnie, creșterea productivității și 
reducerea cheltuielilor in fiecare 
unitate. mai buna selecție și re
producție a animalelor, aplicarea 
hotărîtă a măsurilor sanitar-vete- 
rinare, îmbunătățirea activității în 
domeniul construcțiilor zootehnice 
etc. — care vizează direct Ministe
rul Agriculturii, alte ministere, 
consiliile populare, comitetele ju
dețene de partid, întreprinderile 
de stat și cooperativele agricole,

(Continuare în pag. a III-a)

Acordul, opiniile și angajamentul 
producătorilor din sectorul zootehnic, 
ale consumatorilor din toate colțurile țării 
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Președintele Republicii Africa Centrală, 
general de armată Jean Bedel Bokassa, 

va face o vizită neoficială in țara noastră
La invitația președintelui Con

siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Africa Centrală, general de armată

Jean Bedel Bokassa, cu soția, 
doamna Catherine Bokassa, vor e- 
fectua o vizită neoficială în țara 
noastră, în a dou.a parte a lunii 
iulie a.c.

Imagine frecventă pe ogoare. La cooperativa agricolă lanca, județul Brăila, se lucrează la recoltat din 
zori pină în noapte

In campania agricolă 
„OAMENI DE ISPRAVĂ 

ACEȘTI MECANIZATORI" 
LA RECOLTARE, DIN ZORI PÎNĂ ÎN NOAPTE, 

PE OGOARELE TULCEI
ÎN PAGINA A IV-A
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PAGINA 2 SCINTEIA - duminica 15 iulie 1973

Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale și Consiliului de Miniștri —

J ECONOMIEI, CREȘTERII NIVELULUI DE TRAI AL POPULAȚIEI
Pe adresa Comitetului Central al Partidu

lui Comunist Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au început să sosească telegrame 
din partea unor organizații de partid, intre- 
prinderi și oameni ai muncii de la orașe și 
sate, prin care se exprimă deplina adeziune 
și satisfacție față de măsurile de o deose
bită importanță luate de ședința comună a 
C.C. al P.C.R., Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale și a Consiliu
lui de Miniștri din 13 iulie a.c. pentru pro
gresul economic și social al țării, pentru 
creșterea nivelului de trai al populației. In 
telegrame este relevată, de asemenea, vo
ința unanimă de a nu precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea acestor hotâriri, a sarci
nilor cuprinse in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea și de
pășirea planului de producție.

In telegrama trimisă de activul Comitetului ju
dețean Buzău al P.C.R. se spune, printre altele : 
Noi vedem in strălucita dumneavoastră cuvîntare, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
și in hotărîrea adoptată de ședință documente de 
importanță istorică pentru perfecționarea continuă 
a activității economico-sociale, pentru stimularea 
eforturilor întregului popor, în vederea îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor ce ne revin pe linia creșterii 
producției agricole, îndeosebi a celei de carne, 
lapte, ouă și alte produse animaliere. Aplicarea 
măsurilor stabilite va conduce nemijlocit la co
interesarea țărănimii noastre în dezvoltarea șepte- 
lului, prin acoperirea integrală a cheltuielilor nece
sitate de acest sector, ca urmare a îmbunătățirii 
prețurilor la contractări și achiziții de animale.

Bucurindu-ne din plin de grija deosebită a parti
dului și statului nostru pentru ridicarea necontenită 
a nivelului de trai material și spiritual al poporu
lui, activul de partid — in numele tuturor locuitori
lor județului Buzău — iși exprimă întreaga satis
facție pentru măsurile luate de creștere a salariilor, 
de reducere a prețurilor la unele produse anima

liere și acordarea de compensații pentru salariați, 
pensionari și copii.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar 
general, că nu vom precupeți nici un efort, că vom 
face totul ca prețioasele dumneavoastră indicații, 
prevederile hotărîrii ședinței comune, precum și sar
cinile ce ne revin din celelalte documente dc 
partid și de stat să fie traduse în viață cu fermitate 
comunistă, conștienți că astfel vom spori contribu
ția județului Buzău la progresul și prosperitatea 
scumpei noastre patrii, România socialistă.

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Am primit cu multă bucurie și prețuire măsurile 
cu privire la sporirea prețurilor de contractare la 
carnea de bovine, porcine și ovine, văzînd in a- 
ceasta un deosebit stimulent in creșterea anima
lelor și a producției acestora — se arată în tele
grama comitetului de partid și consiliului de con
ducere din I.A.S. Urleasca, județul Brăila.

Pentru a sprijini măsurile luate ne angajăm 
să realizăm în acest an 3 300 litri de lapte pe cap 
de vacă furajată, față de 3 200 litri lapte prevăzut 
în plan, și să livrăm statului peste plan 700 hl de 
lapte și 150 tone carne de porc. Cu aceeași căl
dură vă mulțumim pentru măsurile adoptate pri
vind alocarea indemnizațiilor lunare pentru sala
riați și copii, pentru compensarea prețurilor spo
rite la vinzarea cu amănuntul a cărnii. Apro
băm și susținem cu căldură noile măsuri stabi
lite la 13 iulie 1973 de conducerea partidului și sta

tului menite să ducă la dezvoltarea producției ani
maliere, la îmbunătățirea nivelului de trai al popu
lației — se scrie in telegrama colectivului între
prinderii de sirmă și pVoduse din sirmă — Buzău.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că nu vom precupeți nici un efort, că vom 
face totul pentru a traduce în viață hotăririle 
partidului și statului, indicațiile prețioase date de 
dumneavoastră. Vă raportăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că pe primul semestru al aces
tui an am depășit planul producției globale cu 12,5 

milioane lei, față de 15 milioane lei angajament 
anual. însuflețiți de noile măsuri, ne angajăm să 
depășim planul pe 1973 cu 25 milioane lei, convinși 
fiind că prin aceasta vom spori contribuția noastră 
la prosperitatea și progresul României socialiste.

în telegrama lui Stegărel Postolea, membru al 
C.A.P. Stăncuța din județul Brăila, se arată : Mul
țumesc din inimă partidului, dumneavoastră per
sonal. tovarășe secretar general, că vă preocupați 
permanent de viața celor ce muncim pe ogoarele 
unite și bogate ale patriei noastre. împreună cu în
treaga familie, lucrez, cu multă dragoste. în coo
perativa agricolă de producție, ocupîndu-mă și de 
creșterea unor animale in gospodăria personală, 
din care în acest an am contractat cu statul 6 porci.

Vă mulțumesc călduros și cu multă sinceritate 
pentru recentele măsuri luate cu privire la spori
rea prețurilor de contractare la carne și consider 

că această hotărire va constitui un puternic imbold 
pentru sporirea efectivelor de animale și a veni
turilor noastre. Pentru grija și ajutorul permanent 
ce ni-1 acordați mă angajez ca și în viitor să cresc 
în gospodăria personală și să valorific animale și 
produse animaliere prin unitățile comerțului. de 
stat.

In telegrama colectivului de la întreprinderea 
mecanică Muscel se scrie, între altele : Am luat 
cunoștință cu deosebită satisfacție de măsurile 

stabilite la 13 iulie a.c. privind dezvoltarea într-un 
ritm rapid a sectorului zootehnic, pentru asigu
rarea în cantități sporite cu produse din carne a 
populației și sporirea salariilor.

Dind glas adeziunii întregului nostru colectiv de 
salariați față de aceste măsuri — asigurăm Comi
tetul Central al Partidului Comunist Român, pe 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că ne vom consacra întreaga pricepere și 
energie pentru îndeplinirea lor exemplară, muncind 
cu forțe sporite pentru a traduce în fapte sarcinile 
ce ne revin nouă, constructorilor de mașini musce- 
leni, in actualul cincinal.

Cooperatorii din comuna Grădiștea au primit cu 
deosebită bucurie majorarea prețurilor de contrac
tare la carnea de taurine, porcine și ovine. 
Această măsură este încă o dovadă a grijii și 
preocupării permanente a partidului, a dumnea

voastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea agriculturii, ramură importantă a 
economiei noastre . socialiste — se scrie în tele
grama Comitetului de partid din C.A.P. Grădiștea, 
județul Brăila. Răspundem acestei hotărîri a parti
dului și statului nostru prin angajamentul de a 
livra la fondul de stat 100 porci peste prevederile 
planului. Cei 200 de porci pe care îi vom livra 
pînă la sfirșitul acestui an vor fi vînduți la greu
tatea de 120 kg fiecare, fiind convinși că numai 
așa contribuim la realizarea hotărîrii de partid și 
la mărirea veniturilor noastre.

Activul de partid din întreprinderea de garni
turi de frînă și etanșare Rîmnicu-Sărat, luind cu
noștință cu deosebită satisfacție de măsurile sta
bilite de Plenara comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a României și 
Consiliului de Miniștri din 13 iulie 1973. pentru 
aplicarea directivelor Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, a Programului 
național de dezvoltare a zootehniei, dă o înaltă apre- | 
ciere muncii neobosite a Comitetului Central, asu- i / 
pra felului cum dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. acționați pentru dezvolta
rea armonioasă a tuturor ramurilor economiei, pen
tru Înflorirea României socialiste, multilateral dez
voltate, pentru perfecționarea continuă a activită-* 
ții economice și sociale, pentru stimularea efortu
lui întregului popor pe linia creșterii producției 
agricole, îndeosebi a producției animaliere — se 
scrie într-o altă telegramă.

Comuniștii, toți oamenii muncii aprobă și susțin 
din toată inima măsurile adoptate. întreaga politică 
internă și externă a partidului și statului nostru, 
deoarece exprimă cerințele dezvoltării societății în 
spiritul eticii și echității socialiste.

Vă asigurăm că activul de partid, toți salariații 
întreprinderii, prin îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin, iși vor aduce contribuția lor la îndeplinirea cu 
succes a măsurilor stabilite de ședința comună din 
13 iulie a.c.DA, E BINE! Noile resurse vin în sprijinul sporirii producției

Vindem în plus statului: 60 tone carne și 1 280 hl lapte
Măsurile întreprinse de conduce

rea partidului și statului nostru sînt 
pentru noi un binevenit sprijin și 
stimulent material. Cit de mult în
seamnă pentru cooperativă aceste 
măsuri se poate lesne aprecia din 
ceea ce ne propunem să vindem in 
acest an la fondul de stat : 2 578 
taurine in greutate de 733 tone, 1 800 
porci, 10 960 hl lapte și alte produse. 
Dintr-un calcul sumar făcut de eco
nomiștii noștri rezultă că prin mă
surile. cu privire la majorarea pre
țurilor la contractarea animalelor 
vom realiza anul acesta un venit 
suplimentar de peste 1,2 milioane 
lei. Aceste venituri suplimentare 
nu sînt pur și simplu pentru noi, 
pentru buzunarul nostru, ci ne vor 
permite, in primul rind, să ne aco
perim mai bine cheltuielile, să le in
vestim in cumpărarea de animale,

Noile prețuri ne vor permite să investim mai mult
Lucrez de trei, ani ca șefă de 

fermă la cooperativa agricolă Gri- 
vița. Aici, la noi, în Ialomița, creș
terea porcilor găsește condiții, aș 
spune fără egal, pentru că avem cea 
mai mare zonă de producție a po
rumbului. Noi ne-am străduit și pină 
acum să. cîștigăm de pe urma creș
terii porcilor. Bunăoară, anul trecut 
din ferma de porci am realizat 
470 000 lei beneficii, cu 100 000 lei 
peste sarcinile de plan. Acum am 
socotit bine ce putem face ca să 
producem mai multă carne, de calita
te. Potrivit noilor reglementări, cele 
mai mari sporuri vor fi acordate 
pentru porcii livrați între 101—120 
kg greutate vie. Este foarte normală 
această măsură, intrucit la aceste 
greutăți animalele asigură eficiența 
maximă. Deja .consiliul de conducere

Beneficiile se
Complexul intercooperatist de creș

tere a porcilor de la Tomești-Iași 
urmează să livreze anul acesta 3 400 
tone carne, iar în 1975 peste 6 000 
tone. Măsurile luate de noi pe linia 
îmbunătățirii metodelor de îngrășate 
a porcilor, organizării muncii, au a- 
vut ca rezultat creșterea ,an de an a 
sporului în greutate la porcii de în
grășat, reducerea substanțială a con
sumului specific. Cu toate acestea, in 
momentul de față noi, ca de altfel 
foarte multe alte unități, ne încheiem 
activitatea cu pierderi. Chiar în anul 
nostru cel mai bun, cu toate efortu
rile pentru economicitate, am pierdut 
și datorită prețului de contractare, la 
kilogramul de carne. 0,85 lei, ceea ce 
pe total complex reprezintă circa 2.7 
milioane. în condițiile in care nu nu
mai că nu îți acoperi cheltuielile, ba 
mai și pierzi, nu este cu putință să

Nu e totul
Cum înțelegem noi cei care lucrăm 

în zootehnie sarcinile ce ne revin în 
urma măsurilor adoptate în folosul 
nostru, al întregii țări rezultă cel 
mai bine din faptele noastre. Pen
tru că nu este totul să obținem veni
turi în plus, ci să le folosim cu 
maximă chibzuință, fiecare leu ob
ținut suplimentar să-1 facem să fruc
tifice investindu-1 pentru a dezvolta 
baza materială a zootehniei. Dacă, in 
anii trecUți, nu in toate cazurile am 
avut posibilitatea să extindem meca
nizarea la nivelul cerut, dacă adesea 
n-am avut furajele necesare, acum 
avem posibilități mult mai mari pen
tru a crea condiții dezvoltării puter
nice, rapide a fermei zootehnice. Pu- 

în creșterea producției de furaje, 
să putem da, apoi, pe piață mai 
multă carne și alte produse, să aibă 
populația tot timpul tot ce-i tre
buie. Cit a trecut de ieri și pină azi 
ne-a fost destul pentru a discuta cu 
toți îngrijitorii, cu șefii de fermă, 
cu cooperatorii care lucrează Ia 
producerea, strîngerea și prepararea 
furajelor. Cu toții sintem hotărîți să 
punem umărul pentru a depăși sar
cinile planificate, astfel incit vom 
livra suplimentar Ia fondul de stat 
peste 60 tone carne și 1 280 hl lapte 
de vacă. în vederea realizării aces
tor angajamente ne-am și stabilit o 
serie de măsuri. în primul rind 
vom imbunătăți baza furajeră. Am 
semănat in acest an 380 ha lucerna 
pe care o vom fertiliza și îngriji 
astfel incit să realizăm o producție 
bună de masă verde. în această pe

al cooperativei noastre a stabilit să 
nu se livreze nici un animal sub 110 
kg. Planul pe anul în curs prevede 
să vindem statului 500 tone carne de 
porc, ceea ce, pe baza prețurilor 
îmbunătățite, ne permite să realizăm 
un beneficiu de 750 000 lei. Angaja
mentul nostru este să vindem statu
lui 100 tone de carne de porc peste 
plan. Beneficiile suplimentare ne vor 
da posibilitatea să investim mai mult 
pentru dezvoltarea bazei materiale a 
zootehniei, pentru a crește producția 
într-un timp mai scurt. De pildă, 
după ce am introdus adăparea auto
mată in toate cele 19 adăposturi, 
ne-am propus să extindem ventila
ția și canalizarea, așa cum s-a sta
bilit, nu de mult, în adunarea ge
nerală a cooperatorilor. Pentru creș
terea numărului de animale livrate 

vor răsfringe pozitiv
asiguri creșterea producției. Or, pen
tru o creștere foarte puternică a pro
ducției animaliere, pentru a crea acea 
abundență de produse de care popu- 

t lația are nevoie trebuie să investești 
continuu în animale de rasă, in fu
raje de calitate. Era, deci, nevoie să 
ni se creeze posibilitatea să obținem 
beneficiu pentru că acesta ne va per
mite să asigurăm furajele necesare 
animalelor, să îmbunătățim metodele 
de îngrijire și hrănire, să obținem o 
producție superioară. Investind azi 
mai mult, îmbunătățind rasele de a- 
nimale, introducind mecanizarea pro
cesului de producție, in perspectivă 
producția va crește, cheltuielile de 
producție pe unitate de produs se vor 
micșora, ceea ce va duce și 
la reducerea prețului de vînzare. 
Populația va avea posibilitatea să be- 

să obținem venituri
tem spune chiar că avem tot ce ne 
trebuie. în această idee atenția noas
tră se va îndrepta in două direcții : 
asigurarea furajelor in cantități în
destulătoare și de calitate bună pen
tru că nutrețurile au rolul hotăritor 
in creșterea producției de carne și 
lapte. Deocamdată am stabilit să spo
rim cu cel puțin 5 la sută cantitatea 
de furaje planificată pentru acest an. 
Ne vom strădui să obținem mai mult, 
prin recoltarea fără pierderi a nutre
țurilor. prin insămințarea unei su
prafețe mai mari cu culturi succesi
ve. In al doilea rind. ne vom concen
tra atenția in direcția organizării se
lecției animalelor, pentru ca fiecare 
nouă generație de produși să aibă un 

rioadă. in culturi succesive semănăm 
peste 650 ha, din care 400 ha cu po
rumb pentru siloz.

Sintem hotărîți să creăm condiții 
pentru ca, in anul viitor, să sporim 
efectivele de animale cu 10 la sută, 
concomitent cu ridicarea producții
lor medii cu 15 la sută pentru a 
putea livra la fondul de stat canti
tăți mai mari de carne și lapte ne- 
ciesare aprovizionării populației. în 
acest fel înțelegem să răspundem 
grijii ce o poartă conducerea de 
partid pentru continua dezvoltare a 
agriculturii, pentru creșterea nivelu
lui de trai al întregului popor.

Ion COMAN
președintele 
cooperativei agricole Ciorăști, 
județul Vrancea

ne ocupăm de asigurarea bazei fu
rajere. de îmbunătățirea structurii 
rațiilor. Solicităm, in acest sens, și 
sprijinul direcției agricole pentru 
asigurarea furajelor combinate, pen- 
fru procurarea de ' reproducători de 
valoare în scopul îmbunătățirii pro
porției carne-grăsime, pentru a pu
tea obține carne de calitate mai 
bună. îmi exprim convingerea că 
aplicarea noilor măsuri va contribui 
la dezvoltarea zootehniei în jude
țul nostru, la valorificarea supe
rioară a resurselor Bărăganului.

Di. Aristina STANILĂ
șefa de fermă
la cooperativa agricolă Grivifa 
județul Ialomița

asupra pieței
neficieze de o cantitate suficientă de 
carne.

Iată de ce măsurile care au fost 
luate creează intr-adevăr o bază solidă 
pentru dezvoltarea producției zooteh
nice care nu peste mult timp iși vor 
arăta din plin roadele. în ce ne pri
vește, noi ne angajăm ca în perioada 
celor 140 de zile de îngrășare să spo
rim greutatea fiecărui porc cu 8—10 
kg, să vindem statului porci pină la 
110 kg față de 100 kg planificat. în 
acest fel, de la efectivul de 2 000 ca
pete, cit mai avem de livrat pină la 
sfirșitul anului, vom realiza suplimen
tar circa 200 tone carne.

