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La' 1'7 iuliei tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Roritân, a'pri
mit delegația Partidului Laburist 
din Marea Britanie, formată, din 
James Callaghan, vicepreședinte și 
trezorier ăl "partidului, "și Ronald 
G. Hayward, secretar general al 
Partidului Laburist.

La primire au luat parte tova
rășii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P1C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., și Lucian Drăguț, 
vicepreședinte al Consiliului Cen

tral de' Control" Muncitoresc "al ac- 
tivității Economice și Sociale.

Cu acest prilej s-a procedat la 
un schimb de opinii cu privire la 
problerhe actuale ale situației po
litice din Europa și din întreaga 
lume.

Dind o apreciere pozitivă actua
lei evoluții a- raporturilor româno- 
britanice. de ambele părți a fost 
exprimată hotărîrea de a acționa 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
legăturilor dintre România și Ma
rea Britanie. în interesul celor 
două popoare, al păcii, securității 
și colaborării internaționale.

în cursul convorbirii, referitor la 
situația din Europa, au fost saluta

te rezultatele primei faze a Con
ferinței europene pentru securitate 
și cooperare. S-a apreciat că rezol
varea problemelor internaționale 
reclamă în mod necesar participa
rea directă a tuturor statelor, ast
fel încît soluțiile să fie conforme 
cu interesele și aspirațiile tuturor 
popoarelor. în acest cadru s-a rele
vat rolul și însemnătatea O.N.U. și 
a altor organizații internaționale în 
promovarea cursului' spre destinde
re, întărirea colaborării între state 
pe baze de egalitate, interes re- 
ci'proc și asigurarea unei păci trai
nice.

‘Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
marți după-amiază a sosit în Ca
pitală, într-o vizită neoficială în 
țara noastră, președintele Republi
cii Africa Centrală, general de ar
mată Jean Bedel Bokassa, îm
preună cu soția, doamna Catherine 
Bokassa.

Expresie a bunelor raporturi ro- 
mâno-centrafricane, această vizită 
va prilejui o nouă și fructuoasă 
întîlnire între șefii de stat ai ce
lor două țări, consacrată dezvoltă
rii relațiilor de prietenie și co
laborare bilaterale, în interesul 
ambelor popoare, al afirmării aspi
rațiilor de pace și progres în lume.

Ceremonia sosirii înaltului oas
pete a avut loc pe aeroportul 
Otopeni, unde au fost arborate, 
cu acest prilej, drapelele de stat 
ale României șî Republicii Africa 
Centrală. Pe frontispiciul aerogării 
se aflau portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Jean Bedel 
Bokassa, iar pe mari pancarte era 
înscrisă urarea : ..Bun sosit în 
România președintelui Republicii 
Africa Centrală, general de arma
tă Jean Bedel Bokassa".

în întîmpinarea solilor poporu
lui centrafrican au venit președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 

cu tovarășa Elena Maurer,, tova
rășii Gheorghe Cioară, Constantin 
Băbălău, Vasile Patilineț. Ion Pă- 
țan, Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor externe, 
și alți membri ai' guvernului, ge
nerali și ofițeri superiori.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Bangui, Gheorghe Popescu, 
și Alberto Sato, ambasadorul Re
publicii Africa Centrală la Bucu
rești.

La ora 17,00, aeronava preziden
țială a aterizat.

La coborîrea din avion, preșe
dintele Jean Bedel Bokassa și so
ția, Catherine Bokassa. au fost sa
lutați cu cordialitate de președin
tele Nicolae Ceaușescu și de tova

rășa Elena Ceaușescu. Cei doi șefi 
de stat iși string cu căldură mîi- 
nile. se îmbrățișează.

Șeful statului centrafrican pre
zintă președintelui Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu personalitățile oficiale 
care îl însoțesc : Josep Potolot, mi
nistrul afacerilor externe. Louis 
Alazoula, ministru delegat la preșe
dinție, însărcinat cu misiuni spe
ciale, Alexis Tacheouki, secretar 
de stal la președinție, însărcinat cu 
secretariatul general. Magloire 
Bomba, ambasador itinerant la 
M.A.E.

La rîndul său. președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România prezintă persona
litățile române venite în intîmpi- 
nare.

Conducătorii celor două state 
primesc raportul comandantului 
gărzii de onoare. Sînt intonate, 
apoi, imnurile de stat ale celor 
două țări.

înaltului oaspete îi sînt prezen
tate oficialitățile române aflate pe 
aeroport.

Un grup de pionieri oferă ceior 
doi președinți, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Catherine 
Bokassa buchete de flori.,.

în încheierea ceremoniei" a avut 
loc defilarea gărzii de onoare.

în aclamațiile a numeroși bucu- 
reșteni, ale studenților centrafri- 
cani aflați pe aeroport, care-i sa
lută cu căldură, cei doi șefi de 
stat iau loc într-o mașină escor
tată de motocicliști, îndreptîndu-se 
spre Capitală.

La reședința înaltului oaspete, 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, a avut loc o scurtă con
vorbire între președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jean Be
del Bokassa.

★
în aceeași zi au avut loc la 

Ministerul Comerțului Exterior 
convorbiri economice româno-cen- 
trafficane.

Cu acest prilej au fost analiza
te măsurile menite să asigure dez
voltarea cooperării economice pe 
multiple planuri între cele două 
țări. (Agerpres)
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viața in deplină 
concordanță cu 
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DIN SCRISORILE 
CITITORILOR 

NOȘTRI

Inillnlrea de la Brioni 
■ire tovarășii 
Nicolae tavii 
si losip Broz Tito 

o nona expresie a colaborării 
prieîeoesîi româno-iugoslave
@ Consacrare la cel mai înalt nivel
@ Perspectivă amplă sub egida prestigioasei 

autorități a celor doi președinți
® Moment pregnant al unei tradiționale prac

tici bilaterale, cu semnificație internațională 
de deosebită actualitate

ÎN ACESTE ZILE, ÎN TOATE ÎNTREPRINDERILE

DUNARI GENERALE
NI LOR MUNCII

EmTOKSALUL HOSTRU, ÎN PAGINĂ A III-A

A apărut; Cuvintarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 
la ședința comună a Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, a Consiliului Su

prem al Dezvoltării Economice și Sociale și a 

Consiliului de Miniștri

EDITURA POLITICĂ 13 iulie 1973

Ampla cronică a relațiilor fră
țești româno-iugoslave s-a îmbo
gățit, in ultimele zile, cu o nouă'și 
remarcabilă pagină. Așa cum se 
știe. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R.. președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu și 
însoțit de președintele Consiliului 
de Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, de alți conducători de: 
partid și de stat, au făcut o vizită 
de prietenie in țara vecină, la in
vitația președintelui Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele U.C.I., tovarășul losip 
Broz Tito. întîlnirea de lucru, con
vorbirile intre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două tari' 
au demonstrat, și de această dată," 
caracterul profund constructiv al 
schimburilor de vizite și contacte
lor directe la cel mai inalt 'ni<el, 
rodnicia acestei practici devenite 
tradiționale in raporturile re
ciproce.

Simpatia, afecțiunea și conside
rația cu care solii poporului ro
mân au fost înconjurați de condu
cătorii (ării-gazdă, de opinia pu
blică iugoslavă, atmosfera de caldă 
prietenie și cordialitate tovără
șească in care s-a desfășurat noua 
întîlnire — a 11-a in ordine cro
nologică — intre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito au 
constituit o nouă și convingătoare 
expresie a simțămintelor de stimă, 
respect reciproc și solidaritate ce 
unesc popoarele noastre, simțămin
te cu adinei rădăcini in trecutul 
istoric și care se manifestă cu 
strălucire in anii noștri, ai socia
lismului.

După cum arată faptele de zi cu 
zi. românii și iugoslavii, ca buni ve
cini. animați de aceleași țeluri și 
aspirații fundamentale, doresc să 
aprofundeze și mai mult cunoaște
rea reciprocă și prietenia strinsă 
care ii leagă, să amplifice schim
burile de bunuri materiale și va
lori spirituale, să conlucreze atit 
in opera de edificare a orinduirii 
noi, socialiste, cit și pe planul pro
movării idealurilor de pace, secu
ritate și progres ale tuturor po
poarelor.

Răspunzind tocmai acestor do
rințe. întilnirea de la Brioni a 
avut ca obiect un schimb de păreri 
cu privire la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie intre România și Iugo

slavia. între P.C.R. și U.C.T. și cu 
privire la un șir de probleme, inter
naționale actuale, rezultatele fruc
tuoase ale convorbirilor aflîndu-și 
sintetizarea in Comunicatul comun 
publicat ieri.

O primă și îmbucurătoare con
cluzie a convorbirilor : colaborarea 
reciprocă pe diferite planuri ur
mează și va urma un curs continuu 
ascendent — acțiunile întreprinse 
de la ultima întîlnire a celor doi 
președinți, in mai 1972 la Porțile 
de Fier, fiind edificatoare in acest 
sens. In mod deosebit a fost sub
liniată importanța noilor măsuri și 
a ințejegerilor realizate cu privire 
la colaborarea economică de per
spectivă. dezvoltarea cooperării și a 
altor forme de colaborare in pro
ducție, a protocolului adițional de 
schimburi de mărfuri pe anii 1973— 
1975, contribuția adusă la intensifi
carea colaborării, care conferă o 
bază stabilă raporturilor reciproce. 
Punindu-se in evidență însemnăta
tea pe. care o prezintă numeroasele 
întilniri care au loc intre reprezen
tanții celor două țări și relevin- 
du-se.in special caracterul fruc
tuos al înlîlnirii din septembrie 
1972 dintre ' președinții guvernelor 
român și iugoslav, ■ tovărășii Ion 
Gheorghe Maurer și Gemal Biedici. 
s-a exprimat dorința comună de a 
se continua practica ce și-a dovedit 
din' plin utilitatea, a contactelor di
recte la toate nivelurile. Totodată, 
pornindu-se de la posibilitățile 
sporite existente pentru amplifica
rea in continuare a relațiilor ro
mâno-iugoslave pe baza egalității 
în drepturi și avantajului reciproc, 
au fost trasate noi jaloane pentru 
lărgirea și îmbogățirea colaborării 
reciproce in cele mai variate do
menii'— politic, economic, tehnico- 
științific. al micului trafic de fron
tieră. culturii, invățămintului. in
formațiilor etc. Evident, o aseme
nea evoluție slujește atit interese
lor de progres ale celor două țări 
și popoare, cit și intereselor gene
rale ale colaborării internaționale 
și păcii.

Sintetizind rezultatele schimbului 
de păreri pe acest plan, in toastul 
rostit la dineul de duminică seara, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat : „In cursul convorbirilor, 
pe lingă constatarea că relațiile 
noastre merg deosebit de bine, am

(Continuare in pag. a VII-a)
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FAPTUL
DIVERS

CULTIVAREA RĂSPUNDERII 
PENTRU CALITATEA PRODUSELOR - 

OBIECTIV Al MUNCII POIITICE DE MASĂ
Sturioni
de acvariu

Un acvariu, oricit de volu
minos ar fi el, nu poate fi so
cotit decit o picătură de... mare. 
Și totuși intr-o, astfel de pică
tură devenită celebră, cum este 
acvariul din- Constanța, care 
numără 130 de specii de vietăți 
marine, sălășluiește cea mai 
mare colecție din lume a celor 
mai bătrini pești existenți — 
sturionii. Ei ocupă bazinul cen
tral al acvariului, stirnind in
teresul vizitatorilor și al spe
cialiștilor. Alături de acești 
uriași ai mărilor, colecția acva
riului s-a imbogățit de curind 
cu o nouă piesă : broasca țes
toasă „Caretta caretta" (cintă- 
rește 40 kg), pescuită in Marea 
Mediterană.

In articolul „Uneltele agitatorului" apărut in „Scînteia" nr. 9 483 din 
18 aprilie a.c. se releva experiența organizației de partid din între
prinderea integrată de lină din Constanța în munca politică de masă 
consacrată îndeplinirii cincinalului înainte de termen. Am revenit aici 
după exact trei luni, pentru a vedea în ce măsură se asigură în con
tinuare activitatea conjugată a tuturor formelor și mijloacelor muncii 
politice de masă în sprijinul producției. Consemnînd. faptul că, între 
timp, agitatorii, colectivele gazetelor de perete, stației de radioampli
ficare, brigăzii artistice de agitație etc. și-au îmbogățit experiența, 
și-au perfecționat activitatea, prezentăm in cele ce urmează un alt 
aspect din munca politică de masă a organizației de partid : lansarea 
unei acțiuni pentru imbunătățirea calității produselor.

Voiaj cu... 
stop!

Autoturismul .,Skoda S-100", 
cu nr. de circulație 7—B—7178, 
ajunsese la intersecția dintrfe 
Calea Bucureștiului și stradă 
Zizin din Brașov. Intrucît cir
cula neregulamentar, agentul de 
circulație Gh. Ghencianu i-a 
făcut semn celui aflat la volan 
să oprească. Acesta insă a apă
sat brusc pe accelerator. Oprind 
autoturismul condus de Sorin 
Capriceru din Brașov, agentul 
de circulație a pornit imediat în 
urmărirea lui. Aproape de Pre
deal l-a determinat, în sfirșit, 
să tragă pe dreapta. Cînd i s-au 
cerut actele la control, Viorel 
Vijulan, din Tg. Jiu, a prezentat 
un permis de conducere 
iar despre mașină nu știa 
că „o găsise" pe o stradă 
Petroșani. Colindase cu Ca 
mai multe orașe din țară, 
acum se îndrepta spre 
Așa stînd lucrurile, voiajul i-a 
fost întrerupt imediat, 
„un concediu" de 
durată.

fals, 
decit 

din 
prin 

iar 
litoral.

pentru 
mai lungă

Decizie grea
Lungă, ju-In comuna Valea

dețtil Alba, a fost renovată cu 
un an in urmă baia comunală 
din localitate. Cu acest prilej a 
fost înlocuită întreaga instalație 
de apă. Și totuși baia nu func
ționează nici in prezent, ințru- 

, cit nu are pompă, de alimentate i 
cu apă. Edilii locali nu s-aii Ho- 
tărit incă ce tip de pompă să 
cumpere, deși acestea se găsesc 
chiar la magazinul din comună. | 
Probabil că după ce se vor 
cide, se vor ține toasturi, 
mare... pompă !

de- 
Cu

Intitulată sugestiv „1973 — anul 
calității superioare a produselor 
noastre", acțiunea a polarizat atenția 
și eforturile întregului colectiv.. în
cheierea primului semestru al anu
lui a prilejuit și un prim bilanț al 
eficienței ei : indicele de calitate al 
produselor s-a ridicat la 97,30 la 
sută ; prin sporirea produselor de ca
litatea I s-au obținut economii in 
valoare de aproape 2,5 milioane lei.

Firesc, declanșarea acțiunii a 
fost pregătită printr-o serie de adu
nări generale de partid. Intre acestea, 
ședința comună a comuniștilor de la 
secția finisaj și de la secția țesăto- 
rie, organizată cu sprijinul comitetu
lui de partid pe fabrică, a avut un 
rol deosebit. Obiectul dezbaterilor a 
fost cit se poate de concret : măsu
rile ce trebuie luate pentru a deter
mina dispariția unor valuri de stofe 
cu defecte ca cele expuse, Ia vederea 
tuturor, în sala de ședință. Adunări 
similare au mai avut loc în secțiile 
filatură pieptănată, C.T.C.-țesătorie. 
A urmat apoi o plenară a comitetului 
de partid, care a stabilit modul in 
care urmează să fie susținute măsu
rile tehnico-organizatorice prin mun
ca politică de masă. Totodată, in 
urma analizării aprofundate a cau
zelor care determinau apariția unor 
produse de slabă calitate s-au sta
bilit extinderea metodei autocontro
lului pe faze și operații, repartizarea 
unor comuniști cu o înaltă calificare 
la controlul C.T.C., introducerea a- 
cordului global.

Concomitent, s-au luat măsuri in 
vederea concentrării acțiunilor agi
tatorilor, gazetelor de perete, a colec
tivelor care răspund de agitația vi
zuală spre cultivarea responsabilității 
față de calitatea produselor. Discu
țiile de la om la om pe 
această temă au devenit un 
obiectiv principal în activitatea 
agitatorilor. Iată un exemplu : 
din grabă, din dorința de a realiza 
cit mai mult, unele muncitoare din 
secția finisaj „săreau" peste faza u- 
midificat. Sesizînd fenomenul, agi
tatoarea Florica Raita și-a invitat 
colegele la o discuție și, cu tact, cu 
răbdare, le-a demonstrat greșeala : 
„Fără a neglija cantitatea, pe noi ne 
preocupă în primul rind calitatea. 
Ștofa neumezită nu se presează co
rect, nu „prinde" . lustrul necesar, 
ceea ce, evident, dăunează calității". 
Și, cu firescul unui procedeu intrat 
în obișnuință, ea a făcut o demon
strație practică, arătind, concret, me
todele folosite de ea, modul in care 
își organizează munca.

Am relatat nu întîmplător acest 
moment din activitatea unei agita
toare. Asemenea acțiuni au loc 
frecvent în secții, deseori pe baza 
argumentelor furnizate de „Buleti
nul calității", editat lunar. Cu- 
prinzînd date despre realizările 
fiecărei secții — de la recepția ma
teriilor prime și pînă la produsul fi
nit — buletinul evidențiază, totodată, 
volumul semiproduselor acceptate, 
respectiv respinse din punct de ve
dere calitativ, defectele și cauzele a-

Dealtminteri tocmai această, expe- 
.riență a determinat organele locale 
de partid să organizeze aici schim
buri de experiență cu participarea 
unor cadre și activiști de partid din 
întregul județ.

Notabil este și faptul că puterea de 
influențare a agitației vizuale este 
amplificată datorită practicii agitato
rilor de a detalia chemările scrise pe 
panouri. Iată un exemplu : Maria A- 
vasiloaie, secretara organizației de 
bază din schimbul A, secția țesătorie, 
sesizînd că unele muncitoare ignorau, 
adesea, așa-zisele „defecțiuni mă
runte", a organizat o scurtă discuție 
despre semnificația chemării de pe 
primul dintre panourile de care a- 
minteam în rîndurile de mai sus. A 
făcut atunci un simplu calcul pentru 
a demonstra cit pierde întreprinde
rea, cit pierde o țesătoare datorită 
unei „simple" rărituri : înmulțind 
21,40 lei — echivalentul pierderii, ca 
urmare a scăderii calității țesăturilor 
— cu numărul defecțiunilor consta

VIAȚA DE PARTID
Din nou despre experiența 

unei întreprinderi constănțene

cestora pe faze de fabricație, impli
cațiile calității necorespunzătoare a- 
supra activității financiare, numărul 
refuzurilor și al reclamațiilor con
semnate pe durata unei luni. Exem
plele obținute pe această cale consti
tuie pentru agitatori subiecte pe 
marginea cărora ei organizează frec
vent discuții de la om la om, convor
biri în grupuri, schimburi de experi
ență și demonstrații practice, contri
buind astfel — după cum se apreciază 
în întreprindere — la reducerea sub
stanțială a rebuturilor și îmbunătă
țirea calității produselor.

O experiență valoroasă există aici 
și in folosirea agitației vizuale. Ca
racterul concret, concis, tematica di
versă sporesc contribuția acesteia la 
creșterea responsabilității față de ca
litatea produselor. Iată citeva din în
demnurile ce pot fi citite la locurile 
de muncă : „Țesători 1 Nu uitați că 
pierderile provocate de defectele de 
calitate echivalează cu 21,40 lei pen
tru fiecare răritură, desitură. carou 
deformat : acordați toată atenția îm
bunătățirii calității produselor !“ ; 
..Reglarea corespunzătoare a mașini
lor de pieptănat duce. la scăderea ‘de
șeurilor cu 2 la sută, ceea ce contri
buie la îmbunătățirea calității pro
duselor și la o creștere a producției 
zilnice cu 43 kg fire" ; „O țeava de 
fire dată la deșeuri înseamnă o pier
dere de 25 lei" etc.

tate numai în ziua aceea, a rezultat 
o cifră frumușică. Apoi a întrebat : 
ne putem permite să irosim o ase
menea sumă ? Fetele nu au răspuns. 
Au înțeles în schimb valoarea „lu
crurilor mărunte" și și-au schimbat 
de atunci atitudinea.

Cu bune rezultate este folosită aici 
în sprijinul producției brigada artis
tică de agitație. Recurgind consec
vent la genul scurt, la obiect, și eli- 
minînd din programele sale umorul 
ieftin, „pur distractiv", aceasta pre
zintă deseori spectacole consacrate 
luptei pentru îmbunătățirea calității 
produselor, întărirea disciplinei in 
muncă, a responsabilității față de 
produsele realizate. Cităm citeva 
versuri din ultimul program, intitu
lat „Fire" : „Eu sint filatoare / Și eu 
țesătoare / Și1 tot noi controloare. / 
N-așteptăm C.T.C.-ul să observe no- 
peul (firul îngroșat), /. Eu lucrez, eu 
controlez și tot eu sancționez / Căci 
pretenția mea e clară : calitate supe
rioară...". Spectacolele brigăzii — 
programate in fiecare lună și nu nu
mai cu prilejul unor zile festive — se 
desfășoară, adesea, în secții. Ultimul 
dintre ele a fost prezentat atit in 
sala de festivități a întreprinderii, cit 
ș‘i in secțiile finisaj, repansat. spălă
torie și pieptănărie, la căminul de 
fete și, apoi, la stația de radioampli
ficare.

în munca politică de masă și-a gă

sit un loc bine definit și stația de 
radioamplificare. „Fruntașii calității 
la microfon", „Tribuna experienței 
înaintate", „Rebutul acuză", „Cu mi
crofonul prin secții" sînt doar citeva 
dintre emisiunile stației în cadrul 
cărora sînt evidențiați, zilnic, frun
tașii în lupta pentru îmbunătățirea 
calității produselor, metodele înain
tate de lucru folosite în diferite sec
ții, sint criticați, nominal, cei care 
nu-și îndeplinesc normele de cali
tate ele.

Desigur, ar putea fi consemnate 
numeroase alte aspecte ale muncii 
politice de masă în sprijinul îmbună
tățirii calității produselor. Din păcate 
însă, alături de o serie de rezultate 
bune, așa cum am arătat, coexistă 
aici și manifestări de formalism, ne
glijențe în munca politică de masă. 
Este, bunăoară, cazul gazetelor de 
perete, cărora. în comparație cu alte 
mijloace educative, li se acordă o mai 
mică atenție. La gazeta de perete 
„Textilistul", spre exemplu, am găsit 
articole datate... cu 3 luni în urmă. 
La finisaj, gazeta de perete dispă
ruse complet. Nu știa de existența ei 
nici tovarășa Victoria Bungă, secre
tara organizației de bază. „O s-o 
căutăm și o s-o repunem", a fost sin
gurul răspuns ce ni s-a dat. „Căuta
tă" ar trebui să fie și activitatea agi
tatorilor din secțiile repansat, filatură 
cardată, spălătorie și sectorul apre- 
tură. Pentru că, la un sondaj, unii 
nu știau că sînt agitatori, iar alții... 
nu-și aminteau ce acțiuni concrete 
au întreprins în ultimele două săp- 
tămîni.

Evident, este de datoria comitetu
lui de partid să asigure generaliza
rea experienței înaintate în munca 
politică de masă în toate secțiile, 
și îndeosebi în schimburile II și III, 
să stabilească măsuri pentru îm
bunătățirea in continuare a cali
tății produselor la toate eșaloanele și 
in toate locurile de muncă, pentru 
lărgirea sortimentelor corespunzător 
cu cerințele populației și cererile de 
pe piața externă.

Firesc, în sprijinul acțiunii lan
sate la începutul acestui an, care se 
dovedește de cea mai mare însemnă
tate pentru bunul mers al producției, 
trebuie să fie folosit intregul arsenal 
al muncii politice de masă pentru 
a determina ca fiecare salariat al în
treprinderii să înțeleagă că ridicarea 
calității produselor este o sarcină de 
partid, un comandament patriotic.

loan VLANGA
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Ursul • •

stînă
co-Ghișoiu. din

(Vilcea), a fost
Ciobanul Gh. 

muna Vaideeni . 
adus, cu o lună în urmă, la spi
talul din Rm. Vilcea intr-o sta
re deosebit de gravă. Numai 
printr-o întîmplare — fericită 
dacă se poate spune așa — a 
scăpat cu viață din ghearele 
unui urs care l-a atacat. De a- 
tunci, același urs a apărut in 
mai multe rinduri printre tur
mele aflate pe pajiștea munte
lui Cumpene, omorînd pină 
acum 40 de oi. Anunțată de cele 
intîmplate, filiala județeană de 
vînătoare .a trimis un vînător, 
însă, după o noapte de veghe, 
acesta s-a lăsat păgubaș. Nestin
gherit, ursul continuă să dea și 
astăzi iama pe la stine. _ Oare 
nu se încumetă nimeni să-l 
la ochi ?

Piese la
„muzeul"
nepăsării

iâ

în cronica modernizării 
Focșanilor, anul 1973 va 
trebui consemnat cu ma
juscule : el marchează cel 
mai înalt ritm de dezvol
tare. de prefaceri și în
noiri edilitare. în acest 
an au termen de punere 
in funcțiune fabrica de 
ștanțe, dispozitive, matri
țe și scule așchietoare, 
fabrica de lapte, cea de 
piine și una de mezeluri, 
un complex pentru pre
pararea vermutului și a 
șampaniei. în toamnă, 
pentru prima oară, își vor 
deschide larg ușile un 
grup școlar al M.I.C.M., o 
școală profesională de 
construcții, o școală ge

FOCȘANI 73
nerală cu 24 săli de cla
să, citeva grădinițe și 
creșe. Peste 1 100 de fa
milii se vor muta in case 
noi.

în străvechea grădină 
publică, peste puțin timp 
va fi inaugurată moderna 
casă de cultură a Sindi
catelor. Prin muncă vo
luntară, tinerii și vîrstni- 
cii au amenajat spre sud 
un vast parc sportiv, care 
cuprinde 2 terenuri de 
fotbal, 4 de volei și bas
chet, 4 de tenis de cimp 
și cîteva piste de atle
tism.

Pe vechea albie a Mil- 
covului. in centrul orașu
lui a’ prins contur defini

tiv „Piața Unirii". Așa 
cum se vede și în mache
tă, pe o latură se înalță 
sediul politico-administra- 
tiv al județului, iar in 
fața acestuia, pe cealaltă 
latură, un modern hotel 
turistic cu 200 locuri care 
va fi deschis peste foarte 
puțin timp. Un . „ecran" 
de blocuri cu 10 etaje, cu 
magazine la parter — 
care va fi terminat spre 
sfirșitul anului —, închide 
latura vestică. Piața pro- 
priu-zisă va avea un pa
viment de marmură și 
granit, un ansamblu de 
spații verzi, oglinzi de 
apă, iluminare adecvată, 
arbuști ornamentali, toate

din 
mai 
re- 

fost 
de 
in

Muzeul „George Enescu" 
Capitală a fost inchis cu 
mult timp in urmă pentru 
parații. Aceste lucrări au • 
terminate de circa doi ani 
zile, dar cu toate acestea
curtea muzeului se află expuse, 
la vedere, numeroase țevi de 
schelărie. Cu toate diligentele 
întreprinse de conducerea mu
zeului, ele nu au fost nici pină 
acum ridicate de către construc
tor. Să le socotească cumva 
unitatea constructoare „piese de 
muzeu" ? Ar fi cel mult un 
„muzeu" al nepăsării. Și nepă
sării nu i se ridică neapărat sta
tuie. Dimpotrivă I

Neatenție 
tragică

încărcat cu 30 de muncitori, 
autobuzul 32—B—1904, proprie
tatea Trustului de izolații pen
tru lucrări industriale Bucu
rești, ieșise din incinta Termo
centralei Doicești și se apropia 
de trecerea de nivel peste calea 
ferată Tirgoviște-Pietroșița. O 
linie ferată secundară, ce-i 
drept, puțin circulată. Acesta nu 
era însă un motiv ca șoferul să 
nu fie cu ochii in patru. Dar 
cum el n-a procedat așa, în 
clipa cînd a ajuns pe linia fe
rată, a fost surprins de trenul 
de persoane nr. 1433 care venea 
de la Tirgoviște. Rezultatul a 
fost tragic. Un copil in virstă de 
14 ani aflat în cabina autobu
zului a decedat, iar conducătorul 
auto Ionel Boiangiu a fost rănit 
grav.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID
ți corespondenții „Scînteii"

dominate de un impună
tor monument al Unirii 
aflat in execuția sculpto
rului Ion Jalea.

In încheiere ar mai tre
bui amintite efectele plă
cute ale acțiunii din 
primăvara . acestui ân, 
cînd, cu mic, cu mare, 
focșănenii au plantat in 
peluze zeci de mii de 
trandafiri și arbuști orna
mentali; expresie a dorin
ței unanime de a întineri 
și înfrumuseța localitatea 
in care trăiesc și mun
cesc.

