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FELICITĂRI ADRESATE DE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

lucrătorilor din agricultura 
județelor Brăila și Buzău care

au încheiat ieri secerișul griului
Răspunzînd Comitetelor județene Brăila și 

Buzău ale P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări mecanizatorilor, muncito
rilor din întreprinderile agricole de stat, 
țăranilor cooperatori și specialiștilor, co
muniștilor, tuturor oamenilor muncii de 
pe ogoare, pentru terminarea recoltă

rii griului și pentru producțiile realizate. 
Secretarul general al partidului a adresat, 

totodată, urarea de noi succese în executarea 
la timp și în bune condiții a lucrărilor de 
îngrijire a culturilor, a tuturor lucrărilor din 
această perioadă, în dezvoltarea în ritm 
susținut a agriculturii socialiste.

„Vom munci in continuare cu pasiune si responsabilitate 
comunistă pentru creșterea producției agricole, 

pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen"în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din agricultura județului, Biroul Comitetului județean Brăila al P.C.R. și Comitetul executiv al Consiliului popular județean raportează cu satisfacție și îndreptățită mîndrie conducerii partidului. ■ dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că astăzi. 23 iulie 1973. s-au încheiat Intrările dc strîngere a recoltei de griu de pe Întreaga suprafață cultivată in întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole din județul nostru, îndeplinind astfel o sarcină de importanță națională.Acest deosebit succes îl datorăm sprijinului permanent al conducerii partidului, prețioaselor indicații date de dumneavoastră, tovarășe secretar general, muncii neobosite și pline de răspundere desfășurate de comuniști, de toți lucrătorii din agricultură și îndeosebi de mecanizatori, pentru îndeplinirea exemplară a măsurilor cuprinse in ho- tărirea Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cu privire la e- xecutarea lucrărilor din campania agricolă de vară. Ca urmare a măsurilor luate de comitetul județean de partid, de organizațiile de bază din unitățile agricole am reușit să mobilizăm la lucru în cîmp toate forțele, să folosim mai bine timpul prielnic, să utilizăm cu randament maxim combinele, tractoarele și celelalte mașini. Depășirea vitezei zilnice de lucru prevăzute, grija permanentă pentru înlăturarea oricărei risipe ne-au permis să depășim producția planificată, atît in întreprinderile agricole de stat, cit și in cooperativele agricole de producție.Raportăm conducerii partidului, dumneavoastră perspnal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în același timp. I.A.S.-urile și-au îndeplinit planul de stat, livrînd cantități Suplimentare de griu, iar cooperati

vele agricole și-au achitat integral obligațiile la fondul de stat. Paralel cu recoltarea griului și achitarea obligațiilor către stat s-au executat in ritm susținut și celelalte lucrări in actuala campanie, astfel că in cursul acestei, săptămîni vom încheia și insămințatul.culturilor succesive pe întreaga suprafață planificată.Succesele obținute de lucratorii din' agricultura județului se alătu-
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BRĂILA SI BUZĂU

ră rezultatelor remarcabile pe care le obțin colectivele de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi și din celelalte domenii in întrecerea socialistă consacrată realizării înainte de termen a actualului plan cincinal.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din economia județului Brăila, în frunte cu comuniștii, vor acționa și în continuare cu hărnicie și inaltă responsabilitate pentru a întîmpina cu noi și importante succese cea de-a 29-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist. aducindu-și astfel contribuția la înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie.
★Animați de un vibrant elan patriotic, călăuziți in permanență de