Dr. Vaslle VASILESCU
directorul
complexului intercooperatist 
de creștere a porcilor 
de la Tomești-Iași

suplimentare
potențial productiv superior. Măsu
rile pe care le vbm lua in continua
re ne vor crea posibilitatea să li
vrăm peste sarcinile anuale cel puțin 
10 tone carne de vită și aproape 1 000 
hl de lapte. Este o modestă contri
buție pe care lucrătorii fermei noastre 
o aduc pentru mai buna aprovizio
nare a pieței cu carne și lapte, este 
un răspuns la grija ce o poartă par
tidul și statul nostru creșterii nivelu
lui de trai al întregului popor.

Duniîîru HONCERU 
șeful fermei zootehnice 
C.A.P. Vîrfu Cîmpului, 
județul Botoșani

„CA ÎNTR-0 MARE

GOSPODĂRIE, CUM

ESTE CEA A ȚĂRII"

Sint gospodină, obișnuită să-mi 
planific singură treburile, cheltuie
lile. Știu din experiență' că cerin
țele care :se ivesc trebuie1!'rezolvate 
gu chibzuință... țh așa fel incit nimic 
sa nu tulbure echilibrul economjc al 
familiei mele.

La dimensiunea întregii economii 
cred că asta s-a avut in vedere a- 
tunci cind s-au hotărit modificările 
aduse prețurilor de contractare a a- 
nimalelor și produselor animaliere, 
a prețurilor de desfacere a cărnii și 
preparatelor de carne, a majorării 
salariilor. 'într-o mare gospodărie, 
cum este cea a țării, se ivește u- 
neori și nevoia de. a adăuga intr-un 
loc ceva, de a scădea in altul, după 
cum sint cerințele. Noua hotărire 
vine să statornicească echilibrul fi
resc la prețurile unor produse ali
mentare, în special carnea — pe care 
le-am vrea intr-o cantitate mai mare 
și in permanență. în același timp — 
și acesta este, cred eu, un lucru la 
fel de important — acest echilibru 
necesar nu vine să împovăreze bu
getele noastre de familie. Mă bucur 
că și de această dată s-au găsit a- 
cele căi care dovedesc din nou grija 
față de om, de corelare firească a 
prețurilor unor produse potrivit chel

tuielilor care se fac pentru acestea, 
fără ca asemenea corelări să se re
simtă. Statul ne vine in ajutor 
cu majorările de salarii, cu alte 
înlesniri nominalizate concret in ho
tărire. Eu am toate motivele să cred 
că măsurile care s-au luat in acest 
domeniu sint cele mai bune.

Ileana URDA 
muncifoare-brigodieră 
la întreprinderea de porțelan, 
Alba lulia

„0 MĂSURĂ CARE SE

CEREA ÎN MOD FIRESC"

Pentru orice gospodină este foarte 
important să găsească, in permanen
ță, tot ce e necesar pentru pregătirea 
mesei zilnice. După cum fiecare din
tre noi cunoaște, cu toate eforturile 
materiale făcute de stat, de producă
tori, unul dintre sortimentele pieței 
mai greu de procurat a fost carnea. 
Asta, firește, în comparație cu alte 
produse agroalimentare care se gă
sesc in cantități suficiente.

O măsură în această direcție se 
cerea in mod firesc. Iată de ce cred 
că majorarea prețurilor la unele 
sortimente de carne va stimula și 
mai mult interesul producătorilor 
față de creșterea animalelor pentru 
carne și lapte, va avea ca efect di
rect Îmbunătățirea aprovizionării in 
viitor.

într-un cuvînt vreau să spun că 
noile măsuri luate au în vedere să 
rezolve problemele aprovizionării nu 
de azi pe miine, ci să asigure ca de 
acum înainte să găsim în permanen
ță tot ce ne trebuie și de bună cali
tate. Mai desprindem din hotărîrea 
dată publicității grija conducerii de 
partid și de stat pentru îmbunătăți
rea necontenită a condițiilor noastre 
de trai. Dar, după părerea mea, a- 
ceste lucruri le înțelege, pentru că 
le-a trăit, fiecare om al muncii din 
țara noastră. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a precizat clar : majoră
rile actuale de prețuri nu vor fi su
portate de oamenii muncii. Statul 
va compensa diferențele de prețuri 
prin alocațiile special acordate tutu
ror salariaților, pensionarilor, copii
lor.

Se dovedește încă o dată faptul 
că orice măsură care se ia la noi 
are in vedere, in primul rind, grija 

față de viață, față de condițiile de 
trai ale oamenilor, că tot ceea ce se 
face țintește spre continua îmbună
tățire a acestora.

Tinea PÎRLEA
muncitoare
la Fabrica de confecții 
și tricotaje București

ACUM AM ÎNȚELES

PROBLEMELE ESENȚIALE
I.','’.”?-1

ALE UNUI IMPORTANT

DOMENIU

AL APROVIZIONĂRII

In mersul inainte al societății noas
tre important este ca, odată cu rele
varea Succeselor — mereu mai imDA, E BINE!Măsurile adoptate arantează că piața va fi mai bogat aprovizionată
portante de la o etapă la alta — să 
avem și o privire lucidă asupra unor 
rămîneri în urmă și să facem toate 
eforturile pentru remedierea lor. Pe 
această linie văd eu că se inscriu re
centele măsuri stabilite în ședința 
comună a C.C. al P.C.R., a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale și a Consiliului de Miniștri. 
Sint măsuri pe care mi le-am însușit, 
văzindu-le atit de limpede argumen
tate de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu., din a cărui cuvîntare, ci
tită cu atenție atit de mine cit și dc 
către tovarășii mei de muncă, am pu
tut înțelege clar tabloul exact al u- 
nui domeniu important al producției 
agricole — zootehnia — problemele 
cafe stau in fața acestui domeniu, 
necesitatea unei ample și realiste 
acțiuni menite să ridice producția și 
eficiența acestui domeniu la nivelul 
obiectivelor celui de-al X-lea Con
gres și ale cincinalului.

Ca om care se străduiește să fie 
informat nu numai asupra a ceea ce 
se intimplă în imediata sa apropiere, 
ci și in lume, știu că, la ora actuală, 
răminerea zootehniei în urma nece
sităților generale reprezintă o pro
blemă mondială, afectind țări cu 
inaltă dezvoltare economică și chiar 
țări cu tradiție îndelungată in pro
ducția industrială a acestui domeniu. 

în, multe din aceste țări, în foarte 
scurt timp, prețul cărnii a ajuns chiar 
să se dubleze și pretutindeni se fac 
eforturi, mai mult sau mai puțin efi
ciente, pentru impulsionarea produc
ției zootehnice.

Cit privește situația de la noi, sînt 
ferm convins că măsurile privind îm
bunătățirea prețurilor la unele pro
duse care provin din sectorul zoo
tehnic vor avea darul să stimuleze, 
chiar în anii imediat următori, dez
voltarea creșterii animalelor in uni
tățile agricole, atit cantitativ cit și 
calitativ. Iar aceasta constituie, pen
tru mine, ca-cetățean de la oraș — 
consumator și plătitor de asemenea 
produse — un element foarte impor
tant. Mai ales dacă mă gindesc că, 
in ciuda lipsurilor din zootehnie, în 
ultimii ani, așa cum sublinia și se
cretarul general al partidului, dina
mica desfacerii cărnii și a produselor 
din carne a cunoscut o creștere edifi
catoare : în 1972 s-au vîndut popu
lației circa 84 000 de tone de carne 
in plus față de 1970, iar in 1975 se 
vor desface pe piață cu. 200 000 tone 
mai mult — ceea ce va reprezenta un 
spor de livrări de peste 60 la sută 
pe întregul cincinal.

Este deci firesc să avem toată con
vingerea că noile măsuri vor avea un 

efect și mai mare în aducerea cit 
mai multor produse animaliere pe 
piață in perioada următoare a ac
tualului cincinal. Nu mă îndoiesc că 
lucrătorii din acest domeniu — de Ia 
ministerele respective și pînă la pro
ducătorii imediați — vor prețui așa 
cum se cuvine noile măsuri și vor 
depune toată rivna pentru a se 
achita de sarcinile ce le revin.

Nicolae TIRON
ajutor de maistru
la întreprinderea integrată 
de lină, Constanța

In spirit cetățenesc,

în spirit

GOSPODĂRESC

încă de la prima oră a dimineții 
am citit cu interes Hotărîrea Comi
tetului Central cu privire la majoră

rile de prețuri la carnea de vită și j 
porc, și de reducere a prețurilor la 
carnea de pasăre și la ouă. cit și la 
majorarea salariilor. Nu mă voi re- | 
feri la puternicul stimulent pe care j 
hotărîrea îl reprezintă pentru produ
cătorii de animale. Ca gospodină, în 
mod firesc, mi-am făcut un calcul [ 
privind nevoile familiei mele și ra- I 
portul intre majorările de prețuri și 
compensațiile acordate de către stat 
cetățenilor. In legătură cu aceasta, 
am apreciat așa cum se cuvine fap
tul că, ținind seama de cheltuielile 
suplimentare pe care urmează să le 
suporte populația, conducerea de par
tid și ,de stat a ,.hotărit' să acorde tu
turor. salariaților și pensionarilor o 
alocație suplimentară — și, fapt : 
demn de subliniat, neimpozabilă — șl 
totodată să se majoreze alocația pen
tru copii. Aceasta înseamnă că, în to
tal, prin acordarea acestor compen
sații, într-un an se va da populației 
1.1 miliarde lei, adică cu peste 300 
milioane lei față de cheltuielile su
plimentare suportate de ea in urma 
majorării prețurilor la carne și pro
duse alimentare. Așadar, o sumă 
globală rezonabilă, un raport mai 
mult decît echitabil intre cheltuieli 
și compensații. Sint realități care, in 
familia mea (alcătuită din patru per
soane), ca in atitea alte familii, se 
vor face simțite.

Privind noile măsuri in spirit cetă
țenesc, ele ne apar ca făclnd parte 
din întregul complex de elemente 
menite să stimuleze eficiența in toa
te domeniile de activitate din țara 
noastră.

Constanta CRIVĂȚ 
contabil la Of. farmaceutic 
Pitești

„SĂ NU UITĂM:

PUTEREA DE

CUMPĂRARE CREȘTE

CU 4,5 LA SUTĂ"

Nu spun nici o noutate cind afirm 
că ori de cite ori au fost necesare 
corelări de prețuri — lucru întru to
tul firesc intr-o economie, datorită 
modificărilor de structură care au 
loc în cadrul cererii de conisum a 
populației, a modificării condițiilor 
materiale de producție — s-a avut 
grijă ca ele să fie insoțite de mă
suri de compensare a cheltuielilor 
suplimentare ale populației prin 
sporirea salariilor, a pensiilor etc. 
Astfel incit bugetul familial, pu
terea de cumpărare să nu se dimi
nueze.

Apreciez că și de această dată s-a 
procedat cu multă chibzuință, acor- 
dindu-se circa 1,1 miliarde lei com
pensație tuturor categoriilor de sa
lariați. pensionarilor și sporind alo
cația de copii, prin indemnizații spe
ciale. Totodată statul a avut in ve
dere ca prin noile majorări de sa
larii, care se vor efectua între 1 
august — 1 noiembrie a.c. și de care 
vor beneficia 4,6 milioane salariați, 
să asigure în acest an — așa cum 
am citit din documentele publicate 
— creșterea puterii de cumpărare cu 
4,5 la sută față de 1972. Iată de ce 
apreciez ca raționale și judicioase 
hotăririle luate, motiv pentru care 
subscriu intru totul la ele.

Alexandru CRISTEA
pensionar,
str. Cosmonauților nr. 31 
ap. 25, București
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) 

gazine determină noi îmbunătățiri 
in aprovizionare și în desfacerea 
produselor.

într-adevăr, atît în magazine cit 
și în piețe cumpărătorii găsesc sor
timente variate de mărfuri agroa- 
limentare, legume și fructe de se
zon. La halele „Traian" și Obor, 
carnea și preparatele din carne, 
păsările, produsele lactate sînt în 
cantități îndestulătoare, iar cumpă
rătorii sînt serviți operativ. De a- 
semenea, la standurile și tonetele 
comerțului de stat și cooperatist, 
ale producătorilor individuali se 
remarcă abundență de legume, zar
zavaturi, fructe. Mercurialul este 
afișat la Ioc vizibil și prețurile sînt 
mai scăzute în raport cu zilele pre
cedente. Aceeași imagine oferă și 
supermagazinul din Piața Unirii; a 
cărui bună aprovizionare atrage un 
mare număr de cumpărători. în a- 
ceste locuri, ca și în multe altele; 
se simte mîna bunului gospodar. 
Magazinul „Fortuna", în pofida 
caracterului său reprezentativ și a 
prestigiului cîștigat pe drept cuvînt, 
se înfățișează de data aceasta cu 
minusuri, prezentând doar un sor
timent restrâns de legume. Expri- 
mîndu-și nemulțumirea pentru a- 
ceastă stare de lucruri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere să se ia pe 
loc măsuri de bună aprovizionare 
a magazinului.

La fiecare loc vizitat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează 
de cantitățile de mărfuri pri
mite Ia primele ore ale dimineții, 
dacă sînt suficiente produse.

Adresîndu-se în repetate rînduri 
cetățenilor, secretarul general al 
partidului îi întreabă dacă sînt 
mulțumiți de aprovizionare, le so
licită părerea în legătură cu re
centele măsuri.

La hala ,,Traian", Elena Mari
nescu, educatoare la grădinița. „1 
Mai"', arată că cetățenii con
sideră că este în interesul general 
ca sectorul zootehnic să se dezvol
te. pentru a se asigura o și mai 
bună aprovizionare. Ea a subliniat, 
totodată, faptul că prin alocațiile 
speciale care se acordă, prin ma
jorările de salarii, populația va 
acoperi ușor diferențele ce decurg 
din majorările de prețuri.

Numeroase alte gospodine apre
ciază în același sens recenta hotă
râre, măsurile complexe menite să 
determine o nouă îmbunătățire a 
aprovizionării.

în aceeași piață, Ia raionul! unda 
se vînd păsări vii la noul preț —» 
cu 2,50 pînă la 5 lei mai puțin ki
logramul •— cumpărătorii erau 
mai numeroși ca de obicei. „Am 
vîridut de astăzi dimineață de trei 
orii mai mult ca ierispun® ritoză» 
torul»

în piața J,Tratați"' printre» oum-4 
părători se afla și Vasile Dragnea. 
muncitor eonsfcuetoi^ Lucrîhd îri 
scliimbul de după-amiază, el a 
venit să-și facă aprovizionarea 
acum, la Sfîrșit da Săptămână. So- 
licitându-i părerea despre noile 
măsuri luate, ne-a spus 5 „Sîntem 
acasă cinci persoane. Nevasta, lu* 
crează și ea. E vînzătoare în co
merț. Avem trei copii. în total 
vom primi, în fiecare lună, 44 de lei 
alocație, iar de la 1 august ni se 
va majora salariul. Am stat și am 
făcut o socoteală simplă : ca mine 
sînt milioane de salariați. Asta 
înseamnă sute de milioane de lei 
din partea statului, care face efor
tul pentru compensarea majorării 
prețurilor la carne și alte produse 
din carne. Și mai e ceva. Măsurile 
luate vin în sprijinul producători
lor agricoli, care sînt îndemnați 
să crească mai multe animale. Or, 
pînă la urmă, dezvoltarea zooteh
niei va fi în folosul nost-ru, al tu
turor".

Tot. aid; pensionara S. Bertha, 
venind în întâmpinarea tovarășului 
Ceaușescu, ține să-i spună : „Vă 
mulțumim pentru tot ce faceți 
pentru noi",

întâlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu cetățenii Capitalei 
în cadrul vizitei sale de lucru a 
prilejuit abordarea și a altor as
pecte ale creșterii nivelului de 
trai, între care dezvoltarea con
strucției de locuințe, domeniu 
unde se prevede, pentru București, 
realizarea, in 1973, a 28 000 de a- 
partamente.

La Halele Obor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește în 
fața standurilor cu produse ale co
operatorilor din comuna Afumați, 
stă de vorbă cu țăranii, care își ex
primă satisfacția față de măsurile 
adoptate, subliniind caracterul lor 
stimulativ, și se angajează să-și 
aducă contribuția, alături de toți 

țăranii cooperatori, la sporirea 
producției agricole.

Pretutindeni în timpul vizitei, 
conducătorul partidului și statului 
nostru subliniază cu pregnanță ne
cesitatea îmbunătățirii neîncetate a 
aprovizionării populației eu pro
duse agroalimentare, a activității 
comerciale în general, a desfacerii 
civilizate a produselor alimentare. 
Secretarul general indică factorilor 

, de răspundere de la consiliul mu
nicipal, din comerț să acorde ma
ximum de atenție aprovizionării 
ritmice a magazinelor și piețelor, 
pentru a se reduce la minimum 
timpul necesar cumpărăturilor.

Ultimul obiectiv al vizitei îl con
stituie expoziția care reunește pro
dusele noi realizate de industria 
alimentară.

Un mare număr de produse în 
curs de omologare sau care vor fi 
introduse în fabricație ilustrează 
concret modul cum sînt aplicate 
măsurile stabilite de conducerea 
partidului, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind prelu
crarea superioară a produselor a- 
grozootehnice, îmbunătățirea cali
tății și diversificarea sortimentelor, 
pentru o valorificare corespunză
toare a subproduselor animaliere 
— acțiuni menite să conducă la 
îmbunătățirea întregii activități a 
industriei alimentare, astfel încît 
ea să corespundă cît mai bine ne
cesităților de aprovizionare a 
populației.

Prin intermediul exponatelor, 
graficelor și fotografiilor sînt pre
zentate produsele noi realizate în 
primii doi ani ai cincinalului, a că
ror valoare totală depășește 9 mi
liarde lei. Șeful Departamentului 
industriei alimentare. Constantin 
Iftode, informează că anul trecut 
cele circa 370 de produse și sorti
mente noi livrate la fondul pieței 
au reprezentat 16,5 la sută din to
talul producției industriei alimen
tare. în standuri, diferitele produse 
oglindesc strădania cercetătorilor 
pentru lărgirea sortimentelor de 
mărfuri alimentare, ponderea pro
duselor noi în totalul producției 
urmînd să ajungă la 33,3 la sută 
în anul 1975.