Ion N1STOR
corespondentul „Scînteii"

Am vizitat unul ' din 
șantierele eentrale ale o- 
rașului — din zona fa
bricii de confecții — unde 
am văzut multe construc
ții, care au ieșit ca din 
pămînt, prin hărnicia și 
ingeniozitatea construc
torilor. Aici, ca peste tot, 
noțiunea de șantier a pri
mit un conținut nou, de
venind ăl doilea loc de 
muncă al cetățenilor. în 
vecinătatea fabricii, in
tr-o zonă verde, se ridi
că căminul de’ fete, dat 
in folosință in luna iunie 
a.c., cuprinzind camere 
confortabile pentru pri
mirea a peste 300 de 
angajate ale noilor o- 
biective, in care lucrea
ză în special femei. La 
ridicarea acestei clădiri, 
prevăzută cu bibliotecă,

club, bucătărie, săli de 
primire a oaspeților etc, 
au muncit și s-au bucu
rat alături de uteciști 
și „veteranii" fabricii de 
confecții. In apropidrea 
căminului se schițează o 
altă construcție volumi
noasă. Este grupul ate- 
lierelor-școală, cuprin
zind 10 ateliere. în care, 
incepînd din noul an șco
lar, vor efectua lucrările 
practice elevii școlilor ge
nerale și liceelor teoreti
ce. La acest obiectiv, 
pînă acum, prin munca 
patriotică a cetățenilor și 
a elevilor, s-au reali
zat economii la construc
ții. în valoare de peste 
350 000 lei. O asemenea 
dăruire pusă în slujba 
progresării municipiului 
am întilnit-o și în car

tierul „Insulei", la pu
nerea in funcțiune a u- 
nui complex sanitar, în 
care sînt comasate cir
cumscripțiile sanitare din 
oraș. Contribuția volun
tară a cetățenilor pentru 
construirea complexului 
depășește suma de 500 000 
lei. în frumosul ansamblu 
de locuit „Taberei", care 
se află pe un amfiteatru 
natural, cel măi nou punct 
de lucru „atacat" de ce
tățeni este fundația unei 
creșe-grădinițe, care va 
găzdui 340 de tineri ce
tățeni ai cartierului.

Imaginile privind îm
bogățirea tabloului edi
litar se completează cu 
dezvoltarea industrială, 
unde își aduc contribuția 
voluntară și cetățenii. La 
lucrările de extindere a

fabricilor „Tehnoutilaj", 
confecții, mobilă și altele 
participă zilnic nume
roși angajați, constituiți in 
brigăzi patriotice. Ei au , 
executat lucrări de tera- 
samente, săpare și turna
re a fundațiilor, așezarea 
conductelor de iluminat și 
de forță ș.a., aducind fie
care o contribuție sub
stanțială la scurtarea du
ratei lucrărilor de inves
tiții.

Prin noile sale car
tiere și ansambluri de 
locuințe, prin peisajul in
dustrial, prin mozaicul 
multicolor al parcurilor 
și zonelor verzi, Odor- 
heiul Secuiesc a ieșit din 
„anonimat".

1. DEAKY
corespondentul „Scînteii"

Hanul turistic „Ursul negru" al cooperației de consum, construit în 
stațiunea Sovata

Popasuri turistice

La poalele munților 
Căliman și Gurghiului, 
pe malurile Tirnave- 
lor, în mijlocul unor 
păduri sau poiene, pe 
cele mai cunoscute 
trasee turistice ale ju
dețului Mureș, coope
rația de consum a 
construit sau amenajat 
moteluri, campinguri, 
cabane și complexe tu
ristice, constituind tot 
atîtea locuri de po
pas pentru cei care 
drumețesc pe aceste 
frumoase, meleaguri. 
Astfel, 
național 
propierea 
Luduș, se 
pingul 
unde cooperația de 
consum a construit că
suțe în stil rustic și un

e drumul 
15, în a- 

orașului 
află cam- 
„Salcimul", 

cooperația

restaurant in care se 
pot servi preparate 
culinare specifice bu
cătăriei locale. Pe o 
altă șosea, 14-A, care 
duce spre orașul Tir- 
năveni, cooperația de 
consum a construit ca
bana „Stejarul", unde 
se pot servi, intre al
tele, renumitele vinuri 
de Tirnave.

Intre Tg. Mureș și- 
Sighișoara se află 
complexul turistic 
„Dealul viilor", care 
dispune de un cam
ping, un restaurant, o 
cofetărie și o cramă cu 
vinuri selecționate. ' 

In cunoscuta stațiune 
balneoclimaterică So- 
vata, cooperația 
consum a deschis
nul turistic — „Ursul 
negru". Turiștii găsesc

de 
ha-

aici, tot timpul anului, 
găzduire in camere 
confortabile, prevăzute 
cu încălzire centrală și 
un restaurant cu un 
bogat sortiment de 
preparate culinare.

Intr-un decor pito
resc, în apropierea lo
calității Răstolnița, pe 
drumul național 15. se 
află cabana „Gălăoaia", 
o altă unitate a coope
rației de consum, care 
asigură oaspeților ca
zare și masă. De ase
menea, pe drumul spre 
Toplița, in dreptul lo
calității Stînceni-Nea- 
gra, la marginea unei 
păduri, cabana „Șoimi
lor" oferă găzduire 
confortabilă, preparate 
specifice acestor locuri 
și vinuri din podgorii 
mureșene.
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și cîteva întimplări ieșite din comun
9

Abordind, intr-o recentă convorbire, cîteva aspecte legate de modul 
în care își desfășoară activitatea echipele de control obștesc din ju
dețul Arad, tovarășul CONSTANTIN IANCU, președintele consiliului 
județean al sindicatelor, președintele comisiei județene de coordonare 
a controlului obștesc, ne-a declarat :

— Aș dori să precizez că, în ul
tima perioadă, activitatea echipelor 
de control obștesc din județ s-a 
îmbunătățit simțitor. La aceasta au 
contribuit în mare măsură și ac
țiunile întreprinse de comisia jude
țeană de coordonare a controlului 
obștesc : instruirile periodice ale 
echipelor, intîlnirile dintre echipele 
obștești și reprezentanții unităților 
supuse controlului, analizele perio
dice in care se dezbat problemele 
de strictă actualitate ridicate cu 
prilejul controalelor, îmbunătățirea 
sistemului de urmărire, a activită
ții echipelor etc. De asemenea, la 
nivelul comisiei județene de coor
donare au fost sintetizate princi
palele constatări ale echipelor ob
ștești care acționează în domeniul 
comerțului, iar constatările respec
tive au fost înaintate, spre rezol- 

Așa,vare, direcției comerciale, 
bunăoară, numeroase echipe cetă
țenești din județ au sesizat că a- 
provizionarea cu produse alimenta
re și nealimentare a magazinelor 
de la gurile de exploatare fores
tieră, cum sint cele din zona loca
lităților Sebiș și Lipova, lasă de 
dorit, că există multe nereguli in 
desfacerea mărfurilor. în urma 
măsurilor operative întreprinse — 
ca răspuns la sesizările primite — 
direcția comercială a reușit 
înlăture neajunsurile semnalate, 
fine, tot pe linia îmbunătățirii 
tivității de control obștesc se în
scriu plenara din luna aprilie a 
Consiliului municipal Arad al 
F.U.S. — în cadrul căreia s-a ana
lizat modul cum s-a acționat pentru 
rezolvarea propunerilor și- consta
tărilor făcute de echipele de con
trol obștesc — precum și consfă
tuirile de lucru ale echipelor cetă
țenești ce se organizează în uni
tățile economice producătoare 
bunuri de larg consum.

să 
în 

ac-

de

— Reținem că. in general, se 
manifestă operativitate și răs
pundere in soluționarea propu
nerilor și constatărilor echipelor 
de control obștesc. Dar mulți 
responsabili de echipe ne-au in
format că unele conduceri de în
treprinderi și instituții nu acor
dă toată atenția soluționării 
propunerilor și observațiilor pri
mite.

— Intr-adevăr, au fost și cazuri 
cînd conducerile unor instituții și 
întreprinderi nu au luat măsuri

operative pentru înlăturarea și pre
venirea abaterilor sau neajunsuri
lor semnalate de controlul obștesc. 
Spre exemplu, la un moment 
dat, conducerea uniunii județe
ne a cooperativelor meșteșugărești 
(U.J.C.M.) s-a simțit deranjată de 
faptul că o echipă de control ob
ștesc a sesizat — și pe bună drep
tate — o serie de neajunsuri din 
unitățile subordonate. Tovarășii de 
la U.J.C.M. — în loc să rezolve în 
mod principial sesizările și propu
nerile echipei — au chemat-o la 
ordine — dacă se poate spune așa 
— pe responsabila echipei, tovarășa 
Rozalia Racz, trăgind-o la răspun
dere pentru curajul pe care l-a 
avut de a scoate în evidență lipsu
rile constatate. Au fost, din păcate, 
și cazuri cind membrii echipelor 
obștești au fost jigniți și bruscați 
in timp ce efectuau controale. La 
bufetul, „Tractorul", barmanul Pe
tru Jigovan a adresat cuvinte 
jignitoare echipei de control ob
ștesc condusă de Alexandru Ve- 
rasto de la întreprinderea de va
goane. Bineînțeles, cazurile respec
tive nu au rămas fără urmări : 
președintele de la U.J.C.M. a fost 
aspru criticat in fața plenarei Con
siliului F.U.S., iar barmanului de 
la bufetul „Tractorul" i s-a desfă
cut contractul de muncă. în alte 
cazuri lucrurile se petrec și altfel : 
echipele obștești controlează, întoc
mesc procesele verbale, conduceri
le unităților controlate răspund cu 
pomelnice de măsuri, dar, cind e 
vorba de rezolvarea 
este lăsat baltă.

Se constată deci că — dincolo 
de cele cîteva întimplări ieșite din 
comun — însăși tăcerea celor în 
drept și în datorie să rezolve defi
ciențele semnalate de reprezen
tanții autorizați ai cetățenilor nu 
este altceva decît o atitudine de 
desconsiderare a controlului ob
ștesc. Or, și această modalitate de 
manifestare trebuie combătută cu 
aceeași fermitate, pentru că auto
ritatea echipelor care vin în con
trol nu trebuie apărată și întărită 
numai de propria lor activitate, ci 
și de poziția care se adoptă față 
de sesizările și propunerile lor.

Consider, de aceea, că este ne
voie să acționăm cu mai multă ho- 
tărîre pentru ca toate conducerile 

.de întreprinderi și instituții să în
țeleagă obligativitatea de a acorda 
maximum de atenție activității 
echipelor cetățenești și, prin aceas
ta,' să rezolve propunerile și obser
vațiile care le 
noștință.

sint aduse- la cu-

— Ce alte 
că se impun 
tinuare pentru 
activității echipelor 
obștesc ?

măsuri considerați 
a fi luate in con- 

imbunătățirea 
de control

schimburile 
responsabilii

practică, totul

— Vă rugăm să concretizați.

comun din— Transportul în _____ __
municipiul Arad. N-aș vrea să se 
Creadă că nu apreciem la justa 
valoare eforturile care s-au făcut 
și se fac pentru mărirea parcului 
de autobuze și tramvaie, dar, din 
nefericire, aceste eforturi sint um
brite de- neajunsurile care persistă 
de ani de zile în ceea ce privește 
asigurarea traseelor cu mașini su- 

deficiente, respectarea orarului 
mers — mai ales în orele de virf 
— etc. Multe neajunsuri au 
apoi semnalate în legătură cu apro
vizionarea cu medicamente a punc
telor farmaceutice din întreprinderi 
(fabrica „Electrometal", întreprin
derea de vagoane, întreprinderea 
textilă, U.M.A.I.A., fabrica „Liber
tatea") și din cartiere (Sînnicolaul 
Mic, Fîntînel, Frumușeni) etc.

fost

— Vom intensifica 
de experiență dintre ....._______
echipelor de control obștesc și res
ponsabilii unităților supuse contro
lului pentru a se cunoaște mai bine 
rolul și sarcinile controlului ob
ștesc ; vom acorda atenție sporită 
instruirilor periodice, analizelor 
asupra modului de desfășurare a 
activității de control obștesc ; vom 
îmbunătăți sistemul de urmărire a 
controalelor efectuate, precum și a 
felului în care sînt soluționate pro
punerile și sugestiile. Amintind a- 
cest din urmă obiectiv, aș dori să 
menționez faptul că urmărirea con
troalelor se face, la ora actuală, 
incă destul de greoi și aceasta da
torită lipsei — din multe unități — 
a registrelor unice de control ob
ștesc. Anomalia creată pornește 
tocmai de la faptul că se întîmpină 
greutăți în ceea ce privește tipă
rirea registrelor. Iată un exemplu : 
O.C.L. Alimentara din Arad 
cercat să tipărească registre 1 
mișoara, aici însă i s-a spus 
se tipăresc registre decit la : 
rești, de la București că se 
resc la Bacău, dar pină la 
nimeni n-a tipărit registrele 
pective. E o problemă care 
că ar trebui reglementată de ur
gență.

a in
ia Ti- 
că nu 
Bucu- 
tipă- 
urmă 
res- 

! cred

Constantin SIMION
corespondentul „Scînteii"
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ÎN ACESTE ZILE, IN TOATE ÎNTREPRINDERILE

ADUNĂRI GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCII
O largă varietate a domeniilor de preocupări, o mare 
complexitate a problemelor, dar cu un numitor comun 

al tuturor dezbaterilor:

CINCINALUL înainte k termen, 
astiviina economica la aa art calitativ superi»1 1

Hotărîrea din 13 iulie a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și a Consiliului 

de Miniștri in atenția opiniei publice

Vom folosi gospodărește condițiile 
create pentru dezvoltarea zootehniei, 
pentru creșterea producției de carne

Pe fondul activității rodnice și 
avîntate desfășurate în întrecerea 
consacrată îndeplinirii planului și 
a angajamentelor pe 1973 — an
hotăritor pentru realizarea cincina
lului înainte de termen — in a- 
eeste zile încep să se desfășoa
re în unitățile de stat și coo
peratiste adunările generale ale 
oamenilor 
dezvoltări

muncii. Expresie a 
și adincirii continue

a democratismului socialist in 
viața economică, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii sini 
proclamate prin lege ca formă supe
rioară a conducerii colective, ca for 
prin care clasa muncitoare, masele 
de oameni ai muncii participă în 
mod organizat la conducerea acti
vității economico-sociale, la dezba
terea și soluționarea problemelor 
legate de îndeplinirea programelor 
de producție, exercită controlul a- 
supra organelor de conducere.

Ordinea de zi a adunărilor ge
nerale este vastă și cuprinde : ana
liza activității desfășurate in pri
mul semestru al acestui an de 
către organele de conducere co
lectivă, de întregul colectiv pentru 
realizarea planului, a angajamen
telor asumate în întrecere și a 
prevederilor din contractele co
lective de muncă ; dezbaterea 
indicatorilor de plan pe anul 
1974, fundamentarea de noi po
sibilități, mijloace și soluții pen
tru creșterea producției peste pre
vederile planului ; examinarea și 

j adoptarea programelor de măsuri 
, pentru îndeplinirea și depășirea 

planului și a angajamentelor pe 
anul 1973, precum și pentru asigu
rarea condițiilor necesare înfăp
tuirii planului pe 1974 : completa
rea organelor de conducere colec
tivă, a consiliilor de control mun
citoresc și a comisiilor pe domenii 
de activitate în unitățile în care au 
intervenit modificări prin aplicarea 
decretului privind normele unitare 
de structură.

In fiecare unitate, 1 ținindu-se 
seama de experiența de pînă acum, 
de complexitatea sarcinilor ce re
vin colectivelor pină la sfirșitul 
acestui an și în cel de-al patru
lea an al cincinalului, se impune 
eu necesitate concentrarea atenției 
participanților la adunările gene
rale. asupra problemelor de interes 
major, a căror soluționare opera
tivă este menită să sporească con
tribuția efectivă a fiecărei între
prinderi la dezvoltarea economiei 
naționale. Dările de seamă prezen
tate de comitetele oamenilor mun
cii, ca și dezbaterile — care tre
buie să se caracterizeze printr-un 
profund spirit critic și autocritic 
— vor fi axate, în principal, pe 
laturile calitative ale activității 
productive, urmărindu-se în mod 
deosebit : reducerea cheltuielilor 
de producție și cu precădere a 
cheltuielilor materiale, încadrarea 

in normele de consum aprobate 
pentru semestrul II a.c. și pentru 
anul 1974, valorificarea superioară 
a materiilor prime și materialelor, 
rentabilizarea activității și a tu
turor produselor, modernizarea, în
noirea și ridicarea parametrilor 
tehnico-funcționali ai produselor, 
creșterea răspunderii față de nive
lul tehnic și calitativ al acestora, 
întărirea controlului asupra calită
ții. sporirea sistematică a produc
tivității muncii, extinderea acordu
lui global, folosirea judicioasă a 
forței de muncă și atragerea în 
producție a forței de muncă femi
nine, întărirea disciplinei, îmbu
nătățirea pregătirii profesionale, 
utilizarea deplină a capacităților 
de producție.
* Desigur, în funcție de profilul și 
condițiile specifice ale fiecărei 
unități, există o largă varietate de 
probleme care vor fi dezbătute în 
adunările generale.

Propunerile de depășire a pla
nului producției industriale pentru 
anul 1974, reliefate in adunările 
generale, vor trebui să fie concre
tizate in produse fizice, eu desfa
cere asigurată, care să se reali
zeze pe seama economisirii de 
materii prime, materiale, combus
tibil, a creșterii productivității 
muncii. Cu prioritate. se vor sta
bili măsuri menite să asigure apli
carea întocmai în practică a sarci
nilor trasate de conducerea parti
dului cu privire la folosirea efi
cientă a forței de murită în upî- 
tățile economice și la ridicarea ca
lității produselor.

în lumina acestor sarcini com
plexe, a căror înfăptuire condițio
nează direct realizarea cincinalului 
înainte de termen, ridicarea nive
lului general al eficienței, adună
rile generale vor acorda atenția 
cuvenită reliefării experiențelor 
pozitive acumulate, a rezultatelor 
obținute de către unitățile frun
tașe în întrecere. Se cuvine preci
zat că. in cadrul adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii, se va 
decerna titlul de „evidențiat în în
trecere" echipelor, brigăzilor, sec
toarelor. secțiilor, șantierelor, fer
melor și altor formații similare, 
care au obținut cele mai bune re
zultate in realizarea planului și a 
angajamentelor.

Ca și pină acum, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii se 
vor desfășura sub directa conduce
re și îndrumare a organelor și or
ganizațiilor de partid, care tre
buie să intensifice, în aceste 
zile, munda politică de masă, 
să asigure mobilizarea largă a co
muniștilor la stabilirea măsurilor 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție, pentru înlăturarea nea
junsurilor ce se mai fac șimțite. 
In adunările generale, comuniștii 
sint chemați să se afirme ca exem

ple înaintate, să dea expresie ce
lor mai constructive puncte de ve
dere și propuneri. Sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, adunările 
generale trebuie să prilejuiască o 
nouă și puternică afirmare a con
științei revoluționare. muncito
rești, a responsabilității fiecărui 
muncitor. inginer, tehnician, atit 
pentru propria muncă, cit și pentru 
întreaga activitate a unității, pen
tru ca fiecare membru al colecti
vului să simtă răspunderea ce-i 
revine în perfecționarea continuă 
a activității productive. Analizind 
profund problematica economică, 
actualele adunări generale trebuie 
să constituie un prilej de inten
sificare a muncii politico-educa
tive pentru creșterea conștiinței 
socialiste. întărirea atitudinii îna
intate față de muncă, sporirea con
tribuției fiecărui om al muncii, de 
la muncitor pînă Ia director, la 
amplificarea rezultatelor cantitative 
și calitative ale unității in care lu
crează și. prin aceasta, la creșterea 
avuției naționale, la ridicarea bună
stării întregului popor.

La rindul lor. sindicatele, împre
ună cu comitetele oamenilor mun
cii, răspund nemijlocit de organi
zarea și conducerea adunărilor 
generale. Ele trebuie să stimuleze 
puternic inițiativa, spiritul creator 
al muncitorilor, al tuturor salaria- 
ților, să facă totul pentru ca oa
menii muncii să-și spună nestin
gherit cuvintul asupra tuturor pro
blemelor, să decidă asupra tutu
ror măsurilor care privesc munca 
și‘. viața" ldr, să analizeze critic 
munca organului de conducere co
lectivă. Cu cea mai mare răspun
dere se vor examina propunerile 
valoroase ce se vor face în cadrul 
dezbaterilor și care vor trebui să-și 
găsească concretizarea în progra
mele de măsuri ce vor fi adoptate.

Totodată, conducerile ministere
lor, consiliile oamenilor muncii 
din centrale au datoria să sprijine 
direct comitetele oamenilor muncii 
pentru rezolvarea neintîrziată a 
problemelor ridicate. Ca atare, 
prezența in întreprinderi a delega- 
ților ministerelor sau centralelor 
nu trebuie să fie formală, cu me
nirea doar de a constata, ci deo
sebit de activă și utilă, cu finali
tate practică.

Să asigurăm pretutindeni adună
rilor generale ale oamenilor mun
cii o pregătire temeinică, o largă 
participare, un profund caracter 
de lucru, așa cum cere partidul 
nostru. Fiecare adunare să consti
tuie efectiv un forum suprem de 
analiză responsabilă și rezolvare a 
tuturor problemelor cu care se con
fruntă unitățile economice, de rea
firmare a hotăririi oamenilor mun
cii de a realiza angajamentul una
nim — cincinalul înainte de termen 
— in vederea accelerării progresu
lui economic și social al țării.

In aceste zile, oamenii muncii de 
pe intreg cuprinsul țării continuă să 
adreseze telegrame C.C. al P.C.R... 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care își exprimă deplina adeziune 
față de noile măsuri adoptate de 
partid și de stat in scopul stimulă- 
,rii dezvoltării zootehniei, al îmbu
nătățirii aprovizionării populației cu 
produse animaliere, al progresului 
întregii noastre economii. Oamenii 
muncii se angajează ca prin măsuri 
practice, prin muncă neobosită să 
transpună in viață sarcinile de mare 
însemnătate cuprinse în hotărîrile a- 
doptate la ședința comună a Comite
tului Central al partidului, Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale și Consiliului de Miniștri 
și in cuvintarea secretarului general 
al partidului.

Comitetul județean Ilfov al P.C.R. 
asigură conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, stimate to
varășe secretar general, că organele 
și organizațiile de partid din ora
șele și comunele județului, din în
treprinderi și unități agricole dau o 
înaltă apreciere măsurilor stabilite 
pentru stimularea eforturilor in ve
derea îndeplinirii și depășirii sarci
nilor ce ne revin în actualul cinci
nal, pe linia creșterii producției a- 
gricole, îndeosebi la carne, lapte, 
ouă și alte produse animaliere.

Ca urmare a îmbunătățirii prețu
rilor la contractări și achiziții de a- 
nimale, cheltuielile in sectorul zoo
tehnic vor fi acoperite integral, ceea 
ce va cointeresa în măsură spori
tă țărănimea noastră in dez
voltarea producției animaliere și 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației 'cu asemenea produse. 
In județul Ilfov, unitățile și produ
cătorii agricoli vor realiza venituri 
suplimentare de peste 100 milioane 
lei, livrînd statului importante can
tități de carne — circa 18 000 tone 
de la cooperativele agricole, 35 000 
tone de la întreprinderile agricole 
de stat și peste 5 000 tone de la gos
podăriile populației.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că activul de 
partid din județul Ilfov, colectivele 
de muncă din întreprinderi, instituții 
și unități agricole vor munci neobo
sit pentru a traduce in viață pre
țioasele dumneavoastră indicații, 
astfel „ca. să aducem . o . contribuție 
sporită la progresul și prosperitatea 
patriei noastre dragi.

In telegrama adresată de Comitetul 
județean Vilcea al P.C.R. se șerie : 
Prin caracterul lor științific, profund 
uman, prin spiritul de echitate de 
care sint străbătute, noile măsuri, 
integrate organic în programul par
tidului privind făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. au 
fost primite, de oamenii muncii din 
județul Vilcea cu sentimentul răs
punderii plenare pentru traducerea 
lor în viață.

Măsurile recent adoptate, împletind 
in mod armonios interesele generale 
ale societății cu cele ale producăto
rilor de bunuri materiale, constituie 

La recoltarea griului, pe terenurile cooperativei agricole de producție din comuna Independența — județul Galați

un nou cadru de valorificare supe
rioară a potențialului material și 
uman , din agricultură, de creștere a 
cointeresării oamenilor muncii de la 
sate pentru sporirea producției ve
getale și animale la nivelul cerințe
lor și exigențelor etapei actuale.

Hotărîrea de o excepțională valoare 
pentru dezvoltarea zootehniei, ra
mură tradițională a agriculturii ță
rii noastre, însoțită de măsurile pri
vind majorarea salariilor, acordarea 
de compensații corespunzătoare ca 
urmare a creșterii prețurilor la car
ne și unele produse din carne, expri
mă inalta grijă a partidului și sta
tului pentru dezvoltarea armonioasă 
a întregii societăți, pentru progresul 
ei multilateral, in lumina istoricelor 
documente ale Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui din iulie 1972.

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din județul Vilcea, alături de in- 
tregul popor, nu vor precupeți nici 
un efort pentru a transpune neabătut 
în viață aceste măsuri, pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin în această măreață etapă pe 
care o străbatem, pentru creșterea 
aportului județului nostru la avuția 
națională, la înflorirea și prosperi
tatea patriei noastre dragi.

Exprimind gindurile și sentimen
tele comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii, români și maghiari, din 
județul nostru — se arată in telegra
ma transmisă de Comitetul județean 
Sălaj al P.C.R. și consiliul popular 
Județean — adresăm din inimă con
ducerii partidului și statului, dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sincerele și cal
dele noastre mulțumiri pentru inalta 
responsabilitate comunistă și grija 
părintească cu care conduceți desti
nele poporului nostru, al. cărui fiu 
credincios! șînteți.
.lp conținutul, noilor măsuri. adop

tate noi veâem preocuparea conduce
rii partidului, a dumneavoastră per
sonal, stimate tovarășe secretar ge
neral, pentru crearea condițiilor va
lorificării depline și eficiente a 
bogățiilor țării, în folosul tuturor 
celor ce muncesc cu puterea brațelor 
și a minții, preocuparea perseveren
tă pentru realizarea în fapt a echi
tății socialiste, pentru a asigura po
porului român o viață tot mai 
prosperă, mai îmbelșugată și fericită.

Sintetizînd angajamentele colecti
velor de oameni ai muncii din I.A.S. 
și C.A.P., precum și ale crescătorilor 
de animale in gospodăriile proprii, 
exprimate în aceste zile, comitetul 

județean de partid și consiliul popu
lar județean au ajuns la concluzia 
că in acșst an se va putea preda su
plimentar. la fondul centralizat al 
statului, cantitatea de 1 000 tone car
ne de bovine și porcine, numai pe 
seama' creșterii in greutate a anima
lelor care vor fi livrate.

Conștienți de faptul că pentru 
creșterea producției de carne și lapte 
este necesară dezvoltarea contiiTbă a 
bazei furajere, vom acționa hotărit 
pentru sporirea producției pășunilor 
și finețelor ; vom insămînța peste 
prevederile planului însemnate su
prafețe de culturi duble : napi de 
miriște, porumb masă verde și alte 
culturi ; vom depăși substanțial sar
cinile ce ni le-am propus la furajele 
însilozate.

In telegrama adresată de biroul 
organizației de partid din ferma a

gricolă Roșia a I.A.S. Mogoșoaia se 
scrie : Am primit cu deosebită bu
curie și prețuire măsurile cu privire 
la sporirea prețurilor de contractare 
la carnea de bovine și porcine, vă- 
zind in aceasta un deosebit stimu
lent în creșterea animalelor și a pro
duselor acestora. Pentru anul 1972, 
ferma noastră a primit premiul I ca 
unitate fruntașă pe țară la producția 
de lapte de vacă și premiul III la 
producția de carne de porc.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a traduce 
in viață prețioasele dumneavoastră 
indicații, prevederile hotărîrji adop
tate, precum și alte sarcini ce ne re
vin din documente de partid și de 
stat pentru ca ferma noastră să fie 
fruntașă pe țară și in anul 1973, con
tribuind in acest.-fel și noi la pro
gresul și prosperitatea scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă 
România.

Atit din conținutul hotăririi, cit și 
din ampla expunere prezentată de 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, senii membrii cooperatori, ca
drele de conducere și specialiștii din 
întreprinderea intereooperatistă pen
tru creșterea și exploatarea tauri
nelor din comuna Bod, se desprind 
preocupările conducerii superioare 
de partid și de stat pentru realiza
rea programului elaborat de Con
gresul al X-lea ș,i Conferința Na
țională ale partidului pentru crește
rea nivelului de trai al întregului 
nostru popor.