prețioasele indicații ale conducerii superioare de partid, ale dumneavoastră, mult iubite .tovarășe Nicolae Ceaușescu. vă raportăm că mecanizatorii, muncitorii din întreprinderile agricole de stat, țăranii cooperatori și specialiștii din agricultura județului Buzău, avmdu-i in frunte pe comuniști, muncind, cu pasiune, dăruire și abnegație, intr-un înalt- spirit de răspundere, pentru stringerea în perioada optimă și fără pierderi a recoltei de griu de pe cele 54 000 de hectare cultivate, au reușit să încheie a- ceastă lucrare pină la 23 iulie a.c.Acționînd neobosit, oamenii muncii de pe ogoarele buzoiene au e- . fectuat, totodată, lucrările de întreținere a culturilor prășitoare, in vii și livezi. în legumicultura, iar in prezent desfășoară o activitate susținută ca pină in ziua de 28 iulie a.c. să încheie acțiunea de. predare la bazele de recepție a obligațiilor contractuale și de însămînțare a culturilor duble pe întreaga suprafață planificată. De asemenea, se depun eforturi susținute pentru executarea arăturilor de vară, recoltarea și conservarea tuturor ■ resurselor furajere, pentru livrarea către stat a unor cantități sporite de produse agroalimentare.Folosim acest prilej pentru a exprima încă o dată, mult stimate tovarășe secretar general, hotărirea tuturor lucrătorilor din agricultura județului Buzău de a acționa cu fermitate comunistă pentru înfăptuirea hotăririlor elaborate de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului și măsurilor ședinței comune din 13 iulie a.c. în vederea dezvoltării și modernizării agriculturii, aducîndu-ne o contribuție plenară la realizarea exemplară a sarcinilor și angajamentelor asumate în întrecerea pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, pentru prosperitatea patriei noastre socialiste.

Primele șarje 
la bateria nr. 2 
de cocsificare 
de la GalațiDupă cum s-a anunțat, bateria nr. 2 de cocsificare, din cadrul Uzinei cocso'chimice de la Galați, a livrat zilele acestea primele șarje. Exprimîndu-și satisfacția pentru acest nou succes, colectivul de constructori de la Combinatul siderurgic Galați a adresat o telegramă C.C. al F.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune : La împlinirea unui an de la Conferința Națională a partidului. întregul colectiv de constructori ai Combinatului de la Galați aduce un omagiu de inaltă cinstire partidului și dumneavoastră personal. stimate tovarășe Ceaușescu, prin punerea în funcțiune a celei de-a doua baterii de la Uzina cocsochimică.Trăind bucuria de a vă raporta. mult iubite tovarășe- Nicolae Ceaușescu. intrarea în funcțiune a noilor capacități de producție la acest obiectiv, constructorii și siderurgiștii gă- lățeni vă adresează cele mai vii și călduroase mulțumiri pentru sprijinul permanent și neprecupețit. pentru grija deosebită ce o manifestați în rezolvarea-con- plexelor probleme pe care le avem de înfăptuit.■Grijii și încrederii acordate de partidul și statul nostru, de dumneavoastră personal. mult stimate tovarășe secretar general. constructorii și siderurgiștii de la Galați le răspund prin hotărirea lor fermă de a contribui cu tot entuziasmul. cu toată energia lă înfăptuirea înainte de termen a actualului cincinal, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Agregate de inaltă 
complexitate tehnică 

construite 
prin autodotareBRAȘOV (Corespondentul „Scîn- teii". Nicolae Mocanu). — Colectivul întreprinderii de autocamioane din Brașov iși sporește necontenit contribuția la dotarea noilor capacități de producție cu forțe proprii, în acțiunea de autoutilare. accentul principal se pune pe asigurarea de mașini și, mai ales, pe agregate de înaltă complexitate tehnică. ce nu se produc in țară. Bunăoară, in prima jumătate a anului, sectorul utilări al uzinei a executat un număr de 38 agregate in valoare de 18 milioane lei. cu 6 milioane lei mai mult decit în perioada corespunzătoare a anului trecut. Un număr de 6 din cele 38 de agregate sint destinate liniei automate cu transfer pentru prelucrarea blocului motor de 135 CP Diesel, linie care va cuprinde in final 43 agregate, toate urmind a fi executate in uzină. in acest an. Printre celelalte u- tilaje executate se numără agregatul complex de găurit arborele motor, din 11 direcții, agregatul pentru prelucrarea butucului și tamponului autocamionului ș.a.
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© Un cîștig posibil ca 
urmare a unor rațio
nalizări posibile : 10 
MILIOANE ORE-MUN- 
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t ?