Sectorul rezervat preparatelof 
din carne oferă o imagine ilustra
tivă a preocupărilor în vederea va
lorificării integrale și superioare a 
materiei prime, îndeosebi a cărnii 
de porc și a grăsimilor, combinate 
cu diferite ingrediente și adaosuri 
vegetale ce dau savoare sortimen
telor ; mostre de șuncă și ruladă, 
salamuri, obținute pe baza unor 
noi rețete, arată ce varietate de 
produse se poate obține folosin- 
du-se integral carnea și subprodu
sele animaliere, în același stand 
sînt prezentate produse în curs de 
omologare oare Vor intra în fabri
cație în cel de-al doilea semestru 
al acestui aru Multe preparate și 
semipreparate sini ambalate în 
cutii și pungi din material plastid 
care oferă un aspect atrăgător 
mărfurilor alimentare, permițînd 
totodată o vânzare mai rapidă în 
magazine.

Se vizitează ap.oi standul între
prinderilor agricdle de stat, care 

La expoziția noilor produse alimentare...
analiză exigentă a mostrelor și a mărfurifoi^ Indicații prețioase pentru

...ca și în magazine
di versificarea producției în vederea satisfacerii cerințelor consumatorilor

ilustrează activitatea desfășurată 
în acest sector în vederea realiză
rii în cantități industriale a afu- 
măturilor și produselor „de casă", 
specifice unor regiuni ale țării ; 
în vitrinele frigorifice se află în 
total 36 de asemenea sortimente. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat că din producția totală 
anuală de 12 000 tone produse de 
carne, mai mult de jumătate o 
constituie sortimentele noi. Se vă
dește preocuparea organelor’ de 
resort de a diversifica, potrivit 
indicațiilor conducerii de partid și 
de stat, sortimentele de produse 
din carne de pasăre și pește. Mi
niștrii de resort informează că 
volumul semiconservelor de pește 
a crescut la 14 000 tone anul aces
ta, urmînd a ajunge la 20 000 tone 
la sfîrșitul cincinalului.

In standul de produse lactate se 
observă, ca o linie generală, ten
dința industriei de a crea nu nu
mai sortimente noi, ci și de a le 
pune în vînzare în preambalaje 
din material plastic special, în 
cantități de la 100 grame la 1 kg, 
cu avantajul menținerii calităților 
alimentare și comerciale un timp 
mai îndelungat.

Cu un sortiment larg de produse 
noi este prezentă la expoziție Cen
trala de legume și fructe. Gazde
le arată că industrializarea acestor 
produse se realizează în 26 de fa
brici de conserve și 82 secții de 
producție. Anual, întreprinderile a- 
cestei centrale prelucrează 1 150 000 
tone legume și circa 370 000 tone 
fructe, într-o gamă de peste 280 
sortimente. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că, în ca
drul acțiunii generale de diversi
ficare a fabricației, se au în ve
dere folosirea unor materii prime 
care nu constituiau pînă acum o 
bază de producție pentru fabricile 
de conserve, precum și punerea 
la dispoziția consumatorilor a pro
duselor gata pregătite și a unor 
sortimente din amestecuri de dife
rite legume. Sortimentele noi in
troduse în producție se realizează 
în prezent în cantități ce depă
șesc 11 300 tone, îndeosebi de con
serve de legume sterilizate sau 
deshidratate.

în ansamblul lor, standurile ex
poziției oglindesc Și preocuparea 
susținută acordată — la indicația 
secretarului general — problemei 
îmbunătățirii prezentării produse
lor. în acest sens, este de remarcat 
utilizarea unei largi game de am
balaje.

în încheierea vizitei are loc o 
discuție de lucru, la care participă 
factori de răspundere din agricul
tură, industria alimentară și co
merț. Sînt abordate în amănunt o 
serie de probleme legate de înfăp
tuirea programelor de dezvoltare 
a producției * Vegetale și animale, 
de valorificare superioată<a.;acestei 
producții în cadrul industriei ali
mentare, în scopul îmbunățățirii 
aprovizionării industriei și popu
lației, (

Analizând unele din principalele 
prevederi ale acestor programej 
tovarășul Nicolae Ceaușescu' subli
niază că realizarea lor trebuie să 

aibă în primul rând în vedere 
asigurarea producției de bază pen
tru aprovizionare, începînd cu 
carnea și legumele.

în acest context, discuția se 
axează pe problemele sectorului 
zootehnic, creșterii producției de 
carne, unde, în usma hotărârii 
adoptate la 13 iulie, există prețuri 
de contractare și de achiziții sti
mulatorii, menite să sporească și 
mai mult cointeresarea producă
torilor agricoli.

— Trebuie să se acționeze cu 
fermitate atât pentru sporirea nu
mărului de animale, cît și pentru 
creșterea producției —• subliniază 
secretarul general al partidului, 
recomandînd în acest sens indus
trializarea completă a preparării 
furajelor, îmbogățirea lor cu pro
teine și alte elemente de mare va
loare nutritivă. Să trecem, totodată, 
la punerea în valoare a pășunilor 
și fînețelor, la valorificarea lof 
integrală. Să se aibă în vedere ca 
îngrășătoriile de animale să fie 
amplasate în apropierea bazelor 
furajere, pentru a se elimina trans
porturile costisitoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
trage atenția asupra faptului că 
încă de pe acum trebuie să se 
treacă la rezolvarea acestor pro
bleme, să nu se aștepte pînă la 
consfătuirea din toamnă a lucră
torilor din zootehnie.

— Esențial este să se acționeze 
cu fermitate, să se treacă de la 
faza elaborării programelor la 
aplicarea lor concretă în viață.

Interesîndu-se asupra producției 
de legume, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat eă în a- 
cest sector cantitățile recoltate 
sînt în creștere, pe de o parte, 
datorită lucrărilor agricole execu
tate în mod corespunzător, iar, pe 
de alta, datorită mecanizării. La 
fasole și mazăre, de pildă, meca
nizarea este totală, prin folosirea 
unei combine foarte valoroase 
produse în țară.

— An de an planul nu s-a rea
lizat însă — remarcă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Trebuie asigu
rată producția de legume. Mecani
zarea — aceasta este esențialul, cu 
atât mai mult cu cît forța de 
muncă reprezintă o pondere foarte 
importantă în prețul de cost.

In timpul discuțiilor sînt abor
date și probleme referitoare la 
creșterea producției de sfeclă de 
zahăr, de porumb și soia pentru 
ulei.

Apreciind rezultatele obținute, 
secretarul general al partâfeijliii 
remarcă faptul că producțiile la 
hectar sînt încă sub nivelul posi
bilităților și al condițiilor ex-isten- 
te. iar valorificarea, porumbu:®' și 
sdiei sub foKina un,or soriimențte 
variate de . produse aikmeritare/' esfe 
încă?'i»d<iusă.

—• Să '.-îmbunătățim soiurȘe, re-» 
tevă tovarășul Ceapșescu-, Să asii» 
gurăni creșterea eficiențâ ind^uăr 
tri'alțzăraiuhjprț,plante, începînd ‘ de 
la. sporirea‘producției ia hectar.

Ministrul j^gefo^M^uieseu .a-» 
Ea-tă că exista țpnepc^p^ri ptentea 
remedierea lac'estor>'lipstîr.i, Judicios 
observate aici.

Ca întotdeauna, atent-la tot ce poate contribui la creș terea nivelului de viață al oamenilor muncii

— Toate-.măsurile preconizate, să 
fie înfăptuite integral, arată secre
tarul general. Trebuie ca și cerce
tarea științifică să-și aducă o con
tribuție eficientă, mai ales în do
meniul culturii de soia, pentru că 
aceasta este o plantă bogată în 
proteine.

în ce privește piscicultura, sînt 
înfățișate unele detalii ale pro
gramului de creștere a peștelui în 
apele interioare ale țării, prin a- 
menajarea bălților, iazurilor și râu
rilor. Se arată că treptat se vor 
satisface necesitățile populației de 
aprovizionare cu pește proaspăt ; 
peștele oceanic va fi utilizat eu 
precădere pentru preparate in
dustrializate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să fie urgentate înde
plinirea acestui program, realizarea 
lui cu mijloace eficiente. Avem 
toate condițiile, există multe lacuri 
care trebuie curățate și populate 
cu pește.

în- contextul .prezentării stadiu
lui industrializării unor produse, 
ministrul de resort se referă la 
tehnologiile unor fabrici de prelu
crare a cerealelor, laptelui și căr
nii, mecanizării și automatizării 
fahrijba^tei. _ I ‘. •.

în această ordine de idei, secre
tarul general.al partidului atrage 
atenția că problema centrală o re
prezintă calitatea produselor, ceea 
ce impune respectarea fermă a 
tehriblbgii'lor de preparare.

Aceeași problemă — a îmbună

tățirii calității și diversificării sor
timentelor de produse alimentare 
— a fost abordată și prin prisma 
sarcinilor care revin cercetării.

— Trebuie ca cercetarea în in
dustria alimentară să se pună mai 
serios pe treab'ă, institutele de cer
cetări și catedrele djn facultăți să 
se preocupe de problema valorifi
cării superioare a producției agri
cole — relevă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în prelucrarea laptelui, 
a porumbului, în producerea pas
telor făinoase sînt ..probleme care 
își așteaptă soluționarea rapidă. 
Desigur, activitatea de cercetare 
trebuie corelată cu necesitățile 
agriculturii, ale producției.

în 1975 — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — industria ali
mentară să se prezinte cu mult 
schimbată față de acum în ce pri
vește calitatea, diversificarea pro
ducției. Sînt începuturi bune, dar, 
cum se spune, cu o floare nu se 
face primăvară. Aici, e drept, nu 
este numai o floare. Ceea ce ați 
prezentat însă în expoziție trebuie 
să se afle în magazine, la dispo- 

talei au demonstrat adeziunea ma
selor la politica partidului, apro
barea deplină a recențctor masuri, 
hotărârea de a le țseaStaa riieabățut, 
în inteFesu'Lsocîetă’țiîțrioriătrețsp&ia- 

ț întâlnirea de riuc.ru cu cadre ,de„ ... liste> și p^e-
■j donducerg, ,șj.,specialiști dinagri*. rftatea .periei» R

ziția cumpărătorilor.

•>.s j -- - .- ...

cultură și industria alimentară ă
îmbrățișat, în mod practic, toate 
sectoarele acestei ramuri de bază a 
economiei naționale. Sarcinile deo
sebit de importante trasate cu o 
zi în urtmă de secretarul general 
în cuvîntarea rostită la ședința co

mună a CtC^aH^P.GfR-.; ConsilSuluî 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale și Consiliului de Mi
niștri pentru îmbunătățirea radi
cală a activității în zootehnie au 
căpătat noi valențe și dimensiuni, 
prin indicațiile referâtoaipe la dez
voltarea agriculturii și industriei 
alimentare în ansamblul tor. Ele 
continuă, la nivelul uneî sporite 
exigențe, hrrrirîrrie. adoptateân ul
timii arii, fiind menite să asigure 
înfăptuirea programului sțabiți't de 
Congresul al Xriea și de" Confe
rința Națională.

întreaga vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a reprezentat în 
fapt o adevărată consfătuire deî'lu- 
cru. al cărei cadr-u de desfășurare 
a fost însăși viața. Dtaloguril'e eu 
muncitori și țărani, gospodine și 
pensionari, tineri și vîrstnici, cu 
specialiști și factori de răspundere 
din agricultură, industria alimen
tară și comerț, cu gospodarii Capi-
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specialiștii, pe toți oamenii muncit 
din agricultură.

In mod deosebit trebuie relevată 
grija partidului și statului pentru 
compensarea cheltuielilor suplimen
tare pe care urmează să le suporte 
populația, ca urmare a aplicării 
noilor prețuri la carne și preparate 
din carne, prin stabilirea unei alo
cații speciale, neimpozabile, pen
tru salariați, pensionari ca și pen
tru copiii care primesc alocație de 
stat. în felul acesta, populația va 
primi o compensație de circa 1,1 
miliarda lei anual, sumă care de
pășește cheltuielile suplimentare 
ale salariaților și pensionarilor de
terminate de majorarea prețurilor 
la carne și produse animaliere.

Hotărârea conducerii de partid 
privitoare la noua majorare a sala
riilor, adăugîndu-se măsurilor de 
creștere a veniturilor populației a- 
doptate în ultimii ani, ilustrează 
grăitor consecvența neabătută cu 
care partidul înfăptuiește obiective
le stabilite de Congresul X și Con
ferința Națională a P.C.R., referi
toare la continua ridicare a nivelu
lui de trai al maselor. An de an, 
schimbările în bine realizate în 
viața fiecărei familii constituie 
dovada convingătoare a faptului că 
bunăstarea poporului este sensul 
fundamental al întregului efort de 

construire a noii orânduiri în patria 
noastră. Potrivit prevederilor hotă
rârii, se va trece, începind de la 
1 august pînă la 1 noiembrie 1973, 
în mod eșalonat pe ramuri, la apli
carea noilor majorări de salarii. De 
aceste majorări vor beneficia a- 
proape 4,6 milioane de persoane, din 
care 2,8 milioane vor primi majo
rarea integrală a salariilor prevă
zută in prima etapă a cincinalului, 
salariații urmînd să obțină — la ni
velul unui an — venituri suplimen
tare în valoare de 6,5 miliarde Iei. 
Tn condițiile in care indicele de pre
țuri se va menține in cadrul pla
nificat, salariul real va fi in 1973 
cu circa 4.5 la sută mai mare decit 
anul trecut, fiind superior nivelului 
prevăzut în cincinal. Se cuvine, de 
asemenea, relevat că salariații care 
in urma noilor majorări depășesc 
plafoanele stabilite în vederea acor
dării unor facilități și drepturi so
ciale vor beneficia de ele in con
tinuare.

Nu există familie care să nu fi 
resimțit efectele șirului de măsuri 
de îmbunătățire a condițiilor de trai 
adoptate anul trecut : majorarea 
salariului minim de la 800 la 1000 
lei; ca și . majorarea altor categorii 
de salarii mici ; majorarea tuturor 
categoriilor- de pensii, asigurând 
pensionarilor venituri suplimentare 
anuale de aproape 1,8 miliarde lei ; 
creșterea cu 2,2 miliarde lei a veni

turilor familiilor cu mai mulți copii 
ca urmare a majorării substanțiale 
a alocațiilor pentru copii. De ase
menea, in 1972 cheltuielile social-: 
culturale ale statului au fost cu 
circa 18 la sută mai mari față de 
1970 ; calculate pe o familie, cheltu
ielile din fondurile sociale de con-

Măsuri necesare, de certă
eficacitate economică

sum au crescut de la 5 500 lei în 
1970 la circa 7 000 lei în prezent. 
Dacă: adăugăm la toate acestea fap
tul că în primii doi ani ai cincina
lului s-au construit' peste 175 000 
apartamente, că s-au redus prețu
rile la televizoare, aparate de ra
dio și alte produse industriale de 
larg consum, că vinzările de măr
furi au fost cu peste 2 miliarde lei 
mai mari decit prevederile de plan, 

avem o imagine cuprinzătoare a 
acțiunii perseverente și multilate
rale desfășurate de partid și statul 
socialist pentru binele și bunăstarea 
poporului.

Optimismul, încrederea în viitor 
își găsesc temei, in aceste poziții 
cucerite, ca și în perspectiva trecerii 

în anii 1974—1975 la a doua etapă 
a majorării salariilor prevăzută 
pentru acest cincinal. Ca urmare a 
acestei noi majorări a salariilor cu 
peste 16 la sută, salariul minim lu
nar va ajunge la sfirșitul anului 
1975 la peste 1100 lei, iar salariul 
mediu lunar la circa 1 950 lei. su
perior celui stabilit in planul cinci
nal. întrucit indicele prețurilor și 
tarifelor se va încadra în prevede- 

rile de plan, salariul real va crește 
în cincinal cu peste 21 la sută, față 
de 20 la sută, cît s-a prevăzut.

Cu un sentiment de îndreptățită 
mîndrie patriotică au întâmpinat 
oamenii muncii de la orașe și sate 
aprecierea secretarului general al 
partidului că adoptarea tuturor

măsurilor de creștere a bunăstării 
poporului a devenit posibilă dato
rită realizărilor dobindite in dez
voltarea economiei naționale, in 
perfecționarea organizării și condu
cerii vieții economice și sociale. 
Viața însăși a înrădăcinat în con
știința fiecărui om al muncii con
vingerea că singura temelie trai
nică a eforturilor pentru continua 
ridicare a nivelului de trăi constă

in dezvoltarea neîncetată și moder
nizarea forțelor de producție, spo
rirea eficienței activității economi
ce, creșterea venitului național. 
Tocmai înalta conștiință civică și 
entuziasmul cu care întregul popor 
și-a însușit chemarea partidului 
privind realizarea cincinalului îna
inte de termen. transformînd-o 
intr-o deviză care devine realitate 
de la un .capăt la altul al țării, 
tocmai depășirea sarcinilor de 
plan in prima jumătate a cincina
lului creează baza sigură pentru 
înfăptuirea neabătută a tuturor 
prevederilor programului de creș
tere a nivelului de trai al întregu
lui popor.

Prin munca harnică, plină de 
elan și abnegație a clasei munci
toare, țărănimii și intelectualității 
au fost dobindite toate succesele în 
făurirea vieții noi. socialiste. Nu 
incape îndoială că in inima și con
știința tuturor celor peste 20 mi
lioane de fii ai României socialiste 
va găsi un puternic ecou înflăcă
rată chemare a partidului de a-și 
consacra toate forțele creatoare în
făptuirii exemplare a programului 
adoptat de Congresul X și Confe
rința Națională ale P.C.R.

Depinde de noi, este în puterea 
noastră, a tuturor, ca pretutindeni, 
in toate colectivele de muncă, 
prevederile cincinalului să fie de
pășite, astfel ca ritmul înaintării,

al dezvoltării economiei naționale 
să se accelereze continuu. Intere
sele fundamentale ale țării, inte
resele fiecărui om al muncii, ale 
fiecărei familii impun ca în toate 
uzinele și fermele agricole, în in
stitutele de cercetări și in coope
rativele agricole, toate forțele să 
fie mobilizate pentru sporirea pro
ducției industriale și agricole, pen
tru creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost, 
pentru sporirea avuției naționale 
— singurul izvor al bunăstării po
porului, al înfloririi patriei. Este o 
înaltă îndatorire a organizațiilor de 
partid, a comuniștilor să lămureas
că in mod temeinic, argumentat, tu
turor. câ bunăstarea poporului de
pinde de munca bine organizată, 
disciplinată, de activitatea creatoare, 
plină de spirit novator, inițiativă și 
efort tenace pentru a valorifica din 
plin rezervele interne ale industri
ei, ale producției agricole vegetale și 
ale zootehniei, creînd acel belșug 
de produse de înalt nivel calitativ 
de care are nevoie economia na
țională. Mobilizarea tuturor forțe
lor pentru îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen chezășuiește 
înaintarea tot mai rapidă pe calea 
înfloririi patriei și creșterii bună
stării întregului popor — obiectivul 
central al construcției socialiste 
spre care ne călăuzește cu consec
vență Partidul Comunist Român.

riuc.ru
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CAMPANIA AGRICOLADIVERS
Alarmă la păstrăvăria Dejani 

de pe raza Ocolului silvic Fă
găraș. In urma unei ruperi de 
nori, produsă in munți, s-a for
mat un puhoi care amenința în
treaga păstrăvărie și indeosebi 
instalațiile pentru alimentarea 
ei cu apă. Lucrătorii păstrăvă- 
riei, in frunte cu tehnicianul 
Vasile Diacdniță, au trecut la 
acțiune. Muncind fără între
rupere o noapte întreagă, ei 
au reușit să abată puhoiul, care 
înregistrase o creștere de nivel 
de 2 metri, și să asigure ali
mentarea normală cu apă, deși 
atit stația de captare, cit și ca
nalul de aducțiune suferiseră 
avarii. Zorii zilei i-au găsit pe 
păstrăvari osteniți, dar bucuroși. 
Păstrăvăria nu suferise nici 
pierdere.