Stimulați de actuala hotărîre, vom 
livra peste plan, in al doilea semes
tru al anului, 300 hl lapte de vacă, 
16 tone carne de taurine, 6 tone 
carne de porc și o tonă carne de 

pasăre. Vă asigurăm, tovarășe se
cretar general, că. sub îndrumarea 
organizației de partid, comuniștii și 
toți salariații, unității noastre vor 
munci, neprecupețind nici un efort, 
pentru realizarea sarcinilor maxi
male de plan și a angajamentelor 
luate pe anul 1973, asigurînd condi
țiile realizării cincinalului înainte 
de termen.

Am primit cu o deosebită bucurie 
noile măsuri luate de conducerea 
partidului și statului nostru cu pri
vire la majorarea prețurilor de con
tractare la carnea de taurine, por
cine și ovine. arată într-o telegramă’ 
Iancu Candin, crescător de animale 
din comuna Bucium-Pocni. județul 
Alba. Bucurîndu-mă de avantajele 
acordate și de condițiile naturale 
existente in comună pentru crește
rea animalelor, numai in cursul a- 
cestui an am contractat cu statul 3 
viței. 2 bovine adulte și un porc. 
Pentru grija și ajutorul permanent 
pe carp conducerea superioară de 
partid, dumneavoastră personal, sti
mate tovarășe secretar general, o 
manifestați față de noi, mă angajez 
să contractez in viitor cit mai mul
te animale, fiind convins că astfel 
voi putea contribui la îndeplinirea 
hotăririlor luate de partid, la bu
năstarea întregului nostru popor.

Pentru noi. muncitorii, tehnicienii 
și cercetătorii Stațiunii centrale de 
cercetări pentru creșterea porcinelor 
din Periș — scrie într-o altă tele
gramă — măsurile adoptate constituie 
un important stimulent în activita
te. Ne angajăm să îmbunătățim ac
tivitatea noastră de cercetare și de 
producție, pentru a asigura unități
lor cooperatiste și de stat animale 
de o înaltă valoare zootehnică, care 
să permită o ameliorare mai rapidă 
a efectivului porcin. Totodată ne an
gajăm să livrăm un număr sporit de 
animale și la o greutate mărită, rea- 
lizînd pină la sfirșitul anului o de
pășire a planului cu peste 250 țone 
de carne.

Oamenii muncii din orașul Codlea, 
români, maghiari și germani, au pri
mit cu mare satisfacție măsurile a- 
doptate — scrie in telegrama adre- 

'sată de Comitelui orășenesc de par
tid Codlea, județul Brașov. Apreciem 
aceste măsuri ca fiind de mare! in- 
.semnătate pentru progresul economic 
'și social al țării noastre. Ele fac. 
parte din polițica, consecventă a par
tidului nostru pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare in ritm sus
ținut a economiei naționale și. pe a- 
ceastă bază, ridicarea continuă a ni
velului de trai material și spiritual 
al populației.

Pentru a da viață acestor măsuri, 
ne angajăm față de dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
depășim angajamentul inițial la ex
port cu 5 milioane lei, iar in coope
rativa agricolă să realizăm peste (plan 
10 tone carne, 20 000 litri lapte și 
30 000 ouă, fiind convinși că astfel 
contribuim la progresul economic și 
social, la înflorirea națiunii noastre 
socialiste.

I

i

Autoutilarea cu mașini
și agregate la C.P.L. Oradea

ORADEA (Corespondentul 
„Scinteii". Dumitru Gafă). — La 
Combinatul de prelucrare a lem
nului din Oradea s-au realizat, 
în ultimul an, prin autoutilare, 
diferite utilaje, instalații și dis
pozitive necesare mecanizării 
unor operații, pentru necesități 
proprii, precum și pentru alte 
fabrici de mobilă din țară. Prin
tre cele mat izbutite realizări in 
acțiunea de autoutilare de la 
C.P.L. Oradea figurează agre
gate pentru tăiat panouri de 
mobilă la o-înclinație de 45 
grade, linii de montaj pentru 
etajere de perete, cabine de 
pulverizare cu perdea de apă. 
mașini de șlefuit cu discuri. De 
curînd a fost executată prima

La uzina „Progresul"-Brăila

în construcție - o turnătorie
de

de dezvoltare și 
uzinei „Progre- 
prevede și con- 
turnătorii de

BRĂILA (Corespondentul 
„Scinteii". N. Grigore Mărășa- 
nu). — Planul 
modernizare a 
■sul" din Brăila 
struirea unei 
oțel. Constructorul — I.C.S.I.M. 
București, șantierul Brăila — 
a început 
xecuție a 
dotarea noii 
spunea tovarășul inginer Dumi
tru Avramescu — vor intra 5 

lucrările de 
obiectivului.
turnătorii —

e-
„ln
ne

{

mașină de șlefuit panouri de ga
barit redus, cu un randament 
sporit, solicitată și de Combina
tul de prelucrare a lemnului de 
la Pipera. Această mașină, in 
afară de faptul că se produce 
cu un preț de fabricație la ju
mătate, față de cele obișnuite, 
contribuie la reducerea efortului 
fizic al muncitorilor și dublea
ză productivitatea muncii.

Ca o realizare de ultimă oră 
— dar și ca noutate în indus
tria mobilei din țara noastră — 
se înscrie terminarea primului 
circular vertical 
cu caracteristici 
nale la nivelul 
utilaje de acest 
alte țări.

de croit PAL, 
tehnico-funcțio- 
celor mai bune 
fel produse in

cuptoare electrice cu arc și unul 
cu inducție, care ne vor permi
te să turnăm piese de o mare 
diversitate și precizie. In cea 
mai mare parte, utilajele din 
dotare vor fi de producție ro
mânească și vor fi folosite teh
nologii de turnare avansate".

Atit constructorul, cit și bene
ficiarul s-au angajat să asigure 
punerea în funcțiune a turnăto
riei cu 3 luni mai devreme față 
de termenul prevăzut inițial.

Vești bune din întrecerea mecanizatorilor 
pentru recoltarea la timp

BRĂILA
„Nici o pierdere de recoltă, nici 

/ ’ un bob risipit". Aceasta este hotă- 
rirea tuturor mecanizatorilor din 
județul Brăila. Peste tot. cuvintul 
de ordine este calitatea. La coo
perativa din Ianca, de pildă, de 
două sau trei ori pe zi, fiecare 
combină suportă o probă de cali
tate : o combină „Gloria" treieră 
din nou. pe o porțiune de .300—400 
metri, paiele care au mai fost tre
ierate o dată. Aceasta pentru a 
vedea dacă rămin boabe in paie. 
S-a constatat o pierdere de 16 kg 
la hectar la ..Glorii" și 20—25 kg 
in urma combinelor CI și C3. Sint 
pierderi sub cele admise, dar se 
caută soluții pentru a fi reduse și 
mai mult. Cîmpul este împînzit cu 
zeci de mașini, dar nu se vede una 
care să nu funcționeze : 15 com
bine, dintre care 2 ..Glorii", au re
coltat pină luni. 16 iulie, 540 ha ; 5 
prese eliberează terenul, 8 trac
toare cu pluguri și discuri au arat 
și semănat peste 205 ha.

.11 întrebăm pe tov. Fătu Șocari- 
ceanu. președintele cooperativei a- 
gricolc, care sint fruntașii. ..Primul 
este mecanizatorul Vasile Gaftone. 
A primit de mai multe ori cite 150 
lei pentru depășirea normei de 
lucru. A recoltat pină la 27,2 tone 
pe zi cu o combină C3". „Secretele" 
acestor succese ni le-a destăinuit in 

„fugă" mecanizatorul Vasile Gaf
tone : „Dimineață, între 5—6,30, ve
rific cu grijă punctele-cheie ale 
combinei ; scuturătorul, lagărele, 
punctele de ungere, reglez toba, 
gresez mașina. De indată ce griul 
e bun de recoltat, intru in lan. 
După 6 zile de lucru, am obținut 
cea de-a 100-a tonă de griu recol
tată peste normă. Aceasta mi-a 
adus steagul de mecanizator frun
taș. Voi face tot ce-i posibil să-l 
mențin cit mai mult pe mașina 
mea". Alt fruntaș, mecanizatorul 
Victor Vornicu, lucrează de 3 ani 
pe o combină „Gloria" : In toată 
această perioadă a făcut singur 
toate reparațiile. Pină acum, de trei 
ori Ia rind, a reușit să, . recolteze 
peste 43 de tone pe zi. Aceste suc
cese se datorează bunei organizări 
a muncii. Conducerea cooperativei 
din Ianca, în colaborare cu șeful 
secției de mecanizare, a organizat 
formații de lucru conduse de cile 
un brigadier pe fiecare lucrare : 
recoltat, balotat, transport la bază, 
arat și semănat.

Datorită măsurilor luate-' de or
ganele agricole pentru utilizarea cu 
maximum de randament a fiecărei 
ore bune de lucru, a fiecărei com
bine, in unitățile agricole din ju
dețul Timiș ritmul recoltării griu

lui a crescut simțitor. In majori
tatea unităților, specialiștii contro
lează permanent starea lanurilor, 
combinele fiind deplasate operativ 
in parcelele zvintate, unde se poate 
lucra din plin. Verificarea tehnică 
a utilajelor se face nu numai di
mineața, ci și in cursul zilei. Pre
zența atelierelor mobile in cimp, 
precum și dotarea secțiilor de me
canizare cu strictul necesar de 
piese sint măsuri.care permit buna 
funcționare a utilajelor. Asemenea 
exemple de bună organizare a 
muncii am întilnit Ia S.M.A. Le- 
natiheim. Gottlob, Gătaia. Dudeștii 
Vechi, Sacoșu Turcesc, Lugoj.

Ultimele zile, deosebit de căl
duroase, au permis intensificarea 
ritmului recoltării păioaselor. In 
județul Buzău, paralel cu măsurile 
luate pentru accelerarea secerișu
lui și evitarea oricăror pierderi, o 
grijă deosebită se acordă transpor
tului și preluării operative a recol
tei în baze. Autocamioanelor și re
morcilor mobilizate pentru prelua
rea recoltei li s-au adăugat încă 
253 mijloace de transport, asigurin- 
du-se o capacitate sporită parcului 
auto. Baza de recepție Pogoane
le a fost temeinic pregătită 
prin amenajarea de noi guri 
de descărcare, spații de condițio

nare și depozitare. De curînd s-au 
primit noi utilaje, astfel că dura
ta de staționare a mijloacelor de 
transport s-a redus considerabil. 
„Față de anul trecut — ne relata 
Dumitru Sirbu, șeful silozului din 
Rm. Sărat — capacitatea de pre
luare a crescut cu 30 la sută în 24 
de ore. prin darea in exploatare a 
incă trei guri de descărcare. La 
sporirea capacității de preluare 
contribuie organizarea lucrului in 
trei schimburi. De asemenea, avem 
in plus 2 elevatoare și o bandă 
rulantă. 2 mașini de precurălare și 
un buncăr, cu capacitatea de 10 
tone. Printr-un sistem mecanizat, 
boabele sint transportate in celu
lele silozului". In bazele de recep
ție buzoicne. timpul de staționare 
a unui camion s-a redus la circa 
45 de minute.

j.;. .'1 IAȘI
in județul lași, majoritatea uni

tăților au terminat recoltatul orzu
lui. Printre acestea se numără coo
perativele agricole din Bivolari, 
Tătărași, Heleștierii, Coarnele Ca
prei. Șipote. Focuri. Butea. Holboca 
și altele. In continuare, se lucrea
ză cu intensitate la strinsul paie
lor. la arat și la insămințarea cul
turilor duble. Pină in prezent, pe 
intreg județul s-au semănat circa 
3 000 ha cu culturi duble. Acțiunea 

continuă in toate unitățile pe mă
sură ce se recoltează și se elibe
rează terenurile. Pentru ca întrea
ga recoltă de griu să fie strinsă 
intr-un timp cit mai scurt și fără 
pierderi, 180 de tractoriști din rîn- 
dul elevilor practicanți și al meca
nicilor de ateliere lucrează in 
schimbul II.

MEHEDINȚI
în ultimele zile, cooperatorii ți 

mecanizatorii din județul Mehedinți 
au lucrat în ritm susținut la strin- 
gerea recoltei de griu. la eliberarea 
și pregătirea terenului pentru in
sămințarea culturilor succesive. 
Mecanizatorii și cooperatorii din 
Balta Verde, Jiana, Cioroboreni, 
Salcia, Gruia, Izvoarele, Hinova, 
Poiana Gruii au terminat recolta
tul griului, iar acum continuă să 

I lucreze, cu toate forțele, la elibe
rarea și pregătirea terenului in ve
derea însămințării culturilor duble, 
în cele 8 cooperative agricole, 
unde recolta de griu a fost strinsă 
de pe o suprafață de 4 071 ha. s-au 
însămînțat mai bine de 2 100 ha cu 
culturi duble. în cursul zilei de ieri 
recoltarea griului s-a terminat și 
in cooperativele agricole de pe raza 
S.M.A. Gogoșu. Pină luni. 16 iu
lie. in cooperativele agricole din 
județul Mehedinți recolta de griu 
a fost, strinsă de pe circa 35 la 
sută din suprafața cultivată.
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UN AN DE LA CONFERINȚA FESTIVALUL DE LA MOSCOVA

DUPĂ PRIMA SAPTAmINÂ

NAȚIONALA A P. C. R.
La radioteleviziune, un emoționant recital

REMARCABILĂ t

PREZENȚĂ ROMANEASCĂ

E viu în noi
titlul „SĂ URCE NAȚIU- 
SPRE COMUNISM, ÎN 

!“ s-a desfășurat luni seara,

îndemnul...
Vă amintiți, tovarăși, acel moment sublim, 
Cînd se porni ecoul, sub zări fremătătoare,
Un cîntec să repete, cu vuiet unanim ?
„E TOATĂ ȚARA ROMÂNEASCĂ-N SĂRBĂTOARE".

în inimile noastre, deodată, au crescut 
Mari aripi de lumină, vibrînd nepotolit, 
Cînd ascultarăm glasul cel drag și cunoscut 
„POPORUL ÎNALȚĂ IMN PARTIDULUI IUBIT".

Partidu-i Ceaușescu și poporul,
Partidu-i vrerea mult cutezătoare,
Partidul ni-i în veci conducătorul,
„SUB STEAGUL LUI, NE AVÎNTĂM SPRE SOARE".

Neabătut ni-i pasul, acum și-ntotdeauna,
Și crește-n noi elanul rodirii înmiit,
Căci limpede ni-i calea și vrerea ne e una : 
„SĂ FĂURIM UN VIITOR MAI FERICIT".

Cum iulie și august alături se ivesc,
De Viitor, Prezentul ne-apropie frățește, 
Pe trepte cincinale, azi pasul românesc, 
Spre culmile rîvnite, suind urieșește.

— Vă amintiți, tovarăși, acel moment sublim ?
— E viu în noi îndemnul rostit răscolitor 
De-ntîiul fiu al țării...
— îl știm. Și-l împlinim,
„SĂ URCE NAȚIUNEA, SPRE COMUNISM, ÎN ZBOR".

CORNELIU ȘERBAN

Sub 
NEA 
ZBOR 
în Sala de concerte a Radiotelevi
ziunii române, un emoționant reci
tal literar-muzical, organizat de 
redacțiile emisiunilor culturale și 
muzicale ale Radioteleviziunii, re
cital consacrat împlinirii unui an 
de la Conferința Națională a P.C.R. 
Laitmotivul recitalului l-au consti
tuit versurile cuprinse în raportul 
prezentat Conferinței de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Poezii și cin
tece dedicate partidului și patriei, 
realităților socialiste, semnate de 
autori din toate generațiile — de 
la poeți intrați de mult in conști
ința cititorilor : Virgil Teodorescu, 
Ion Brad, Tiberiu Utan, Franz Jo
hannes Bulhardt, Victor Tulbure, 
pină la autori din generațiile mai 
tinere : Grigore Hagiu, Mihai Ne- 
gulescu, Radu Cirneci, Szekely 
Jânos, Corneliu Șerban și alții — 
s-au constituit intr-un vibrant o- 
magiu. Asemeni cintecelor inter
pretate de corul și orchestra de 
studio ale Radioteleviziunii, ale 
căror melodii purtau semnătura 
compozitorilor Ion Chirescu, Radu 
Palladi, Liviu Ionescu, Vasile Do- 
nose, Mircea Neagu, George Grigo- 
riu, S. Sarchizov.

Actori de frunte ai scenei româ
nești, care s-au impus publicului 
prin pasiunea statornică pentru 
poezie, prin contribuția adusă la 
răspindirea poeziei românești, au 
conferit recitalului un înalt nivel 
artistic. Elena Sereda, Simona Bon
doc, Violeta Andrei, Adela Mărcu- 
lescu, Lucia Mureșan. Silviu Stăn- 
culescu. Constantin Codrescu. Tra
ian Stănescu, Costel Constantin, 
Mihai Dogaru, George Oancea, 
George Paul Avram, Lucian Muscu- 
rel, Radu Ițcuș — iată numele ac
torilor care s-au aplecat cu atenție 
asupra versului contemporan, du- 
cindu-1 cu talent și căldură spre 
inima și simțirea spectatorului. A 
impus, de asemenea, prezența in 
festival a cunoscutilor soliști Teo
dora Lucaciu și Gheorghe Crăs- 
naru.

Gindit cu simplitate, 
consecvent sublinierea sensurilor, 
semnificațiilor patriotice ale versu
rilor, recitalul a devenit — prin pa
tosul și dăruirea interpreților săi —

urmărind

un adevărat moment artistic, ilus- 
trind — dacă avem în vedere căl
dura cu care a fost primit de asis
tență — larga audiență de care se 
bucură poezia patriotică, militantă, 
versul inspirat din „miezul evului 
aprins" în care trăim.

Prin poezia inedită, prin poezia 
care și-a aflat, intr-un fel, in 
seara recitalului „primii cititori", 
s-a configurat mai presus de toate 
un sentiment unanim : sentimen
tul dragostei față de patrie și 
partid.

„Ce-i patria ? decit o conștiință / 
Un gind al tuturor mai clar rostit/ 
Și căruia noi toți i-am spus partid/ 
Recunoscind in calda lui ființă / 
Măreața sete de de'săvirșit", scria 
Grigore Hagiu. Definind același 
sentiment, poetul Szekely Jânos se 
alătura „dialogului liric" printr-o 
confesiune de puternică sinceritate: 
„Demult, eram nimic ca frunza-n 
vint / Și semne-adînci de timp imi 
brăzdau fata / Pe drum de lupte 
îndemnindu-mi viața. / Azi mai 
puternic e acel ce sint I / Iar dru
mul meu in viată mă arată /’ Cum 
țării mele inima-mi e dată".

Multe din versurile recitalului au 
fost' firesc dedicate celui ce ve
ghează drumul națiunii către vii
torul comunist, partidului nostru : 
„Partidul este brațul întins spre 
viitor / Și stinca ce închide duș
manului cărarea / E inima fier
binte a-ntregului popor / Și forja 
care mișcă din adincime marea / 
Partidul e iubirea și lupta-ntr-un 
cuvînt / Ideea ce trăiește in fie
care faptă / E rădăcina vie cres
cută din pămint / Ce-și dăruie 
mulțimii drept hrană roada coap
tă" — sint citeva din versurile 
semnate de Ion Petrache. sinteti- 
zind, de fapt, una din ideile do
minante ale spectacolului, idee 
exprimată cu autentică forță in 
multe din poemele recitalului. Iată, 
de pildă, un fragment din poemul 
„ODĂ PARTIDULUI", semnat de 
Radu Cirneci : „Credința mea ră- 
mii și vei rămîne / — Frumos in 
imnuri te împodobesc / Tu demn 
stapin pe forțele stupine I Mai o- 
menesc in tot ce-i omenesc / 
vis mereu, 
lnmiresmind al 
mindru sint in 
re / Tu, dor al 
de rai".

A trecut o săptămî- 
nă de la deschiderea 
Festivalului interna
țional al filmului de 
la Moscova. O privire 
retrospectivă asupra 
manifestărilor acestei 
prime săptămini ne 
îndreptățește să con
semnăm chiar de la 
începutul relatării de 
față ecoul deosebit pe 
care l-au avut filmele 
românești „Explozia' 
și „Veronica", 
gramate 
coincidență 
ceeași zi

• concursul 
lung-metraj și, 
pectiv, al 
tru copii.
că această zi a fost o 
zi bună pentru de
legația noastră, regi
zorul Grigori Rosal, 
artist al poporului al 
U.R.S.S., spunea că 
„Explozia" și „Veroni
ca" se înscriu, incon
testabil, printre cele 
mai reușite filme pre
zentate pină acum 
participanților la ac
tuala ediție a festiva
lului. în ce privește 
„Explozia", am certi
tudinea că filmul lui 
Mircea Drăgan, după 
scenariul lui loan Gri
gorescu, răspunde di
rect, prin umanismul 
său, devizei festivalu
lui și o face prin mij
loace profesionale ca- 
re-i deschid drumul 
spre marele public, 

are, 
anumite 

cadre de 
ceea ce 

primul 
sint tensiunea,

pro- 
— printr-o 

— in a- 
(vineri) în 
filmelor de 

reș
celor pen- 
Apreciind

PRIMA ZI A FESTIVALULUI
BE MUZICĂ UȘOARĂ

La Mamaia, prima seară din a- 
ceastă „Săptămină a muzicii ușoare 
românești" a impus un caracter fes
tiv, sărbătoresc desfășurării. Am as
cultat cuvintul de deschidere 
tit de președintele comitetului 
organizare a concursului, 
gul Nicolae Călinoiu ; au 
zentați membrii juriilor, 
semnalul pentru începerea 
lui. Melodiile din concurs 
re cu specificul, cu culoarea și rit
mul ei — au fost ascultate cu aten
ție, apreciate de public, cel dinții 
care și-a spus cuvintul. Fără îndoia
lă, în final, cele autentice, origina
le își vor afla consacrarea din par
tea juriului. Deocamdată să pre
zentăm succint citeva din melodiile 
din concurs audiate : „Tinerii" de 
Marius Țeicu, compozitor debutant 
în concursul de la Mamaia — un 
cintec ușor de reținut, un cîntec des
pre tinerețe și dragoste, despre ti
nerii care știu să cinte dragostea — 
interpret Mihai Constantinescu. Două 
melodii de largă respirație închi
nate țării : „Nicăieri" de H. Mălinea
nu și „Dulce, dulce Românie" de 
George Grigoriu, inspirate de al
bastrul cerului patriei, de fruntea 
legendară a munților noștri, în tăl
măcirea Doinei Badea și, respectiv, 
a lui Cornel Constantiniu. A mai 
fost prezentat un cintec de dragoste
— „Mi-ai spus că mă iubești" de 
Mișu Iancu — in interpretarea Mi- 
haelei Mihai. Sergiu Cioiu a inter
pretat în prima zi a concursului me
lodia „Cine a găsit tinerețea mea" 
de Radu Șerban, iar sextetul „Can
tabile" — „Nu uita această melodie" 
de Aurel Giroveanu. Am mai re
ținut „Scrisoarea marinarului" de 
Valențiu Grigorescu, in versiunea 
lui Cornel Constantiniu. „Nu poți 
uita" de Horia Moculescu, „Și m-am 
trezit că iubesc" —- interpretă Mar
gareta Pislaru. L-am ascultat și 
pe Dan Spătaru tălmăcind ritmu
rile de joc popular din melodia „La 
noi" de. Aurel Manolache. Și încă 
o compoziție a unui debutant : „Ca 
florile" de Mihai Dumbravă, inter
pretată de Anda Călugăreanu. Ve
selovski este prezent cu „Ora ...H“
— interpret Mihai Constantinescu, 
iar George Grigoriu cu „Stelele" in 
versiunea Marinei Voica. Cu blues-ul 
„Chemarea dragostei" de Marius Ței- 
cu, in tălmăcirea tinărului Adrian 
Romcescu și melodia „O ramură pe 
cer" de Radu Șerban — solistă Eva 
Kiss din Tg. Mureș — s-a incheiat 
prima seară a concursului.

Este prea devreme pentru formu
larea opiniilor. Vom observa doar că 
interpreții sint, în general, bine a- 
leși, că s-au relevat deja unele rit
muri de orchestrație originale, citeva 
cantilene frumos conturate.

Microrecitalurile hors-concurs își 
păstrează și în acest an formula con
sacrată. Interpreți cunoscuți prezintă 
programe alcătuite din 5—6 melodii. 
Se împletesc șlagăre cu prime audi
ții ; intr-un cuvînt, se vădește efor
tul de a cuprinde in recitaluri _ cele 
mai reprezentative piese românești 
din repertoriul soliștilor. Primul mi
crorecital a fost susținut, de GEORGE 
ENACHE. Și-a ales : „Hei, mare" de 
George Grigoriu, „Știu eu ce știu" 
de Temistocle Popa, „Bucuria de a 
trăi" de H. Mălineanu, apoi „Vivat 
festivalul", scrisă de Temistocle Popa 
pentru Festivalul internațional al ti
neretului și studenților de la Berlin, 
și... bineînțeles, „Evrika" de Geiu 
Solomonescu. George Enache este un 
tinăr solist apreciat, cu un glas ro
bust, o prezență scenică piăcută. S-a 
observat totuși o nuanță de monoto
nie în recitalul său. Ar fi fost bine 
dacă și-ar fi diversificat repertoriul, 
dacă ar Ii inclus in repertoriu pa-

roa
de 

muzicolo- 
fost pre- 
S-a dat 
concursu- 
— fieca-

gini care să-i lărgească posibilitățile 
de interpretare. Melodiile in același 
ton au dat senzația unei repetări, a 
folosirii excesive a aceleiași „corzi". 
Și, fără indoială, repertoriul roma
nesc are o gamă vastă de culori, de 
unde putea alege cele mai diferite 
ritmuri, cintcce.

DOINA BADEA și-a alcătuit mi- 
crorecitalul cu maturitate. A alătu
rat înfocatului „Busuioc" de Ion Va- 
silescu cunoscutul shake „Pentru 
orice băiat" al lui Veselovski, rit
micul „Cum e iubirea ?“ de Temisto- 
cle Popa. A dat multă poezie „Bar
carolei" lui Mălineanu, a accentuat 
ecourile populare din „Cine umblă 
noaptea tirziu", de Radu Șerban, ele
ganța melodiei „Cit vor fi pe lume 
stele" de Giroveanu. Intr-un cuvînt, 
și-a susținut recitalul cu prestanță, 
cu maturitate, și-a ales cintece sim
ple. dar și piese mai dificile, potri
vite experienței sale.

Prima seară a concursului și festi
valului s-a incheiat. Se pot fredona 
de pe acum citeva melodii ; este a- 
devărat că unele s-au uitat din prima 
clipă/ O primă seară, deci, cu sur- 
.prize. Multe plăcute. Altele, mai pu
țin plăcute. Să sperăm că serile ur
mătoare 
voluției 
creșterii 
tării.

vor aduce noi dovezi ale e- 
muzicii noastre ușoare, ale 
calitative a artei interpre-

Mamaia,
Smaranda OȚEANU
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Undeva pe Valea Putnei, 
pe un picior de plai stră
juit în zare de cei șapte 
munți legendari ai Vrancei, 
au apărut aproape peste 
noapte citeva căsuțe ca-n 
povești. Botezate sugestiv 
„Strugurel", „Merișor", „Ci- 
reșica", „Cutezătorii", „Hai
ducul", „Furnica", „Perla", 
„Cabana veseliei", împodo
bite cu desene și însemne 
care să le justifice numele, 
amenajate gospodărește, ele 
ău devenit tabăra de pio
nieri și școlari de la Gălă- 
ciuc-Tulnici. Nu departe, 
peste-un deal și-o vale, și-o 
limbă de pădure, cum spun 
localnicii, la leagănul 
„Mioriței" și-au găsit adă
post printre brazi căsuțele 
unei alte așezări de vacan
ță școlară — tabăra de la 
Soveja. Și aici, cu și mai 
multă imaginație, căsuțele 
își etalează cu voioșie chi
pul : „Miorița" — o inspi
rată construcție de munte, 
cu cerdac larg și acoperiș 
de șiță, „Cosmonauții" — 
din trunchiuri de copaci, 
„Ghiocelul", „Veverița", 
„Olimpic", „Brădulețul" etc.

Am stat de vorbă cu cîți- 
va dintre cei care le-au 
construit, din colectivele de 
muncă de la 18 întreprin
deri economice din județul 
Vrancea. Se minunau și ei 
că din cele mai banale și 
nefolositoare resturi și de
șeuri — lemn, tablă, vop
sea, sticlă — au putut ieși 
asemenea vesele și cochete 
cabane. Spiritul gospodă
resc, dragostea și grija 
pentru binele și bucuria 
copiilor lor, a tuturor co-

Tu 
mereu întruchipare / 

cintecelor grai ' Ce 
marea ta splendoa- 
meu, tu, gura mea

M. COSTEA

Sala Dalles din Capitală a găzduit ieri vernisajul expoziției națio
nale de artă plastică a preșcolarilor și a elevilor din școli generale, 
profesionale șl licee. La organizarea acestui tradițional salon al ariei 
copiilor și-au dat concursul Ministerul Educației și Invățămintului. 
Consiliul Național . al Organizației Pionierilor, Comitetul- Central al 
U.T.C. și Consiliul Culturii șl Educației Socialiste. Sint expuse peste 
1 500 de desene, lucrări de pictură și sculptură.