și, deci, la creșterea rentabilității 
întreprinderiiSe spune, de obicei, că o evidență corectă și reală este „cartea de vizită" a bunului gospodar. Intr-o Întreprindere cu zeci și sute de utilaje și instalații, nici nu se poate concepe urmărirea utilizării lor fără consemnarea cu strictețe a indicilor de folosire, a fiecărei reparații sau întreruperi, fără cunoașterea exactă a „secretelor" funcționale ale fiecărei mașini în parte. Ce se intimplă insă in unele unități ? In loc să se ia măsuri tehnice și organizatorice eficiente, cit mai energice, de încărcare optimă a tuturor capacităților. de întreținere și reparare la vreme. în condiții de calitate, a utilajelor și instalațiilor — sarcini definite clar de conducerea partidului și statului — pentru a se „raporta" un indice de utilizare cit mai înalt se recurge la mistificarea realității, la denaturarea datelor din evidență.Să luăm, bunăoară, fabrica „Elec- troaparataj". Aici, cu prilejul u- nui control efectuat de Inspectoratul teritorial București pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, s-a constatat că mai multe utilaje (strung automat cu nr. de in

ventar 4294. presa mecanică cu nr. 4579 și altele) erau înscrise în livretele tehnice ca aflîndu-se în* reparații în perioade in care, in fișele individuale de evidență a fondurilor fixe, figurau ea fiind in funcțiune. Neconcordanțe de acest gen au mai fost remarcate și în alte întreprinderi. ca „Vulcan". I.C.M.A., „Semănătoarea". Cum și-au imaginat oare maiștrii, șefii de secție din unitățile amintite, care au completat evidențele sau au controlat modul lor de întocmire, că pot determina pe cineva să creadă că un utilaj oprii pentru a fi reparat s-ar putea afla in același timp și în funcțiune ? Denaturarea situației reale a gospodăririi fondurilor fixe este adeseori facilitată de comoditatea unor maiștri. De pildă, la întreprinderea de prefabricate din beton din Călărași, fișele individuale de funcționare a mașinilor-unelte sint completate., de regulă, abia la finele lunii și nu la sfirșitul fiecărui schimb. așa cum ar fi normal. Este greu de crezut. in aceste condiții, că un maistru iși va aduce aminte exact cite

ore a fost oprită o mașină și din ce cauze. Cit de falsă este imaginea pe care o evidență incorectă o poate crea asupra modului cum sint gospodărite fondurile fixe ne e relevată și de alte exemple puse la dispoziție de organele de control de specialitate. I.C.M.A. București, bunăoară, s-a prezentat cu indici de utilizare a fondurilor fixe foarte buni, cuprinși intre 86.9 și 89.1 la sută, pentru ca, in urma verificării, să rezulte că in realitate aceștia erau de numai 60.6 și. respectiv. 67.4 la sută. La întreprinderea de confecții metalice și prefabricate tot din București, indicii raportați se ridicau la 73,5 și 67,2 la sută, iar cei reali erau de 36 și... 25 la sută !Consecințele unor asemenea raportări fictive, ale incorectitudinilor in evidență sint deosebit de grave. In primul rind. nu se mai cunoaște situația reală a unor mașini și utilaje din punctul de vedere al încărcării lor și care ar putea fi redistribuite la alte unități unde există posibilitatea
(Continuare in pag. a IV-a)

Jean Bedel Bokassa

Președintele Consiliului de Stat al .Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit, luni după-amiază, in stațiunea Neptuți, cu general de armată Jean Bedel Bokassa. președintele Republicii Africa Centrală, care se află în vizită neoficială în țara noastră.Convorbirea dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Jean Bedel Bokassa — expresie a dorinței popoarelor român și centrafrican de a intensifica colaborarea multilaterală în diferite domenii și conlucrarea celor două țări în principalele probleme ale vieții internaționale. în interesul reciproc, al cauzei cooperării și păcii in lume —