într-una din zile, Ilie Gaiță, 
din Negreni (Olt), șofer la 
I.J.C.M., a solicitat întreprinde
rii să execute transporturi cu 
autobasculanta 31-OT-1479 pen
tru un șantier din apropiere. 
Fără să stea pe gînduri, cei 
de la I.J.C.M. i-au dat pe mină 
mașina, o foaie de parcurs, ba 
chiar — culanți — i-au supli
mentat și cantitatea de benzină, 
pe motiv că motorul consumă 
peste normă. Lui I. G. atit i-a 
trebuit. La adăpostul acestor a- 
probări. timp de o săptămînă, 
el a executat tot felul de trans
porturi clandestine în interes 
personal, trecînd fictiv execu
tarea unor curse la Corbu, Ar- 
cești sau alte localități. Abia 
intr-un tîrziu (și asta ca urma
re a unor sesizări) cei de la 
I.J.C.M. s-au lămurit că po
vestea cu aceste curse nu era 
decît... o cursă întinsă de șofe
rul necinstit. Desigur, urmează 
ca acum, după atîtea curse clan
destine, I. G. să execute și, o 
„cursă" legală;; pentru a ajunge 
in fața organelor de resort. Cum ■ 
rămine însă cu cei datori 
controleze ?

Se împlinesc trei luni de 
le de cînd atelierul de proiec
tare al U.J.C.M. Prahova (com
pus din 12 salariați) nu a mai 
întocmit nici un singur proiect. 
Motivul! „Lipsă de comenzi". 
Așa să fie oare 7 La o recen
tă sesiune a consiliului popu
lar județean, numeroși primari 
și deputați comunali reclamau 
nevoia urgentă de proiectanți 
pentru săli de clasă, creșe, băi 
etc. Ba mai mult, s-a relevat 
că numeroși cetățeni sint ne- 
voiți să se adreseze unor pro
iectanți particulari autorizați. $i 
aceasta — in vreme ce atelierul 
de proiectare stă din lipsă de... 
comenzi! O situație intr-adevăr 
paradoxală, față de care, cre
dem că forurile de resort sint 
datoare... să proiecteze măsurile 
ce se impun.

Făcind obișnuitul control 
ieșirea din Uzina de autoturis
me din Pitești, paznicul Gheor- 
ghe Mandu a observat că un 
salariat — Gheorghe Olteanu 
— avea un obiect, înfășurat in
tr-un halat. Invitat în cabină 
pentru explicații, s-a stabilit că 
Gh. O. încerca să sustragă o da- 
migeană de 5 litri plină cu ben
zină. Iritat pentru că... hoția a 
fost descoperită, el a trintit, 
fără să-și dea seama, damigea
na de un reșou aflat în func
țiune. Vilvătaia a izbucnit într-o 
clipă și, in urma puternicelor 
arsuri suferite, Gh. O. a dece
dat, iar paznicul se află internat 
la spital, in stare gravă.

De aproape șapte ani de zile, 
Gheorghe Basarab iși găsise o 
ocupafie sui-generis. De... da
tornic. Angajat intr-o unitate, 
stătea acolo pină contracta un 
anumit cuantum de datorii. 
Apoi, dispărea fără adresă, po
posea in alt loc, unde, din nou 
începea să se împrumute. Cău
tat cu asiduitate atit de credi
tori, cit și de organele de mi
liție, recent G.B. a fost desco
perit la o agapă (rentau deci... 
împrumuturile) la cabana din 
Valea Cernei (Mehedinți). Da
tornicul de profesie, ajungind în 
fața instanței de judecată, 
deveni, prind nevrind, 
...platnic.

Rubrică redactată de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții .Scînteii'

OAMENI DE ISPRA IM
ACEȘTI MECANIZATORI'

La recoltare, din zori pînă în noapte,
pe ogoarele Tulcei

De citeva zile, mecanizatorii și 
cooperatorii din județul Tulcea au 
început bătălia pentru strîngerea re
coltei de griu de pe cele aproape 
90 000 ha cultivate in acest an.

Opt mari întreprinderi agricole de 
stat din județ au cultivat in acest an 
o suprafață de 33 000 de hectare cu 
griu. Mecanizatorii, specialiștii și lu
crătorii din aceste unități, în condi
ții de climă nu dintre cele mai fa
vorabile — ploi repetate — și-au con
centrat în aceste zile toate forțele 
mecanice și umane pentru a pune la 
adăpost, într-un timp cit mai scurt, 
întreaga recoltă. De la tovarășul Va
sile Galbur, inginer-șef al Trustului 
I.A.S., aflăm că, în această campa
nie, lucrătorii din întreprinderile de 
stat folosesc 485 de combine CI — C3 
și 125 de combine „Gloria",.sute de 
tractoare, prese de balotat paie, mij
loace de transport, alte mașini și uti
laje agricole. Potrivit planului ope
rativ de lucru, întreaga recoltă poate 
fi strînsă in 10—11 ” '
lucru.

La ferma Colțan, a 
nu, situată la poarta 
mărăm 7 combine 
combine C1 care pătrund, cu fie
care rotire, tot mai adine în inima 
lanurilor de griu, lăsînd in urmă va
luri de paie aurii, miros de miriște 
proaspătă și, din loc în loc, mari gră
mezi de saci pliiji cu griu. în urma 
lor, într-un continuu du-te-vino, ca
mioane și tractoare cu remorci, con
duse de bărbați arși de soare, preiau 
prețioasa încărcătură. Omul care 
dirijează întreaga mișcare a semeni
lor lui și a mașinilor în acest vast 
amfiteatru al cimpiei este tehnicia
nul Dumitru Oprea, șeful fermei. El 
ne vorbește despre faptul că, după 
ce toate utilajele care participă la a- 
ceastă campanie au fost puse în 
funcțiune, după ce s-au făcut toate 
reglajele necesare, cu 2—3 zile 
înainte de începerea recoltatului, po
trivit unei tradiții, s-a făcut o adevă
rată toaletă tarlalelor cu griu : s-au 
deschis drumuri prin lanuri pentru 
combine și camioane, s-au arat mar
ginile solelor din apropierea drumu
rilor publice pentru a fi ferită re
colta de incendii, s-au amenajat arii, 
tabere - pentru mecanizatori și nelip
sitele puncte PCI.

„In prima zi — ne. spune șeful de 
fermă — s-a lucrat doar parțial, ca 
la inceput, iar pe deasupra, după-a
miază, ne-a mai și plouat. Dar tot 
am putut stringe recolta de pe 50 de 
ha. A doua zi, joi, am fost cu toții 
la capul locului, in zori, dar nu am 
putut intra în lan mai devreme de 
ora 9. S-a lucrat însă cu spor, am 
recoltat 100 de 
viteza de lucru 
perativ. Astăzi, 
cru, sperăm să 
depășim viteza

Calculele șefului de fermă au la 
bază buna pregătire a campaniei, 
dar mai ales hărnicia și dăruirea cu 
care mecanizatorii iși fac datoria. La 
rugămintea lui transcriem aici cu 
plăcere numele mecanizatorilor Ion 
Frigioiu, Ion Vîjială, Marin Cristea, 
Ion Frumosu, Petre Ciurea, care, ca 
și în alți ani, se situează în fruntea 
întrecerii, iși depășesc încă din start 
sarcinile stabilite pe combinele 
care lucrează.

La ferma Dăieni l-am întilnit 
inginerul Aivaz Mustafa, directorul. 
I.A.S. Rahmanu, care verifică modul 
cum funcționează combinele, dacă 
programul de lucru se execută în
tocmai. Și la această fermă, ca și la 
ferma Cabana, e evident interesul 
din partea tuturor lucrătorilor de a 
stringe la timp și fără pierderi re
colta. Directorul întreprinderii ne 
vorbește cu o justificată satisfacție 
despre rezultatele bune obținute pină 
acum. La griu, deși în zilele care au 
trecut de la începutul campaniei a 
plouat de mai multe ori, urmărind 
îndeaproape starea de umiditate a 
lanurilor, mecanizatorii și specialiștii 
au reușit totuși să strîngă pînă vineri 
seara recolta de griu de pe aproape 
1 200 hectare. „După calculele și for
țele de care dispunem — ne spune 
inginerul Aivaz Mustafa — in 10—11

zile vom stringe recolta de pe în
treaga suprafață de 5 200 hectare cul
tivată cu griu". Tot in această pe
rioadă au fost însămințate cu culturi 
duble 750 hectare din cele 1 500 pla
nificate, însemnate suprafețe de te
ren au fost eliberate de paie și arate.

La ferma Nicolae Bălcescu a I.A.S. 
Mihail Kogălniceanu, in ultimele 
două zile s-a recoltat din plin. Din 
cele 562 hectare cu griu a fost strin- 
să recolta de pe circa 100 hectare, 
producția anunțindu-se și aici bună. 
Șeful fermei, tehnicianul Gheorghe 
Mangulică, prezent de dimineața și 
pînă seara in cimp, așa cum 
l-am găsit și noi, printre mecaniza
tori. ne-a vorbit despre strădaniile 
lucrătorilor fermei de a stringe la 
timp recolta. „Oameni de toată is
prava acești mecanizatori. Frații 
Dinu, Ion și Nicolae Niță sint și in 
acest an printre'mecanizatorii frun
tași ai întreprinderii. Cunoscîndu-și 
bine mașinile, întreținîndu-le și mi- 
nuindu-le cu măiestrie ei își depă
șesc zilnic normele stabilite la re
coltat".

La aceste sumare secvențe din ac
tivitatea lucrătorilor întreprinderilor 
agricole de stat tulcene am mai adău
ga rezultatele bune obținute de În
treprinderile agricole Traianu -și 
Baia, unități situate, prin activitatea 
lor, printre primele din județ.

Desigur, campania de recoltare a 
griului in județul Tulcea este abia la 
început. (Pînă joi seara în întreprin
derile de stat a fost strinsă recolta 
de griu de pe circa 3 500 hectare din 
cele 33 000 hectare cultivate, iar în 
cooperativele agricole de pe 8 000 
hectare din cele 56 800 hectare pla
nificate).

Se poate aprecia, o dovedesc fap
tele oamenilor, că actuala campanie 
de recoltare a debutat promițător in 
județul Tulcea, că sînt toate condi
țiile create pentru desfășurarea unei 
munci intense, responsabile, pentru a 
stringe fără pierderi recolta in 
timpul stabilit prin graficele de lu
cru din fiecare unitate.

Florea CEAUȘESCU 
Alexandru BRAD

ar li fostUn P.S. care 
de dorit să lipsească
Din discuțiile cu mecaniza

tori și conducători de unități 
agricole, de stat și cooperatis
te reținem intre altele lipsa 
unor piese de schimb și mate
riale, mărunte la prima ve
dere, dar de foarte mare im
portanță pentru desfășurarea 
campaniei de recoltat: cure
lele (reper 1430) pentru șne- 
cul de descărcare a buncăru
lui de la combina „Gloria" 
sint subdimensionate ; lipsesc 
curelele de la vîntul mic pen
tru combina C 1. Tot pentru 
această combină nu se găsesc 
șaibe de la toba de batere. 
Lipsa acestor repere dă bătaie 
de cap mecanizatorilor, duce 
la dese și păgubitoare stațio
nări ale mașinilor.

A vrut să se

la pușcărie

MARCA UNEI TINERE
FABRICI

Emblema „ge^m Buzău" se 
poate întîlni tot mai mult pe un 
amplu evantai de produse din 
sticlă, de la felurite oglinzi la 
plăcile mari de cristal ale vitri
nelor comerciale, la parbrize 
auto sau hublouri de vapoare. 
Tînărui colectiv de muncă al în
treprinderii iși concentrează 
eforturile spre diversificarea tot 
mai accentuată a reperelor, ofe
rind multor ramuri ale econo
miei naționale o seamă de pro
duse de mare necesitate.

Ca urmare a creșterii produc
ției la secția de parbrize duplex 
pentru autoturisme, întreprin
derea a reușit să satisfacă în
tregul necesar al uzinei piteș- 
tene, fiind în măsură să livreze 
acum, la solicitarea stațiilor au- 
toservice, parbrize . pentru „Da
cia 1300". precum și pentru alte 

autoturisme 
,,Skoda",

ca :
„FIAT",

tinuri de 
„Moskvici", 
„Volga" etc.

Echiparea 
cu o mașină 
tur a permis 
vității muncii de 4 ori la fabri
carea hublourilor pentru vapoa
re, întreprinderea buzoiană pu
țind acum să onoreze orice co
menzi ale șantierelor navale din 
țară și străinătate.

Aria gamei de produse reali
zate la întreprinderea de gea
muri din Buzău cuprinde, nu 
de multă vreme, și termopanul. 
Executat din două foi de geam 
— de diferite dimensiuni — per
fect sudate pe un diștanțier me
talic. de regulă din bandă de 
plumb, termopanul întrunește 
multiple funcționalități in con
strucțiile industriale, civile, in 
industria de utilaje frigorifice, 
la construcția vagoanelor de 
cale ferată și altele. Asigurînd 
cu succes izolarea fonică și ter
mică și rezistînd, totodată, foar
te bine la trepidații, termopanul 
își găsește o largă aplicabilitate 
in echiparea cabinelor de co
mandă din halele industriale cu 
nivel de zgomot și temperaturi 
ridicate.

Pentru a, veni ... ___
constructorilor de locuințe și 
edificii social-culturale. între
prinderea buzoiană a asimilat în 
fabricație geamul emailat secu
rizat. Realizate într-o paletă

Șlefuire 
pe con-

secției, de
de șlefuit 
creșterea producti-

in sprijinul

colonslică bogată, foile de geam 
emailat iși găsesc cimp larg de 
utilizare pentru fațadele clădi
rilor. la interioare, înlocuind 
materialele și manopera de fini
saj. Rezistența lor ridicată, pre
cum și emailarea, care Ie asi
gură o întreținere ușoară, le 
conferă un loc aparte printre 
materialele menite să îmbună
tățească aspectul edificiilor. In 
seria geamului emailat se în
scriu și tablele școlare fabricate 
in secțiile întreprinderii, table 
cu calități deosebite in exploa
tare.

■ O activitate închegată de cu- 
rînd in întreprinderea buzoiană 
este aceea a secției de mobilier 
urban, axată pe montarea vitri
nelor comerciale. Realizate

profile de aluminiu și geamuri 
cristal, vitrinele se amenajează 
la comanda solicitanților. Secția 
mai produce uși de sticlă cu 
accesoriile metalice de închidere 
și temporizare necesare, cabine 
telefonice pentru posturile pu
blice, chioșcuri de ziare și răco
ritoare etc.

Preocupările statornice ale 
colectivului întreprinderii buzo- 
iene pentru diversificarea sorti
mentelor fabricate se materiali
zează zilnic in produse de bună 
calitate ce se fac tot mai cu
noscute și apreciate de benefi
ciarii interni și externi.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii

Teatrul de păpuși
la.. domiciliu

LA COMBINATUL CHIMIC DIN FAGARAȘ

PRODUSE NOI
Majoritatea produselor obținu

te la această oră la Combina
tul chimic din Făgăraș — îngră
șăminte chimice, rășini sintetice, 
mase plastice etc. — au la bază 
cercetări proprii. După cum 
ne-a relatat Ion Pirvulescu, in- 
giner-șef al combinatului, in ul
tima perioadă aici s-au înre
gistrat succese evidente pe li
nia sporirii contribuției cercetă
rii uzinale la asimilarea de noi 
produse, dezvoltarea capacități- 
lor'de producție existente sau la 
valorificarea superioară a unor 
deșeuri. Granularea azotatului 
de amoniu, obținerea frigolenu- 
lui, plastifenului, nitrocalcarului, 
sincronizarea capacităților de

PE BAZA CERCETĂRII PROPRII
la instalația de fenol 
recent valorificarea

producție 
sau mai 
bioxidului de carbon, deșeu care 
se risipea în atmosferă, sint 
doar citeva din succesele re
marcabile obținute aici pe baza 
cercetării proprii. De curind, 
inginerii Dumitru Lungu și Ion 
Cristinoiu au realizat un nou 
sortiment-de ingrășămînt chimic 
neaglonierabil, solicitat atit 
țară, cit și peste hotare.

De asemenea, nu demult 
intrat în fabricație azotatul 
zinc și azotatul de potasiu, pro
dus utilizat la emailarea vase
lor din tablă. In prezent se află 
în execuție o instalație indus
trială, care va asigura întregul

— Mulțumesc onoratei instanțe pentru 
condamnarea pronunțată dar...

Și Nicolae Văduva, din București, str. 
Nicolae Muscă nr. 16, lasă să se înțeleagă 
că ar fi fost și mai mulțumit dacă pedeapsa 
aplicată ar fi fost mai... aspră ! Explicația ? 
Simplă : după opinia sa, singurul leac pen
tru a se vindeca de „darul beției" ar fi exe
cutarea unei pedepse privative de libertate 
cit mai mari ; din experiențele anterioare, 
știe că la penitenciar rachiul... este inter
zis cu desăvirșire...