Cuvintul de deschidere a fost rostit de Gheorghe Achiței, rector 
Institutului de arte plastice „N. Grigorescu", iar in numele copiilor 
elevilor a vorbit pioniera Liliana Radu.
La festivitate au participat Ion Traian Ștefănescu,- prim-secretar 

C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Virgil Cazacii,

al 
Și

al ....... ... ........... „ UJKI CLUIUI, Tir#U VaZUCUt
prim-adjunct al ministrului educației și invățămintului. Virgiliu Radu- 
lian. președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, ad
junct al ministrului educației și invățămintului, alți oameni de artă 
și cultură.

deschid 
marele 

Poate că filmul 
pe alocuri, 
lungimi sau 
prisos, 
impune, 
rind, 
dramatismul povestirii 
cinematografice, no
blețea ideilor acestui 
film dedicat unor eroi 
ai zilei de azi. Iar 
dacă filmul iși atinge 
țelul educativ, aceasta 
se datorează, fără in
doială, și autenticității 
eroilor principali în
truchipați de actori 
excelenți. Cit despre 
filmul Elisabetei Bos
tan. aș spune doar că 
este o nouă și convin
gătoare mărturie a ha
rului acestei regizoare 
ce știe să biruie cu 
intuiție și sensibilita
te " ............
ale filmelor cu și pen
tru '■ ~ -
am 
mi-am spus că ar tre
bui s^-j, ofer un „mare 
premiu1" -de-iciocolată 
prietenei melc Lulu 
Mihăescu, „vedeta" de 
cinci ani a acestui cu
ceritor film românesc.

După proiecția fil
melor noastre și alți 
cineaști și-au expri
mat opinii, in general 
asemănătoare (regi
zorul Kurt Maetzig din 
R. D. Germană a 
apreciat, intre altele,

dar 
in

marile dificultăți

copii. După ce 
văzut „Veronica"

calitatea scenografiei 
din „Explozia"), opinii 
deloc complezente și 
care, fără a face 
abstracție de anumite 
inegalități, au eviden
țiat relieful prezenței 
românești la această 
importantă confrunta
re cinematografică. Ni 
se pare semnificativ, 
in acest sens, interesul 
manifestat de o serie 
de distribuitori occi
dentali. Astfel, regizo
rul Giancarlo Zanni 
— vicepreședinte al 
organizației italiene 
de stat pentru pro
ducția și difuzarea fil
melor, „Italnolegi" — 
s-a arătat doritor să 
cumpere filmul „Ex
plozia". considerînd că 
acest film este capti
vant și accesibil spec
tatorilor de pe toate 
meridianele. Este o 
constatare întărită și 
de alți distribuitori 
din America Latină, 
S.U.A., India, Austra
lia, cu care reprezen
tanții centralei „Ro- 
mânia-film" duc in 
momentul de față tra
tative. aici la Mosco
va. După cum. case 
distribuitoare din An
glia, S.U.A. și alte 
țări și-au manifestat 
interesul pentru drep
turile de difuzare a 
seriei a doua a filmu
lui „Veronica".

...Duminică in presa 
sovietică' au apărut 
concludente aprecieri 
la adresa filmelor 
noastre. Referindu-se 
la concursul filmelor 
de lung metraj, ziarul 
,,Pravda" scria că „Ex
plozia" este una din
tre cele mai bune 
pelicule românești din 
ultimii ani. dedicate 
actualității. în „Mos- 
kovskaia Pravda" a 
fost publicată o croni
că mai amplă care, 
notînd că „Explozia" 
oferă o imagine origi
nală și elocventă des
pre atitudinea morală 
a oamenilor României 
contemporane, despre 
caractere bărbătești și 
suflete puternice, re
leva calitățile regiei, 
montajului și, îndeo
sebi, forța creației ac
torului Gh. Dinică. Și 
ziarul „Trud" inserea
ză o cronică elogioasă 
la adresa filmului.

lp diferite .publicații
■ auVâfjâHtt .W‘
din filmul „Veronica", 
iar gazeta festivalului, 
„Sputnik",. consacră 
rinduri elogioase aces
tui „spectacol feeric". 
Este, dealtminteri, de 
menționat că la pro
punerea conducerii ci
nematografiei sovieti
ce se află in discuție 
realizarea, în copro
ducție, a unul

pentru copii, in regia 
Elisabetei Bostan.

La reprezentațiile de 
gală din cadrul con
cursurilor, ambele fil
me românești au fost 
de mai multe ori a- 
plaudate „la scenă 
deschisă". Audiența de 
care se bucură filmele 
românești a apărut 
deosebit de concluden
tă și în’ spectacolele 
programate în afara 
concursului, urmărite 
și aplaudate de zeci de 
mii de spectatori.

...în concursul peli
culelor de scurt-metraj 
au fost vizionate pină 
acum 17 filme, în ma
joritate pe teme de 
actualitate, ceea ce 
poate fi considerat ca 
unul din aspectele 
semnificative ale aces
tui festival, chiar dacă, 
după opinia multor 
participanți, reperto
riul primei săptămini 
a apărut destul de 
inegal din punct de 
vedere artistic. Este de 
presupus că aceasta 
va constitui una din 
temele ce vor-fi abor
date in dezbaterea în
cepută la 17 iulie 
la Casa cineaștilor, 
sub deviza festivalului 
„pentru o artă cinema
tografică umanistă, 
pentru pace și priete
nie între popoare".

Ieri 
juriul 
lor (din care face par
te și documentaristul 
Titus Mesaros, din 
România) a vizionat 
filmul „Ritmuri româ
nești", al regizorului 
Octav Ioniță, alături de • 
producții ale unor ci
neaști din Finlanda, 
Anglia, Malayezia. Aus
tralia și Noua Zeelan- 
dă. Judecind 
mele ecouri, 
tarul nostru 
puternică 
participanților. 
concursul filmelor pen
tru copii a fost pre
zentat, ieri, un film 
românesc de animație, 
„Cei zece măgăruși", 
alz regizorului Zaharia 
Buzea, „care s-a con
fruntat cu realizări ale 
studiourilor din Mexic, 
Iran. Finlanda, S.U.A.. 
Bulgaria și U.R.S.S. Pe 
agenda juriului 
lung-metraje au 
prezente ieri filme 

_____ _ Uniunea Sovietică, 
îfo'tbgnâ'fii:he,zuela, .Italia...

după-amiază, 
scurt-metraje-

după pri- 
documen- 
a făcut o 

impresie 
Și la

de 
fost 
din 
Ve-

>" Aj/

Dar despre acestea, 
despre repertoriul ge
neral al festivalului 
vom vorbi .intr-o vii
toare corespondență, 
întilnirea cinemato
grafică de la Moscova 
se află la începutul 
celei de-a doua săptă
mini.

D. COSTIN(Agerpres)

s

Programul I

9,00 Curs de limbă engleză. Re
capitulare (3).

9,30 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru elevi « 
Sculptori români — Dimltrie 
Paciurea © Percepția șl ilu
ziile optico-geometrice.

10,00 Telex.
10,05 Film serial : ,,Orașul ne

gru". Ecranizare după ro-’
mânui lui Mikszath Kalman, 
producție a studiourilor de 
televiziune din R.P. Ungară. 
Regia : Zsurzs Eva. Ultimul 
episod : „Vînzarea".

11,05 Tineri interpreți. Program 
susținut de formații came
rale ale Conservatorului ,,Gh. 
Dima" din Cluj.

11,45 La ordinea zilei. Azi, ju
dețul Hunedoara.

12,05 Revista literar-artistică TV.
12,50 Moment folcloric cu Ion 

Dolănescu.
13.00 Telejurnal.
17.30 Curs de limbă germană. Re

capitulare (2).
18,00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18,15 Semnificații. Dinamica vie

ții și perfecționarea organi
zării sociale. Un experi
ment sociologic din județul 
Vrancea.

18,40 Atenție la... neatenție î — 
jurnal de protecția muncii.

19,00 Timp și anotimp In agri
cultură.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal o Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotăritor.

20,00 Festivalul național de mu
zică ușoară Mamaia 1973 — 
ziua a Il-a de concurs. 
Transmisiune directă.

31,20 ,.Patrie-n amiază" — emisiu
ne de versuri.

21,35 Telccinemateca. ..O noapte 
furtunoasă". Regia : Jean 
Georgescu. Cu : Florica De- 
mion, Maria Maximilian, 
Radu Beligan. Al. Giugaru, 
George Demetru.

22,45 24 de ore.

Programul n

20,00 O viață pentru o Idee : Jo
hannes Kepler.

20.30 Agenda.
20,40 De pe scenele lirice ale ță

rii. Selecțiunl din opera 
„Hănsel și Gretel" de Hum
perdinck. Dirijor Alexandru 
Taban. Regia : A. I. Arbore,

21.30 Bucureștiul necunoscut. ,,is
toria din jurul cetății".

31,50 Pe strune de vioară. Cîntă 
George Carabulea.

22,06 Antologie umoristică : Ga
gul. Cu : Puiu Călinescu, 
Ovid Teodorescu. Mircea 
Diaconu. Aurel Giurumia, 
Dem. Savu.

cinema

piilor din județ, le-au înari
pat fantezia, le-au dat pu
tere ca după orele de mun
că să lucreze la înălțarea 
celor două sate de vacantă. 
A existat o adevărată în
trecere intre gospodarii 
vrînceni, dornici cu toții să 
le ofere copiilor un loc de

Pionierilor, mulți dintre cei 
prezenți s-au gindit și chiar 
s-au angajat să ducă mai 
departe această inițiativă.

Bucuria și recunoștința 
copiilor pentru eforturile 
părinților, pentru grija cu 
care sint înconjurați de fo
rurile locale de partid și de

vă vrinceană nu este insă 
singulară in peisajul va
canței de vară a pionieri
lor și școlarilor țării. In 
alte citeva județe — Brăi
la, Mehedinți. Timiș, Boto
șani, Iași etc — au fost 
amenajate, cu posibilități 
locale, în locurile cele mai

bul cărora pionierii au dat 
fierul vechi colectat de ei.

Demn de reținut este 
faptul că în această acțiune 
deosebit de importantă și 
responsabilă — de a asigu
ra in cit mai bune condiții 
odihna și recreația pe tim
pul vacantei a copiilor și

Vaamță pe plaiurile Mioriței
o lăudabilă inițiativă privind

odihna și recreația de vară ale școlarilor

odihnă mai pitoresc, mai 
confortabil. Apoi, fiecare 
colectiv de muncă a consi
derat firesc să-și trimită 
reprezentanții la festivita
tea de inaugurare a celor 
două tabere pentru a afla 
direct părerea micilor 
„proprietari". Și cînd, cu 
ochii strălucind de bucurie, 
în cuvinte emoționante, 
pionierii le-au mulțumit cu 
căldură, le-au oferit cu gin
gășie florile recunoștinței, 
cravate roșii cu tricolor, 
cind li s-a inminat diploma 
de onoare a Consiliului 
Național al Organizației

stat și-au găsit expresie 
elocventă in telegramele 
adresate, de unitățile de 
pionieri care au „luat in 
primire" taberele, Comite
tului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ca și -în scri
sorile de mulțumire adre- , 
sate fiecăreia din între
prinderile ‘ constructoare. 
Dar și in angajamentele 
solemne de a păstra cu 
grijă bunurile oferite, de a 
contribui, după puteri, la 
Întreținerea și înfrumuse
țarea „satelor" lor.

Această lăudabilă inițiati-

pitorești, sate de vacanță 
pentru copii. La Brăila, o 
parte din stațiunea Lacul 
Sărat a fost cedată pionie
rilor. Cu 
gust, creatori 
struit 35 de 
prinse parcă 
cu pitici, au 
incinta „satului" 
de joacă, de sport, un tea
tru de vară. In altă locali
tate a județului, la Viișoa- 
ra, satul de vacanță a fost 
găzduit in... 10 autobuze, pe 
care I.T.O. le propusese 
pentru casare și în schim-

fantezie și bun 
locali au con- 
căsute, des- 
din poveștile 
amenajat în 

terenuri

A 
tineretului școlar — își fac 
simțită prezența tot mai 
multe colective de muncă 
din cele mai diferite între
prinderi, 
socialiste, 
care pot 
mijloace 
structive 
timpului 
leasă tot i
— subliniată cu pregnanță 
de conducerea partidului și 
statului nostru — că tre
buie făcut totul pentru a 
asigura copiilor țării o via
tă și o copilărie fericită, 
condiții optime de odihnă,

unități agricole 
, instituții etc, 

oferi pionierilor 
interesante și in- 
pentru petrecerea 
liber. Este ințe- 
mai profund ideea

de dezvoltare fizică, de e- 
ducație. Și, desigur, dinco
lo de numeroasele avanta- ' 
je pe care le implică exis
tenta unei astfel de tabere 
de vacantă — posibilitatea 
de odihnă și recreație in 
mijlocul naturii, locul unor 
interesante acțiuni pionie
rești, cunoașterea meleagu
rilor natale etc — nu este 
deloc de neglijat semnifi
cația educativă 
care o asemenea 
gospodărească, pătrunsă de 
dragostea părintească a ce
lor maturi, o poate avea 
asupra celor mici. Simțul 
gospodăresc, inițiativa, in
geniozitatea și hărnicia pă
rinților devin un exemplu 
activ, 
pentru 
nieri.

Din secvența festivităților 
de inaugurare a satelor de 
vacanță de la Tulnici și 
Soveja am mai reținut un 
moment nu lipsit de sem
nificație. Printre oaspeții 
copiilor s-au aflat 1 
zentanți ai organelor 
le de partid și de 
Tuturor, in numele 
cenilor, brăilenilor 
le adresăm 
vizitați satele de va
canță ațe pionierilor ! Vă 
veți convinge ce roade bo
gate dau inițiativa, spiritul 
gospodăresc, hărnicia oa
menilor, îmbinate cu înalta 
răspundere cetățenească de 
părinți pentru toți copiii 
țării.

înaltă pe 
acțiune

profund educativ, 
copii, pentru pio-

repre- 
■ loca- 

stat.
vrin-

etc., 
invitația: 
de

Florica DINULESCU

• Dragostea Începe vineri : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15.
0 Ciprian Porumbescu : CENTRAL
— 9.15; 12.30: 16; 19,30, DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
BUCUREȘTI — 8.30: 11; 13.30; 16; 
13,30: 21. la grădină — 20,15.
• Jandarmul la plimbare : LU
CEAFĂRUL — 8.30; li; 13.30; 16; 
18.30: 21, la grădină — 20.30. FA
VORIT —18.45; 11; 13,15; 15,30: 18; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30: 20.45. MODERN — 8.45; 
11: 13.30: 16; 18,30: 20,45, la gră
dină — 20.15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30.
• Lumea se distrează : DOINA
— 11; 13; 15,30; 17,45; 20, COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.
• La răscruce de vinturi î SALA 
PALATULUI — 20,15 (seria de bi
lete — 4659), SCALA — 9; 11,15; 
13,45; 16.15; 18.45; 21,15. CAPITOL
— 9: 11,15; 13.30; 16; 18.30; 21, la 
grădină — 20.15, GRADINA DI
NAMO — 20.15.
• Ultimul cartuș : LUMINA —
9; 11,15; 13.30; 16; 18.30: 20,45.
• Un om in sălbăticie : FESTI
VAL — 9: 11,15; 13.30 : 16 : 18.45 ;
21.15. la grădină — 20,15, GRADI
NA SELECT — 20.
@ Veronica — 9.30—18 în conti
nuare, Program de filme docu
mentare — 20,15 : TIMPURI NOI.
• Antonlu și Cleopatra ; EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16: 19.30,
BUZEȘTI —• 9: 12,30: 16: 19,30,
la grădină — 20,15, GLORIA — 
9; 12.30: 16; 19.30.
• Hombre — 10; 12; 14: 16,30; 18.30, 
Noaptea — 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Soarta unui combatant din 
corpul de autoapărare : LIRA 
15.30: 18; 20,30, la grădină — 20,15.
• Monte Carlo : GRIVIȚA —
8,45; 11,15: 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, FLAMURA — 9: 11.15; 13,30: 
16: 18,15: 20.30. AURORA — 9; 
11.15: 13.30: 15,45; 18; 20,30, la 
grădină — 20.
q Simon Templar intervine : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20.15, la gră
dină — 20,30, GIULEȘTI — 15,30: 
18; 20.30. MIORIȚA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Ceața : VITAN — 15,30; 17,30;
19.30. la grădină — 20,15.
• Fluturii sint liberi : VOLGA —
9: 11,15; 13,30: 15.45; 18,15; 20.30.
TOMIS — 8,45; 11: 13,30: 16;
18,30; 20,45. la grădină — 20,15.
q Rond de noapte : DACIA — 9; 
11,15; 13,30: 16: 18,15: 20,30. POPU
LAR — 15,30; 18: 20,15.
0 Tecumseh : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.30: 18; 20.15. 
0 Grăbiți apusul soarelui : UNI
REA — 15,30; 19,15, la grădină —
20.15.
0 Aventurile lui Babușcă : CRÎN- 
GAȘI — 15.30; 18: 20.15.
• Copiii căpitanului Grant : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
0 Salclmul liUachiu : ARTA —
16: 18; 20, la*grădină — 20,30.
0 Pe aripile vîntului : VIITORUL
— 10; 14.30; 19. MOȘILOR — 9; 
13,30; 18, la grădină — 20.
0 O zi mai lungă dccit un an : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
0 Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : PACEA — 15,30; 18;
20.15.
0 Fata care vinde flori : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
0 Nici un moment de plictiseală î 
MUNCA — 15.30; 18; 20,15.
0 Acea pisică blestemată : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
0 Ce se întimplă, doctore ? PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,13.

teatre
0 Teatrul de comedie (la Arene
le Romane) : Preșul — 20,30.
0 Teatrul ..Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (in sala Comedia a Teatru
lui Național ,.I. L. Caragiale") ; 
Valentin și Valentina — 20. (la 
Teatrul de vară Herăstrău) ; 
D-ale carnavalului — 20.
e Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Fes- 
tival-Boema — 20.
0 Ansamblul artistic Rapsodia 
Română" : Meleaguri fermecate — 
18,30.
0 Circul ..București" : Arena ’73 
— spectacol internațional — 19,30.
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu

ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!
Ce înseamnă, in actualul moment de dezvoltare a civilizației noastre, NOTORIE

TATEA ?
înseamnă, desigur, pătrunderea unei persoane cu activitate publică în conștiința 

maselor, „adoptarea" de către acestea a respectivei persoane, ca urmare atit a calită
ților ei cit și, bineînțeles, a complexelor posibilități de publicitate existente azi. Treziți 
din somn un cioban de pe Paring și intrebați-1 cine este Margareta Pîslaru... sau 
Dobrin... Vă va răspunde fără să clipească și se va-ntoarce pe partea-aiialtă mirat 
că i se pun întrebări „la mintea cocoșului".

întrebați-I însă, pe același cioban, cui datorează trăinicia și claritatea tranzisto
rului la care ascultă, pe virf de munte, concerte de muzică ușoară sau transmisii 
fotbalistice — care este, adică, Întreprinderea producătoare și ce ’ ‘
ce oameni de seamă lucrează acolo... Vă va privi la fel de uimit ca la prima între
bare, numai că, de data asta, uimirea lui va avea sensul : „De unde vreți să știu ?".

Să fim înțeleși. Nu pledăm, aici, pentru desprinderea epoletului notorietății de 
pe umerii unor Doina Badea sau Amza Pellea, unor Lia Manoliu sau Oblemenco, ori Do
brin și Margareta Pîslaru — atribut ciștigat de ei cu trudă, prin merite reale... Pledăm 
însă pentru o mai stăruitoare implantare în conștiința publică a acelor personalități care 
dau măsura întreagă și reală a profilului spiritual al societății noastre, societate, în primul 
rind și in esență, a muncii, a activității productive dedicate binelui general.,. Mijloacele de 
publicitate. Ia noi, mijloace cu funcție educativă — trebuie să se pună deopotrivă în slujba 
a tot ce este cu adevărat personalitate marcantă, realmente om de seamă al societății 
noastre.

Altfel se ajunge la situații nefirești și nedorite ca aceea Intilnită recent : dintr-un 
Întreg bloc de locuințe, numai doi locatari știau că unul dintre vecinii lor — strungarul 
Ioniță T. Marin — fusese investit cu înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste !... De 
ce ? Pentru care merite ? Nimeni n-a știut să răspundă.

Și totuși, Ioniță T. Marin este... Dar să dăm cuvintul reporterului care l-a vizitat 
lui de muncă.

iară sau transmisii 
meseriași de frunte,

Demnitatea nu se cumpără

««

mama și

De

fiica 
adus 
do
mo- 
ci ndin- 

in- 
in

ii»

absolvenții 
care s-au 

la exame-

• •

cu excursii în străinătate
mci cu o casă și nici

recent pe strungarul-erou la locul Care este maistaul, 
unește pe toți sub

care sînt tinerii ? Aceeași vîrstâ spirituală — a strădaniei comuniste — îi 
aceleași trăsături. (Totuși, pentru recunoaștere: al treilea din stingă, Eroul 

Muncii Socialiste Ioniță T. Marin)

Semn expresiv al efortului 
de modernizare a industriei româ
nești, in țara noastră lucrează astăzi 
numeroase mașini de așchiat cu co
mandă program, adevărate minuni 
ale tehnicii. Asemenea mașini acti
vează din plin și la Uzina de pompe 
din București... Toate sînt încredin
țate unei singure brigăzi : cea condu
să de strungarul Ioniță T. Marin. 
Cum se achită „Ioniță și-ai lui" de 
această răspundere ?

Din relatările lui Dumitru Mușal, 
secretarul comitetului de partid pe 
uzină, ale inginerului Michel Bră- 
nișteanu de la „producție", ale mais
trului Teodor Ștefăncscu, șeful de 
atelier (54 de ani), ale tinărului 
strungar Constantin Luțescu (26 de 
ani) se rotunjește, următorul răs
puns global : Mașinile, aduse din 
import, o noutate în tehnica noas
tră, au fost preluate de brigada lui 
Ioniță, din mers. Studiile tehnice 
le-au făcut cu toții în timpul liber, 
în sfîrșit, „stagnările, inerente" din 
primele trei luni n-au existat (Io
niță și-ai lui și-au zis : ori sîntem 
strungari de înaltă clasă, ori niște 
cirpaci !) — îneît mașinile au lu
crat de la început la capacitatea pro
iectată... Dar capacitatea proiectată 
nu înseamnă totdeauna limita de 
sus a posibilităților. Așa se face că 
acum în loc să prelucreze piese pen
tru numai 5 000 de pompe — cîte 
are uzina în planul lunar — briga
da lui Ioniță T. Marin produce pie
se pentru încă 2 000 de pompe... Ce 
reprezintă asta ? Reprezintă piesele 
necesare uzinei pentru producția pri
mei decade a lunii următoare. O 
inițiativă a comuniștilor-strungari, 
preluată imediat și de turnătorie și 
de montaj, adică de laturile prin
cipalului „triunghi" productiv al u- 
zinei. Dar nu e numai asta...

Autor a 22 de inovații importan
te, toate aplicate cu succes în pro
ducție in ultimele două decenii (mai 
mult de o inovație pe ‘an !) Ioniță 
T. Marin a socotit că „și perfecțiu
nea poate fi perfectibilă", că, adică, 
chiar și aceste mașini-minune pot fi 
obligate să muncească mai bine, cu 
condiția să le cunoști în amănunți
me. Și strungarul nostru le — 

. noaște — le-a studiat acasă nopți 
tregi, a fost și la Magdeburg, la 
brica producătoare, in schimb 
experiență ; le cunoaște „ca.

re piesă prelucrată. înmulțiți 2 mi
nute cu 150 de piese/zi de lucru ; în
mulțiți rezultatul obținut cu schim
burile unei luni lucrătoare, ale unui 
trimestru, ale unui an ; transformați 
apoi timpul ciștigat in produse și 
produsele în valori productive și va
lută și veți avea, concretă, cifra 
participării directe a lui Ioniță T. 
Marin la bătălia pentru devansarea 
termenelor cincinalului. Și totuși nu 
e numai asta...

inginerul Manea 
ducere la Pipera 
după ce-ți dai seama că e bun nea 
Ioniță, că e iubit și respectat ? După 
faptul că, In brigadă, toți vor să-i 
semene. Toți strungarii lui migălesc 
la inovații. Toți, dar absolut toți, au 
sarcini în organizația de partid, in 
sindicat, la U.T.C. («Au luat puterea 
politică», spune rizînd maistrul Ște- 
fănescu). Și încă ceva : in brigada 
asta, fiecare e aspru cu lipsurile o-

Anton, om in con
ți atiția alții). Știi

l
i se pregătise desfacerea contractu
lui de muncă). Și toate astea pen
tru. că Ioniță T. Marin are un prin
cipiu : «De ce să ne numim noi, bri
gada, familie numai în uzină și să 
nu fim familie cu adevărat ? Ce, dacă 
stăm unul in Balta Albă, altul în 
Drumul Taberei, altul în Griviței, nu 
ne putem intîlni și in timpul li
ber ?». Și așa se și întimplă : 
(unuia, plecat în armată, i-au 
scriâ toți, cu regularitate, ca unui

swsw:

1

Și perfecțiunea 
este perfectibilă!“

0 deviză de viață, de muncă, marcă a personalității unui om. Un om care poartă 
înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste, ale cărui fapte atîrnă greu în cîntarul 
realizărilor uzinei sale, dar pe care nu le cunosc nici... vecinii de bloc

>

cu- 
in- 
fa- 
de 
un 

tată", cum se exprimă strungaruj Lu
țescu... Așa se face că, în prezent, 
încă două inovații își așteaptă ates
tarea oficială. Cea practică și-au 
cîștigat-o în perioada probelor : prin 
migăloasa corectare a unor dispozi
tive se reduce o operație și se 
clștigă astfel două minute la fieca-

— ...Dar am vorbit pină acum 
numai despre o latură a personali
tății lui ‘ •' ‘
fesional. 
tot din 
nosc...

Activitatea politică : „De 10 ani 
este ales secretar al organizației de 
partid de la strungărie, Dacă nu fă
cea treabă, dacă nu era om adevă
rat, credeți că «rezista» el 
vreme exigenței comuniștilor ? 
inițiativa cu piesele in 
tru decada următoare, 
nizația lui a pornit...".

Ca șef de formație : 
ieșit lucrător, din ’50, 
crește, în medie, 2—3 oameni pe an. 
Pină acum, cum glumește dînsul, «să 
bat în lemn, n-am dat nici un re
but». Unii dintre ei, ca Ion Niță, 
sint șefi de brigadă, adică se în
trec de la egal la egal cu «tata-al 
lor» ; alții fac treabă bună in alte 
părți (strungarul Gh. Rafilă de 
la atelierele de întreținere-hală,

Ioniță T. Marin : omul pro- 
Celelalte ?... Le conturăm 
relatările celor care-1 cu-

atita 
Uite, 
pen- 
orga-

mului de alături, tot așa cum e șe
ful aspru cu toți laolaltă. Și, la fel, 
fiecare sare să-și ajute tovară
șul, precum ii ajută Ioniță T. Marin 
pe toți. îi programează zilnic cind au 
de mers la școală, îi ajută în tre
burile familiei, fie material (cind s-a 
mutat unul dintre ei in casă nouă, 
toată brigada, cu șeful în frunte, a 
pus umărul), fie moral (o vorbă în
țeleaptă. spusă la timp și răspicat 
de Ioniță T. Marin, a pus pe calea 
cea bună căsnicia unui tinăr strun
gar ; altădată nu s-a lăsat pină n-a 
făcut fruntaș dintr-un băiat căruia

membru de familie ; lui Luțescu — 
la a cărui nuntă a fost de față a- 
proape toată brigada — acum ii 
ține toată brigada pumnii strinși in 
vederea unui eveniment pe care Io
niță T. Marin il numește, cu gingă
șie. astfel.: «Trăim, in brigadă, e- 
moția perioadei cind Luțescu al nos
tru și soția lui se pregătesc să de
vină... trei.»)