s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere și caldă prietenie ce caracterizează raporturile dintre statele noastre. In acest spirit a fost trecut în revistă, stadiul înfăptuirii înțelegerilor convenite de cei doi șefi de stat cu prilejul întîlnirilor anterioare, de la București și Bangui, a avut loc un schimb de vederi cu privire la promovarea, în continuare, pe această bază, a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Africa Centrală.
★La încheierea întîlnirii. președintele Nicolae Ceaușescu a invitat pe președintele Jean Bedel Bokassa să

facă împreună o scurtă vizită pe litoralul Mării Neg-re.în trecerea lor prin stațiunile Olimp. Neptun, Jupiter, Venus, Saturn, pe străzile și faleza orașului Mangalia, cei doi șefi de stat au fost salutați cu multă căldură de zeci de mii de turiști, de un mare număr de localnici.Călătoria de-a lungul țărmului Mării Negre a oferit înaltului oaspete imaginea de o rară frumusețe a litoralului românesc, loc de o- dihnă.și reereere a sute și sute de mii de turiști din țară și de peste hotare, pentru care au fost înălțate adevărate orășele ale vacanței ce poartă amprenta buhului gust și fanteziei arhitecților și constructorilor noștri.
intiînirea dintre tovarășul

Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Armand Nicoîas

Luni, 23 iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit cu tovarășul Armand Nicolas, secretar general al Partidului Comunist din Martinica. Oaspetele a fost însoțit de membrii delegației pe care o conduce în vizita sa în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R., tovarășii Alain Mansouela. membru al Comitetului Central, și ‘ Michel Nattes. membru supleant al Comite!ului Central al Partidului Comunist din Martinica.La întrevedere au participat tovarășii Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central ai Partidului Comunist Român, și Gliizela Vass. membru al C.C. al P.C.R.In cursul întîlnirii a avut loc un schimb de informări și de vederi privind activitatea desfășurată și preocupările actuale ale Partidului Comunist Român și Partidului

Comunist, din Martinica. dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide, precum și în unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești, ale.vieții internaționale.Delegația Partidului Comunist din Martinica a mulțumit Partidului Comunist Român pentru primirea foarte cordială de care s-a bucurat pretutindeni in timpul vizitei sale, vizită ce i-a prilejuit cunoașterea remarcabilelor realizări ale României socialiste, țară în plină dezvoltare in toate domeniile.în timpul convorbirilor s-au subliniat cu satisfacție bunele râpor-. turi statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Martinica și a fost exprimată hotărirea comună de a extinde, și în viitor conlucrarea tovărășească dintre ele. în folosul întăririi prieteniei dintre cele două partide, al unității mișcării comuniste și muncitorești.

Trecîndu-se în revistă unele aspecte ale situației internaționale actuale, a fost evidențiată necesitatea unirii forțelor revoluționare, progresiste. antiimperialiste pe scară națională și internațională, a intensificării eforturilor lor în vederea continuării și adîncirii cursului spre destindere, colaborare și apropiere între popoare, împotriva imperialismului, pentru pace, libertate, independență națională, și progres social.Partidul Comunist Român șl Partidul Comunist din Martinica au reafirmat hotărirea lor de a milita pentru dezvoltarea unității, solidarității și colaborării partidelor comuniste și muncitorești, forțelor antiimperialiste, democratice și progresiste, în interesul socialismului și păcii în lume.înțîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe ambasadorul CambodgieiPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Cambod- giei, Huot Sambath, în vizită de rămas bun. cu ocazia plecării sale definitive din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc ® convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
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FAPTEDIVERS OPINII
PROPUNERIRecordul ar fi fost chiar

unui as al 09

volanului
MUNCA DE AGITAȚIE

un dialog permanent despre treburi

afirmînd desfășu- — Noi am îndrumat birourile ganizațiilor de partid să explice muniștilor că fiecare dintre ei or- co- tre-

comitetu-a de 
a de

de 
bunului

tex- etc., că

45 tone fontă și fier vechi expediate oțeiă- 
în 6 Zile. Reallzarea aparține colectivului de la unitatea de a vagoanelor Socola-Iași. In același timp, aici au fost reparate