Nu găseai, omule, altă cale ?

in

au 
de

necesar de azotat de potasiu al 
țării. In elaborarea procesului 
de fabricație a acestui produs 
meritul reyine inginerului Tu
dor Chiriță și tehnicianului 
Aurel Bențea, care ău efectuat 
cercetările. Intr-un stadiu simi
lar se află și asimilarea acidu
lui paratoluen sulfonic, produs 
utilizat la fabricarea rășinilor 
sintetice. folosite ca lianți in 
turnătorii. Și în acest caz, lucră
rile de 
urmind 
de una 
tului.

cercetare s-au încheiat, 
ca acidul să fie produs 
din instalațiile combina-

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii

Emoția copiilor din 
Berceni a fost pusă la 
încercare citeva zile la 
rind. In cutiile de scri
sori ale blocurilor o 
invitație multicoloră se 
strecurase „misterioa
să": Teatrul „Țăndări
că" în cartierul dum
neavoastră... Autobuzul 
cafeniu bine 
al teatrului 
drumurile 
cit și pe cele interna- ' Simion, 
ționale), transformat 
datorită unor difuzoare 
intr-un crainic ad-hoc, 
a străbătut cartierul, 
lanslndu-și invitația... 
Și iată, joi seara, la 
ora 19, o seară specială 
fără nori și strop de 
ploaie, a început spec
tacolul : Păpușile cuce
resc strada. Pe un fel 
de mic tăpșan cu un 
covor de iarbă verde 
s-au întins elementele 
colorate ale unui spec
tacol, amintind de un 
bilei popular. Cu un 
sfert de oră înainte a 
avut loc „parada artiș
tilor" urmați cu mare 
alai de micii și foarte 
micii spectatori din 
cartier. Pe iarbă ver
de, așezați, copiii au

urmărit evident zgo
motoși desfășurarea u- 
nui spectacol inge
nios. vesel, cu multe e- 
lemente de circ trans
figurate păpușărește, 
cu scurte fabule și în- 
timplări educative. In 
regia Margaretei Nicu- 
lescu au apărut actorii 
pe care copiii ii cunosc 
și iubesc : Brindușa 
Silvestru, R. Zolla, 
Justin Grad. Valeriu 

Costel Po- 
povici, Rita Stoian, 
Mihai Prujinschi, El
vira Chladec, Eugenia 
Dumitru, Gabriela Mi- 
trăn, Laura Ionescu, 
Suzana Katz, Aurelian 
Manoliu, Ileana Cafe, 
Cristina Popovici, Va
lentina Tomescu.

Este un excelent 
„prolog" la o suită de 
acțiuni dedicate diver
sificării întîlnirilor cu 
publicul „la el acasă", 
o modalitate originală, 
făurită cu pasiune și 
dăruire în slujba copii
lor aflați în vacanță, 
mai ales că ea vine 
din partea unui teatru 
care nu face „rabat ar
tistic". Lista inițiative
lor viitoare deschisă 
de „Țăndărică" solicită

fantezie și mai 
pasiune... Au fost vizi
bile și o serie de im
pedimente de ordin 
tehnic, organizatoric : 
dificultatea ridicată de 
spațiul de jos, neexis - 
tind o demarcație pre
cisă a spectatorilor, 
lipsa de disciplină a 
unor privitori (mai a- 
les maturi) — iată 
greutăți posibile a fi 
rezolvate, astfel îneît 
ideia unui spectacol de 
acest gen să rodească 
deplin. Născocind me- 
reu, aflînd și aplicînd 
formule noi, teatrele 
vor fructifica prin ase
menea inițiative rela
ția lor cu marele pu
blic. Din Berceni, 
„Țăndărică" își mută 
„cortul" in Drumul 
Taberei și apoi in alte 
locuri.

Asemenea inițiative 
trebuie sprijinite căl
duros (chiar mai căl
duros decît pină acum 
din partea unor școli), 
ele venind să împli
nească menirea teatru
lui de a fi mereu viu 
și tînăr in mijlocul 
spectatorilor săi.

Onorată instanță, vă rugăm să țineți 
cont că valoarea prejudiciului este foarte 
mică — 43 de lei, și a fost acoperită pe loc, 
prin returnarea celor două sticle 
Este adevărat, clientul nostru a 
condamnat de vreo trei ori pentru 
de data aceasta intenția lui n-a 
fure ci...

Pledoaria avocatului este brusc între
ruptă de intervenția inculpatului :

— Nu-i adevărat onorată instanță ! Eu 
probez cu martori. în special cu responsabi
lul autoservirii de unde am sustras cele 
două sticle cu rachiu, că in mod intenționat 
am vrut să fur.

— Poftim ?
— Să spună responsabilul autoservirii 

dacă nu l-am avertizat încă de dimineață 
că o să fur ceva. Dumnealui ? M-a dat a- 
fară ! Eu însă am venit și după-amiază. 
cind era altă tură... Deci, am furat cu in
tenție ! De aceea, cu 
instanță să constate 
gravă și periculoasă 
mai mult.

..Dezbaterile s-au 
rare, instanța a pronunțat sentința prevă 
zută de lege.

Soacra, 
consignația 
și grădina

...Casă — casă, mobilier 
bani puși de-o parte... El 
mediu 1 120 lei lunar ; ea — casnică ; copiii 
— doi și pină de curind minori. Econoamă 
familie. Atit de „econoamă", incit reușise să 
aibă mai mult decît arătau veniturile. Fap
tul. firește, nu putea trece neobservat. Ve- 
rificind raportul dintre venituri și cheltu
ieli, comisia pentru controlul provenienței 
unor bunuri nedobindite in mod licit 
edificat : suma de 135 000 lei din totalul 
nurilor familiei Hațeganu, din bd. Ion 
lea nr. 2—4, nu se justifică. Ca atare, 
sarul a ajuns unde se cuvenea :

— Bine, onorată instanță — a zis

capul familiei — o fi vreo disproporție, dar 
numai așa. la prima vedere. Am arătat ooar 
că 10 000 i-am împrumutat de la soacră- 
mea, din economiile ei. Alte sume le avem 
din vinzarea a numeroase obiecte la con
signația... Și, in plus — a mai 
meșterul zugrav — nu prea ni s-au socotit 
veniturile grădinii. Că noi tot ce ne-a tre
buit am luat din grădina noastră, pe care 
am muncit-o singuri. Ca să nu mai vorbim 
de cite obiecte am vindut noi unor parti
culari : frigider „General Electric", haine 
de piele, cizmulițe din import...

Și frigider, și haine, și cizmulițe... Uite- 
așa, in focul vorbelor se Înșirau toate cit 
se poate de cuminți și „justificative", ca 
pe o banală listă de cumpărături in piață. 
Dar, Nicolae Hațeganu scăpase din vedere 
că ceea ce povestea de zor instanței semăna 
binișor a speculă. Și unde nu există expli
cații veridice, cum o să reziste una și mai... 
ilicită ? Drept care judecătoria a dispus a- 
plicarea impozitului legal asupra sumei cu 
pricina.

Altminteri, o oarecare poveste cu soacra 
pensionară, consignația și grădina. O po
veste cusută cu ață albă, dar cu un sfirșit 
cit se poate de clar : recursul a fost respins.

Apropo de 
ghinioane

18 zile la spitalul din Vedea. N-a mai a- 
pucat să-și scoată certificatul medical și 
să-l prezinte la întreprindere, pentru că, 
imediat după însănătoșire, a trebuit să 
meargă la penitenciar, să execute o pe
deapsă privativă de libertate. După execu
tarea pedepsei, și-a adus aminte că nu și-a 
ridicat certificatul medical. Ca atare, s-a 
prezentat la conducerea spitalului Vedea și 
a solicitat, pe lingă cele 18 zile cit stătuse 
in spital, și un concediu medical de șapte 
zile.

— Unde ai fost în această perioadă? l-a 
întrebat directorul spitalului.

— Am stat acasă să mă refac, apoi m-am 
perindat pe la niște comisii medicale din 
Pitești, a răspuns prompt S. Al.

Fără prea multă vorbă, directorul i-a eli
berat certificatul de șapte zile concediu 
post-spitalizare, iar S. Alexandru l-a pre
zentat la întreprindere și și-a ridicat bă
nuții. Numai că, pină la urmă, s-a descope
rit că in această perioadă S. Al. se „refă- 
cuse" in penitenciar...

— Onorată instanță, regret din tot sufle
tul. dar nu mi-am dat seama... Am crezut 
că e dreptul meu să ridic banii pe acest 
concediu medical.

— Cum adică, nu ți-ai dat seama că in 
această perioadă ai fost încarcerat pentru 
înșelăciune în dauna avutului obștesc ? !

— Ce mai. mă urmărește ghinionu’...
Poate că acum, în răstimpul executării 

ultimei condamnări, Sandu Alexandru va 
înțelege că și acest „ghinion" și l-a făcut 

cu mina lui.

„Este adevărat că am făcut uz de influen
ta mea și i-am înlesnit numitului Floricel 
să obțină un apartament, dar sint un 
cinstit și l-am ajutat pur și simplu 
omenie. Faptul că el mi-a dat suma 
4 000 de lei, am considerat-o ca pe un 
de recunoștință a sa...“.

(Din declarația inculpatului în
sarul nr. 5151/1973, soluționat de Ju
decătoria municipiului Pitești).

..Subsemnatul Nicolae Stoenescu, domi
ciliat in comuna Budeasa, județul Argeș, 
recunosc că Gheorghe Putu a făcut scandal 
și a vrut să-mi dea și mie cu masa in cap, 
așa cum am declarat și in fața organelor 
de miliție. De asemenea, mai recunosc că 
in fața instanței, pe motiv că sint vecin cu 
socrul lui, mi-am schimbat declarația, dar 
asta nu înseamnă că am depus mărturie 
mincinoasă, ci doar că m-am gindit la rela
țiile mele de bună vecinătate..."

(Din dezbaterile dosarului nr. 13846/ 
1972 soluționat recent de aceeași ju
decătorie).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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Adunare festivă la
Academia „Ștefan Gheorghiu"
Telegrama adresată C. C. al P. C. R., tovarășului

Nicolae Ceaușescu de prima promoție

de absolvenți ai Institutului central de pregătire

a cadrelor in problemele conducerii social-politice

Simbătă, la Academia „Ștefan 
Gheorghiu" a avut loc adunarea 
festivă prilejuită de absolvirea cursu
rilor Institutului pentru pregătirea 
cadrelor în problemele conducerii 
social-politice de către o nouă pro
moție, totalizind 520 activiști de 
partid și ai organizațiilor de masă 
care au urmat cursurile cu 
ță și fără frecvență.

La adunare au participat 
Leonte Răutu, membru al 
tului Executiv al C.C. al P.C.R., . 
ședințe al Consiliului de conducere, 
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", și Cornel Burțică, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R.

Au fost prezenți prorectorii Aca
demiei, cadre didactice, studenți și 
absolvenți.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunare au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Rom„n, în care se spune printre 
altei :

întreaga 
din acest 
pregătirea 

, conducerii 
Academiei 
îndreptăm . 
de recunoștință și mulțumire 
conducerea partidului, către 
neavoastră, stimate tovarășe secreiar 
general, cel mai iubit fiu ai poporu
lui, conducător înțelept și clarvăză
tor al României pe 
struirii socialismului 
mulul.

Cu acest sărbătoresc ,
lej exprimăm legămîntul nostru de 
a răspunde grijii dumneavoastră per
manente și neabătute pentru perfec
ționarea pregătirii activiștilor mili
tant! de partid și de stai, prin înze- 
cirea eforturilor noastre de a trans
pune neabătut in viață linia politică 
elaborată de Congresul al X-Iea și 
Conferința Națională, de plenarele 
Comitetului Central, de a face totul 
— urmind pilda însuflețitoare a sti
lului dumneavoastră comunist de 
muncă — pentru edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
pe pămintul românesc.

înarmați cu noi și temeinice cu
noștințe politico-ideologice, cu ideile, 
aprecierile 
cumentele 
expunerile

frecven-

tovarășii 
Comite- 

pre-

promoție de absolvenți 
an ai Institutului pentru 

cadrelor in problemele 
social-politice din cadrul 

„Ștefan Gheorghiu" ne 
primul gînd și simțămînt 

către 
dum-

drumul con
ți comunis-

ți solemn pri-

I

Și 
de 
Și

do-indicațiile din 
partid și de stat, din 
cuvintările dumnea-

voastră, expresie a marxism-leninis- 
mului creator, însușindu-ne în con
diții optime fundamentele teoretice, 
principiale ale politicii interne și 
externe a partidului nostru, bazele 
științei conducerii social-politice a. 
societății socialiste, 
gătură cu practica, 
inainlată a organelor și organizații
lor de partid — noi, noua promoție 
de absolvenți ai Institutului de patru 
ani al Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
ne angajăm să îndeplinim eu spi
rit de răspundere și dăruire co
munistă sarcinile ce nc vor fi în
credințate. Exprimîndu-ne atașa
mentul și fidelitatea neabătută față 
de politica internă și externă a parti
dului nostru, încadrați in efortul co
lectiv al întregului partid, al între
gului popor pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen, pentru un 
înalt nivel calitativ și eficiență in 
toate sferele activității politice, eco
nomice, sociale, ideologice și educa
tive, pentru creșterea rolului condu
cător al partidului, al înaltului titlu 
de comunist, sîntem ferm hotăriți să 
fim, prin exemplul nostru personal, 
promotorii normelor eticii și 
tății socialiste și comuniste.

Sîntem deplin conștienți că 
citatea întregii noastre munci 
co-organizatorice și educative este 
nemijlocit condițională de măsura in 
care fiecare dintre noi se identifică 
cu modelul de activist comunist pe 
care-1 întruchipați dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu profilul politico-moral caracteri
zat prin devotament față de partid 
și popor, fermitatea revoluționară, 
modestie și simplitate, cinste și 
comportare ireproșabilă în întreaga 
viață socială și familială, aspirația 
către autoperfecționare, capacitatea 
de a judeca fenomenele și evenimen
tele pe baza materialismului dialec
tic și istoric și de a trage concluzii 
corespunzătoare pentru activitatea 
practică.

Vă asigurăm, încă o dată, că ne 
vom consacra pregătirea și întreaga 
noastră putere de muncă slujirii cu 
fidelitate și hotărîre neclintită a 
liniei politice a partidului și statu
lui nostru, că vom lupta neobosit 
pentru îndeplinirea cu fermitate a 
hotărîrllor Congresului al X-Iea și 
ale Conferinței Naționale a partidu
lui din iulie 1972, menite să asigure 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate in patria noastră.

in strinsă le- 
cu experiența

eehi-

efica- 
politi-

întrevederi și vizite ale delegației
Partidului Comunist din Martinica

Simbătă dimineața, delegația Par
tidului Comunist din Martinica, alcă
tuită din tovarășii Armand Nicolas, 
secretar general, Alain Mansouela, 
membru al Comitetului Central, și 
Michel Nattes, membru supleant al' 
Comitetului Central al P.C. din Mar
tinica, a avut o întrevedere la sediul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu tovarășii Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, Teodor Marinescu, membri ai 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, au fost abordate, 
intr-o ambianță de caldă prietenie 
tovărășească, probleme de interes co
mun privind activitatea celor două 
partide, dezvoltarea in continuare a

dintre ele și s-a efectuat 
de păreri cu privire la

raporturilor 
un schimb 
unele probleme ale mișcării comunis
te și muncitorești, ale situației inter
naționale actuale.

★
Delegația P.C. din Martinica a 

avut, de asemenea, o întrevedere la 
redacția ziarului „Scinteia" cu tova
rășul Alexandru Ionescu, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor-șef al ziaru
lui ..Scinteia", după care oaspeții au 
efectuat o vizită in Combinatul poli
grafic al Casei Scînteii.

Oaspeții din Martinica au vizitat 
cartiere noi de locuințe și edificii 
social-culturale și arhitectonice din 
Capitală. Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România și Muzeul 
Satului.

Primire la Consiliul de Miniștri
i
Tovarășul Ion Pățan. vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri, a pri
mit simbătă dimineața pe Tadeusz 
Kunicki, ministrul industriei ușoare 
al R. P. Polone, care face o vizită 
in țara noastră.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
participat Ion Crăciun, ministrul in

dustriei ușoare, Ion Stoian. adjunct 
al ministrului comerțului exterior, și 
Nicolae Bozdog, adjunct al ministru
lui industriei ușoare.

Cu această ocazie s-au discutat 
. probleme privind lărgirea colaborării 
economice și tehnico-științifice in 
domeniul industriei ușoare din cele 
două țări.

(Agerpres)

Plenara Consiliului
Național al Societății

de Cruce Roșie PROGRAMUL I

pentru Dezvoltare, Alexander Rotival
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
simbătă dimineața, pe reprezentantul 
permanent al Programului 
lor Unite pentru Dezvoltare, 
der H. Rotival, în legătură 
carea definitivă a acestuia 
noastră.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, a

Națiuni- 
Alexan- 
cu ple- 

din țara

luat parte Nicolae Ghenea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

★
Ministrul afacerilor externe, George 

Macovescu, l-a primit in audiență 
pe Alexander H. Rotival, reprezen
tantul P.N.U.D. in România, cu oca
zia plecării definitive a acestuia din 
România.

(Agerpres)

V A

MINISTRUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMINTULUI
7

S-A ÎNAPOIAT de la alger
Simbătă după-amiază s-a înapoiat 

in Capitală tovarășul Paul Nicules- 
cu-Mizil, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul educa
ției și învățămintului, care, la invi
tația ministrului învățămintului su
perior și al ■ cercetării științifice din 
Republica Algeriană Democratică și 
Populară, Mohamed Benyahia, a fă
cut o vizită în această țară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni 
erau prezenți tovarășii Virgil Tro- 
fin. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului inte-

rior, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, adjuncți ai 
ministrului educației și invățămin- 
tului.

★
La plecarea din Alger, pe aeropor

tul Dar el Beida. tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil a fost condus de Mo
hamed 
ce din 
rian și 
fost de 
dorul României la Alger, și mem
bri ai ambasadei.

Benyahia, de cadre didacti- 
învățămintul superior alge- 
alte persoane oficiale. Au 
față Ștefan Mihai, ambasa-

(Agerpres)

Primire la Consiliul Central al U.G.S.R
Simbătă dimineața, tovarășul Mihai 

Dalea, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a primit delegația 
Ministerului Federal‘al Muncii și 
Prevederilor Sociale din R.F. Ger
mania. condusă de Walter Arendt, 
ministrul federal al muncii și pre
vederilor sociale, care, la invitația

ministrului muncii, face o vizită in 
țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Constantin Mindreanu, secretar al 
Consiliului-Central al U.G.S.R.

în cadrul convorbirilor, oaspeții 
s-au interesat despre unele preocu
pări ale sindicatelor din România in 
domeniul economic și social.

Cronica zilei
Simbătă, a sosit în Capitală As

sad Kotaite, secretarul general al 
Organizației Internaționale a Aviației 
Civile — „O.A.C.I.".

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost intirnpinat de general-maior 
Dumitru Balaur, comandantul avia
ției civile „TAROM", de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. Era prezent Sayed Abbas 
Chedid. directorul Centrului de in
formare al O.N.U.- la București.

★ i
Sub egida Federației internaționale 

de artă fotografică (F.I.A.P.), Asocia
ția artiștilor fotografi din țara noas
tră va organiza in toamna acestui 
an, la București, cel de-al IX-Iea 
Salon internațional de artă fotogra
fică al Republicii Socialiste Româ
nia. De pe acum au și sosit pe a- 
dresa asociației peste 300 de lucrări 
și diapozitive din 12 țări.

în cadrul celei de-a IX-a ediții a 
Salonului internațional de artă fo
tografică al Republicii Socialiste 
România, se va organiza și o ex
poziție de aparataj fotografic mo
dern, produs de firme din 
țări.

diverse

★

împlinirea a trei decenii 
moartea criticului român 
Lovinescu a fost sărbătorită, 
zeul literaturii române, in 
unei seri omagiale.