Ioniță T. Marin îl înțelege foarte 
bine pe Luțescu. Ca om de famîlîe. 
el este tată a doi băieți, pe care 
i-a crescut frumos (amînddi liceeni, 
pregătindu-se pentru cariera tehm-

că, amîndoi premianți), impărțindu-și 
cu soția (contabil în aceeași uzină) 
atit greul educației, cit și pe cel al 
gospodăriei (se spune că intr-un anu
me cvartal din Balta Albă, toate 
gospodinele îl dau de exemplu so
ților lor pe strungarul de la Uzina 
de pompe : „El cum are timp să se 
ducă după cumpărături, să bată co
voarele, să sape la rindurile de 
flori ?... Ce, el n-o fi avind, ca și 
voi, treburi la uzina aia a lui ?“)

Și încă ce treburi !... L-am întîl- 
nit pe Ioniță T. Marin la comitetul 
de partid al uzinei : venise, într-o 
pauză, să aducă referatul pentru a- 
dunarea de partid pe iulie a or
ganizației sale. Așteptam să termi
ne, ca să-i punem citeva întrebări, 
cind a intrat gifiind un băiat din 
secție : „Nea Ioniță, te caută omu’ 
de la Magdeburg...".

Ioniță T. Marin și-a strîns meti
culos carnetul, a virît pixul în bu
zunarul de la piept și mi-a spus : 
„Vă rog să mă scuzați ; am un mu
safir de peste hotare, un tehnician 
care m-a lămurit pe mine în niște 
probleme ale digitaleloi- mașinii 
acum a venit să-i explic și eu, 
rindul meu, cum de lucrăm noi 
oameni mai puțini decit ei pe 
celași număr de mașini. O chestie 
organizare a schimbului, nu e mare 
liicîti, îi1 e&hU.c și. mă-ntorc\"iHțl.Șîâ. 
Nu'-;1 'pot lăsa . să aștepte, doar . e 
musafir...". Și a ieșit cu pas tihnit.

„Vedeți, ăsta e Ioniță T. Marin, 
ne-a spus, cind am rămas singuri, 
secretarul comitetului de partid. La 
orice sarcină, fie de producție, fie 
politică, fie obștească, oricît de com
plicată. răspunde tihnit : «Se face» 
și te privește in ochi cu voie bună 
de parcă ar spune: «Asta e situa
ția, dacă este nevoie de mine, în
seamnă că nu mă pot da în lături»".

Omul de care este totdeauna și 
pretutindeni nevoie — iată o posi
bilă definiție a strungarului Ioniță 
T. Marin, om care iși argumentează 
în fiecare secundă a vieții lui, prin 
tot ce întreprinde, prin felul cum 
gindește și acționează, cinstea de a 
fi , fost investit cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste.

Și 
la 
cu 
a- 
de

Printre 
liceu 

prezentat 
nul de bacalaureat se 
află și fiica unei 
grijitoare de la o 
stituție centrală — 
grijitoare sau, 
limbajul comun, fe
meie de serviciu, 
luni de zile, mama a- 
dună leu cu leu, gin- 
dind să-i facă fiicei 
un cadou frumos pen
tru strădania, ei — a 
absolvit liceul cu 
zece și speră la un 
zece, și la bacalaureat. 
Suma economisită se 
ridică la patru sute 
optzeci de lei. Si tot 
de luni de zile, fiica 
adună și ea leu cu leu 
— din banii de tram
vai, de cinema, de 
dulciuri etc., gîndind 
să-i facă mamei un 
cadou pentru grija ce 
i-a purtat-o. Suma e- 
conomisită se ridică la 
șaizeci și 
lei...

Din ziua 
plinit zece 
funcționar 
azi — cu vreo trei mii 
de lei pe lună, a re
fuzat. să mai trimită 
pensia alimentară, 
motivindu-și refuzul 

de fosta soție : 
ai vrut copil, a- 
il ai. încearcă 

crești !“, iar față

patru de

cind a im
ani, tatăl, 

onorabil,

cum 
să-l 
de superiorii lui, care 
începuseră să-l la la 
rost: ,,cred că nu 
copilul meu, de c.e 
întrețin eu ?“ Ar 
trebuit ca femeia 
deschidă proces, 
la rind să tehărțu- 
iască pentru bani cu 
un om pe care-l dis
prețuia. Pentru liniș
tea ei și-a fetei, a re
nunțat. După vreo doi 
ani, avind, probabil, 
ceva mustrări de con
știință, omul i-a 
mis fostei soții 
material pentru o ro
chie de vară, sandale, 
iar fetei — o rochiță 
și ciorapi. Pachetul 
i-a fost restituit in 

\bune condiții. După
încă doi ani, omul a 
cerut voie să le facă o

este 
să-l 

fi 
să-i 
luni

tri-
ii n

vizită :
l-au primit, el a 
două batoane de 
calată, și-ntr-un 
ment favorabil, 
mama pregătea cafele 
la bucătărie, i-a stre
curat fetei: „De ce 
mai stai tu aici, în 
mizeria asta 1 Vino 
la mine, soția mea o 
să te îngrijească !“ 
N-a primit răspunsul 
dorit și s-a resemnat. 
Cinci ani, apoi, n-a 
mai dat nici un semn 
de viață. Pină in ziua 
cind fata a. absolvit 
liceul cu zece, alunei 
a așteptat-o la poarta 
școlii, cu mașina. 
„Vino la noi, să te 
sărbătorim !“ A apu
cat-o strins de braț, 
vrînd s-o ducă in ma
șină, fata a strigat a- 
jutor, n-a mai avut 
încotro, a trebuit s-o 
lase. De atunci, in 
fiecare zi ii trimite 
fiicei cite o scrisoare : 
„Vino la noi, o să-ți 
asigurăm toate condi
țiile, iți dau voie să 
conduci mașina, o să 
facem excursii in 
străinătate,■“ Omul 
simte nevoia să se 
justifice : a fost și 
este un om bun, înțe
legător, insă n-a avut 
cu cine se-nțelege, 
fosta lui soție fiind, 
de fapt, o analfabetă, 
dovadă că n-a reușit 
să fie altceva decit 
femeie de serviciu... 
Ce educație poate să 
dea o asemenea fe
meie unui, copil ? Ce 
condiții de viață, poate 
să-i\asigureî? Ea. fat'd, 
mai are de studiat 
cinci ani, cum o să se 
descurce numai cu ba
nii maică-sii ? „Vino 
la noi. să mai cunoști 
și tu lume, să nu tră
iești ca-n pădure !“ 
In fiecare scrisoare se 
angajează să-i asigure 
„un venit lunar de o 
mie de lei..." Pe de 
altă parte, mai spune 
omul: ar fi păcat de 
casa noastră, am bă
gat atiția bani in ea, 
cui s-o lăsăm moște
nire, 
tu ? !...

In urmă cu două
zeci și doi de ani, o- 
mul acesta, declarin- 
du-se o fire romanti
că, inpita la plim
bare, pe marginea 
lacurilăr din jurul 
Capitalei, o fată dc 
șaisprezece ani, fată 
de oameni sărmani, 
încrezătoare, neștiu
toare, și mereu ii că
dea in genunchi: „am 
să te iau de nevastă 
și-o să trăim feri
ciți"... Mai apoi, a. ac
ceptat să se prezinte 
la ofițerul stării civile 
doar din teama de a 
nu-și periclita „viito
rul", cum singur se 
exprimase ; cind i s-a 
părut că a prins cheag 
intr-o instituție ono
rabilă, a dat divorț. 
Fata nu împlinise doi 
ani, i-a plătit pensie 
pină-n ziua cind a îm
plinit zece ani. Acum, 
ajuns la cincizeci de 
ani, iși dorește și el o 
fată, un ginere, ne
poți. O fată frumoasă 
și deșteaptă, căreia 
să-i lase moștenire o 
casă. „Vino la noi, 
lasă demnitatea și ia 
casa".

Așa scrie tatăl. Fiica 
n-are de unde să știe 
ce scrie el, n-are de 
unde, ii restituie scri
sorile cu mențiunea : 
„Adresantul nu 
locuiește la 
adresă"... In 
simplă apostilă pe un 
plic se citea, poate, 
răspunsul exprimat cu 
franchețe, că demni
tatea- nu se cumpără 
nici cu o casă și nici 
cu o excursie in străi
nătate !

Acum, cu cei șaizeci 
și patru de lei econo
misiți, Aurelia V. vrea 
să-i cumpere 
că-sii un album 
tru fotografii, 
două, mamă și 
au multe fotografii 
care le-arată de-a lun
gul anilor, ele două,] 
cu dragostea, cu dem
nitatea și speranțele

mai 
această 
această

mai- 
pen-

Ele 
fiică,
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• INTERVENȚII. Din Craiova, 

Miltiade Ionescu ne descrie un tip 
de intervenienți în viața semenilor 
care ne lasă stupefiați. în primul 
caz e vorba de doi soți care au o 
căsnicie exemplară, armonioasă și 
— harnici fiind — Îndestulată. Iată 
însă că, printre cei care-i admirau 
și îi considerau un exemplu, se 
brodește și forma ambițioasă a ne
putinței — invidia. Demnă de a fi 
personaj shakespearian, o „priete
nă" a familiei măsluiește o falsă 
scrisoare de amor adresată soției 
fidele de un fals bărbat străin și 
strecoară scrisoarea, in timpul unși 
vizite, printre hîrtiile soțului mo
del. Bărbatul a rezistat la Început 
provocării, dar viermele îndoielii 
știe să roadă, și puțin a lipsit ca 
minunata familie să nu se destra
me. Al doilea caz a țintit în inima 
unui logodnic fericit și ș-a consu
mat cu perfidia celor mai meschini 
și mai eșuați indivizi. Săgeata 
otrăvită a folosit serviciile poștei 
recomandate și i-a fost strecurată 
tinărului care punea temelia fami
liei lui in ajunul marelui eveniment 
al căsătoriei. Pregătirile febrile 
pentru nuntă erau întrerupte, de 
telefoane și scrisori de felicitare. 
Așa putea fi și conținutul plicului 
sihastru. Dar conținutul plicului al
bastru era mai gros decit o felici
tare, cinci-șase pagini, al căror titlu 
lămurea totul : „Cu cine te căsăto
rești, domnule ? !" Să mai spunem 
că semna „Un binevoitor ?“ Citito
rul Miltiade Ionescu numește acest 
tip de insecte pizmașe „delapida
tori de sentimente". Oricită ură 
nutrim pentru delapidatori, cuvRi- 
tul e parcă prea pompos pentru ur
mașii lui Iago. Ne reamintim de 
„jignirea secolului" de pe șoseaua 
Rișnov-Brașov și spunem că a aș
terne o scrisorică 'veninoasă împo
triva unei familii e intr-un fel mai 
grav decit să împingi un om in 
șanț. E cum ai îndrepta un autobuz

Petre DRAGU
devans 
de la

;,De cind a 
nea Ionită

întreg Înspre prăpastie. Cum ai in
cendia o casă. Cum ai scufunda o 
corabie.

Nicolae TIC

• AUTOBUZ. ,.într-una din zilele 
trecute, pe marginea unei șosele, 
între două stații, intr-un șanț, a 
fost aruncat dintr-un autobuz un 
om". Fapta, care ne e adusă la cu
noștință cu rindurile de mai sus, 
expediate de Radu Frunteș din Bra
șov, e clasificată de corespondent 
printre jignirile rușinoase ale se
colului nostru". Pasagerul nu a fost 
împins din mers, ci dat jos din 
mașina oprită, și nu cu un mobil 
criminal, ci pentru că, beat fiind, 
nu poftea să scoată bilet. Discuțiile 
lui cu personalul I.T.A. n-au dus 
la nici o rezolvare și un pasager 
care n-a mai suportat polemica a 
intervenit pe lingă contravenient și 
l-a îmbrlncit afară.

Noi am mai aflat, între timp, un 
fapt șocant, asemănător cu cel 
descris, și petrecut tot pe șoselele 
Brașovului, care ne-a fost relatat 
însă dintr-un punct de vedere dia
metral opus. Se spune că pasagerul 
.urcat la Rișnov dezechilibra tot 
autobuzul atit de amețit era, făcea 
pe deșteptul, răspunsurile dațe în
casatorului erau revoltător de im
pertinente, atitudinea lui era tot 
mai provocatoare, incit singura so
luție a fost aceea de a fi cobbrît, 
chiar fără voia lui. Indiferent dacă 
e vorba sau nu de unul și același 
fapt, ne vin în minte alte scene la 
care cu neplăcere ne-a fost dat să 
asistăm. Predispoziția către a lua 
atitudine, a te Înscrie in opinie, a 
contribui la restabilirea micii drep
tăți și micului adevăr intr-un con
flict de tramvai, e bună. Altfel, am 
lăsa cîmp liber de desfășurare 
eventualilor descreierați. Deforma
rea și subiectivismul încep cind 
opinenții adaugă atitudinii necesare 
porția de nervozitate personală. 
Este foarte important să impunem 
corectitudinea cu armele corecti
tudinii.

S. A.

T

...Nă aflăm îritr-una din sălile de 
consiliu ale Judecătoriei municipale 
Timișoara. Liniște. Atmosferă priel
nică meditației, cumpănirii temeini
ce a probelor, a argumentelor. Aici 
Iși desfășoară activitatea o instituție 
judiciară specifică orinduirii noastre, 
principiilor și normelor de etică și 
echitate socialistă ce o călăuzesc : 
Comisia de cercetare privind contro
lul provenienței unor bunurî ce nu au 
fost dobîndite în mod licit. Sau. mai 
concis, cum îi spun juriștii : Comisia 
pentru aplicarea Legii nr. 18 din 
1963.

Avem în față un dosar voluminos 
pe care citim numele : Luca Dorin. 
Domiciliul : Timișoara, strada Doro
banților nr. 58 A. Răsfoim dosarul. 
Acte, procese verbale de constatare, 
chitanțe, consemnări de interogatorii. 
Un întreg angrenaj juridic complex 
și minuțios, înjghebat cu maximum 
de scrupulozitate, în spiritul respec
tării cu strictețe a legalității socialis
te. Iar in spatele tuturor acestor măr
turii se profilează un chip diform ca 
intr-o grotescă șarjă de Daumier sau 
de Masereel : sfidarea.

Luăm rînd pe rind piesele dosaru
lui, Și, pas cu pas, simțim- cum ne 
cufundăm într-o zonă stranie pină la 
ireal, 
vine aici de la „străin1 
devăr, c _ 
noastră, o lume care și-a rupt toate 
punțile de contact cu viața și preo
cupările de zi cu zi ale oamenilor 
pare muncesc și făuresc și edifică a- 
ceastă țară, luminați de înaltele idea
luri ale societății in care trăim). E 
o lume pe al cărei șubred frontispiciu 
stau scrise trei cuvinte ca trei insulte 
la adresa moralei noastre : nemunca, 
expedientul, huzurul.

Dar să ne oprim asupra uneia din
tre aceste mărturii. E sentința civilă 
a Judecătoriei municipale Timi
șoara, nr. 3790 din 31 august 
1968, confirmată pe de-a-ntre- 
gul de decizia civilă nr. 116 a Tri
bunalului județean Timișoara, Prin 
aceste acte juridice cu valoare deli-

te.țte integral, la clteva zile după ce 
sentința rămine definitivă, 
cricnească și, mai ales, fără să 
în momentul acela nici unul 
bunurile a căror proveniență 
i-a fost imputată !

Mai puțin de cinci ani au

fără să 
vindă 
dintre 
ilicită

Mai puțin de cinci ani au trecut 
de atunci și iată că, prin încheierea

încheiere : „Deși in anul 1963 a mai 
fost obligat să plătească statului un 
impozit de 70 000 lei — sumă ce a 
fost achitată integral, fără a valorifica 
nimic din bunurile deținute atunci 
— el, la scurt timp, și-a cumpărat 
un autoturism „Fiat 125“, evaluat la 
prețul de 100 000 lei, cu care, neavind

ÎN DISCUȚIA OPINIEI PUBLICE

Preambul la „Dosarul
disprețului față de muncă"

pînă la incredibil („straniu" 
—j uc m „aucuit", căci, într-a- 

e o lume străină de lumea

nitivă și executorie se constată că 
numitul Luca Dorin nu poate justifi
ca, din bunurile in 
Iei găsite la el (un 
1800, numeroase 
inele de aur etc), 
9 415 lei provenită 
alte clștiguri licite.
bunurilor — de proveniență 
ilicită — se hotărăște ca incriminatul 
să plătească impozitul de 80 la sută, 
adică, mai exact, suma de 70 856 lei. 
Impozit pe care Dorin Luca îl plă-

valoare de 93 100 
autoturism Fiat 
covoare persane, 
decit suma de 
din salarii sau 

Pentru restul 
vădit

din 16 martie 1973 a comisiei de apli
care a legii nr. 18, încheiere ce re
prezintă concluzia firească a volumi
nosului dosar nr. 105 din 1972, se 
stabilește că „cercetatul Luca Dorin 
și soția sa Luca Liubița, domiciliați 
in Timișoara, strada Dorobanților 58 
A. nu justifică proveniența licită a 
unor bunuri și' cheltuieli în valoare 
totală de 263 472 lei, din care 
ză să suporte un impozit de 
sută, adică 210 777,60 lei".

Spicuim mal departe dm

urmea-
80 la

aceeași

altă ocupație, a circulat prin diferite 
localități din țară in scopuri specu
lative, ca de exemplu operațiuni cu 
metale prețioase. Apoi a cumpărat un 
imobil situat in Timișoara, strada 
Dorobanților nr. 58 A, plătit cu pre
țul de 63 000 lei, pe care l-a preluat 
in folosință imediată, deși în mod si- 
mulativ a fost înscris pe numele bu
nicului său Ilie loan. Pentru argu
mentarea acestor aspecte se reliefea
ză în completare prin adresa nr. 
308610 din 25 octombrie 1972 și pro-

cesul
1) că 
părat
2) că 
luiași
Miliția municipiului Lugoj efectuind 
operațiuni cu metale prețioase, depu- 
nind atunci 13 monezi mari (ducati) 
din aur in valoare de 19 300 lei, și in 
luna septembrie 1972 aceleași organe 
de miliție îl descoperă cu 15 ducați 
mari și 20 inele din aur, iar cu ocazia 
percheziției domiciliare ce i-a fost 
făcută la 23 septembrie 1972 s-au gă
sit la el 9 verighete gravate din aur 
de diferite mărimi, un inel de aur in 
formă de colac, un minitelevizor 
marca „Universum" cu radio, suma 

' de 17 000 lei etc ; 3) că pentru între
ținerea autoturismului a plătit săp- 
tăminal importante sume de bani la 
autoservice „Fiat" și că, pe de altă 
parte, a cheltuit pentru sine impor
tante sume in restaurante și alte uni
tăți de lux cum sint cele de la hote
lul „Continental"...".

Oprim aici lectura acestui docu
ment care, prin el însuși, constituie 
un zdrobitor rechizitoriu împotriva 
acelui mod de a trăi, de a gindi, de 
a concepe viața, căruia i-am da nu
mele generic : sfidarea 1

într-un număr viitor al ziarului 
vom stărui pe larg asupra unor 
fapte care dezvăluie mentalitatea no
civă, de „eterni profitori", a acestor 
indivizi, nărăviți la traiul fără mun
că, pe spatele altora, pe spinarea 
celor care muncesc cinstit, vom su
pune opiniei publice, judecății ei, 
această „filozofie" inacceptabilă In 
climatul nostru social de azi.

verbal din 23 septembrie 1972 : 
In luna septembrie 1972 a cum- 
suma de 100 000 lire italiene ; 
in cursul lunii august a ace- 
an a fost interceptat de către

Victor BIRLADEANU 
Cezar IOANA

o



PAGINA 6 SCÎNTEIAmiercuri 18 iulie 1973

Redacția ziarului „Scînteia" primește în fiecare lună, din toate colțurile țării, în jur 
de 6 000 de scrisori, precum și aproape 4 000 de scrisori de la autorități, ca răspuns la 
sesizările și sugestiile cititorilor noștri. Oameni ai muncii de toate categoriile scriu redacției 
despre rezultatele obținute în marea întrecere ce se desfășoară în întreaga țară pentru 
realizarea planului și angajamentelor pe acest an, pentru înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen ; ei își spun părerea și fac propuneri în sprijinul perfecționării activi
tății economico-sociale și generalizării celor mai înaintate experiențe și metode de muncă, 
dezvăluie și iau atitudine critică față de lipsurile ce se mai manifestă în unele sectoare. 
Scrisorile corespondenților voluntari, ale cititorilor cuprind, deci, rînduri izvorîte din 
mîndria pentru tot ceea ce înfăptuim, din dorința de mai bine, din responsabilitatea civică 
a conștiinței plămădite de partid.

Publicăm, în pagina de față, cîteva din scrisorile primite la redacție.

„Punem umărul
acolo unde

este nevoie“ I

La noi
este stimulată

Pe comunistul Constantin Bo
iangiu l-am reintîlniț pe noul 
șantier de extindere a Fabricii 
de osii și boghiuri din Balș. O- 
riginar din părțile Laloșului — 
satul Oltețani, județul Olt — el 
a plecat din sat in anul 1954, 
împreună cu alți tineri din La- 
1-ș.i. Jianu, Morunglav. să lu
creze pe șantierele Capitalei. 
Brigada „oltețanilor", cum avea 
să fie cunoscută peste tot, s-a 
calificat în scurt timp în tur
narea betoanelor. Oamenilor din 
satul de pe . marginea Oltețului 
li s-a dus repede vestea despre 
hărnicia și priceperea cu care 
lucrau. Anii au trecut. Numele 
lor a rămas însă înscris la te
melia a mii de blocuri din Capi
tală, a clădirilor Televiziunii 
române, uzinelor „Electronica", 
Combinatului de prelucrare și 
industrializare a lemnului Pi
pera etc. „Oltețanii" semnea
ză apoi, împreună cu alți con- 
structori, actul de naștere a 
impunătoarelor edificii de pe 
litoral : Eforie Nord și Sud, Ma
maia, Venus, Neptun și Manga
lia. Litoralului îi urmează car
tierele de blocuri „Țiglina" din 
Galați, apoi blocurile glisante de 
locuințe din Oltenița, Drobeta 
Tr. Severin ș.a.

...Pe unul din zidurile proas
pete ale viitoarei hale de oțelă- 
rie a fabricii din Balș flutură 
stegulețul de brigadă fruntașă. 
Membrii acesteia se numesc : 
Constantin Boiangiu, șef de bri
gadă, Constantin Trancă, Vasile 
Niță, Alexandru Cernitu, Marin 
Olaru, Tudor Drăgan, Dumitru 
Verescu. Nicolae Mutu.

— A fost o întrecere între bri
găzi, acum vreo 15 ani, și oa
menii din brigada noastră s-au 
hotărit să lasă primii. De atunci, 
tot așa am ținut-o... — îmi spu
ne C. Boiangiu.

— Cum de ați reușit ?
— Știți, noi am pus și punem 

întotdeauna umărul acolo unde 
este nevoie. Și nu ne dăm nici
odată bătuți în lupta cu timpul,- 
cu greutățile. .

CUM GOSPODĂRIM 
METALUL

deLa întreprinderea mecanică 
material rulant din Pașcani, impor
tante- economii de metal se reali
zează prin reproiectarea unor re
pere și subansamble de la vagoa
ne, revizuirea consumurilor speci
fice. îmbunătățirea tehnologiei de 
fabricație a diferitelor piese în 
vederea reducerii adaosurilor de 
prelucrare, debitarea prin croiri 
combinate etc. De exemplu, la va
goanele de marfă și boghiul H, 
schimbarea tehnologiei de confecțio
nare a bucșei interioare cu labirint 
a dus la reducerea consumului de 
metal de la 32 kg la 20 kg pe pro
dus, iar prin reproiectarea supor
tului inel arc suspensie, consumul 
a fost micșorat cu 14 kg. Din me
talul economisit în numai 4 luni 
din acest an — circa 250 tone — 
se pot realiza 66 boghiuri H sau 
26 vagoane noi Ks, ori 2 700 tam
poane cilindrice sau 5 000 aparate 
legare.

mărea să se asigure arderea uni
formă a calcarului și eliminarea 
consumului de cocs (adus din im
port) la obținerea varului. Numai 
că o astfel de metodă, așteptată 
cu mult interes, datorită rezulta
telor preconizate, nu a mai putut 
fi pusă in practică. Abia cind grin
zile au fost gata și urma să se 
treacă la experimentarea arderii 
calcarului cu ajutorul lor s-a a- 
juns la concluzia că metoda n-ar 
fi rentabilă. în prezent, cele două 
grinzi arzătoare zac lingă zidul 
atelierului mecanic din cadrul u- 
zinei. De ce se tolerează o astfel 
de risipă pe banii obștii 1

Gheorghe ISPAȘOIU 
secretarul organizației 
de bazâ P.C.R., 
secția utilități din cadrul 
Centralei de produse 
anorganice Rm. Vîlcea

Vasile ZAHARIA
tehnician, 
întreprinderea 
mecanică de material 
rulant Pașcani

Șl AMBALAJELE 
SÎMT VALORI

lipsuri de ambalaje, la unitățile 
beneficiare ale acesteia există plu
suri de mii
valoare de peste 100 000 lei. în 
urma unor 
IJECOOP
Neamț și la O.C.L. Moinești 
găsit aproape 1 500 de navete 
talice.

în vederea ‘evitării unor 
menea situații păgubitoare, pe 
local s-a ajuns la o înțelegere cu 
organele bancare ca, odată cu 
marfa, să fie facturată și valoarea 
ambalajelor. Pentru generalizarea 
acestui procedeu, consider necesar 
ca actul normativ menționat mai 
sus să fie îmbunătățit, regiemen- 
tindu-se în mod expres răspunde
rile beneficiarilor care nu-și înde
plinesc obligația de a restitui la 
timp și in bune condiții ambalajele 
unităților producătoare de mărfuri. 
Astfel, ar spori grija față de a- 
ceste bunuri obștești, s-ar evita pa
gubele, care, după cum se vede, se 
ridică la sume apreciabile.

de navete metalice in

verificări, 'numai la 
Botoșani și Piatra 

s-au 
me-

După părerea mea, conducerea în
treprinderii căreia ii aparține con
ducta ar trebui să ia măsuri pen
tru recuperarea acesteia, înainte 
de a se degrada complet.

Ing. Ion VAS1L1CA
comuna Cetate, județul Dolj

ase-
plan PE SCURT

• APROAPE 13 000 000 KW-ORĂ 
PESTE PLAN au produs, în pri
mul semestru al anului, centralele 
termoelectrice nr. 1 și 2 din cadrul 
Combinatului siderurgic Hunedoara. 
Prin utilizarea acestei energii elec
trice suplimentare, de către unită
țile din cadrul combinatului, econo
miile prin: efort propriu au sporit 
cu 1 200 000 lei. (Vasile GRIGORAȘ, 
muncitor).

CINE NU DESCHIDE OCHII 
SĂ DESCHIDĂ PUNGA I

Cu aproape 4 ani in urmă, la 
atelierul central mecanic al Uzi
nei de produse sodice Govora s-au 
construit două grinzi arzătoare spre 
a fi folosite la arderea calcarului 
în cuptoarele de var. Pentru reali
zarea acestora s-au cheltuit, din 
banii statului, circa 240 000 de lei. 
Prin folosirea unor asemenea 
grinzi, confecționate la propunerea 
unui colectiv 
Institutul de 
tare utilaj 
(I.C.P.U.C.R.)

de cercetători de Ia 
cercetare și proiec- 

chimic și rafinării > 
București, se . ur-

La întreprinderea de bere, 
și drojdie Mărgineni-Bacău 
înregistrat, în urmă cu citva 
o pagubă de 128 096 lei, reprezen- 
tînd contravaloarea unor ambalaje 
(sticle și navete metalice), 
timpul cercetărilor efectuate 
procuratură s-a constatat că la 
treprinderea respectivă nu s-a 
nut o evidență strictă a ambala
jelor, mai ales a navetelor meta
lice. din care- cauză nu s-a putut 
urmări reprimirea lor de la uni
tățile beneficiare. Acestea, in con
formitate cu disparițiile H.C.M. nr. 
2 335/1967 (republicată în luna oc
tombrie 1969). aveau obligația să 
restituie ambalajele în cel mai 
scurt timp întreprinderii din Măr
gineni. Deoarece la primirea mărfii 
nu se înregistra in gestiune și va
loarea ambalajelor, beneficiarii nu 
le manipulau cu grijă, iar multe 
dintre ele nu le mai restituiau. 
Așa se face că. în timp ce la fa
brica, (din .. Mărgineni .M..constată’

spirt 
s-a 

timp.

în 
de 

în- 
ți-

Victor GÎRBEA
procuror-șef
al Procuraturii județene 
Bacău

NEPĂSARE MĂSURATĂ 
CU... KILOMETRUL

ln anul 1957, în comuna Tg. Lo- 
grești-Gorj a fost instalată o con
ductă metalică pentru alimentarea 
cu apă a sondelor de foraj ce 
funcționau în localitate. Conducta 
se întinde pe o lungime de peste 
15 km. între riurile Olteț ți A- 
maradia. Cu cîtva timp in urmă, 
sondele au fost ridicate și montate 
in altă parte, dar conducta a ră
mas îngropată ; nimeni nu s-'a 
gindit că trebuia scoasă de Înda
tă spre a 1 se da o altă Întrebuin
țare. Abia in luna aprilie a.c. s-a 
procedat la dezgroparea ei. în pre
zent, conducta respectivă stă înși
rată de-a lungul șoselei Hurezani— 
Drăgășani, . fiind expusă ruginii.