întreprinderi, colectivele de 
gitatori s-au desființat; in 
locuri, agitatorii nu știu 
sint... agitatori.

sectoare, locuri precum și prezentareaDin anumite sondaje intreorinderea „7 Noiembrie'1 de asemenea,

cu nimic. de masă,producției, a avut- i dobîndirea acestor ei
Am constatat că, in unele 

a- 
alte 

că

FAPTUL
— Va propunem ca puncte de 

referință pentru convorbirea 
noastră, trei cifre : după cum 
am fost informați, in primele 
șase luni din acest an, in în
treprinderile din Arad, planul 
producției, globale a fost realizat 
in proporție de 100,6 la sută, al 
producției marfă de 101,2 la 
sută, iar al productivității mun-, 
cii in proporție de 100.3 la sută. 
Ce rol au avut agitatorii, gaze
tele de perete, agitația vizuală, 
in genere munca politică 
masă in sprijinirea 
mers al producției ?

a unor produse. gospodărirea materialelor, la gazetele de perete nu a apărut, in ultima vreme, nici un articol pe aceste teme : de asemenea. nici o caricatură Ia gazeta satirică. Nu se ia atitudine și nu se creează întotdeauna o opinie colectivă împotriva celor care dau rebuturi. irosesc materialele. Consider că în această unitate și în altele, agitatorii nu sînt antrenați să-și îndeplinească rolul pe care il au.

Vaier Marcu, șofer la Autoba
za de transport din Drobeta 
Turnu-SeVerin, este considerat, 
in sensul bun al cuvintului, un 
adevărat as al volanului. Mulți 
dintre cei mai buni șoferi ai 
autobazei au invățat de la el 
secretele meseriei. După cum. 
mulți. incepători in meserie tot 
pe el și-l aleg drept model. Re
cent, Vaier Marcu a stabilit un 
adevărat record : cu mașina pe 
care lucrează, el a parcurs, fără 
nici o reparație, 200 000 km. Dar 
acesta nu e punctul terminus. 
Aflați pe același drum, alți șo
feri din unitate sint hotăriți să 
ajungă chiar mai departe decit 
el. Toate șansele deci pentru... 
o cursă cit mai lungă !

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

.............   I 
faima. La ora bilanțului’ 
prezintă... cu tolba plină. 'lnaSb-"''- ‘ ’ 
sebi in acțiunea de combatere a- 
dăunătorilor vinatului. Pină a- 
cum ei au vinat 11 lupi, 175 1 
vulpi,. 5l2 jderi, dihori, pisici.. 
sălbatice și peste 4 000 de zbu
rătoare — ciori, coțofene, ulii Și'f 
altele. O recoltă, frumoasă, care 

■promite perspective frumoase... 
sezoanelor viitoare de vinătoâre!

„ Jongleria 
pe cintarul 
farma-

ii

ceutic!Control inopinat la farmacia nr. 19 din Tirgoviște. Se descoperă o lipsă in gestiune de citeva mii lei. Gestiunea fiind colectivă — și-au zis salaiiații unității — colectivă să fie și suportarea pagubei. Și fiecare a depus în contul recuperării Cite 1 200 lei. După citeva săptămini insă, Oficiul farmaceutic Ploiești, organul superior al unității respective, a constatat că activitatea farmaciei 19 a fost... excepțională! Drept pentru care Marius Marinescu, responsabilul unității, a fost premiat. Exact cu suma pe care a depus-o în contul pagubei produse ! Evident, o jonglerje pe care, nu ne îndoim, forurile de resort o vor cintări ca atare. Cu cintarul farmaceutic de rigoare.
Vînăto
rească