★

Orchestra „Minnesota Youth Sym
phony" — S.U.A., care întreprinde 
un turneu artistic în țara noastră, a 
susținut simbătă seara, la Timișoa
ra, un concert de muzică simfoni
că. în repertoriul formației au fi
gurat piese de mare popularitate.

★
Membrii ansamblului folcloric 

„Junii Sibiului" — muncitori frun
tași din cadrul întreprinderii de pie
se auto — s-au înapoiat dintr-un 
lung turneu întreprins în Franța. El
veția și Anglia. în ultima etapă a 
turneului, membrii ansamblului au 
participat Ia Festivalul și concursul 
internațional de la Llangollen (Țara 
Galilor), alături de reprezentanți a 
29 de țări. Solistei Floarea To- 
hati i-au revenit marele premiu și 
trofeul internațional al festivalului, 
formația de dansuri a cucerit Pre
miul special al juriului, iar grupu
lui instrumental i s-a decernat pre
miul III.1

de la 
Eugen 

la Mu- 
cadrul

(Agerpres)

BIS

Tovarășului JENO FOCK
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii

tovarășului 
adresez, în

Populare Ungare

BUDAPESTA
Ilku Pal. ministrul 
numele Consiliului

în legătură.cu încetarea din viață a 
culturii Republicii Populare Ungare, vă 
de Miniștri și al meu personal, sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate 
sentimentele noastre de profundă compasiune.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Contururi moderne
/a Cienfuegos

CORESPONDENȚA DIN HAVANA

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Franței, Francis Mareei Marie Le
vasseur. ambasadorul acestei țări la 
București, a oferit, simbătă seara, o 
recepție.

Au participat aca<J. Ilie Murgules- 
cu. vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale. Octavian Groza, ministru 
șetretar de stat, prim-viccpreședin- 
te al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie. Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai conducerii u-' 
nor ministere economice și ai altor 
instituții centrale, academicieni și alți

oameni de știință, 
generali și ofițeri 
zentanți ai cultelor, ziariști.

Au fost, de asemenea, prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la București, alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Franței, simbătă seara. Francis Mar
cel Marie Levasseur, ambasadorul a- 
cestei țări la București, a rostit o 
cuvintare la posturile noastre de ra
dio și televiziune.

artă și cultură, 
superiori, repre-

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 iulie. In țară : Vremea se va 
încălzi ușor. Cerul va fi variabil. Se 
vor semnala ploi îz.olate, mai ales în 
regiunea de dea! și de munte. Vînlul 
va sufla slab pînă la potrivit. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse între 
12 și 22 de grade, iar cele maxime în
tre 24 șl 34 de grade, izolat mai ridi
cate. In București : Vremea se va în
călzi ușor. Cerut va fl variabil. Vini 
slab pînă la potrivit. Tendință de 
ploaie la începutul intervalului. Tem
peratura în creștere.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT IERI Șl AZI, LA DINAMO

• ILFOV

WiP&RT • sport ® Sport i s port
IV.-»'- ' ...ț».- ... .)•/ . ■ , - A.' /_____ J-

La Șantierul naval Oltenița a fost 
lansată cea de-a 50-a motonavă 
pentru export, de 5 000 tone.

• MEHEDINȚI

în prezent, 960 de elevi și pio- . 
nieri își petrec vacanța in satele 
de vacanță din punctele ~ 
Dubova, Ostrovu-Corbului. 
Mraconiei și 
de la Orșova

Bahna, 
Valea 

taberele interjudețene 
și Baia de Aramă.

o ARGEȘ

Pitești a fost dată in
mai

La I.C.I.L.
exploatare, cu trei luni mai de
vreme. o modernă linie tehnologică 
de îmbuteliere a laptelui in pungi 
de polietilenă. Noua linie prezintă 
și avantajul unui consum de ener
gie electrică, apă și abur de spă
lat de zece ori mai mic decit in
stalația de îmbuteliere 
in sticle.

0 GALAȚI

a laptelui

în municipiul Tecuci a 
folosință un nou hotel, 
pune de 150 de locuri de cazare cu 
un grad sporit de confort. De a- 
semenea, aici funcționează un res
taurant. un bar. iar pentru automo- 
biliști există un parking.

fost dat in 
care dis-

15,34

15.44
16,09

16.16

• CONSTANȚA

în zona de blocuri noi a orașului 
Constanța denumită Tomis-Nord 
a fost dat in folosință zilele 
tea un nou local

tățenilor interesați, ajutindu-i ast
fel să cunoască mai 
țârii.

bine legile

de poștă.
aces- • SUCEAVA

• IALOMIȚA

la I.C.M. 1 
cheie 320 d< 

orașele Slobozia, 
Țăndărei.

Constructorii de 
mița au predat la 
partamente în 
Călărași, Fetești și Țăndărei. In 
prezent se află în stadiu de fini
sare 92 apartamente și 700 metri 
pătrați spații comerciale. Potrivit 
graficelor, pînă la sfirșitul anului, 
in aceste localități.. alte 700 de fa
milii se vor

• ALBA

Ialo- 
le a-

muta în locuințe noi.

în orașul 
muncitoresc, 
sință mai multe unități comerciale. 
Pe Valea Arieșului, In 
Lupșa, a fost amenajat un 
al cooperației de consum.

Zlatna, vechi centru 
au fost date în folo-

comuna 
camping

• GOR.I

un cabi-La Tg.-Jiu a luat ființă 
net pentru consultații juridice. Ju
riști care își desfășoară activitatea 
in cadrul diferitelor instituții ți or
gane ale administrației locale de 
stat acordă consultații tuturor ce-

Peste 700 de cooperatori 
deț au beneficiat. în prima 
anului, de odihnă și tratament in 
stațiunile Herculane. Felix, Techir- 
ghiol, Borsec și altele.

• VASLUI

din ju- 
parte a

în orașul Huși se află în stadiu 
de definitivare sistemul de alimen
tare cu apă din Prut. în scopul 
devansării termenului de punere 
in funcțiune, sute de cetățeni, sala- 
riați din diverse întreprinderi și 
instituții, efectuează numeroase ore 
de muncă patriotică la acest obiec
tiv.

• SATU-MARE

alcătuit 
melodii 
ansam- 

al

Cu un reușit spectacol, 
din cele mai frumoase 
oșenești'și maramureșene, 
blul folcloric „Țara Oașului". 
Consiliului județean al sindicatelor
Satu-Mare, și-a încheiat bilanțul 
celei de-a treia stagiuni, care a 
cuprins 380 spectacole, prezentate 
în 20 de județe, la care au luat 
parte peste 150 000 de spectatori.

Simbătă. a avut loc plenara Consi
liului Național al Societății de Cruce 
Roșie, la care au participat membrii 
Consiliului Național, secretarii comi
siilor ■ județene de Cruce Roșie, in
vitați.

Cu acest prilej a fost prezentată o 
informare asupra muncii desfășurate 
în primul semestru al anului in ve
derea aplicării Hotăririi Secretariatu
lui Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român din februarie 
1972 cu privire la îmbunătățirea acti
vității de Cruce Roșie și s-au stabi
lit noi măsuri care să ducă la per
fecționarea continuă a muncii in a- 
cest domeniu. De asemenea, a fost 
analizată activitatea de pregătire a 
surorilor de Cruce Roșie.

Participanții la plenară și-au ex
primat hotărirea de a intensifica e- 
forturile pentru creșterea continuă a 
contribuției Societății de Cruce Ro
șie la înfăptuirea politicii sanitare a 
partidului și statului nostru.

Bună dimineața 1
Cravatele roșii. ..Șapte contra 
șapte" — emisiune-concurs 
pentru pionieri și școlari. 
Participă echipajele județelor 
Galati Și Constanța.
Film serial — „Daktari". 
Viața satului.
Emisiune in limba maghiară. 
De strajă patriei.

ALBUM DUMINICAL

13,00

16,30

16,10

în Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME 
ALE PĂCII 

Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 5/1973

Trio Ra-Ta-Ta cu Vasilica 
Tastaman, Ștefan Tapalagă și 
Dumitru Rucăreanu. 
Microrecital : Mihaela 
Autograf umoristic : 
Popescu.
La zongoră și cețeră :
Irina 
din comuna Rozavlea 
ramureș.
„Un autor în 
Potemkovski. 
Cotescu, Paul 
Florescu.
Invitata emisiunii : 
Pe asta o știți ? — 
teatrale spuse de Florin Scăr- 
lătescu.
Invincibilul Mighty Mouse.
Melodii, melodii — cîntă or
chestra Teatrului muzical din 
Brașov.
Reîntllnire cu Jerry Lewis.
Cintece de pe plaiuri mehe- 
dințene.
..Paharele" — foileton de 
Nicuță Tănase, cu M. Fotino 
și Marian Hudac.

14.58-în avanpremieră: Claudio 
Villa.

15.08 Teatru scurt : ..Pentru bal" 
de D. D. Pătrășcanu, cu Dra
ga Olteanu, Dorina Lazăr și 
Gh. Naghy.

15.26 R minute cu formația ,,Stu
dio 8“.

13,18
13,26

13,34

13,42

14. 06
14,12

14,27
14.45

Mihai.
Stela

frații 
șf Niculae Teodorovici 

Ma-

dilemă*' de A. 
cu

Sava
Octavian 
și Vasile

Harghita, 
anecdote

Aflat, ca multe alte 
orașe cubaneze, in plin 
proces de industriali
zare, Cienfuegos te 
îndeamnă, pentru a-i 
înțelege mai bine ac
tualele realizări, să a- 
pelezi la trecut. Pen
tru că. la fel cu alte 
localități ale țării, pină 
la revoluție el nu a- 
dăpostea mai . nimic 
din ceea ce putea fi 
considerat drept obiec
tiv industrial in ade
văratul înțeles al cu- 
vintului. Singura uni
tate de acest gen era 
o modestă termocen
trală menită să satisr 
facă necesitățile de 
energie electrică ale 
hotelurilor amplasate 
in oraș, acesta consti
tuind pe atunci 
un centru turistic, 
este greu să crezi 
această așezare, cu 
250 000 de locuitori 
săi. in care există 
prezent fabrica de pie
se și accesorii pentru 
industria mecanică, 
termocentrala Carlos 
Manuel de Cespedes 
(cu două blocuri 
neratoare de cite 
Megawați), uzina 
fertilizanți sau ultra
moderna stație de în
cărcare a zahărului — 
s-a putut schimba 
într-atîta în numai 14 
ani 1

Procesul industriali
zării început la Cien
fuegos în primii ani de 
după triumful revolu
ției a intrat acum în-

door
Și 
că 

cei 
ai 
în

ge- 
.30 
de

tr-o nouă fază — a 
construirii unor obiec
tive de largă perspec
tivă.

Unul din acestea este 
portul pescăresc, de 
fapt un complex mo
dern, care va asigura 
atît păstrarea cit și 
prelucrarea complexă 
a peștelui, avuție de 
seamă in cadrul eco
nomiei cubaneze.

Aflat intr-o avansa
tă fază de execuție, 
portul cu modernele 
sale instalații va ocu
pa o mare suprafață. 
Specialiștii cubanezi, 
autori ai respectivelor 
proiecte, au reușit să 
găsească soluțiile cele 
mai potrivite condiții
lor naturale din aceas
tă zonă. Ei au prefe
rat amplasarea edifi
ciilor pe piloni din 
beton, unii dintre a- 
ceștia fiind implantați 
la o adîncime de pînă 
la 12 metri. Modernul 
complex industrial in
clude, de asemenea, 
două construcții prin
cipale ale căror siluete 
se conturează de 
acum : depozitul 
gorific și uzina
gheață. Format din 9 
compartimente, depo
zitul va permite păs
trarea în condiții opti
me a nu mai puțin de 
3 700 tone de pește. 
Clădirea respectivă va 
adăposti, totodată, ha
lele de prelucrare 
conservare a unor im
portante cantități 
pește ce vor fi livrate

va

pe 
fri-

de

și

de

apoi pe piața internă 
sau la export.

Situată in apropiere 
de depozitul frigorific, 
fabrica de gheață va 
ocupa un edificiu cu 
27 de niveluri și
avea o capacitate de 
producție de 300 tone 
pe zi.

Construcția comple
xului pescăresc se 
desfășoară concomi
tent cu lucrările de 
edificare a altor im
portante obiective. 
Printre acestea meri
tă a fi menționată o 
întreprindere moder
nă de morărit, cu o 
capacitate de prelucra
re de 600 tone de griu 
pe zi. De asemenea, 
se află într-o fază a- 
vansată construcția u- 
nei uzine de prefabri
cate din beton de o 
importanță deosebită 
pentru construcția al
tor obiective indus
triale în regiunea 
Cienfuegos.

Toate acpste obiec
tive, care, alături de 
unitățile existente, vor 
conferi orașului atri
butele unei autentice 
citadele industriale a 
Cubei socialiste, rele
vă cu pregnanță capa
citățile creatoare ale 
poporului cubanez, ho- 
tărîrea sa de a nu 
cruța nici un efort in 
activitatea dedicată 
progresului și propă
șirii continue a patriei 
sale.

Mihai FABIAN

Spectaculoase întreceri
de ciclism și

internaționale
polo pe apă

Pe velodromul Dinamo din Capitală 
au continuat, ieri, întrecerile compe
tiției internaționale de ciclism pentru 
juniori, dotate cu „Cupa Prietenia". 
Proba de urmărire individuală a fost 
cîștigată de Tooma Urmas (U.R.S.S.), 
'care a realizat timpul de 5’05”5/10. 
EI l-a învins în finală pe polonezul 
•Tankiewicz. La viteză pe primul loc 
s-a .clasat sovieticul N. Tarasov, cro
nometrat pe ultimii 200 m cu timpul 
de ll”3/10. Proba de 1 000 m cu start 
de pe loc a fost cîștigată de Raasch 
(R. D. Germană) în l’U”3/10. Compe
tiția se încheie astăzi. Ultimele pro
be — de la ora 9 — sînt dintre cele 
mai spectaculoase : tandem și urmă
rire pe echipe.

după amiază, la bazinul Di- 
ff-au disputat meciurile pen- 
zile a turneului internațional

Ieri 
namo 
ultimei 
de polo pe apă „Cupa Bucureștiu- 
lui“. Iată rezultatele tehnice, în 
ordinea desfășurării partidelor : Spa
nia — România (juniori) 5—1, Româ
nia — Polonia 8—2, Ungaria — Olan
da 3—2.

Ultimele partide — decisive pentru 
configurația clasamentului final — 
se dispută în cursul dimineții de 
astăzi. Prima partidă a zilei începe 
la ora 10. Derbiul turneului opune e- 
chipele României șl Ungariei, singu
rele neînvinse in cele patru zile an
terioare.

ACTUALITATEA LA TENIS
Simbătă. in semifinalele Campio

natelor internaționale de tenis ale 
Elveției de la Gstaad, australianul 
Roy Emerson l-a învins cu 3—6, 
4—6, 7—5, 6—3, 9—7 pe vest-germa- 
nul Meiler. Năstase (România) con
duce cu 6—4, 6—3 în jocul cu fran
cezul Proisy, partida întrerupîndu-se 
din cauza ploii.

în sferturile de finală ale probei 
de dublu, Moore (R.S.A.) și Alan 
Stone (Australia) au dispus cu 6—2, 
6—2 de Năstase și Ovici (România).

★
La Sofia au continuat întrecerile 

turneului balcanic de tenis. Echipa 
feminină a României a învins cu 
3—0 selecționata Greciei. în partida 
masculină, echipele României și Iugo
slaviei se află la egalitate (1—1), jo
cul de dublu neputind fi disputat 
din cauza întunericului.

nicu. Momente vesele de 
George Mihalache, Stelian 
Filip, Fred Firea, I. Avian, 
Nicuță Tănase.

,21.50 Retrospectivă Walt Disney. 
22,30 Telejurnal.
22.40 ~ “

Studioul artistului amator : 
brigada artistică de agitație 
a cooperativei „Artă și pre- 
ciz.ie"-București.
Aventuri in epoca de piatră. 
Arii din operele ..Cio-Cio- 
San" și ,,Paiațe" interpretate 
do Maria Crișan — solistă a 
Operei Române.
Antologie umoristică TV : 
„Recomandatie" de Max 
Mauray. cu Grigore Vasiliu- 
Birlic. Alexandru Glugaru și 
Ion Finteșteanu.
Muzică ușoară cu Ursula 
Sipinska (Polonia). Niki (Ita
lia) și Mayda Limonta (Cuba), 
„în vacantă" cu orchestra de 
acordeoane a Liceului peda
gogic din Drobeta 
Severin.
Film serial pentru I 
„Tunelul timpului" 
episod — ..Răpitorii".
Janies Darren, Robert

Turnu-

tineret : 
Ultimul 

Cu : 
Col

bert. Regia :®Sobey Martin. 
Magazin sportiv o Polo : 
România — Ungaria (înregis
trare de la bazinul Dinamo) 
® Derbiul de trap al Româ
niei; Transmisiune de la hipo
dromul din Plodești a Cam
pionatul monqial de dirt- 
track. Selecțiuni Înregistrate 
de la Praga.
Vetre folclorice : „Craii din 
Mocod".

19,00 Expediție d» vinâtoare. „Che
marea Deltei".

19,20 1001 de seri.
19.30 ...

16,50

17,40

18,40

20,10

20,35

Telejurnal a săptâmlna poli
tică internă și Internațională 
in imagini.
Reportajul săptăminii ; „Oa
meni îndrăgostiți de meseria 
lor".
Telerecital muzical-umoristic. 
Margareta Pîslaru. Nicu Con
stantin și Alexandru Lulescu 
vă prezintă ..Invitații Stu
dioului 3". (emisiunea a Il-a) 
Cuj: Sodica Popescu. Nae 
Roman. Dem. Rădulescu. 
Detn. Savu, Sandu Sticlaru. 
Mihai Fotino. Dumitru Rucă- 
rea'nu. Dumitru Furdui. Ma
rius Pepino, Dan Damian, 
Vali Niculescu. Mircea Flo
rinii. Dorin Teodorescu. Con
ducerea muzicală : Sile Dt- I

11,00

Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

— 1.3,00 Mari dirijori : Sergtu 
Celibidache la pupitrul Or
chestrei simfonice a Radio- 
televiziun.it suedeze. In pro
gram : Wagner, Mussorgski. 
Ravel, Lidholm. In pauză : 
Viața muzicală în actualitate. 
Cintece și jocuri populare in
terpretate de ansamblul tine
retului ..Doina Bucureștiului".

20.40 Telex tehnico-știintific.
21.00 Romantica. Balet pe muzică 

de Brahms, Grieg. Granados, 
Schumann, Web.er și Enescu. 
Dansează ; Valentina Massini, 
Rodica Simion. Ion Tugearu. 
•Ovidiu Vilcu și un grup de 
balerini de la Opera Română. 

21,30 Film artistic „Bunica Sabella"
— producție a studiourilor 
italiene. Cu ; Peppino de Fi
lippo. Sylva Koscina, Renato 
Salvatori. Tina Pica. Regia : 
Dino Risi.