9 „FIECARE INGINER, FIECA
RE TEHNICIAN SĂ REALIZEZE 
CEL PUȚIN O INOVAȚIE ANU
AL" — este deviza sub care își 
desfășoară activitatea cadrele teh
nice din Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc Pitești. De cu- 
rînd, maistrul Gh. Popa și ingine
rul A. Iacob au realizat, în ca
drul acestei acțiuni, un dispozitiv 
pentru șlefuirea ' dornurilor, cu 
ajutorul căruia 
considerabile. Folosirea unui 
menea 
mul de hîrtie abrazivă și 
timpul de muncă 
pectivă cu 80 la 
GHIE, strungar).

• dornurilor, 
se obțin economii 

ase- 
dispozitiv înlătură consu- 

reduce 
la operația res- 

sută. (Ion DRĂ-

ECONOMIILOR

inițiativa
9

cooperatorilor

• VALOAREA
REALIZATE peste plan în primul 
semestru al anului.' la întreprinde
rea „Electrocentrale" din Oradea, 
se ridică la aproape 2 000 000 lei. 
în același răstimp, s-au produs su
plimentar circa 6 milioane kWh 
energie electrică și 5 000 gigacalorii 
energie termică, s-au economisit 
peste 80 000 tone combustibil. (La- 
dislatr DOMBI, muncitor).

• ,și-.

laudă medicului
nostru

Felix

Titus CIORTESCU 
activist cultural, 
orașul Balș, județul Olt

se in
forme, 
fuma

și in 
Pentru

Alexe BOȘTIOCA 
pensionar, comuna Buchin, 
ludetul Caraș-Severin

este prea ușor trecut cu vederea
Obiceiul nociv al fumatului

ce

mută

Petre BĂRBULESCU
Arad gropilor 

de-a lungul 
deteriorării

Zilele trecute am fost trans
portat în stare foarte gravă la 
dispensarul din comună. Ore în
tregi, medicul Jura Chelement a 
luptat să-mi salveze fărîma de 
viață pe care o mai păstram in 
mine. După ce mi-a ameliorat, 
cit de cit, starea în care mă a- 
flam a chemat salvarea, s-a 
urcat alături de mine și, în 
miez de noapte, m-a însoțit la 
spitalul din Reșița. A zăbovit 
lîngă patul meu pină cind m-am 
liniștit complet. Apoi a vizitat 
pe rînd pacienții săi din comună 
internați mai înainte în spital.

în cei 12 ani de cind lucrează 
la dispensarul din comuna noas
tră, Jura Chelement și-a ciștigat 
stima cetățenilor, autoritate și 
prestigiu, nu numai ca medic, 
ci șl ca activist pe tărîm ob
ștesc, pentru ridicarea nivelului 
cultural și de civilizație al satu
lui. Pentru devotamentul și pa
siunea cu care se dăruie îngri
jirii sănătății oamenilor, în nu
mele sătenilor din Buchin, adre
sez calde cuvinte de recunoștin
ță acestui om minunat, acestui 
cetățean demn, care își cinstește 
din plin nobila meserie.

Am citit cu deosebit interes în 
„Scînteia" articolul intitulat : 
Fundați, dacă vă place, dar lă- 

con-
re- 

nou, 
află 
can-

Fumaț , ___
murlți-vă mai întii asupra 
secințelor". Specialiști de 
nume argumentează din 
convingător, că fumatul se 
intr-o relație directă cu 
cerul pulmonar, cu alte forme 
de cancer, cu bolile cardiovascu
lare. Și totuși, această deprin
dere, în loc să fie îngrădită, se 
extinde vizind cu ochii. îngri
jorător este mai ales faptul că 
obișnuința de a fuma se răspân
dește in4 special in rindul tine
retului.

Sînt tineri care își încep trista 
„carieră'1 de fumători de la cea 
mai fragedă vîrstă — adesea 
chiar cind mai poartă matricola 
de școlar pe minecă. Cu o con
damnabilă nepăsare și plini de 
aroganță, ei viciază aerul din 
jur, ignorind consecințele dezas
truoase ale tutunului pentru să
nătatea lor și a altora. In pre
zența fumătorilor, tineri sau 
vîrstnici, in cofetării, restauran
te, holuri de cinematografe etc., 
doar in cîteva minute ambianța 
devine îmbîcsită și extrem de 
nocivă. Cel puțin în trenuri, or
ganele C.F.R. nu întreprind ab
solut nimic pentru a le ocroti

sănătatea ne fumătorilor. De alt
fel, vagoanele pentru nefumă
tori au rămas doar cu numele...

Ce-i de făcut pentru a împie
dica proliferarea uritei și nesă
nătoasei deprinderi de a fuma 
in rindul tineretului ? Desigur, 
răspunsul e greu de dat, dar eu 
consider că un rol hotăritor in 
această privință il au lotuși pă
rinții. Ei au obligația de a-și 
împiedica copiii să fumeze. Din 
păcate, unii părinți fac schimb 
de țigări cu propriii lor copii. 
Sugerez totuși, chiar dacă nu 
sînt pe placul multora, ca fuma
tul să fie considerat un lux și, 
ca atare, țigărilor să li se fixe
ze un preț in consecință. Su
gerez, totodată, ca pină la o 
anumită vârstă, copiilor să li se 
refuze pur și simplu vinzarea 
pachetelor de țigări. Să 
terzică, prin măsuri 
o dată pentru totdeauna, 
tul in cofetării, trenuri 
alte locuri aglomerate, 
că, prin îngrădirea, acestei ma
nii, nimeni nu are de pierdut, 
ci toată lumea are de ciștigat. 
far acest ciștig se cheamă să
nătate !

Ștrandul „Apollo" de la Bâile

(Fotografie trimisă de 
ing. C. Weisman)

Familule care se 
în apartamente noi, con
struite in orașele noas
tre, se numără anual cu 
zecile de mii. Satisfacțiile 
locatarilor, legate 
fortul pe care il 
această cale, sint 
neori umbrite de 
tea excesivă a încăperilor, 
înregistrată mai ales în se
zonul de iarnă.

Potrivit sistemelor de lu
cru, la realizarea majori
tății elementelor de con
strucție (pereți, planșee, 
pardoseli de mozaic, ten
cuieli, placaje, spoieli, zu
grăveli etc.) se folosesc 
importante cantități de apă, 
din care numai o parte 
intră in structura definiti
vă a materialului respec
tiv, cea mai mare parte tre
buind să se usuce ulterior. 
Astfel, după punerea in 
operă, fiecare metru cub 
de beton trebuie să piardă 
aproximativ 100 litri de 
apă, iar unele mortare cite 
300 litri. Din această cau
ză, orice clădire nouă exe
cutată prin procedeele teh
nologice uzuale, chiar 
tunci cind nu are deficien
te de construcție, 
mari 
exces.
cind ultima parte a lucră
rilor de construcție se e- 
xecută iarna. în orice caz. 
durata uscării, depinde de 
numeroși factori, puțind să 
se prelungească 2—3 ani. 
în această situație, o ex
ploatare rațională a clădi-

do con- 
obtin pe 
însă u- 
umidita-

a-

conține
cantități de apă în 

Cu atît mai mult

ni în perioada de început 
implică anumite cunoștințe 
din partea locatarilor, ast
fel îneît să poată favoriza 
uscarea, accelerînd-o.

Cum anume trebuie să 
decurgă exploatarea 
partamentelor noi pen
tru ca umiditatea să scadă 
progresiv ? Regulile prac
tice decurg din cunoaș
terea faptului că aerul este 
singurul agent care poate

a-

cite unui ochi de fereastră, 
în felul acesta aerul va fi 
mereu primenit, fără ca 
temperatura să scadă sub 
limita de confort. Aerul 
care pătrunde din afară se 
va putea încălzi și astfel 
va absorbi o cantitate ma
ximă de vapori înainte de 
a părăsi din nou încăpe
rea. Băile și bucătăriile vor 
trebui ventilate mai puter
nic, cu ferestrele larg des-

prea mult temperatura, 
pentru un anumit timp, 
ceea ce reduce substantial 
efectul ventilării.

Un factor pozitiv, 
activează procesul de 
care prin ventilare și 
piedică fenomenele de 
dens, este menținerea
peraturii la valori mai ri
dicate (la cel puțin 23—24° 
C) atita vreme cit umidita
tea aerului este peste 60%.

care 
us- 
îm- 

con- 
tem-

Grăbirea uscării noilor apartamente
Un sfat util pentru locatari

usca, dacă este continuu 
primenit. Acțiunea de us
care este cu atît mai in
tensă cu cit aerul este mai 
cald. De aceea, este nece
sar, în primul rînd, ca în
căperile să fie ventilate 
continuu, dar fără ca prin 
aceasta temperatură să co
boare sub 20°C. Ne refe
rim, in mod evident, la se
zonul rece. Un regim optim 
de ventilare a camerelor 
de locuit poate fi obtinut 
prin menținerea întredes
chisă. in fiecare cameră, a

chise atunci cind se pregă
tește mîncarea sau se spală 
lenjerie. De asemenea, gu
rile de ventilare, instalate 
de constructori, trebuie ve
rificate și menținute 
stare de funcționare.

Deschiderea intermitentă 
a ferestrelor, de pildă o 
dată la cîteva ore. nu este 
suficientă pentru elimina
rea surplusului de apă la 
clădiri noi. De altfel, des
chiderea intermitentă a fe
restrelor mai prezintă și 
dezavantajul că micșorează

in

Cind procesul de uscare 
este încheiat, umiditatea 
coboară la 40—50%, astfel 
că pentru locatari se pune 
problema unor surse care 
să împiedice uscarea exce
sivă. Atunci temperatura 
optimă este in jur de 20°C.

La recomandările 
tionate ar mai fi de 
gat că în perioadele 
tiale de exploatare, 
ales dacă acestea 
în sezonul rece și 
este necesar ca spațiul să 
nu fie supraîncărcat cu

men- 
adău- 

ini- 
mai 

intervin 
umed,

mobilier. iar suprafața pe
reților să nu fie acoperită 
cu tablouri . sau oovoare. 

.Colturile trebuie degajate, 
pentru ca aerul să poată 
circula mai intens, încăl
zind suprafețele reci.

Luîndu-se toate măsurile 
care favorizează uscarea 
prin ventilare și încălzire, 
nu trebuie subestimată im
portanța reducerii la minim 
a tuturor degajărilor de 
apă în interiorul clădirilor. 
Este cu totul greșit să • se 
procedeze la uscarea lenje
riei în apartamente. să se 
păstreze rezerve de apă 
caldă in căzile de baie sau 
să se fiarbă apă cu ușile 
deschise spre încăperile de 
locuit. în timp ce fereastra 
este închisă.

Perioada inițială 'de ex
ploatare a clădirilor de lo
cuit necesită multă grijă, 
astfel ca umiditatea să 
scadă progresiv. Foarte im
portant este să se profite, și 
de perioada de vară cind 
ventilația poate fi menți
nută activă, mai ales noap
tea. Atragem atenția că în 
cazul cind aceste condiții 
nu sînt îndeplinite. chiar 
dacă lucrările de construc
ție au fost bine executate, 
procesul se desfășoară in
vers, îneît în primii ani u- 
miditatea crește în timpul 
iernii, cu consecințe nega
tive atît pentru locatari cit 
si pentru clădire.

Prof. dr. inq. 
Adrian RADU

în cooperativa noas
tră, orice idee valo
roasă, orice propu
nere In folosul colec
tivității este discutată 
în adunarea generală 
sau in consiliul de 
conducere. La ședin
țele consiliului sint 
invitați 60—70 de coo
peratori. Ei sint con
sultați atunci cind se 
iau hotărîri importan
te, decisive — cum le 
place unora să spună. 
Metoda aceasta de a 
consulta, de a atrage 
cooperatorii la elabo
rarea măsurilor, s-a 
încetățenit la noi ■ ca 
o tradiție și este pro
movată cu grijă chiar 
de președintele nos
tru, Eroul Muncii So
cialiste, Teodor Ma
ghiar. Procedindu-se 
astfel, ■ avem garanția 
că măsurile 
gindite, tin 
posibilitățile 
participanti 
rea lor, oamenii le în
țeleg sensul, muncesc 
totdeauna cu convinge
rea că ceea ce fac, 
fac bine și in folosul 
tuturor.

Intr-o 
siliului 
la care 
tați numeroși coope
ratori dintre cei mai 
capabili și mai recep
tivi la ceea ce este 
nou,și util, s-a discu
tat problema introdu
cerii acordului global 
la culturile de 
rumb. sfeclă de : 
și in zootehnie, 
tre cei de fată 
cooperatori cu o 
chime chiar și de 20 de 
ani, printre care loan 
Neș, Elena Cristea, 
Teodor Isal, Maria 
Berindan și alții. La 
cultura porumbului și 
a sfeclei de zahăr lu
crau pină atunci doar 
cite 200 de coopera
tori. număr cu totul 
insuficient. După ce 
a fost aplicat în 
practică noul mod de 
retribuire a muncii, 
la cultura porumbu
lui s-au înscris să lu
creze 600 cooperatori, 
Iar la sfecla de zahăr 

îngrijitorii 
Ion Hașaș

tot după producția de 
lapte obținută, 
s-au convins 
greu, însă in 
din urmă interesul co
lectiv a avut ciștig de 
cauză. în definitiv, 
producția de lapte 
depinde șl de cantita
tea și calitatea furaje
lor, de asigurarea lor 
la timp.

Cind baciul Toader 
Silaghi a propus tari
fe de plată diferen
țiate, în raport de 
cantitatea și calitatea 
laptelui și lînii obți-

Unii 
mai 
cele

0 experiență

care
sînt bine 

seama de 
reale ; ca 
la stabili-

ședință a con- 
de conducere, 
au fost invi-

po- 
zahăr 
Prin- 
erau 

i ve-

— 400.
mulgători 
și Ioan Sipoș au pro
pus, cu acest prilej, 
ca și cei ce transpor
tă furajele la graj
duri. să fie retribuiți

demonstrează
rentabilitatea...

muncii
colective

l

nute de la oi, Coope
ratorii prezenți la 
discuții au găsit a- 
ceastă propunere bună 
și stimulatoare. Drept 
pentru Care au .accep
tat-o fără prea multă 
vorbă. Pină atunci, 
oamenii erau plătiți 
după un singur tarif, 
nestimulator. Același 
Toader Silaghi a su
gerat să se inițieze 
in rindul ciobanilor o 
întrecere : cine obți
ne 105 miei de la 
100 oi mame ? Și ci- 
ne-1 obține să pri
mească drept compen
sație un miel. De-a- 
tunci. ciobanii îngri
jesc mult 
oile ce 
primire, 
noastră 
grese mari in 
sector : are în 
zent 4 000 de oi meri
nos.

în hrana oilor intră 
și săminta de sorg. 
Este și aceasta tot o 
inițiativă a cooperato
rilor. propusă într-una 
din adunările genera
le. Cultura de sorg 
mai aduce Insă un fo
los : meseriașii coope-

mai bine 
le au în 
Cooperativa 

a făcut pro- 
acest 
pre-

rativei confecționează 
din sorg mături, din 
a căror vînzare coope
rativa noastră încasea
ză anual un venit de 
1 200 000 lei. 
neîncetată 
a pune cit 
în valoare 
de care 
duce, cum e 
teptat, la 
producției, a venituri
lor cooperativei și, 
desigur, a membrilor 
săi.

Cooperatorii noștri 
muncesc acum cu sîrg 
să adune noua recol
tă. De altfel, strînge- 
rea cartofilor timpurii 
de pe o suprafață de 
20 ha a fost terminată 
la data de 20 iunie. 
Cooperativa a obținut 
de pe urma acestei pro
ducții — circa 275 tone 
de cartofi timpurii 
— un venit de aproa
pe 600 mii lei. De cu- 
rind s-a terminat re
coltarea orzului. Coo
peratorii au realizat o 
producție de 3 600 kg 
boabe la hectar, cu 
800 kg mai mult decit 
era planificat. în pre
zent se desfășoară in
tens recoltatul griu
lui. Se apreciază că se 
va obține o producție 
de circa 3 500 kg boa
be grîu la ha.

Mădărășenii sînt oa
meni harnici, 
cepuți și 
Cind discuți 
place să-ți 
și despre 
lor de construcții so- 
cial-culturale : aici vor 
fi blocurile, aici noua 
școală, dincolo com
plexul comercial, baia 
populară... Inițiative
le lor se vor manifes
ta. desigur, și in acest 
domeniu. Și ele se 
vor bucura întotdeau
na de receptivitate și 
înțelegere, pentru că 
sînt în folosul nostru, 
al

Această 
căutare de 
mai bine 

resursele 
dispunem 
și de aș- 
creșterea

, . pri- 
gospodari?f 
cu ei leșs 
vorbească' 
proiectele

tuturor.

Ioan BLAGA, bri
gadier, loan HA- 
ȘAȘ, brigadier, 
Gheorghe TIȚIR1G, 
secretarul comite
tului comunal de 
partid, din grupul 
de corespondenți 
voluntari 
teii", din 
Mădăraș, 
Bihor

ai „Scîn- 
comuna 
județul

AȘTEPTAM MĂSURI...
0 datorie... 

nedatorată și mai 
mulți birocrați

La sfîrșitul anului 1969, 
la solicitarea Consiliului 
popular al comunei Fră
țești, județul Ilfov, unde 
am domiciliul, mi s-a re
ținut la locul de muncă 
sutaa de 358 lei, repre
zentând unele taxe ce le 
datoram către comună in 
anul respectiv. La numai 
cîteva luni de la reține
rea din salariu a acestei 
sume, mă pomenesc cu o 
altă adresă din partea 
consiliului popular, prin 
care mă anunță să achit 
de urgență aceeași sumă. 
Am răspuns celor de la 
consiliu că datoria res
pectivă a fost achitată, 

■prezentîhd și dispoziția 
de plată nr. 2 325 din 
14 XI 1969, dar in zadar. 
Fără să se cerceteze 
atenție, situația, să 
vadă cine și 
greșit, la sfirșitul 
1972 mi s-a făcut 
reținere. De 7 
luni tot sesizez și 
se 
și să mi 
încasați 
tat Insă 
drumuri 
unor funcționari negli- 
jenți, care nu-și fac cum 
trebuie datoria.

CU 
se 

s-aunde 
anului 

o nouă 
(șapte) 
cer să

lămurească lucrurile
banii
pur- 

pe 
vina

se restituie 
ilegal. Sînt 
fără rost 

din

Gheorghe NASTASE 
muncitor la Combinatul 
de cauciuc Jilava

Toî pe drum, 
pe lîngă gropi

Datorită
*-au format 
timpului și 
unor poduri, drumul co
munal ce leagă comuna 
Colibași de satele Raco- 
vița și Contești a devenit 
Impracticabil pentru trans
portul auto. Din această 
cauză, autobuzul I.T.A. cu 
care călătoresc muncitorii 
navetiști de la Uzina de 
autoturisme Pitești nu 
poate circula normal, în- 
registrînd mari întîrzieri. 
Cetățenii au luat iniția
tiva să repare drumul și 
podurile cu pricina, însă 
consiliul popular comu
nal nu le acordă spriji
nul necesar 
materialelor 
nevoie.

în procurarea 
de

Un grup 
de la Uzina 
turisme

de

care au

muncitori 
de auto- 

Pitești

Cu prețul conce 
diului de odihnă

Blocul CI b din cartie
rul Berceni-Sud II a fost 
dat în folosință abia la 
inceputul anului în curs. 
Dar starea apartamente
lor, calitatea sub orice 
critică a finisajelor inte
rioare ne creează foarte 
multe neplăceri. Eu, de 
pildă, ca să încerc să re
zolv o seamă de proble
me strict necesare unei 
bune funcționalități a 
apartamentului, mi-am 
irosit întreg concediul de 
odihnă pe acest an. Am 
alergat de la întreprin-

derea pentru construcții 
și vinzarea locuințelor 
(fost O.C.L.P.P.) lă con
structor, dar mare lucru 
n-am reușit să fac. în 
ce constau defecțiunile 
mai importante ? în mul
te încăperi pereții sînt 
denivelați, pardoseala nu 
este dreaptă ; pe holul 
principal au apărut fisuri 
ce se măresc 
ochii, plafonul 
s-a crăpat 
ș.a.m.d. Nici
nici constructorul n-au 
propus pină acum vreo 
soluție pentru îmbunătă
țirea situației. Ce se mai 
așteaptă ?

văzind cu 
din hol 

fn două
I.C.V.L.,

Ioan BOCA
str. Dumitru Petrescu 
nr. 65, bloc Cl b,
ap. 78, et. 9, sectorul 5, 
București

„Inventarul"... 
incorectitudinii

. f 
în anul 1971 coopera

tiva agricolă de producție 
Livada, din comuna Bo
răscu, județul Gorj, a 
achiziționat prin reparti
ție un autocamion de la 
Uzinele de autocamioane 
Brașov. Mașina 
fost predată însă 
aripi și trusă de
în locul acestor piese, ni 
s-au dat două bonuri, pe 
baza cărora trebuia 
ridicăm, ulterior, de
uzină, aripile și sculele 
respective. Dar nici pină 
în prezent n-am reușit să 
intrăm in posesia lor. 
Anul acesta, cooperativa

ne-a 
fără 

scule.

să
la

s cumpărat un alt auto
camion, care, de aseme
nea, ne-a fost 
fără aripi și 
scule. De ce se 
oare un astfel 
deu incorect ?

livrat tot 
trusă de 
tolerează 

de proce-

Andrei PERȚI 
contabil-șef 
C.A.P. Livada, 
comuna Borăscu, 
județul Gorj

Amărăciunea 
cafelei la Tecuci

Fiind ln trecere prin 
orașul Tecuci, într-o di
mineață am vrut să 
beau o cafea. Am intrat 
la cofetăria din centru 
și, spre surprinderea mea, 
vinzătoarea mi-a spus că 
la această unitate nu se 
servește așa ceva. Mi-a 
indicat să merg la res
taurantul „Moldova". Aici 
insă, pentru ca să fiu 
servit cu o ceașcă de ca
fea, care costă 2—3 lei, 
mi s-a pretins să plătesc 
25 lei drept... taxă de in
trare 1 Am rămas 
merit, pentru că nu este 
normal .ca într-o cofetă
rie să nu ți se servească 
un ceai, 
lapte 
Apoi, 
ciale 
trare 
nuite 
blică ? Este limpede că, 
și în primul și în al doi
lea caz, regulile comer
țului civilizat au fost în
călcate.

nedu-

un pahar de 
fiert, o cafea etc. 
ce norme comer- 

prevăd taxe de in- 
în unitățile obiș- 
de alimentație pu-

S. CATANA
Alba lulia
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Convorbiri economice romăno-siriene Cronica zilei

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

BUCUREȘTI

La Ministerul Comerțului Exterior 
au început, marți dimineață, trata
tive între delegațiile economice ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Arabe Siriene.

Delegația română este condusă de 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer

țului exterior, iar delegația siriană 
de Mohamed Imadi, ministrul econo
miei și comerțului exterior din a- 
ceastă țară.

La tratative participă Soulieil 
Ghazzi, ambasadorul Republicii Ara
be Siriene la București.

(Agerpres)
Permiteți-ne să vă exprimăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România sincere mulțumiri pentru felicitările și urările de bine prile
juite de alegerea noastră în funcțiile de președinte al Consiliului de 
Miniștri și de prim-vicepreședinte al Prezidiului Marelui Hural Popular 
ale Republicii Populare Mongole.

Sîntem ferm convinși că relațiile de prietenie și colaborare între 
popoarele noastre se vor dezvolta și întări neabătut în continuare spre 
binele popoarelor mongol și român, în interesul întăririi păcii șl priete
niei între popoare.

Folosindu-ne de acest prilej, vă dqrim sănătate și noi și mari succese 
în activitatea dumneavoastră dedicată construirii socialismului în Româ
nia frățească, în interesul cauzei păcii și securității popoarelor.

PLECAREA REPREZENTANTULUI P.C.R. LA LUCRĂRILE 
CONGRESULUI PARTIDULUI „CONGRESUL PENTRU

INDEPENDENTA MADAGASCARULUI" (A.K.F.M.)

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar

ol Comitetului Central 
al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol 

Președintele •Consiliului, 
de Miniștri al Republicii 

Populare Mongole

SONOMÎN LUVSAN
Prim-vicepreședinte 

al Prezidiului 
Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare 

Mongole

Marți dimineața a părăsit Capi
tala, indreptindu-se spre Republica 
Malgașă, tovarășul Petre Lupu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul muncii, 
pentru a participa la lucrările celui 
de-al VII-lea Congres al partidului 
„Congresul pentru Independența Ma
dagascarului" (A.K.F.M.).

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășul Florian 
Dănălache, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești, și activiști 
de partid.

(Agerpres)

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am primit mesajul dv. de condoleanțe adresat cu ocazia decesului 
viceprim-ministrului Republicii Democrate Vietnam, Phan Ke Toai, și 
doresc să vă transmit viile mele mulțumiri.

FAM VAN DONG
prim-ministru al guvernului 

Republicii Democrate Vietnam

Vizite ale delegației
Continuindu-și călătoria prin țară, 

delegația Partidului Comunist din 
Martinica. alcătuită din tovarășii 
Armand Nicolas, secretar general, 
Alain Mansouela, membru al Comi
tetului Central, și Michel Nattes, 
membru supleant al’ Comitetului 
Central al P.C. din Martinica, a vi
zitat Combinatul siderurgic de la 
Hunedoara. Sistemul hidroenergetic 
și de navigație de la Porțile de

P. C. din Martinica
Fier, obiective sociale, cultural-isto- 
rice și turistice din județele Hune
doara, Mehedinți și Sibiu.

Membrii delegației P.C. din Mar
tinica au avut întîiniri și discuții, 
desfășurate într-o ambianță de cal
dă prietenie tovărășească, cu repre
zentanți ai organelor de partid și de 
stat din județele vizitate.

(Agerpres)

Delegația de activiști ai P.S.U.G. a părăsit Capitala

IAȘI

Solidaritate cu lupta poporului 
și tineretului coreean pentru unificarea 

pașnică și democratică a țării

Marți la amiază â părăsit Capita
la delegația de activiști ai P.S.U.G., 
condusă de Horst Wambutt, șeful 
Secției industriei materialelor de 
bază a C.C. al P.S.U.G., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită de schimb de experiență în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost salutați de Mi

hai Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Consi
liului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale.

A fost de față Helmut Kluge, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București.

(Agerpres)

SPORT^> $PORT • SPORT • SPORT

La Casa de cultură a tineretului și 
studenților din Iași a avut loc. marți, 
un miting de solidaritate a tineretu
lui cu lupta poporului și tineretului 
coreean.

Au participat numeroși tineri mun
citori, elevi și studenți, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat. Mitingul a fost deschis de Leo
nid Gribincea, prim-secretar al Co
mitetului municipal U.T.C. Iași.

Adresind un cald salut de prietenie 
frățească tineretului și poporului din 
R.P.D. Coreeană. Gheorghe Moră- 
,rașu, prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al U.T.C., a spus, prin
tre altele, în cuvintul său : Intre 
România și R.P.D. Coreeană, între 
partidele și popoarele noastre s-au 
statornicit și se dezvoltă trainice re
lații de prietenie și colaborare mul
tilaterală. O pagină de cea mai mare 
importanță în cronica acestor rapor
turi au înscris-o vizita delegației 
de partid și guvernamentale ro
mâne, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in Coreea populară, întil- 
nirile și convorbirile fructuoase avute 
cu tovarășul Kim Ir Sen. In conti
nuare vorbitorul a subliniat că 
Partidul Comunist Român, guvernul 
României socialiste, poporul și ti
neretul român sprijină cu hotărire 
aspirațiile fierbinți ale poporului 
coreean de unificare pașnică și de
mocratică a țării.

A luat apoi cuvintul Li Ho Zang, 
consilier al Ambasadei R.P.D. Co
reene la București. Evocind lupta 
poporului coreean in războiul drept 
pentru eliberarea patriei, pentru li
bertate, împotriva agresiunii impe
rialiste, precum și victoria istorică de 
la 27 iulie 1953, consilierul ambasa
dei R.P.D. Coreene a spus :

Unificarea patriei este o sarcină 
națională supremă pentru poporul 
coreean. Partidul Muncii și guvernul 
R.P.D. Coreene au făcut propuneri 
rezonabile in vederea rezolvării pro
blemei unificării și ăU depus toate 
eforturile pentru realizarea lor. Noi 
sperăm că autoritățile sud-coreene 
vor trata în mod sincer propunerile 
partidului și guvernului nostru pen
tru unificare.

Relevînd în încheiere relațiile prie
tenești și de colaborare dintre popoa
rele român și coreean, vorbitorul a 
urat poporului și tineretului român 
noi succese in înfăptuirea sarcinilor 
trasate de cel de-al X-lea Congres 
și de Conferința Națională ale parti
dului.