Vinătorii sălăjeni nu și-au 
desmințit nici in acest sezon

Nu exagerez că munca politică rată în sprijinul un rol deosebit în succese. Aportul i mult mai mare dacă nu ar fi e- xistat și o seamă de deficiente la care am să mă refer mai târziu. Dar mai intîi aș vrea să relev că in ultimul timp, ca urmare a unor critici justificate, biroul lui municipal luat măsuri intensificare muncii politice masă desfășurate de organizațiile de partid, pentru orientarea ei spre obiectivele majore ale producției, spre cultivarea, la toți sa.lariații, a atitudinii înaintate, revoluționare, față de muncă.La întreprinderea de vagoane și întreprinderea textilă, de pildă, munca agitatorilor, agitația vizuală, gazetele de_______brigăzilor artistice de agitație, a stațiilor de radioamplificare etc. au fost orientate, finind seama de unele neajunsuri existente, îndeosebi spre reducerea consumului de materii prime și materiale ; la întreprinderea de strunguri și întreprinderea de încălțăminte „Libertatea" — spre îmbunătățirea calității produselor etc. Membrii comitetului municipal, colective formate din activiști de partid, specialiști, cadre de conducere care se deplasează in întreprinderi ajută efectiv organizațiile de partid să îmbunătățească conținutul muncii politice de masă. Este adevărat însă că și in prezent mai există incă neajunsuri in ce privește folosirea eficientă ă tuturor formelor și mijloacelor muncii politice de masă, determinate in special de anumite manifestări' de formalism. Nu toate comitetele de partid, birourile organizațiilor de bază înțeleg necesitatea desfășurării unei munci concrete, legată nemijlocit de obiective, de situații foarte precise. De aceea, trece uneori mult timp pină cind anumite fapte, intimplări — pozitive sau negative — sint popularizate sau combătute. Alteori, lipsește inițiativa și, in loc să se acționeze în funcție de situația ivită, se așteaptă indicații de la comitetul municipal de partid. La combinatul de prelucrare a lemnului, de exemplu, .unde de. mai mult. probleme .ri^șpjyțiopățe , in asig'drarea calității: ■cdfes'Sin'făfâă-
...... fr.. /

meinic pregătit, care in principal această sarcină de partid.în munca agitatorilor se manifestă Ia noi și alte neajunsuri. In unele locuri, ei sint instruiți foarte rar și deseori formal. întreprinse la tilă, fabrica am constatat, o parte dintre agitatori nu cunosc că au această sarcină de partid. Situația se datorește faptului că birourile organizațiilor de partid nu-i antrenează pe toți agitatorii în acțiunile pe care le. întreprind. De aceea, îndrumăm organizațiile de partid ca din rindul agitatorilor să facă parte cei mai buni comuniști, în primul rind membrii comitetelor de partid și ai birourilor organizațiilor dc bază, cadrele de conducere, fruntașii în producție, care, prin cuvîntul și

foarte concrete, la fața locului

Împlinirî și neîmpliniri în activitatea politică de masă 

din întreprinderi ale municipiului Arad

perete, activitatea Convorbire eu tovarășul MARȚIAN FUCIU, 
prim-secreiar o! Comitetului municipal Arad al P.C.R.

tru a elimina din practica muncii politice de masă abordarea problemelor „in mare", fără o legătură strinsă cu sarcinile concrete de producție din secții, de muncă.trandafirie a rezultatelor muncii, fără a fi comparate cu exigențele angajamentului de a realiza cincinalul inainte de termen.Totodată, îndrumăm organizațiile de partid pentru a se preocupa in mai mare măsură de activitatea brigăzilor artistice de agitație care s-au dovedit a avea un puternic roi agitatoric in rindul colectivelor de muncă, contribuind la înlăturarea unor neajunsuri. Intrucît în programele unor brigăzi predomină incă prezentarea unor succese generale, precum și umorul facil, ceea ce diminuează din forța lor de percuție, vom insista mai mult, prin numeroasele mijloace care ne stau la indemină, pentru generalizarea experienței bune a acelor brigăzi ca- re-și. desfășoară activitatea in secții, au programe cu referiri concrete la viața a- cestora, contribuie intr-o măsură însemnată baterea surilor, gradului știință socialistă a oamenilor.Spre concrete orientate gramele de care, să extindem experiența dobindi- tă, bunăoară la uzina de strunguri și la fabrica de încălțăminte, unde zilnic stațiile emi- experiența în instan- printre in-

la com- neajun- ridicarea de coliobiective vor fi și pro- stațiilor radioamplifi- Vom căuta
tnuBgn