20,10

cinema
A Conspirația : PATRIA — 9;
11,30; 14; 16.30; 19; 21,15.
© Un om în sălbăticie : FESTI
VAL — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.45;
21.15. la grădină — 20,15.a Soarta unui combatant din
corpul de autoapărare : LUMINA
- 9,30: 12; 14,30; 17; 20.
A Ciprian Porumbescu : CEN
TRAL — 9,15; 12,30; 16; 19.30, BU- 
CEGI — 16; 19,15, la grădină —
20.15.
A La răscruce de vînturi : SCA-

LA — 9; 11,15; 13,45; 16,15;
21.15, CAPITOL — 9; 11,15; 
16; 18,30; 21, la grădină — 
GRADINA SELECT — 20,15. 
a Lumea se distrează : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15; 20.30, 
la grădină — 20,15, FLOREASCA
— 16; 18; 20.
• Jandarmul la plimbare : LU
CEAFĂRUL — 8.30; 11; 13.30: 16; 
18,30: 21, la grădină -
BUCUREȘTI — 9; 11,15:
16.30: 18.45; 21. la grădină — 20.30. 
GRADINA DINAMO — 20,15.
A Antonlu și Cleopatra : FAVO
RIT — 9,30; 13; 16,15; 19.30. MELO
DIA — 9; 12.30; 16: 19.30, MODERN 
— 9; 12,30; 16: 19,30, la grădină —
20.15.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
TIMPURI NOI — 10—19 în con
tinuare.
• Fluturii sint liberi : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20.30. AURORA — 9: 11.15; 13,30; 
15,45; 18: 20,30, la grădină — 20,15. 
O Salcîmul liliachiu : UNIREA — 
16; ’ ............................

18.45; 
13.30; 
20,30,

20.30.
13.30:

18; 20. la grădină — 20,15.
Pe aripile vlntului : ARTA — 
14.30: 19.15. la grădină — 20.15. 
Fcriți-vă automobilul — 10;
14: 16,30, Rapsodia diabolică 
20.30 : CINEMATECA (sala

Union).
© Simon Templar 
GRIVITA — 9: 11,15;
18,15; 20,30, GLORIA — 
13,30; 15,45: 18.15: 20,45. 
9: 11,15: 13.30: 15.45:
FLAMURA 
18,15: 20,30.
a Ultimul cartuș : LIRA — 15,30; 
18; 20,30, la grădină — 20.15, GIU
LEȘTI — 10; 15,30; .................
MOȘILOR — 15,30; 18;
grădină — 20.15
© Program de desene 
pentru copil : DOINA - 
© Acea pisică blestemată : DOI
NA — 13.15: 15.45; 18,15: 20.30.
A Ceața : VIITORUL — 16; 18; 
20.15.
A Copiii căpitanului Grant : DA
CIA — 9; 11.15: 13.30; 16; 18,15; 
20.30.
q Fata care vinde flori : CRÎN- 
GAȘI — 15.30: 18; 20.15.
A Cînd legendele mor : INFRA-

Intervlne : 
13.30: 16:

8,45: 11,15; 
VOLGA - 
16: 20.15.

9: 11.15: 13.30: 16;

anlmate
9.30: 11.

ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, RAHOVA — 15.30; 18,
20.15.
o Aventurile lui Babușcă : MUN
CA — 16; 18; 20.
© Rond de noapte : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
a Monte Carlo : TOMIS — 8.30;
11; 13,-30; 16; 18.30; 21, la grădină
— 20,30.
© Coarnele de aur : PROGRESUL
— 16; 18: 20.
© Domnului profesor cu dragos
te : DRUMUL SĂRII — 15.30; 18;
20.15.
© Grăbiți apusul Soarelui : FE
RENTARI — 15,30: 19.
q Sunetul muzicii : COTROCENI 
— 15.30: 19.
© Veronica : PACEA — 16; 18: 20. 
a O zi mai lungă decit un an : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
o Drumul spre Vest : COSMOS — 
15,30; 18; 20.15.
O Adio arme ! : VITAN — 15,30; 
19, la grădină — 20,15.

a Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Prințesa cir
cului — 20.
& Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale (sala Studio) : Dona Diana 
— 20.
« Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară ,,23 
August") : A douăsprezecea noap
te — 20.
a Teatrul Giulești (în sala Come
dia a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale") : Scufița roșie —
10.30, ...Eseu — 20.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă
nase" (la Grădina Boema) : Fes- 
tivai-Boema — 20.
a Circul „București" : Arena ’73 
— spectacol international — 16;
19.30.

L.

În cîteva rîndun
s> NATAȚIE. Un nou record mon

dial. Cunoscuta înotătoare Kornelia 
Ender (R. D. Germană) a stabilit, 
ieri, un nou record al lumii. în ca
drul campionatelor R. D. Germane , 
de la Berlin, ea a parcurs 100 m 
fluture în 1’02” 31/100. Vechiul re
cord (l’03”5/100) îi aparținea. De re
marcat că vineri Ender corectase re
cordul lumii în proba de 100 m li
ber, cu timpul de 58”25/100.

• Turneul international feminin de 
baschet de la Messina continuă. E- 
chipa României a învins cu 62—47 
(27—24) selecționata secundă a Ita
liei. Iugoslavia a întrecut Ungaria 
cu 53—47 (30—33), iar Italia a dis
pus de R. P. Chineză cu 72—48 
(34—24).

a Turneul final al campionatului 
european de șah pe echipe s-a în
cheiat la Bath (Anglia) cu victoria 
selecționatei U.R.S.S., care cîștigă 
pentru a 5-a oară întrecerea celor 
mai bune echipe de șah de pe conti
nent. în ultima rundă, echipa sovie
tică, avind în frunte pe foștii cam
pioni mondiali Spasski, Tal și Petro
sian, a învins cu 5—3 formația Un-' 
gariei, întrecută pe linia de sosire 
(pentru locul doi) și de reprezentati
va Iugoslaviei (6—2 cu Polonia). 
Echipa noastră a ocupat un loc mo
dest (7, cu 23 p). în ultimul meci : 
5—3 cu Elveția, ultima clasată. 
(Gheorghiu-Hug remiză ; Ciocîltea— 
Lombard remiză ; Ghițescu—Schau- 
felberger remiză ; Ghizdavu—Hohler 
1—0 ; Mititel u—Schauwecker 1—0 ; 
Pavlov—Blau remiză ; Ghindă—Wirt- 
hensohn remiză ; Ungureanu—Glau- 
ser remiză).

10;

12;

televiziun.it


viața internațională
„UN PRIM PAS PE CALEA 
SECURITĂȚII EUROPENE" 
MINISTRUL DE EXTERNE AUSTRIAC DESPRE REUNIUNEA 

HELSINKI
realizat, dar ne aflăm deja pe acest 
drum", a adăugat el.

Ministrul austriac a arătat in con
tinuare că deși in lumea de astăzi 
au fost realizați pași spre destin
dere, se mențirj, în continuare, cite
va probleme critice, intre care cea 
mai primejdioasă o constituie criza 
din Orientul Apropiat. Vorbitorul 
s-a pronunțat pentru o soluționare 
pașnică — singura posibilă — a con
flictului din această zonă.

DE LA
VIENA 14 (De la coresponden

tul nostru). — „Conferința de la Hel
sinki constituie un prim pas pe ca
lea realizării unei ample întîliiiri 
constructive a statelor europene" — 
a declarat ministrul afacerilor ex
terne al Austriei, Rudolf Kirchschla- 
eger, intr-o cuvîntare rostită cu pri
lejul vizitei la Viena a omologului 
său egiptean. Mohamed Hassan El 
Zayyat. Evident, scopul final — secu
ritatea permanentă și colaborarea 
amplă în Europa — nu a fost încă

argentina Au fost hotărite

noi alegeri prezidențiale
® Generalul Juan Peron va candida la președinția repu 

blicii ® Râul Lastiri desemnat președinte ad-interim
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). —> 

Congresul Național al Argentinei, 
reunit in sesiune comună, a aceeptal 
in unanimitate demisiile președintelui 
Hector Campora și vicepreședintelui 
Vicente Solano Lima, aleși in urma 
scrutinului de la 11 martie a.c. în 
cadrul _ aceleiași ședințe. Parlamentul 
argentinean l-a desemnat ca preșe
dinte ad-interim al țării pe Râul 
Laștirî, președintele Camerei Dcpu-
dinte ad-înterim al tării pe

taților.
Noul președinte ad-interim al Ar

gentinei a desemnat un nou guvern, 
alcătuit în cea mai mare parte din 
titularii cabinetului precedent. El a

anunțat, totodată, convocarea ime
diată de alegeri prezidențiale.

După cum s-a mai anunțat, Hector 
Campora și-a motivat hotărîrea de a 
demisiona prin dorința de a permite 
revenirea în fruntea statului a fos
tului președinte Juan Peron.

într-un mesaj adresat națiunii, ge
neralul Juan Peron a declarat că ac
ceptă candidatura la președinția re
publicii și că partidul său va respec
ta cu strictețe Constituția. El a subli
niat că va faed tot ce ii stă in putin
ță ca in Argentina „să se instaureze 
armonia, liniștea și pacea".

l

SANTIAGO DE CHILE 14 (Cores
pondență de la Eugen Pop). — Luis 
Figueroa, președintele Centralei U- 
nice a Oamenilor Muncii din Chile 
(C.U.T.). a făcut cunoscută. într-o 
conferință de presă, poziția Centralei 
sindicale in legătură cu unele pro
bleme ale situației politice actuale. 
Astfel, el a demascat campania pu
blicitară a forțelor de dreapta care, 
după eșecul tentativei de lovitură 
de stat din 29 iunie, urmăresc opu
nerea forțelor armate oamenilor 
muncii, dezvoltînd, totodată, un cli
mat de violență, menit să creeze 
condiții pentru un război civil.

Figueroa a făcut, de asemenea, e

amplă expunere asupra unitățiiamplă expunere asupra unității de 
acțiune a oamenilor muncii în apă
rarea guvernului de Unitate Popu
lară, subliniind hotărîrea de a lupta 
împotriva oricărei tentative de răs
turnare a guvernului, datînd din 3 
septembrie 1970. Pe baza acestei de
cizii. s-a procedat automat, in ziua 

• de 29 iunie, la ocuparea de întreprin
deri și gospodării agricole. Tot
odată. muncitorii erau pregătiți să 
iasă in stradă, în cazul 'in care si
tuația ar fi cerut-o. „Noi, oamenii 
muncii, a menționat în continuare 
vorbitorul, ne afirmăm dorința de a 
întreprinde și pe viitor tot ce este 
necesar pentru ca procesul revolu
ționai- chilian să se intensifice".

LENINGRAD

Miting de solidaritate
cu poporul vietnamez

Comisia O.S.A. recomandă- ------- . ....... .. . ..

Restructurarea totală
Extinderea

contactelor dintre
a sistemului de relații 

interamerican
Cuba și Mexic

LIMA 14 (Agerpres). — Comisia 
specială a Organizației Statelor Ame
ricane (O.S.A.) și-a încheiat prima 
parte a lucrărilor, recomandînd res
tructurarea toială a sistemului de re
lații interamerican. ceea ce implică 
elaborarea unei noi Carte a organi
zației. Lucrările Comisiei speciale, 
care au început la 20 iunie la Lima, 
vor continua la 5 august, la Washing
ton, urmînd ca o a treia reuniune să 
aibă loc din nou, tot in capitala pe
ruană, in luna noiembrie a.c.

HAVANA 14 (Corespondență de la 
M. Fabian). — Horacio Flores de la 
Pena, secretarul patrimoniului națio
nal din Mexic, a declarat că cel mai 
important succes al vizitei sale in 
Cuba a fost reafirmarea legăturilor 
de prietenie existente intre cele două 
țări și popoare. în curînd, a mențio
nat el, va sosi în Mexic prima dele
gație cubaneză largă, formată din 
specialiști care vor studia experiența 
Mexicului in 
Flores de la 
in timpul vizitei, a fost analizată și 
evoluția relațiilor comerciale bilate
rale. ♦

domeniul tehnicii ; 
Pena a arătat că.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 
uzina „Kirov" din Leningrad a avut 
loc un miting al prieteniei sovieto- 
vietnameze, prilejuit de vizita in o- 
rașul de pe malurile Ne vei a dele
gației de partid și guvernamentale a 
R. D. Vietnam aflate in Uniunea So
vietică.

Luind cuvîntul la miting, Ale
xei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. a 
relevat întărirea legăturilor de soli
daritate dintre popoarele sovietice și 
vietnamez, dintre P.C.U.S. și Partidul 
celor ce Muncesc din Vietnam. El a 
arătat că, in cursul convorbirilor so- 
vieto-vietnameze, au fost examinate 
problemele privind dezvoltarea cola
borării, în interesul construcției so
cialismului în R.D. Vietham, al,asi
gurării unei păci trainice pe pămintul 
vietnamez și al îndeplinirii stricte a 
prevederilor Acordului de la Paris

asupra Vietnamului, fiind abordat, 
totodată, un larg. Cerc de probleme 
internaționale.

în cuvintarea pe care a rostit-o la 
miting. Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam. a subliniat semnificația 
pe plan internațional a victoriei po
porului vietnamez, arătînd că această 
victorie creează condiții deosebit de 
favorabile și dă speranțe poporului 
vietnamez în menținerea și întărirea 
unei păci îndelungate, construcția cu 
succes a socialismului în R.D. Viet
nam, precum și obți nerea indepen
denței și instaurarea democrației in 
Vietnamul de sud, în unificarea paș
nică a patriei.

La miting a luat, de asemenea, cu- 
vintul Fam Van Dong, primul mi
nistru al R.D. Vietnam, care s-a re
ferit la solidaritatea dintre popoa
rele vietnamez și sovietic.

Puternice proteste împotriva masacrelor
comise de trupele portugheze

în Mozambic
HAGA 14 (Agerpres). — Primul 

ministru al Olandei, Joop van der 
Uyl, a declarat că guvernul olandez 
a înregistrat cu oroare știrile 
vind masacrele 
portugheze în Mozambic, 
că aceste acte sînt condamnate 
asprime de către cabinetul

pri- 
comise de trupele 

adăugind 
cu 

țării sale.

Ministrul 
Johann

14 (Agerpres). — 
al Norvegiei, 

a declarat că masacrele să-

tugheze sînt acțiuni revoltătoare și 
a, cerut organizarea unei anchete 
internaționale, relatează agenția 
Reuter.

OSLO 
apărării 
Kleppe, 
vîrșite în Mozambic de trupele por-

14 (Agerpres). — Guvernul 
făcut cunoscut, prin inter- 
Ministerului de Externe și 

îngrijorarea vie

ROMA 
italian a 
mediul 
pe căi diplomatice,
a opiniei publice din Italia față de 
acțiunile trupelor portugheze în Mo
zambic, informează agenția A.N.S.A.

DECLARAȚIA FRELIMO
DAR ES SALAAM 14 (Agerpres). 

— Frontul de Eliberare din Mozam
bic (FRELIMO) a dat publicității, la 
Dar es Salaam. o declarație în legă
tură cu atrocitățile comise de trupele 
portugheze împotriva populației din 
Mozambic. Declarația — primul do
cument publicat de FRELIMO după 
apariția in cotidianul britanic ..Ti
mes" a știrilor privind masacrarea 
unui grup de 400 de persoane de că
tre trupele colonialiste portugheze — 
subliniază că nu este vorba de un 
caz izolat. Se menționează, printre 
altele, că, în cursul anului 1970, au 
fost uciși la Mueda peste 500 de ță
rani. in timp ce manifestau în mod 
pașnic pentru independența țării, iar 
in provincia Tete, la sfirșitul lui 
1971. numeroși țărani au fost siliți 
să-și părăsească satele, mulți dintre 
ei fijnd. omorîți de gloanțe trase din 
elicopterele armatei portugheze. A- 
ceste acțiuni — se arată 1 în declafa-

tie — au fost continuate și în pe
rioada anului trecut : 16 locuitori din 
satul Xidecunde au fost uciși cu 
grenade, iar alte 30 de persoane acu
zate de-a ști unde se află luptătorii 
din FRELIMO au fost 
localitatea Angonia.

Pe de altă parte, documentul atrage 
atenția Comisiei O.N.U. pentru drep
turile omului asupra „bombardamen
telor și distrugerilor cărora le cad 
victime sate întregi din Mozambic, 
asupra deplasărilor forțate de popu
lație, asupra torturilor, uciderii pri
zonierilor de război". ,

în “concluziile documentului se re
levă că trupele portugheze „desfă
șoară pe teritoriul mozambican un 
program de genocid împotriva popu
lației africane", apreciindu-se că 
reacțiile înregistrate pe plan inter
național. la aceste acțiuni, constituie 
o confirmare a necesității de a com
bate- colonialismul portughez/

arse de vii în

„Dezvoltarea presupune înfăptuirea

unor transformări majore
în structura economica si socială7'
• Raportul Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa

GENEVA 14 (Corespondentă de la C. 
Vlad). — Cel mai semnificativ aspect 
al Strategiei celui de-al doilea De
ceniu al Națiunilor Unite pentru dez
voltare îl constituie atenția deosebită 
acordată lărgirii conceptului de dez-

DUPĂ ULTIMELE SEISME MONETARE OCCIDENTALE

între jocul speculațiilor și stabilitatea•••
contradicțiilor

* A j ££•.
K | /A -

Anglia. Mineri din localitatea Doncaster manifestînd împotriva inten
ției patronatului de a închide o serie de mine de cărbuni sub pretextul 
de a fi „nerentabile", ceea ce ar însemna pierderea locurilor de munca 

mii de lucrătoripentru mii și

Prezențe
românești

peste
hotare

„Reșițeana", ansamblul de 
cintece și dansuri populare ro
mânești al Consiliului județean 
al sindicatelor din Reșița, s-a 
clasat pe primul, loc la Festiva
lul internațional de folclor de 
la Bursa (Turcia). Artiștii ro
mâni s-au bucurat de aprecie
rile unanime ale specialiștilor 
și ale numerosului public pre
zent la spectacole.

Comitetul de organizare a 
Viennalei ■— tradițională ma
nifestare cinematografică, în 
cadrul căreia sînt proiectate 6 
parte din cele mai bune crea
ții ale producției 
film, a acordat, la 
cest an, diploma 
„pentru calități 
filmelor românești
traj „Anotimpul mireselor" 
Alecu Croitoru și „în pădurea 
cea stufoasă" de Titus Mesaros.

mondiale de 
ediția din a- 

de onoare 
excepționale" 
de scurt-me- 

de

f

«

FRANȚA

Manifestări cu prilejul 
zile i de 14 Iulie

PARIS 14 (Corespondență de la 
Paul Diaconescu). — Sărbătorirea a 
184 de ani de la căderea Bastiliei
— sărbătoarea națională a Franței
— a fost marcată la Paris printr-o 
mare defilare, care ,s-a desfășurat 
pe Avenue des Champs Elysees, în 
prezența președintelui Franței, Geor
ges Pompidou, a primului ministru, 
Pierre Messmer, și a celorlalți mem
bri ai guvernului. în continuare, la

_ Palatul Elysdes a avut loc o recep
ție la care au participat membri 
corpului diplomatic acreditați 
Paris.