Participanții la miting au vizitat la 
sfîrșit expoziția de fotografii ..Aspec
te din lupta tineretului coreean pen
tru unificarea patriei", deschisă în 
holul Casei de cultură a tineretului 
și studenților.

(Agerpres)

• „CUPA ZIARELOR", la fotbal, 
în etapa a V-a s-au înregistrat 
următoarele rezultate : pe stadionul 
C.P.B. : Neuer Weg — Combinata 
Informația, Satul socialist 5—1, A- 
gerpres — Munca 2—0 ; pe stadionul 
Voința : Combinata Flacăra, România 
liberă — Scânteia 4—0. Sportul — 
Elore 2—1 (0—1). In clasament, pe 
primele trei locuri : Sportul (9 
puncte), Agerpres (8 p), Combinata 
.Flacăra, România liberă (7 p). Ur
mătoarea etapă — la 27 august.

• „Marele premiu al Cehoslovaciei" 
la motociclism, contind pentru cam
pionatul mondial de viteză,, s-a des- 
fășuratx la Brno în prezența a 
peste 30 000 de spectatori. La clasa 
500 cmc victoria a revenit celebrului 
motociclist italian Giaccomo Agos
tini. care a realizat o medie orară de 
162,200 km. Iată ceilalți învingători : 
125 cmc — Buscherini (italia) ; 
350 cmc — Lasivuori (Finlanda) ; 
ataș — Enders, Engelhardtk (R. F. 
Germania).

La 17 iulie a.c., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, a primit 
pe James Callaghan, vicepreședinte 
și trezorier al Partidului Laburist 
din Marea Britanie, și Ronald G. 
Hayward, secretar general al parti
dului, aflați în vizită in țara noastră 
la invitația C.C. al P.C.R.

In cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost, abordate 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale.

★
Republica Columbia sărbătorește, 

la 20 iulie, ziua sa națională — cea 
de-a 163-a aniversare a proclamării 
independenței de stat. Pentru a 
marca acest apropiat eveniment, In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat 
marți o seară culturală.

în cadrul conferinței prezentate cu 
acest prilej, Leonard Mehedințu, re
dactor la Agerpres, a înfățișat sec
vențe columbiene.

In asistență se aflau Andrei Vela, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, oameni de artă și cul
tură. un numeros public.

Au participat, de asemenea. Alvaro 
Rocha Latinde, însărcinat cu afaceri 
ad -interim al Republicii Columbia 
la București.

★
Marți a părăsit Capitala delega

ția Crucii Roșii poloneze, condusă de 
Jan Tarasiewicz, secretarul acestei 
organizații, care a făcut o vizită in 
țara noastră, la invitația Consiliului 
Național al Societății de Cruce Ro
șie a Republicii Socialiste România.

în timpul șederii In țara noastră, 
oaspeții au fost primiți de general
colonel Mihai Burcă, președintele 
Societății de Cruce Roșie, au avut 
convorbiri cu membri ai comisiilor 
de Cruce Roșie ale județului Con
stanța și ale unor întreprinderi in
dustriale, unități agricole și au vi
zitat obiective sanitare, social-cultu- 
rale și turistice.

★
între 5 și 16 iulie a.c., capitala 

Uniunii Sovietice a găzduit a 16-a 
ediție a Olimpiadei Internaționale de 
Matematică. 125 de elevi din 16 țări 
ale lumii — Austria, R. P. Bulgaria, 
Marea Britanie, R. S. Cehoslovacă, 
Cuba, Finlanda, Franța, R. D. Ger
mană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Mon
golă, Olanda, R.P. Polonă, Republica 
Socialistă România, Suedia, R.P. Un
gară și U.R.S.S. — și-au disputat 
întiietatea in rezolvarea problemelor 
acestei dificile confruntări științifice 
internaționale. Patru din cei 8 elevi 
care au. reprezentat țara noastră au 
primit premii. Astfel, Adrian Ocnea- 
nu, de la liceul „Mihai Viteazu" din 
București, a obținut premiul II, iar 
Valeriu Anisiu, de la liceul „N. Băl- 
cescu" din Cluj, Iulian Appel, Liceul 
nr. 21, și Alexandru Buium, liceul 
„Gh. Lazăr" din București — pre
miul III.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații a Consiliului 
Legislativ Național (Parlamentul) 

din Republica Zair
Marți după-amiază a sosit în Ca

pitală, la invitația Marii Adunări 
Naționale â Republicii Socialiste Ro
mânia, o delegație a Consiliului Le
gislativ Național (Parlamentul) din 
Republica Zair, condusă de Tshise- 
kedi Wa Mulumba, vicepreședinte al 
consiliului.

Din delegație fac parte deputății 
Isia Amundala, președinte al subco
misiei lucrărilor publice și al ame
najării teritoriale, Mavungu Ma 
Kinkela, președinte al subcomisiei 
pentru P.T.T., Yowa Mangola, vice
președinte al subcomisiei pentru cul
tură și artă, Sido Abe Mangofwa, 
membru al subcomisiei educației na
ționale, Kibira Katarungu, membru 
al subcomisiei de comerț, Lutula

Diongono, membru al comisiei func
țiunii publice. Kishiba Kasangula, 
membru al subcomisiei pentru trans
porturi și comunicații, Kabamba, 
consilier, Tepage, director in cadrul 
Consiliului Legislativ Național.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întîmpinați de Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Alexandru Sen- 
covici, Dumitru Balalia, președinți 
de comisii permanente ale M.A.N., 
Iuliu Fejes, secretar al M.A.N., Stan- 
ciu Stoian, secretar general al Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, deputați și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Bokingi Embeyolo, 
ambasadorul Republicii Zair la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Revista „VISAO"

„A sosit momentul unei lărgiri 
a relațiilor economice ale Braziliei

cu țările socialiste"
în cadrul politicii de dezvoltare 

economică, promovată de actuala 
administrație braziliană, devin tot 
mai evidente preocupările pentru 
diversificarea schimburilor exter
ne, ca modalitate de a reduce de
pendența de piața nord-americană. 
Asemenea preocupări iși găsesc tot 
mai des reflectare și in paginile 
presei braziliene. Revista „VISAO" 
publică într-un număr recent un 
articol semnificativ în acest sens, 
intitulat „Redeschiderea spre est", 
analizînd stadiul și perspectivele 
schimburilor Braziliei cu țările so
cialiste din Europa.

Observînd că relațiile Braziliei 
cu statele Europei răsăritene se 
află „în așteptarea unor inițiative 
mai dinamice de ambele părți", re
vista consideră că „acum a sosit 
momentul ca Brazilia să-și reeva
lueze politica comercială față de 
această zonă a lumii" și că acest 
lucru se justifică din mai multe 
unghiuri, începind cu „factorii geo- 
economici, favorabili expansiunii 
relațiilor economice reciproce". 
„Brazilia — explică „Visăo" — este 
un important cumpărător al pro
duselor agrare din zonele de cli
mă temperată (griu, de exemplu), 
iar țările din răsăritul Europei sînt 
cumpărători potențiali de produse

tropicale (cafea, cacao, bumbac), 
ceea ce înseamnă că putem vorbi 
de agriculturi complementare".

Arătînd că, evident, Brazilia nu 
are monopolul produselor specifi
ce tropicelor și că nici țările est- 
europene nu dețin exclusivitatea 
producției din zona temperată, au
torul articolului subliniază însă 
faptul că „ambele părți sînt com
petitive în respectivele lor zone". 
La aceasta, afirmă articolul, se a- 
daugă o relativă complementari
tate a sectoarelor industriale : „din 
rațiuni ținînd de prioritățile eco
nomice, țările din Europa răsări
teană s-au specializat mai mult în 
industria grea, in timp ce impor
tul nostru de mașini-unelte, agre
gate. piese de schimb și accesorii 
arc o pondere de 35 Ia sută".

în ce privește stadiul relațiilor 
economice și comerciale ale Bra
ziliei cu țările socialiste din Euro
pa, „Visăo" îl apreciază ca „des
tul de modest — departe de a re
flecta atit dinamismul schimburi
lor braziliene în ansamblu, cit și 
dinamismul țărilor socialiste în ca
drul politicii comerciale interna
ționale". „Toate aceste împrejurări, 
conchide articolul, pledează eloc
vent în favoarea unei «deschideri 
a Braziliei spre est»".

vremea
Ieri !n țară : Vremea a fost frumoasă 

și călduroasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. Vfntul a suflat in general 
slab. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 2G de grade la Miercurea 
Ciuc și Mangalia și 34 de grade în mai 
multe localități din Oltenia. Muntenia 
și sudul Moldovei. în București î Vre
mea a fost frumoasă și călduroasă, cu

cerul senin. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă a fdst de 
34 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 2i iulie. In țară : Vremea se men
ține călduroasă, mai ales in prima parte 
a intervalului. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în vestul și 
nordul țării, unde se vor semnala ploi 
de scurtă durată și descărcări electrice. 
Vint slab, pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 15 și 
25 de grade, iar maximele între 26 și 
36 de grade. în București : Vremea se 
menține călduroasă. Cerul va fi varia
bil, mai mult senin în primele ' zile. 
Vînt în general slab. Temperatura se 
menține rjdicată.

• ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la . MUnchen, cu
noscutul atlet vest-german Schloeske: 
a parcurs distanța de 400 m plat 
în 45” 4 10 (cea mai bună perfor
manță europeană a sezonului). Săp- 
tămina trecută la. Helsinki el aler
gase 800 m plat in 1'48”6.10.

• în campionatul mondial de mo- 
iocros, in clasament, după 7 con
cursuri, conduce belgianul Roger 
Decoster cu 123 puncte, urmat de 
Willy Bauer (R. F. Germania) — 107 
puncte și Gerit Wolsink (Olanda) — 
72 puncte. Cea de a 7-a probă a 
competiției disputată Ia . Bilestein 
(R. F. Germania) a revenit lui R. De
coster, pe o motocicletă Suzuki,

• Federația de atletism a U.R.S.S. 
a alcătuit selecționatele U.R.S.S. care 
vor intilni în zilele de 23 și 24 iulie 
la Minsk reprezentativele S.U.A. 
Din echipe fac parte 4 campioni o- 
limpici : Valeri Borzov (sprint), Vik
tor Saneev (triplu salt), Faina Melnik 
(disc) și Ludmila Braghina (1 500 m). 
Nu au fost selecționați Iuri Tarmak 
(înălțime) și Nicolai Avilov (deca
tlon), care sînt accidentați.

• După trei probe, in concursul de 
pentatlon modern de la Varșovia, la 
individual conduce Stoianov (Bulga
ria) cu 3 026 puncte, urmat de Pe- 
ciak (Polonia) — 2 964 puncte. D. 
Spirlea se află pe locul 6 cu 2 816 
puncte. Clasamentul pe echipe : 1. 
Bulgaria — 8 442 puncte ; 2. Polonia 
A — 8 249 puncte ; 3. Polonia B — 
8 097 puncte ; 4. România — 7 935 
puncte ; 5. Polonia (echipa de ju
niori) — 7 694 puncte. Cea de-a 3-a 
probă — tirul — a revenit polone
zului Trybusewicz cu 1 022 puncte.

„DIE WELT"

PNOM PENHUL ÎNCERCUIT

SATU-MARE : Colectivul Centru
lui de cercetări și proiectări pentru 
utilaj și transport minier Satu 
Mare a realizat, pentru prima oară 
in țară, o mașină de încărcat cu 
basculare laterală destinată exploa
tărilor miniere. Avînd un grad înalt 
de tehnicitate și funcționalitate, 
noua mașină are o mare indepen
dență de acțiune, deplasindu-se cu 
ușurință pe orice teren din adincul 
abatajelor.

NEAMȚ : Locuitorii- comunei Bo- 
dești, din județul Neamț, au reali
zat anul trecut, prin acțiuni pa
triotice de masă, un volum de lu
crări, edilitar-gospodărești. in valoa
re de peste 4 milioane lei. fapt 
pentru care i s-a decernat Ordinul 
Muncii clasa I, ocupînd locul I 
pe țară in cadrul întrecerii socia
liste dintre comune pe 1972. Cu 
acest prilej, locuitorii din Bodești 
și-au afirmat încă o dată hotărirea 
de a face tot ce le stă in putință 
pentru a dezvolta și înfrumuseța 
continuu comuna în consens cu e- 
xigențele prezentului pentru bună
starea tuturor cetățenilor săi.

VlLCEA : Zilele acestea, în car
tierul Nord al municipiului Rm. 
Vîlcea au fost recepționate trei noi 
blocuri de locuințe, insumind 180 
de apartamente. De la începutul a- 
nului și pînă acum, constructorii 
vilceni au predat la cheie 590 apar

tamente, cu 90 mai mult față de 
prevederile din plan.

BRAILA. a intrat In tradi
ție la Brăila organizarea de că
tre consiliul județean al sindica
telor, la jumătatea lunii iulie, a 
unei serbări cultural-sportive în 
frumoasa stațiune Lacul Sărat. 
Programele cultural-artistice sus
ținute de formații ale Casei muni
cipale de cultură, ale comitetului 
județean al U.T.C. și ale sindica
telor din întreprinderi și instituții, 
precum și demonstrațiile de box, 
lupte, tenis de cîmp și baschet au 
constituit un prilej de destindere 
și reconfortare pentru cei peste 
30 000 de brăileni prezenți la ser
barea din acest an.

VRANCEA : Pentru valorificarea 
superioară a bogatelor resurse de 
balast din albia Șiretului, la Adj ud ( 
a început construcția unei moder
ne, fabrici de produse din beton ce
lular autoclavizat. Anual vor fi 
fabricate aici blocuri de zidărie, 
plăci, termo-izolatoare, panouri de 
pereți exteriori, plăci de acoperiș, 
fișii pentru pereți despărțitori și 
alte prefabricate, suficiente la Con
strucția a peste 10 000 apartamente. 
Folosirea produselor acestei unități 
pe șantierele de construcții va per
mite introducerea unor tehnologii 
noi de lucru, ieftinirea investițiilor, 
creșterea considerabilă a ritmului 
de muncă.

Ziarul vest-german „Die Well" 
inserează o corespondență a publi
cistului Robert Alexander, aflat in 
prezent în capitala cambodgiana, 
despre situația disperată in care se 
află guvernanții de la Pnom Penh.

„Incapacitatea și lipsa de răs
pundere a grupului conducător au 
dus Cambodgia (ziaristul vest-ger
man se referă la administrația lon- 
nolistă — n.r.) la o catastrofă mili
tară și politică — scrie ziarul. «O 
cotitură militară este inimaginabilă 
— apreciază un atașat militar oc
cidental, aflat la Pnom Penh. La 
distanță de numai trei kilometri — 
pe celălalt mal al fluviului — bom
bardiere americane cu reacție se 
reped asupra țintelor, în văzduh se 
înalță ciuperci negre de fum, se 
aude răpăitul mitralierelor. Dar 
războiul este pierdut de Lon Noi».

în colibele și mlaștinile de pe 
malul estic al confluenței largi a 
Mekongului cu Toule Sap, vizibile 
din palatul regal de la Pnom Penh, 
s-au întărit forțele populare. în 
consecință, centrul orașului se află 
în raza de acțiune a aruncătoarelor 
de grenade și rachetelor patrioți- 
lor.

Armata lonnolistă este demorali
zată. Soldații nu primesc cu lunile 
solda pentru că generalii și ofițerii 
bagă pur și simplu banii in buzu
narele lor. Multe unități au trecut 
de partea forțelor populare, altele 
refuză să intre în luptă sau se bat 
fără'nici un elan.

Forțele de eliberare au încercuit 
total capitala cambodgiană. Mili
tari occidentali și chiar americani 
constată că acestea s-au întărit 
„în chip miraculos". în decurs de

trei ani, cei aproximativ 12 000 de 
luptători de guerilă s-âu transfer-; 
mat într-o armată disciplinată, bine 
organizată, cu un efectiv apreciat 
la circa 45 000 de oameni.

Lupta pentru Pnom Penh — oraș 
cu peste un milion de civili șl 
multe reprezentanțe diplomatice — 
ar deveni foarte singeroasă. „Pa- 
trioților le este mult mai conve
nabil — spune un diplomat acredi
tat în capitala cambpdgiană — să 
lase Pnom Penhul să putrezească 
dinăuntru, pentru ca apoi să cadă 
ca un fruct copt".

Intre timp, la Pnom Penh. viața 
merge, în aparență, mai departe. 
La „Hotel Royal», ospătari imbră- 
cați în alb servesc piloților ameri
cani. diplomaților și cambod- 
gieniior îmbogățiți, languste și bău
turi scumpe. Trei societăți de 
transporturi aeriene au organizat 
un pod aerian particular și ciștigă 
în acest fel bani frumoși. «Noi 
transportăm totul : raci și porci vii, 
coșuri cu salată și soldați» — po
vestește un pilot sud-african. Ilar 
pentru marea majoritate a locuito
rilor Pnom Penhului langustele și 
băuturile sînt, bineînțeles, inacce
sibile. Și pentru că «șoseaua orezu
lui» care duce spre nord-vestul 
bogat al Cambodgiei este între
ruptă, în ultimele șase luni, în ca
pitală, prețul la orez a crescut mai 
bine de două ori. Cei ce nu trăiesc 
din afaceri sau nu-și procură bani 
pe căi ilicite trebuie fie să trăiască 
dintr-un salariu de mizerie, fie să 
facă foamea. între timp, războiul 
se apropie pas cu pas de Pnom 
Penh".

(Urmare din pag. I) 

stabilit să acționăm împreună in 
direcția lărgirii in viitor a colabo
rării și cooperării in producție. 
Fără îndoială că relațiile între ță
rile și partidele noastre eore'spund 
interescloi’ popoarelor respective și 
reprezintă totodată o contribuție la 
cauza colaborării și a păcii", 
în aceeași ordine de idei, tovarășul 
Iosip Broz Tito, subliniind însem
nătatea rezultatelor dobîndite pină 
acum in ce privește colaborarea 
reciprocă și perspectivele ei viitoa
re. a spus : „Sînt convins că discu
țiile noastre vor avea o importanță 
deosebită și vor fi utile nu numai 
pentru relațiile noastre bilaterale, 
ci vor constitui în același timp și 
o contribuție Ia viața internaționa
lă, la pacea in lume. Doresc ca 
raporturile noastre să se desfășoare 
tn modul cel mai bun cu putință".

Dincolo de cadrul relațiilor 
bilaterale, întilnirea de la Brioni 
a prilejuit, în același timp, re
afirmarea pozițiilor constructive 
ale celor două țări în abor
darea unui șir de probleme ac
tuale ale vieții internaționale, a 
reflectat preocuparea lor activă 
pentru promovarea țelurilor destin
derii, securității și colaborării in
ternaționale. După cum e știut, 
asistăm în prezent în lume la un 
șir de procese și tendințe pozitive 
de afirmare tot mai puternică a 
politicii de coexistență pașnică, de 
destindere a încordării și reglemen
tare a litigiilor prin mijloacb poli
tice, la masa tratativelor, de colabo
rare egală în drepturi între na
țiuni. Apreciind, în mod deosebit, 
aceste evoluții, cei doi conducători 
au exprimat satisfacția pentru ro
lul activ pe care il joacă în de
terminarea lor un număr tot mai 
mare de țări din toate părțile lu
mii, fără deosebire de mărime și 
grad de dezvoltare, in general 

forțele progresului, păcii și socia
lismului, punind în evidență că 
asemenea procese vor căpăta ui>. 
caracter cu atît mai durabil și de
plin cu cit vor include ansamblul 
problematicii mondiale contempora
ne și in măsura în care la rezol
varea acesteia vor participa, în 
mod egal, toate țările inter-esate.

Cum este și firesc, cei doi pre
ședinți au acordat o mare aten
ție problemelor europene, sub
liniind cu satisfacție dezvol

Innlnirea de la Brioni dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si losip Broz lito
tarea procesului de destinde
re pe continent. In acest con
text, încheierea primei faze a con
ferinței general-europene de la 
Helsinki marchează — fără doar 
și poate — un important efort * 
pozitiv în procesul de edificare pe 
continentul nostru a unor relații 
noi și stabile, bazate pe princi
piile care-și croiesc drum tot mai 
larg în lume — egalitatea în 
.drepturi, respectul independenței 
și suveranității naționale, neames
tecul în treburile interne, avan
tajul reciproc. Totodată, așa cum 
se arată în comunicat, „dezvoltări
le pozitive din Europa pot avea 
rezultate durabile numai în mă
sura in care se asigură o partici
pare egală in drepturi și respecta

rea deplină a intereselor tuturor 
țărilor europene, eliminarea defi
nitivă a folosirii forței și amenin
țării cu forța, depășirea divizării 
in blocuri și dacă acestea vor fi 
realizate in aceeași măsură în 
toate zonele continentului, inclu
siv în Mediterană".

Ca țări situate in Balcani, Româ
nia și Iugoslavia militează pentru 
colaborare și relații de bună ve
cinătate între toate statele din a- 
ceastă zonă, se pronunță statornic 

pentru intensificarea legăturilor pe 
tărîm economic, politic, cultural- 
științific, turistic etc. intre țările 
respective. Slujind intereselor de 
pace și progres ale popoarelor din 
această regiune, un asemenea 
curs este menit, in același timp, 
să slujească intereselor destinderii 
și colaborării în Europa și în 
lume.

Din nou, în aceste zile, țările 
noastre și-au spus răspicat cuvin
tul pentru lichidarea focarelor de 
război care mai persistă in dife
rite zone ale globului, a rămășițe
lor colonialismului, a neocolonia- 
lismului, discriminării rasiale și 
apartheidului, a anacronicei po
litici de presiuni și amestec în tre
burile interne ale altor state.

Salutind semnarea acordurilor 
de la Paris privind instaurarea 

• păcii in Vietnam și Laos, și con- 
damnind, totodată, continuarea a- 
gresiunii in Cambodgia, țările noas
tre reafirmă cerința de a se crea con
dițiile pentru ca popoarele Indochi- 
nei să-și hotărască soarta în liber
tate și pace, potrivit propriei lor 
voințe.

Identitatea sau marea apropiere 
, a punctelor de vedere ale țărilor 

■ noastre s-a manifestat într-o serie 

întreagă de alte probleme interna
ționale abordate in cadrul întilni- 
rii : necesitatea soluționării grabni
ce a conflictului din Orientul A- 
propiat pe baza rezoluției Consi
liului de Securitate din noiembrie 
1967 ; solidaritatea cu lupta po
poarelor pentru eliberare națională 
și independență ; rolul O.N.U. în 
menținerea păcii și securității mon
diale ; cerința eliminării decalaju
lui între țările avansate din punct 
de vedere economic și cele în curs 
de dezvoltare ; rolul țărilor neali
niate.

Așa cum e cunoscut, o înriurire 
hotărîtoare asupra dezvoltării le
găturilor româno-iugoslave în an
samblu o au bunele relații, de 
prietenie și colaborare, dintre Par

tidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia. Ex- 
primîndu-și satisfacția pentru, dez
voltarea cu succes a acestor relații, 
conducătorii celor două partide 
și-au reafirmat hotărirea de a ex
tinde și adinei în continuare cola
borarea reciprocă, consultările ,și 
schimburile multilaterale de păreri 
și experiență in probleme de inte
res comun.

întilnirea de la Brioni a prile
juit. totodată, reafirmarea hotăririi 
partidelor noastre de a acționa cu 
fermitate în direcția întăririi cola
borării și solidarității cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu miș
cările de eliberare națională, cu 
forțele progresiste și democratice 
de pretutindeni, a dezvoltării și 
consolidării unor variate forme de 
colaborare intre toate forțele care 
luptă pentru progres și socialism, 
a voinței comuniștilor români și 
iugoslavi de a-și aduce o contri
buție concretă lâ lupta popoarelor 
pentru o viață mai nună, pentru o 
lume a colaborării, păcii și socia
lismului.

Rodnicul dialog la nivel înalt 
româno-iugoslav va continua și 
in viitor. Așa cum s-a anunțat, 
acceptind cu plăcere invitația ce 
le-a fost adresată, tovarășul losip 
Broz Tito, împreună cu tovarășa 
Iovanka Broz vor face o vizită de 
prietenie in România.

Poporul român salută cu deose
bită satisfacție rezultatele intîlnirii 
de la Brioni dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și losip Broz 
Tito. Prin întreaga ei desfășurare, a- 
ceastă întilnire s-a înscris ca un 
nou și remarcabil moment în evo
luția raporturilor frățești dintre ță
rile noastre socialiste și totodată 
ca un eveniment de amplă semni
ficație internațională, consolidind 
și mai mult trainicul edificiu al 
prieteniei și colaborării româno-iu
goslave. spre binele ambelor po
poare, în interesul cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Mobilizarea generală — act de disperare 
al regimului lonnolist

PNOM PENH 17 (Agerpres) — Ne- 
putind găsi o altă cale pentru a opri 
Înaintarea cu succes a forțelor pa
triotice, care acționează pe o mare 
rază în imediata apropiere a capita
lei, regimul lui Lon Noi s-a văzut 
nevoit să pună în practică o lege 
decretată cu peste trei ani în urmă 
—, cea privitoare la mobilizarea ge
nerală — informează France Presse.

Așa-zisul „înalt consiliu politic", 
organul suprem al regimului lonno
list, a hotărît, într-o întrunire recen

Noi garnituri de mobilă
Constructorii de mobilă din 

Iași au realizat, de la începu
tul anului pînă în prezent, pes
te prevederi, 120 garnituri con
venționale de mobilă, 30 garni
turi convenționale de mobilă de 
artă și stil, 10 000 scaune. In 
acest fel, s-au putut onora în 
plus, la export, comenzi în va
loare de peste 150 000 lei valu- . 
tă. Unitatea de mobilă ieșeană 
a încheiat primul semestru al 
anului cu economii la prețul de 
cost în valoare de peste 550 000 
lei și cu beneficii peste plan în 
valoare de 600 000 lei.

Mobila realizată la Iași este 
modernă, de bună calitate, ele
gantă. Printre realizările de 
prestigiu ale fabricii de mobilă 
ieșene se numără bibliotecile 
„Fembo" și „Prisma", realizate 
din PAL, acoperite cu furnir 
de paltin și'tei și finisate in 
lacuri mate, precum și garnitu- 

de hol multifuncționale. 
Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii”

tă, să cheme sub arme pe toți cam- 
bodgienii de sex masculin, între 18 
și 35 de ani. S-a ordonat, de aseme
nea, crearea unui consiliu de război, 
ca și a unui stat major mixt, însăr
cinat cu coordonarea aplicării aces
tor măsuri.

Este un act de disperare, singurul 
pe care regimul falimentar al lui 
Lon Noi îl mai poate opune vertigi
noaselor atacuri asupra capitalei 
înconjurate de forțele patriotice.

scară indus-

Harnicii 
șeni au 
de serie 1 
garnitură denumită „M-517", 
compusă din 14 piese, între care 
un dulap cu trei uși, masă- 
birou, vitrină, servantă, biblio
tecă, masă extensibilă cu 6 
scaune, canapea, două fotolii, 
măsuță pentru hol. Primele lo
turi realizate pe 
trială din această garnitură au 
și fost expediate beneficiarilor 
din țară și de peste hotare. In 
sectorul mobilă curbată, printre 
noutățile anului 1973 figurează 
nu mai puțin de' 17 tipuri de 
scaune, in peste 40 variante, 
în total, meșterii ieșeni realizea
ză peste 120 de tipuri și varian
te de mobilă corp și scaune, 
care se livrează in garnituri și 
piese separate.

făuritori de mobilă ie- 
introdus în producția 
în această lună, o nouă 

i denumită
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viața internațională
„Eforturile destinate ternarii să fie antele hotărî! 

pe făgașul realizărifor practice, efective"
0 Reprezentantul României a prezentat poziția țării noastre 

în Comitetul pentru dezarmare de la Geneva

Aniversarea tratatului de prietenie
româno-cehoslovac

Conferinfa de presă de la Ambasada română din Praga

Sesiunea Sovietului Suprem

— în 
Nikolai 
a altor

GENEVA 17 (Corespondență de la 
C. Vlad). La Palatul Națiunilor s-a 
desfășurat, joi, o nouă ședință a 
Conferinței Comitetului O.N.U. pen
tru dezarmare.

în intervenția sa, ambasadorul a- 
merican, J. Martin, s-a ocupat pe larg 
de problema interzicerii armelor chi
mice, apreciind că Memorandumul 
celor 10 state neangajate privitor la 
controlul armelor chimice reprezintă 
o bază utilă de discuții pentru în
cheierea unui acord în acest dome
niu.

Șeful delegației ungare, J. Komi- 
ves, a relevat că, in ce privește evo
luția negocierilor de dezarmare din 
ultimii patru ani, respectiv din mo
mentul participării țării sale la lu
crările' Comitetului de la Geneva, e- 
forturile vizind dezarmarea nu au 
fost la înălțimea așteptărilor opiniei 
publice mondiale, a popoarelor lumii. 
Vorbitorul a relevat caracterul cons
tructiv al proiectului de acord pri
vind interzicerea armelor chimice, 
prezentat de țările socialiste membre 
ale comitetului și a adus critici po
ziției S.U.A., care nu au venit cu 
inițiative în intîmpinarea acestei 
propuneri.