BERLIN

Pregătiri pentru cel 
de-al X-lea Festival 

mondial al tineretului 
și studenților

BERLIN 14 (Corespondență de 
la C. Varvara). — La Berlin, o- 
rașul-gazdă al celui de-al X-lea 
Festival mondial al tineretului 
și studenților, s-a anunțat că la 
festival urmează să ia parte re
prezentanți ai organizațiilor de 
tineret — de diferite tendințe 
politice și din diferite medii so
ciale — din aproximativ 140 de 
țări. Primii oaspeți vor sosi in 
capitala R. D. Germane începînd 
de la 23 iulie.

între timp, gazdele fac ulti
mele pregătiri. Tovarășul Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., însoțit, de alți con
ducători de partid și ai orga
nizației Tineretul Liber Ger
man, s-a interesat, în ultima 
săptămînă, la fața locului, de 
stadiul pregătirilor.

— 
■«s’

MĂSURI ADOPTATE 
DE CONSILIUL DE STAT 
Al R.P. BULGARIA

ai 
la

Amendamente
la Constituția Irakului
BAGDAD 14 (Agerpres). — Con

siliul Comandamentului Revoluției 
din Irak a adoptat o serie de amen
damente la Constituția țării, a a- 
nunțat. postul de radio Bagdad, re
luat de agențiile internaționale de 
presă. Aceste amendamente prevăd 
crearea unui Consiliu de Miniștri, 
care va prelua unele din atribuțiile 
Comandamentului Revoluției, pre
cum și o sporire a prerogativelor 
președintelui republicii.

Potrivit amendamentelor adoptate, 
președintele Hassan al Bakr devine’ 
„șef al statului, președinte al Con
siliului de Miniștri și comandant- 
șef al forțelor armate".

SOFIA 14 (Agerpres). — Printr-un 
decret al Consiliului de Stat al R.P, 
Bulgaria, Ministerul Construcțiilor de 
Mașini a fost despărțit in două noi 
ministere : Ministerul Construcțiilor 
de Mașini și Metalurgiei, la care a 
fost numit ministru Toncio Ceakirov, 
și Ministerul Electronicii și Electro
tehnicii, unde a fost numit ministru 
Iordan Mladenov. Ministerul In
dustriei Grele își schimbă denumirea) 
devenind Ministerul Industriei Chi-j 
mice și Energeticii. Consiliul de Stat 
a emis, de asemenea, un decret pri
vind modificările în componența Con
siliului de Miniștri. Ivan Popov, vice-, 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
este eliberat din funcția de ministru1 
al construcțiilor de mașini. pentru 
a-și concentra eforturile în funcția; 
de vicepreședinte al guvernului. Co'n-[ 
siliul de Stat l-a eliberat pe Hristo 
Panaiotov din funcția de ministru al 
industriei grele, numindu-1 în funcția 
de ministru al industriei chimice și 
energeticii.

agențiile de presă transmit:

în ultimele zile, piețele devizelor 
din țările Europei occidentale au în
registrat un ușor reviriment al 
cursului dolarului, ceea ce a deter
minat cercurile financiare să expri
me speranța că noul puseu al crizei 
sistemului monetar a început să fie 
depășit.

în emiterea unor asemenea apre
cieri optimiste se trece insă cu ve
derea că, aidoma crizelor prece
dente, recentele dificultăți cărora a 
trebuit să le facă față sistemul mone
tar interoccidental au un caracter 
profund obiectiv, că ele nu-și pot 
găsi explicația doar în mișcările ca
pitalurilor speculative.

Este adevărat că acțiunile specu
lative au avut un cuvînt greu de 
spus în declanșarea crizelor mone
tare, ca și asupra duratei lor. Și in 
recenta criză, în condițiile create 
de . neîncrederea creseîndă față de 
dolar, mari cantități de capitaluri 
au „năvălit" pe piețele financiare și. 
s-au convertit în monezi care pă
reau a fi mai „sigure" — ca, 'de 
pildă, marca vest-germană. Aceasta 
a provocat o scădere a cursului do
larului in raport cu marca vest-ger
mană, schimbare oficializată și prin 
reevaluarea mărcii la sfirșitul lunii 
iunie. Rezultatul a fost o' nouă de
teriorare a pozițiilor dolarului, o 
scumpire nemaiîntîlnită a aurului. 
Astfel s-a ajuns ca numai în citeva 
zile, dolarul să atingă ■ cursul minim 
din întreaga sa istorie : 2,22 
pentru un dolar. între timp, prețul 
aurului a crescut de aproape patru 
ori față de nivelul ce se menținuse 
neschimbat intre 1944 și 1970.

Ar fi.însă greșit să se limiteze cau
zele acestei noi crize a dolarului la 
creșterea valului de speculații. Ea 
are izvoare mult mai adinei.

Pe.de o parte, criza reînnoită 
se explică prin schimbările continue 
in ceea ce privește raporturile de for(ă 
pe plan economico-financiar dintre 
principalele țări occidentale. în ciu-

mărci

da potențialului lor economic impor
tant, Statele Unite nu mai au aceeași 
pondere în producția mondială și în 
comerțul mondial ca în momentul 
in care s-au pus bazele sistemului 
monetar interoccidental. Participa
rea altor țări, și în primul rind a 
R. F. Germania, Japonia, Franța, la 
producția industrială a lumii, ca și 
la schimburile internaționale de 
mărfuri, a sporit in mod continuu. 
Pe această bază, țările respective au 
putut, treptat, să-și întărească pozi
țiile monetare pmă la un asemenea 
nivel, incit, deși monezile lor nu au 
fost recunoscute ca monezi interna
ționale, au început să fie folosite in 
plățile dintre țări, alături de dolar 
sau, uneori, chiar in locul dolarului.

Pe de altă parte, criza își are ex
plicația și in faptul că, deși a deve
nit de mult evident că deficitul eco
nomic al balanței americane de plăți 
trebuie lichidat, acest lucru nu s-a 
produs. Mai mult, continua sporire a 
cheltuielilor militare a făcut ca defi
citul să se mențină, an de an noi 
sume adăugîndu-se volumului, și așa 
destul de mare, de dolari-hîrtie, exis
tent pe piața mondială.

Punctul cel mai fierbinte al crize
lor monetare din ultima vreme a 
fost piața devizelor din Republica 
Federală Germania. Aici se află im
portante capitaluri americane inves- 

, tite în economie, aici există surse 
mari de dolari legate de prezența 
trupelor S.U.A. în plus, valul infla
ționist pe piața vest-germană, ca și 
fenomenele de supraîncălzire econo
mică au alimentat dorința de cîști- 
guri rapide pe care capitalurile spe
culative le urmăresc în permanență. 
Așa se explică faptul că deși criza 
monetară se manifestă, in fond, in 
toate țările occidentale, piața devize
lor din Republica _ 
este aceea care a 
pal. șocul crizei.

După cum este
vest-german, ca și banca

Federală Germania 
resimțit, în princi-

de emisiune, s-au situat, in princi
piu, pe o poziție de neintervenție, 
promovind o liberă fluctuare a cursu
lui dolarului în raport cu marca. 
Totodată, în practică, au fost luate 
măsuri sistematice pentru o anu
mită încetinire a creșterii expor
turilor vest-germane, a fost stimulat 
importul, astfel încit intrările de do
lari să fie cit mai reduse, iar ieșirile 
respective cit mai mari. Și aceasta 
pentru că. in ultima vreme, volu
mul rezervelor monetare al R.F.G. a 
depășit considerabil pe acela al 
S.U.A. Este nevoie însă de o preci
zare, pentru a înțelege îngrijorarea 
față de marea creștere a rezervelor 
monetare vest-germane : acestea se 
compun în cea mai mare parte a 
lor din dolari, valută devenită nesi
gură.

Punctul alarmant de scăzut la care 
ajunsese cursul dolarului a determi
nat o intervenție de ultim moment 
in apărarea monezii americane. A- 
ceasta s-a făcut printr-o sporire a 
creditelor internaționale deschise 
băncii americane de emisiune în alte 
devize decit dolari, astfel incit mo
neda S.U.A. să poată fi apărată de o 
prăbușire. Nu este vorba de o soli
daritate platonică, ci de o urmare 
firească a faptului că principalele 
rezerve monetare ale celorlalte țări 
ale lumii capitaliste sînt materiali
zate nu în aur, ci în dolari. Iar o 
continuare și mai drastică a declinu
lui dolarului ar afecta profund pro
priile interese ale respectivelor 
state.

Datorită acestei intervenții, în
tr-un șir de cercuri din Europa 
occidentală s-a conturat speranța că 
recenta criză a; fost depășită. Dar nu 
trebuie uitat că. în mod curent, cri
zele trec și revin. Ceea ce rămine 
este fondul de contradicții generate 
de mutațiile din raporturile de forțe 
din lumea occidentală.

voltare, care nu trebuie să însemne 
doar o creștere a capacităților de 
producție, ci și înfăptuirea unor 
transformări majore în structurile e- 
conomice și sociale ale țărilor în curs 
de dezvoltare — se arată în raportul 
privitor la situația economică pe con
tinentul african în anul 1972, întoc
mit de Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Africa.

Realizarea obiectivelor dezvoltării, 
subliniază raportul, impune mobili
zarea deplină a resurselor umane și 
financiare naționale în slujba dezvol
tării, aplicarea într-o măsură cres- 
cîndă a științei și tehnologiei moder
ne în domeniul dezvoltării.

în 1971, arată raportul, ritmul de 
creștere economică a fost în țările a- 
fricane de numai 3,4 la sută, față de 
5.3 la sută în 1970, situîndu-se sub 
nivelul de 6 la sută stabilit ca obiec
tiv minimal in cadrul strategiei in
ternaționale a 'dezvoltării pentru de
ceniul în curs. în domeniul agricol, 
deși în primii doi ani ai deceniului 
obiectivul stabilit — de creștere a- 
nuală a producției cu circa 4 la sută 
— a fost realizat, situația se menține 
în continuare îngrijorătoare datorită 
persistenței unui nivel scăzut al pro
ductivității și nefolosirii depline a 
mîinii de lucru. Documentul eviden
țiază semne încurajatoare în dezvol
tarea educației și a sistemului de o- 
crotire a sănătății.

Președintele Consiliului 
de Stol al B. P. Bulgaria, 
Todor Jivkov, a primit, simbătă, pe 
James Callaghan, purtătorul de 
cuvînt pentru problemele de politi
că externă al „cabinetului de 
schimb" laburist, și pe Ronald Hay
ward, secretar general al Partidului 
laburist din Marea Britanie, aflați 
în vizită în Bulgaria. Au fost dis
cutate relațiile dintre Bulgaria și 
Marea Britanie, precum și proble
mele securității și colaborării euro
pene.

Biroul Parlamentului vest- 
european (or£an consultativ al 
Pieței comune), întrunit de citeva 
zile la Londra, a hotărît în unani
mitate autorizarea constituirii unui 
grup al deputaților comuniști în ca
drul- adunării parlamentare de la 
Strasbourg. După cum relevă a- 
genția France Presse, grupul depu
taților comuniști va putea fi insti
tuit în Parlamentul vest-european în 
luna septembrie, deîndată ce adu
narea va ratifica hotărîrea în acest 
sens a biroului.

Băncile centrale occiden
tale vor fi autorizate să vîn- 
dă aur pe piețele libere în 
cadrul unui sistem monetar 
reînnoit, a declarat la încheierea 
reuniunii de la Washington a suple- 
anților „Comitetului ' 
Fondului Monetar
(F.M.I.) președintele acestui orga
nism, Jeremy Morse.

celor 20“ al
Internațional

cunoscut, guvernul 
federală Bonn '■

N. S. STĂNESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA II București, Piața Scînteit, Tel. 17 60 10.

„Atlasul
în capitala Austriei 

a avut loc recent pre
zentarea „Atlasului ță
rilor dunărene", întoc
mit sub egida Institu
tului austriac de studii 
Est și Sud-Est europe
ne. Realizare de sea
mă in domeniul carto
grafiei, fără precedent 
pentru ansamblul zo
nei dunărene, 'atlasul 
este rodul colaborării 
intense a geografilor 
din diferite țări ale 
acestei regiuni. O con
tribuție 
avut la realizarea sec
țiunilor atlasului pri
vitoare la țara noastră 
Institutul de geografie 
ți geologie al Acade
miei Republicii Socia
liste România (prof. V. 
Ivanovici și prof. C. 
Herbst), precum și In
stitutul de geografie 
de pe lingă Universi
tatea din Cluj (prof. 
T. Morariu):

Atlasul, editat in ger
mană, engleză, frăn-

deosebită a

țărilor dunărene"
ceză și rusă, prezintă, 
prin intermediul a pes
te 350 de hărți, cadrul 
natural, situația de
mografică, organizarea 
socială, economică, 
transporturile și turis
mul țărilor aflate in 
bazinul Dunării.

Elaborarea atlasului 
se înscrie in sfera pre
ocupărilor multiple ale 
Institutului de studii 
Est și Sud-Est europe
ne din Viena, vizind 
prezentarea, în cercu
rile de specialitate și 
in rindurile publicului 
larg din Austria și din 
alte țări, a realităților 
din statele socialiste.

„Destinderea evident 
progresivă in relațiile 
Est-Vest, care a nete-, 
zit. drumul spre Con
ferința general-euro- 
peană pentru securita
te și colaborare — 
sublinia unul din con
ducătorii institutului la 
conferinfa de presă

ocazionată de prezen
tarea atlasului — a de
terminat un nou și viu 
interes în lumea. occi
dentală față de statele 
din estul și sud-cstul 
continentului euro
pean".

„Lucrarea — ne de
clara la rindul său 
prof. dr. Kurt Wesely, 
membru al conducerii 
institutului — repre
zintă o contribuție u- 
tilă la alcătuirea unei 
imagini cuprinzătoare 
a dezvoltării economi
ce și sociale a țărilor 

a 
Europei, resurselor și 

Iar

din această parte

potențialului lor. 
cunoașterea tuturor a- 
cestor elemente mar
chează un punct de 
plecare pentru dezvol
tarea colaborării mul
tilaterale între țările 
europene".

Corneliu VLAD
Viena

Acordul do colaborare 
dintre C.A.E.R. și Finlanda3 
intrat în vigoare la 14 iulie. Acordul 
este menit să ducă la dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico- 
științifice dintre țările membre ale 
C.A.E.R. și Finlanda.

Convorbiri tanzaniano- 
burundeze. La Dar es Salaam 
au început convorbirile între minis
trul de externe al Tanzaniei, John 
Malecela, și ministrul de externe al 
statului Burundi, Artemon Simba- 
niye, în vederea soluționării proble
melor care au dus la incidentele de 
la granița dintre cele două țări. A- 
ceste convorbiri au loc la puțin timp 
după publicarea unor declarații prin 
care părțile s-au acuzat reciproc 
provocarea unor noi incidente 
frontiera lor comună.

Și-a încheiat vizita ofi
cială în R. P. Bulgaria pre
ședintele R. P. Congo, președintele 
C.C. al Partidului Congolez al Mun
cii, Marien N’Gouabi. La aeroportul 
din Sofia, președintele congolez a 
fost condus de Todor Jivkov, Stanko 
Todorov și de alți conducători de 
partid și de stat bulgari.

Deficitul balanței de 
plăți a Japoniei pe luna iu- 
nie a fost de 960 milioane de do
lari, a anunțat Ministerul japonez al 
Finanțelor. Aceasta reprezintă o di
minuare față de nivelul-record de 
1 185 milioane de dolari, cit a fost 
consemnat în luna mai.

de 
la

Oficialități americane și 
japoneze vor examina> începînd 
de luni, la Tokio, o serie de aspecte 
ale relațiilor bilaterale, intre care .un 
loc important va reveni, potrivit ofi
cialităților japoneze citate de agen
ția France Presse, problemei cultu
rilor de soia, deoarece 90 la sută din 
consumul anual depind de impor
turile americane. Se remarcă absen
ța experților economici din delega
ția americană, care va fi condusă de 
secretarul de stat William Rogers, 
partenerul său la convorbiri fiind 
ministrul nipon al afacerilor exter
ne, Masayoshi Ohira.

Peste 20 de echipaje 
pompierilupta de doua zile 
potriva flăcărilor care au cuprind, 
clădirea arhivei militare din orașul 
american Overland, din statul Mis
souri. în incinta acestei arhive — 
cel mai mare depozit de documen
te military din S.U.A. — se află, in
tre altele, dosarele complete ale ce
lor peste 56 milioane de foști com
batanți din toate armele ai forțe
lor armate ale Statelor Unite.

de
im-

La Budapesta a încetat 
din viață, în urma 
cord, ministrul culturii . 
gare, Pal Ilku, membru 
P.M.S.U. Funeraliile vor 
18 iulie.

unui atac de
al R.P. Un- 
i al C.C.

avea loc
al 
la

In

EGIPT

fi fost amînată vizita
S.U.A. a președintelui Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, programată 
înceapă la 17 iulie, s-a anunțat 
Casa Albă.

să 
la

Noi obiective industriale
și social-culturale

vor fi inaugurate cu prilejul 
aniversării Revoluției 
de Ia 23 iulie 1952

Balanța comercială 
Italiei
cinci luni ale acestui an un deficit 
de 1 202 miliarde lire, față de nu
mai 159 miliarde lire în aceeași pe
rioadă a anului trecut, s-a anunțat 
oficial la Roma.

a
înregistrat în primele

de14 (Corespondență
N. Lupu). — Cu prilejul

21-a aniversări a Revolu- 
23 iulie 1952, dr. Abdel 

Hatem, vicepreședinte al

CAIRO 
la Nicolae 
celei de-a 
ției de la 
Kader 
Consiliului de Miniștri, va inaugura 
30 noi obiective industriale și social- 
culturale la Cairo și in diferite gu- 
vernorate. Presa egipteană relevă e- 
forturile depuse de Egipt pentru 
dezvoltarea continuă a economiei na
ționale, succesele obținute în diver
se sectoare de activitate în ultimele 
decenii, ărătînd că producția indus
trială a țării a crescut de 5,5 ori 
față de 1952, iar suprafețele agricole 
au fost considerabil extinse. Tntr-un 
articol consacrat sistemului de iri
gații inaugurat recent în oaza Fa- 
youm, ziarul „Progres egyptien“ 
scrie că acesta constituie una din
tre cele mai importante realizări ale 
ultimilor ani.

Mostre adunate după grindina care 
s-a abătut, zilele acestea, asupra 
regiunii din preajma orașului Torino 
(Italia), provocînd pagube materiale 

considerabile
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