în cadrul ședinței a luat, de ase
menea, cuvîntul conducătorul delega
ției României, ambasadorul Constan
tin Ene, care a prezentat poziția țării 
noastre cu privire la încetarea cursei 
înarmărilor și reducerea cheltuielilor 
militare, înfăptuirea dezarmării ge
nerale și, în primul rind, a dezar
mării nucleare.

Referindu-se la contextul politic 
general în care se desfășoară lucră
rile actualei sesiuni a Comitetului 
O.N.U. pentru dezarmare, reprezen
tantul român a arătat : „Ne aflăm 
in momentul in care pe arena mon
dială au loc profunde mutații și 
schimbări în direcția destinderii și 
colaborării, spre afirmarea politicii 
de independență națională a popoa
relor. participarea tuturor statelor Ia 
soluționarea problemelor internațio
nale și, in acest cadru, sporirea ro
lului țărilor mici și mijlocii, ridica
rea conștiinței și răspunderii popoa
relor in salvgardarea păcii, in edifi
carea securității și cooperării. Con
ferința europeană — eveniment de 
importanță istorică pentru destinele 
națiunilor continentului și ale tutu
ror popoarelor — aflată în aceste 
zile în atenția întregii lumii, con
stituie o întruchipare a acestui am
plu proces".

Aceste realități trebuie să prezi
deze structura și activitatea Comite
tului de la Geneva, ca for de nego
ciere. învestit de comunitatea inter
națională cu răspunderi deosebite in 
domeniul încetării cursei înarmărilor 
și înfăptuirii dezarmării.

După ce a prezentat aprecierile

țării noastre cu privire la situația 
critică a tratativelor de dezarmare, 
ambasadorul Constantin Ene a subli
niat : Se impun, de aceea, identifi
carea și punerea in aplicare a unor 
măsuri menite să relanseze eforturile 
destinate dezarmării și să le orien
teze hotărît pe făgașul realizărilor 
practice, efective. România a propus 
și susține ca teme concrete de nego
ciere în domeniul nuclear următoa
rele : interzicerea folosirii armelor 
nucleare ; acordarea de garanții de 
securitate statelor neposesoare de 
arme nucleare ; crearea de zone 
denuclearizate în diferite părți ale 
lumii și asumarea de către puterile 
posesoare de arme nucleare a 
obligației de a nu folosi aceste 
arme împotriva statelor participante 
la astfel de zone ; încetarea produc
ției și perfecționării de arme nuclea
re. inclusiv a producției de materiale 
fisionabile în scopuri militare și 
transferarea stocurilor existente spre 
scopuri pașnice ; reducerea și elimi
narea totală a arsenalelor de arme 
nucleare și a mijloacelor de trans
portare a lor la țintă.

Pronunțîndu-se pentru punerea în 
afara legii și eliminarea din arsena
lele militare a tuturor mijloacelor de 
distrugere în masă — nucleare, chi
mice, bacteriologice și altor arme de 
același gen — guvernul român are 
in vedere elaborarea unui program 
concret vizind interzicerea folosirii 
acestor arme, încetarea producției 
lor și distrugerea acestora sub con
trol internațional. ■

Șeful delegației române a prezen
tat apoi concepția țării noastre pri
vind măsurile de dezangajare mili
tară și dezarmare, care, după păre
rea guvernului român, trebuie să se 
bucure de o atenție deosebită în ne
gocierile dezarmării. în rîndul aces
tora sint de o deosebită însemnătate 
și se impun a fi tratate cu toată 
responsabilitatea, reducerea și. în cele 
din urmă, retragerea tuturor trupelor 
străine de pe teritoriile altor state in 
limitele frontierelor lor naționale ; 
lichidarea bazelor militare aflate pe 
teritoriile altor state : renunțarea Ia 
manevre militare, la demonstrații de 
torță. Ia concentrarea de trupe la 
frontierele altor state : reducerea bu
getelor militare, începindu-se cu bu
getele țărilor mari, puternic înarmate 
și încetarea cursei înarmărilor ; tre
cerea treptată la reducerea trupelor 
și armamentelor aflate în dotarea ar
matelor naționale : pregătirea con
dițiilor pentru desființarea blocu
rilor militare și, în ultimă instanță, 
lichidarea acestora ; realizarea de 
acțiuni concrete împotriva propa
gandei de război, a învrăjbirii între 
state și a oricăror altor forme de 
propagandă împotriva păcii. în a- 
ccastă etapă, o deosebită însemnă

tate politico-economică și de altă 
natură ar avea elaborarea și înfăp
tuirea unui program concret vizind 
rediucerea bugetelor militare, ince- 
pind cu bugetele țărilor mari, puter
nic înarmate, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, înghețarea și diminua
rea cheltuielilor militare în vederea 
afectării tuturor resurselor materiale 
și umane in scopul progresului și 
bunăstării, al dezvoltării social-eeo- 
nomice.

Reprezentantul român s-a referit 
apoi la răspunderile ce revin in do
meniul dezarmării Adunării Genera
le a O.N.U., care, potrivit Cartei, 
trebuie să studieze principiile care 
cirmuiesc dezarmarea și reglementa
rea armamentelor și să formuleze 
recomandări pe această temă și că
reia Comitetul pentru dezarmare 
are datoria de a-i prezenta anual ra
port asupra activității . desfășurate. 
De asemenea, a amintit el, Româ
nia s-a pronunțat în mod constant 
în favoarea reactivizării Comisiei 
dezarmării a O.N.U. și susține în 
continuare convocarea acestui orga
nism. care trebuie să ocupe în sisr 
temui Națiunilor Unite un loc pe 
măsura importanței problemelor de 
competența sa. Pe de altă parte, 'se 
are în vedere convocarea conferinței 
mondiale de dezarmare, la care să 
participe, pe baze egale, toate sta
tele lumii și . care să contribuie, e- 
fectiv la adoptarea de măsuri prac
tice de dezarmare, in primul rînd 
interzicerea și distrugerea armelor 
nucleare.

întreaga experiență internațională 
atestă că un for de negocieri cu ca
racter multilateral poate funcționa 
eficient numai în condițiile in care 
punctele de vedere, propunerile și 
sugestiile partenerilor au aceeași 
greutate, într-o atmosferă de lucru, 
care să ofere premise pentru sensi
bilitate și receptivitate la argumeri- 
tel.e fiecăruia, respect și considera
ție față de ele. în acest spirit apar 
necesare îmbunătățirea și lărgirea 
activității Comitetului de dezarma
re, democratizarea lui ca for de ne
gocieri multilaterale, sub controlul 
opiniei publice.

în încheierea intervenției sale, 
ambasadorul român a reafirmat con
vingerea nestrămutată a României 
că „pentru comitetul nostru a ac
ționa in conformitate cu cerințele 
popoarelor și noile realități interna- 
ționale, cu mandatul acestui orga
nism și răspunderile statelor ce-1 al
cătuiesc. înseamnă a depăși grabnic 
situația critică actuală, trecînd la 
negocieri și acorduri asupra unor 
măsuri autentice de încetare a 
cursei înarmărilor și de dezarmare, 
in primul rind de interzicere și dis
trugere a armelor nucleare".

PRAGA 17. — (Corespondență de 
la C. Prisăcaru). — La Ambasada 
română din Praga a avut loc, marți, 
o conferință de presă, prilejuită de 
împlinirea unui sfert de veac de la 
semnarea primului tratat de priete
nie româno-cehoslovac și de cea de-a 
cincea aniversare a noului tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ce
hoslovacă.

cu afaceri a.i. al 
Praga, Simion-Vlad 
despre relațiile de 

popoarele român și 
și P.C.

însărcinatul 
României lâ 
Popa, a vorbit 
prietenie dintre 
ceh și slovac, dintre P.C.R. 
din Cehoslovacia, arătînd că, pe par
cursul celor două decenii și jumăta
te, in mod deosebit în ultimii ani, 
au cunoscut o largă dezvoltare rela
țiile economice, tehnico-științifice și 
culturale dintre cele două țări socia
liste prietene.

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
prezența lui Leonid Brejnev, 
Podgornîi, Alexei Kosîghin, 
conducători sovietici, la Kremlin s-a 
deschis, marți, sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

La primul punct de pe ordinea de 
zi. Kirill Mazurov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a prezentat rapor
tul cu privire la situația și măsurile 
de perfecționare în continuare a în- 
vățămintului public în U.R.S.S. și la 
proiectul bazelor legislației privind 
învățămintul public.

Lucrările sesiunii continuă.

LONDRĂ

Puternice acțiuni
"W .to

x
1

de protest împotriva vizitei &

KABUL 17 (Agerpres). — In Afganistan a avut loc o lovitură de 
stat, monarhia a fost înlăturată, iar Afganistanul a fost proclamat re
publică — a anunțat, marți dimineața, 
Mohammed Daud, (fost prim-ministru 
luat puterea.

la postul de radio Kabul, Sardar 
între anii 1953—1963) care a pre-

ȘEDINȚA COMUNA A BIROULUI POLITIC Al C.C. Al P.M.U.P. 
si A PREZIDIULUI GUVERNULUI 0. P. POLONI

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc, la 17 iulie, șe
dința comună a Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P. și a prezidiului 
Guvernului R. P. Polone, la care 
s-a făcut un bilanț al îndeplinirii 
sarcinilor economiei naționale în 
primul semestru al acestui an. După 
cum relevă agenția P.A.P., la șe
dință s-a constatat că principalele 
ranguri ale economiei naționale au 
continuat să se dezvolte dinamic și 
s-au consolidat tendințele pozitive 
de îmbunătățire a proporțiilor fun
damentale in economie.

Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. 
și Prezidiul guvernului au reco
mandat departamentelor și organe
lor de partid să continue eforturile 
in vederea îndeplinirii sarcinilor de 
producție în construcții și darea in 
funcțiune a capacităților de produc
ție la termenele stabilite, in special 
cele legate de producerea mărfuri
lor de larg consum pentru piața in
ternă și pentru export. A fost sub
liniată. de asemenea, necesitatea 
creșterii productivității muncii.

j

Potrivit agențiilor internațio
nale de presă. Sardar Moham
med Daud a declarat că lovitu
ra de stat a fost înfăptuită, de
oarece, „pină în prezent. Afga
nistanul n-a fost decît o pseudo- 
democrație", iar economia afga
nă „era amenințată de fali
ment". Daud a afirmat că schim
bările pe care intenționează să 
le introducă in Afganistan, îm
preună cu persoanele care au 
luat parte la această acțiune, 
vor aduce țării „o democrație 
reală și vor salvgarda drepturi
le populației", adăugind că. pe 

“ ’ “ Afga-
politică 

neali-

plan extern, „Republica 
nistan va promova o 
fondată pe principiile 
nierii".

Postul de radio Kabul a 
țat că Sardar Mohammed 
va rosti un mesaj adresat 
țiunii.

anun-s
Daud, 

na-

★

Afganistanul este o țară mun
toasă. situată in Asia centra
lă, avind o suprafață de 650 000

km p și o populație de 16 520 000 
locuitori. Capitala țării este o- 
rașul Kabul, unde trăiesc apro
ximativ 500 000 locuitori. Limbi 
oficiale utilizate — puhstu și 
persana.

Principala ramură a economiei 
naționale o constituie agricultu
ra, sector în care lucrează 80 
la sută din populație. Principa
lele culturi : griul, orezul, seca
ra. bumbacul. Creșterea vitelor 
ocupă, de asemenea, un loc im
portant în economie. Afganista
nul dispunînd de peste 3,2 mi
lioane ha pășuni. Numărul .ovi
nelor este de 21 milioane cape
te, din care 6 milioane din rasă 
karakul.

Principalele resurse minerale 
ale țării —‘cărbune, (rezervele 
sint evaluate lâ circa 115 mili
oane tone), petrol, gaze natu
rale, fier etc., în cea mai, mare 
parte neexploatate. S-au făcut 
pași pe calea dezvoltării indus
triei ușoare. Este dezvoltată pro- , 
ducția de covoare, celebre in în
treaga lume.

Convorbiri ungaro-vietnameze
BUDAPESTA 17 (Agerpres). — La 

Budapesta au început convorbirile 
între Jeno Fock, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele guvernului, și alți conducă
tori de partid și de stat ai R. P. Un
gare, și delegația de partid și guver-

namențală a R. D. Vietnam, condusă 
de Fam Van Dong, membru al Bi
roului Politic al 
celor ce Muncesc 
mul ministru al 
Vietnam.

C.C. al Partidului 
din Vietnam, pri- 
guvernului R. D.

Intîlnirea unor oameni
de stiinta din Nordul

* 1 

si Sudul Coreei t
PARIS 17 (Agerpres). — La Paris 

a avut loc o întîlnire a unor oameni 
de știință din R.P.D. Coreeană și 
Coreea de Sud — participant! la cel 
de-al XXIX-lea congres al orientaliș- 
tilor — relatează agenția T.A.S.S.

în cadrul întîlnirii — prima 
acest gen. organizată în ultimii 
— oamenii de știință din Nordul 
Sudul Coreei au discutat intr-o at
mosferă prietenească, exprimindu-și 
speranța lor sinceră în unificarea 
patriei și pronunțindu-se pentru con
tinuarea contactelor dintre ei,, prin 
organizarea unor asemenea întilniri 
chiar pe teritoriul Coreei.

de 
ani

Și

Festivalul panafrican 
al tinerelului

P. C. din Argentina sprijină candidatura
lui Juan Peron la președinție

BUENOS AIRES 17 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din Argentina a 
dat publicității o declarație in care 
arată că, la viitoarele alegeri prezi
dențiale, va adopta o atitudine pozi-

REUNIUNEA C. C. AL UNIUNII
SOCIALISTE ARABE

tivă față de candidatura lui Juan 
Peron.

Declarația atrage atenția asupra 
necesității zădărnicirii acțiunilor ele
mentelor de dreapta, care încearcă 
să împiedice desfășurarea procesului 
de dezvoltare a țării. Partidul Co
munist din Argentina cheamă for
țele progresiste din țară să apere 
realizările obținute, să întărească 
coeziunea și unitatea de acțiune a 
maselor populare.

LONDRA 17 (Agerpres). — Vizita 
primului ministru portughez. Marceli» 

, Caetand, Ia Londra continuă să se 
desfășoare sub semnul unor puternice 
acțiuni de protest din partea opiniei 
publice și a partidelor de opoziție 
britanice, cu toate eforturile guver
nului de a asigura un cadru protoco
lar adecvat acestei prime deplasări 
oficiale în capitala britanică a unui 
șef de guvern de la Lisabona in 
perioada postbelică. în ciuda măsu
rilor severe de pază, în toate punc- 
tele-cheie ale vizitei — ambasada 
Portugaliei, Colegiul naval regal din 
Greenwich, cunoscuta reședință a 
primului ministru din Downing 
Street 10 — un mare număr de de
monstranți au manifestat împotriva 
prezenței primului ministru portu
ghez Ia Londra, exprimindu-șî pro
testul împotriva politicii colonialiste 
din Africa a regimului de Ia Lisa
bona.

în Camera Comunelor

K
i

ir
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17 (Corespondență de 
S. Ionescu). — în ca-

R. F. Germania, 
controlorilor de 
mari perturbați!.

Ca 
zbor, 

in fotografie :

urmare a așa-numitei greve a „excesului de zel" a 
pe aeroporturile vest-germane se înregistrează 

pasageri blocați pe aeroportul Frank
furt pe Main

TUNIS 
la Mircea 
drul Festivalului panafrican al 
tineretului, care se desfășoară 
la Tunis, au fost organizate zile 
de solidaritate cu mișcările de 
eliberare națională de pe conti
nent. La un mare miting ce a 
avut loc la universitatea „Bar
do", ' reprezentanți ai Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei. ai Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului Verde 
și ai Frontului de Eliberare din 
Mozambic au vorbit despre 
lupta dusă de popoarele lor 
împotriva colonialismului, pen
tru independență națională.

CAIRO 
cum s-a 
avut loc 
Central al Uniunii Socialiste Arabe 
(partidul unic de guvernămînt din 
Egipt), la care a luat cuvîntul pre
ședintele Anwar Sadat. Referindu-se 
la proiectata uniune dintre Libia și 
Egipt, care ar urma să intre în vi
goare din toamna acestui an. șeful 
statului a arătat că președintelui 
Moamer El Geddafi i-au fost pro
puse, în cadrul recentelor convor
biri de la Cairo, mai multe formule 
pentru realizarea ei și că dialogul 
cu oficialitățile libiene continuă, în 
vederea stabilirii modalității celei mai 
adecvate.

Totodată, președintele a abordat o 
serie de aspecte ale actualității in
ternaționale și a subliniat că 
sa acționează 
mai grabnică
Consiliul de Securitate asupra situa
ției din Orientul Apropiat. El a 
menționat că schimbările survenite 
pe plan internațional 
o analiză detaliată a 
cerut membrilor C.C.
țierea unui dialog. în 
scară națională. Președintele a ară
tat că viitorului Congres Național al

Cuvîntarea președintelui Sadat

partidului ii va fi prezentat un 
„document ideologic", care va de
fini cadrul politicii egiptene pentru 
următorii ani.

După alocuțiunea 
dat, relevă agenția 
tul Central ‘al U.S.A, a hotărît, 
unanimitate, 
putui lunii septembrie a Congresu
lui Național al partidului, ce urma 
să înceapă, conform tradiției, la 23 
iulie — ziua aniversării revoluției 
antimonarhice din 1952.

Succesul ansamblului
17 (Agerpres). — După 
mai anunțat, la Cairo a 

o reuniune a Comitetului

președintelui Sa- 
M.E.N., Comite- 

in 
aminarea pentru înce-

„Reșițeana“în Turcia
Ansamblul de cintece și dan

suri populare românești „Reși- 
țeana". al consiliului județean 
al sindicatelor din Reșița, parti
cipant la Festivalul internațio
nal de folclor de la Bursa, 
Turcia, s-a clasat pe primul loc, 
bucurindu-se de aprecierile 
unanime ale specialiștilor și ale 
unui numeros public.

SANTIAGO DE CHILE

pentru reluarea 
a dezbaterilor

țara 
cit 

din

fac necesară 
situației și a 

al U.S.A, ini- 
acest sens, la

SCĂDEREA CURSULUI
DOLARULUI

Reorganizări structurale
în sfera economiei

Liderul opoziției laburiste 
condamnă politica promovată 

de guvernul portughez

agențiile de presă transmit

de 
ale 

la

Deschizind. in după-amiaza 
marți, dezbaterile de urgență 
Camerei Comunelor, convocată 
cererea opoziției. care contestă 
oportunitatea vizitei în Marea Bri- 
tanie a premierului portughez Cae- 
tano, liderul opoziției laburiste. Ha
rold Wilson, a afirmat că obiecliu- 
nea laburistă față de această vizită 
nu a fost provocată de „recentele 
dezvăluiri asupra atrocităților por
tugheze", ci este vorba de „o con
damnare a întregii politici a Portu
galiei, atit pe plan infern, cit și a 
celei colonialiste, represive, promo
vate in exterior". ~ 
a declarat Harold Wilson 
mult decît oricare alt stat, a sabo
tat și a făcut ineficace sancțiunile 
împotriva Rhodesiei". „Bilanțul opre
siunii colonialiste portugheze este 
odios" — a continuat liderul labu
rist. Referindu-se la masacrul din 
Mozambic, el a declarat că aceasta 
constituie „o atrocitate bestială, re
voltătoare".

în încheierea depoziției sale. Ha
rold Wilson s-a pronunțat pentru 
luarea de către Marea Britanie a 
unor măsuri de inițiere a unei 
acțiuni internaționale in scopul aju
torării luptătorilor pentru libertate 
împotriva colonialiștilor portughezi.

„Portugalia — 
mai

Guvernul britanic a hotă
rît să recunoască R.D. Viet
nam _  3 anunțat subsecretarul
parlamentar la Foreign Office. A. 
Rovle. El a spus că Ambasada bri
tanică din Pekin a propus Ambasadei 
R.D. Vietnam să inițieze convorbiri 
în vederea stabilirii de relații diplo
matice.

Giinter Mîttag, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. a primit delegația de acti
viști ai P.C.R., condusă de Miu Do- 
brescu, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R., care face o vizită 
în schimb de experiență în R.D.G. 
La primire, care a decurs intr-o at
mosferă cordială, tovărășească, a fost 
prezent Vasile Vlad, ambasadorul 
României la Berlin.

Convorbri bulgaro-turce.
Stanko Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
l-a primit, marți, pe ministrul afa
cerilor externe al Turciei, Hâliik 
Bayulken, cu. care a abordat proble
me ale lărgirii relațiilor bulgaro- 
turce.

Un comunicat, Publicat la 
Pekin, informează că Volta Superi
oară a hotărit să recunoască Guver
nul Regal de Uniune Națională ca 
singurul guvern legal al Cambodgiei 
și să stabilească cu acesta relații di
plomatice.

Republica Chile va par
ticipa Ia reuniunea țărilor 
neangajate,care va avea loc în 
octombrie, în Algeria, s-a anunțat 
intr-un comunicat oficial al Ministe
rului de Externei chilian. Documen
tul precizează că președintele Salva
dor Allende intenționează să partici
pe la această reuniune, căreia Chile 
îi acordă o deosebită importanță.

hotărît să 
diplomatise 
a anunțat, la

de cuvint oficial

Iordania a 
rupă relațiile 
cu Tunisia — 
Amman, un purtător
al guvernului. Hotărirea a fost adop
tată în cursul reuniunii de marți 
seara a Consiliului de Miniștri 
iordanian.

Comitetul economic al
E C 0 S 0 C tounit la Geneva, ă 
hotărit, in unanimitate, admiterea

Canadei ca membru al Comisiei eco
nomice pentru Europa. Canada devi
ne, astfel, cel de-al 34-lea membru 
al acestui organism.

Guvernele R.P. Albania 
și Camerunului au căzut de 
acord să stabilească relații, diploma
tice la nivel de ambasadă.

Congresul Federației ge
nerale a sindicatelor de 13 
căile ferate particulare, la care iau 
parte peste 600 de delegați, repre- 
zentînd pe cei 200 000 de lucrători 
afiliați la această organizație, și-a 
deschis lucrările la Tokio.

0 puternică ploaie toren
țială, bisoțită de grindină, s-a abă
tut asupra orașului Barnaul. (U.R.S.S.) 
în decurs de o oră au căzut precipita
ții pe metrul pătrat, cit ar fi ■ căzut 
obișnuit într-o lună. Un puternic to
rent de apă 
șului, căile 
terane spre 
multe locuri _  ... ________ _ .
chipe speciale au lucrat intens la li
chidarea urmărilor ploii torențiale, 
restabilind activitatea normală în 
oraș.

a inundat străzile ora- 
ferate și pasajele sub- 
gară, a distrus in mai 
rețeaua de tramvaie. E-

Confirmind tendința de insta
bilitate și de nervozitate, sem
nalată la începutul săptămînii 
pe principalele piețe monetare 
occidentale, activitatea la bur
sele de schimb a marcat din 
nou. marți, scăderea cursului 
dolarului și creșterea prețului 
aurului. Astfel, la Frankfurt pe 
Main. dolarul a fost negociat 
Ia 2.3320 mărci 
in comparație cu 2,36 
pentru un dolar cu o 
și 2,39 — la sfirșitul 
trecute. O scădere a 
înregistrat. în raport 
vest-germană. 
schimbată Ia

vest-germane, 
mărci 

zi înainte, 
săptămînii 
cursului a 
cu marca 

sterlină,și lira
5,95 mărci.

0 NOUA MAJORARE

LONDRA 17. — (Coresponden
ță de la N. Plopeanu) : Marți, 
presa londoneză anunță ho,tărî- 
rea Consiliului britanic al pre
țurilor de a opera noi sporiri 
de prețuri la unele produse și 
derivate din carne, Ia unele 
conserve de fructe și zarzava
turi, la tarifele din restaurante 
și hoteluri, la transportul mărfu
rilor pe calea ferată etc. De 
asemenea, au fost ridicate pre
țurile la 
triale.

Această 
ț.uri, care 
rate în săptăminile 
precedente, este in mare parte 
determinată de „reducerea ba
zei de materii prime", cum scrie 
„Times", precum și de „creș
terea prețurilor produselor ali
mentare pe plan mondial".

După lichidarea în
cercării nesăbuite a 
elementelor de extre
mă dreapta de a aten
ta la cuceririle po
porului. guvernul Uni
tății Populare. între
gul popor chilian, iși 
îndreaptă atenția spre 
dezvoltarea economiei 
țării și stimularea for
țelor productive și. în 
acest context. spre 
eliminarea tendințelor 
inflaționiste, a specu
lei și a traficului la 
bursa neagră — armă 
de predilecție a reac- 
țiunii — și asigurarea 
unei aprovizionări nor
male a populației.

în vederea îndepli
nirii acestei sarcini 
prioritare a momentu
lui de față a fost 
adoptat un plan eco
nomic de urgență ale 
cărui principii funda
mentale sint : respec
tarea disciplinei, cen
tralizarea conducerii 
și planificării econo
mice. controlul pro
ducției. circulației și 
prețurilor mărfurilor, 
distribuirea produse
lor de bază prin grija 
statului, sub controlul 
organizațiilor popu
lare, pedepsirea seve
ră a operațiunilor de 

la bursa nea- 
a speculei și a 

aPă-

a-

cesită — așa cum au 
relevat și dezbaterile 
plenarelor recente. ale 
Comitetelor Centrale 
ale partidelor comu
nist și socialist
doptarea unor măsuri 
ferme, care să asigu
re o conducere unică a 
economiei. îmbunătă
țirea formelor de par
ticipare a oamenilor 
muncii la gestiunea În
treprinderilor.

în acest context, 
capătă o semnifica
ție deosebită hotări- 
rea potrivit căreia, in- 
cepînd din 1974, acti
vitatea economică se 
va desfășura, pentru

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

unele produse indus-

nouă majorare de pre- 
urmează altora, ope- 

și lunile

trafic 
gră, 
fraudei fiscale, 
rarea puterii de cum
părare și favorizarea 
in reajustările de sa
larii a categoriilor de 
salariați cu venituri 
scăzute.

Coordonarea planu
rilor și acțiunilor eco
nomice se îmbină cu 
preocuparea de a în
tări independența și 
securitatea țării. Din 
acest punct de vedere, 
înlăturarea domina
ției monopoliste din 
sectoarele de bază ale 
economiei, extinderea 
a ceea oe se numește 
aici „aria socială" ne-

prima dată în istoria 
țării, pe 
plan unic 
rezoluția 
economic
dată publicității recent, 
se anunță că „planul 
de dezvoltare a econo
miei naționale va a- 
vea un caracter obli
gatoriu pentru ad
ministrația publică, 
sectorul descentralizat, 
întreprinderile și ser
viciile din aria socia
lă. întreprinderile și 
serviciile din aria mix
tă —■ unde statul are 
participație majorita
ră — iar pentru sec
torul particular planul 
va avea un caracter 
indicator și orientativ".

în conformitate cu 
această indicație. in 
toate centrele munci
torești ale tării va fi 
luat în discuție proiec
tul planului economic 
pentru 1974. elaborat 
de guvernul Unității 
Populare. Acest pro
iect pune accentul ne 
recuperarea terenuri
lor destinate agricultu
rii. impulsionarea ac-

baza unui 
național. în 
Comitetului 
ministerial.

tiunilor menite să 
ducă la dezvoltarea ra
pidă a industriei cu
prului. reorganizarea 
întregii economii și a 
transporturilor, luarea 
unor măsuri pentru 
distribuirea echitabilă 
a produselor de pri
mă necesitate către 
populație, lărgirea sfe
rei investițiilor din 
fondurile naționale de 
stat, descentralizarea 
și repartizarea judici
oasă pe întreg teri
toriul tării a obiecti
velor economice de 
importantă națională.

Un alt sector prio
ritar al frontului dez
voltării economice spre 
care converg. în pre
zent, eforturile guver
nului și poporului chi
lian este agricultura. 
Creșterea producției a- 
gricole trebuie să con
tribuie la soluționa
rea unor probleme im
portanțe legate de a- 
nrovizionarea popu
lației și. totodată, să 
degreveze, partial, bu
getul tării de sumele 
însemnate în devize 
(400 milioane dolari in 
acest an) cheltuite 
pentru importarea de 
produse 
în acest scop, 
gramul 
țări pentru anul agri
col 1973—1974. elabo
rat. de . guvern, pre
vede extinderea supra
fețelor cultivate cu 
peste

Ilustrind 
fermă a 
chilian de a 
înainte pe drumul pre
facerilor înnoitoare, de 
a zdrobi orice încerca
re a reacțiunii țintind 
să oprească acest mers 
înainte, ansamblul de 
măsuri anunțate în 
ultima vreme consti
tuie o dovadă vie a 
vitalității regimului 
Unității Populare.

alimentare, 
pro- 

de însămîn-

cultivate
300 000 hectare, 

hotărîrea . 
poporului 

merge

Euqen POP
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