Fără lăutari
Mare nuntă in cartierul Pacuri 

din Tirgu-Ocna. Miri frumoși, 
nași gravi, nuntași veseli. Iar 
cint:ecele și vinul (care curgea 
din belșug) infierbintau inimile, 
punind pe jar tălpile nuntașilor. 
Numai lui Pavel Martin i-a ve
nit așa deodată cu of și jale. A 
spus muzicanților să-i cinte 
ceva de „inimă albastră". Dar 
parcă poți să-i Împaci pe toți 
nuntașii ? Unul dintre ei s-a 
urcat pe scenă (nunta avea loc 
la căminul cultural), comandind 
o sirbă. Atit i-a trebuit lui Pa
vel Martin. A pus mina pe o 
sticlă și a aruncat-o in cel care 
s-a încumetat să-l. infrunte. 
Numai că „proiectilul" și-a gre
șit țintă, a'jungind direct in ca
pul Ecaterinei Lucaci. Ce-a 
urmat e lesne de inchipuit.: ți
pete, vaiete, plinsete, 
medici, spital. Petrecerea 
spart, iar nuntașii < 
acasă. Doar 
ajuns in altă 
ii era locul și 
tari. In plus, 
va avea de 
lunară pentru 
dusă.

salvare,* 1 s-a
au plecat 

Pavel Martin a 
parte, acolo unde 
unde nu sint lău- 
de acum inainte, 
plătit si o pensie 
invaliditatea pro-

Dar
cu nașul
cum
rămîne ? de— Avem un autoturism vinzare, a zis nașul, Ion Bangă- lă, contabil la cooperativa agricolă de producție Rahmanu (Constanța).— Eă-te că-1 treci pe numele meu, a răspuns finul, Gheorghe Stoica, șofer la I.T.A., că doar mă știi băiat cu obraz.— Găsește pe cineva s-o plătească și gata.Și Gheorghe Stoica l-a' găsit pe colegul lui, Marcel Munteanu, amator să cumpere autoturismul, care a și achitat suma de 19 000 lei. Numai că nașul a intocmit actele pe numele finului, care, după citevă zile, pretinzînd că vrea să facă o plimbare cu mașina, a parcat-o în curte și a început s-o păzească cu parul. De aici o întreagă dispută, Consiliul popular al orașului I-Iîr- șova i-a acordat finului ceea ce 1 se cuvenea : 1 000 lei amendă, obligindu-1, totodată, să restituie mașina adevăratului proprietar. Dar cu nașul cum rămîne ?

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
li corespondenții „Scînteii*

buie să fie un agitator, să contribuie la antrenarea tuturor salariaților la îndeplinirea sarcinilor de plan. La întreprinderile de strunguri, de vagoane, înțeles muncă, tul acțiunilor, să activitate pentru a determina ca întregul colectiv să lupte pentru îndeplinirea și depășirea planului, In unele unități economice insă, indru- marea a fost greșit interpretată, spu- nindu-se cam așa : „dacă toți membrii de partid trebuie să fie antrenați la munca de agitație, nu mai este nevoie de colectivele de agitatori". Așa s-a intîmplat la întreprinderea „Tricoul roșu". întreprinderea de confecții, fabrica „Progresul" ș.a. Aceasta se datorește și faptului că activiștii comitetului municipal nu au sesizat la timp o asemenea concepție greșită. Toți comuniștii sint datori să participe la munca politică, să desfășoare o activitate vie, de 'la om la om, pentru explicarea politicii partidului, a hotăririlor conducerii de partid și de stat ; dar, realizarea acestei sarcini statutare nu exclude, ci, dimpotrivă, implică existența unui nucleu competent, te-

exemplul lor personal, să contribuie la mobilizarea tuturor salariaților la realizarea sarcinilor de plan.„Libertatea" ș.a. totul s-a firesc. La locul lor de comuniștii sint sufle- desfășoară o inten- ' — Am intilnit și situații cind 
. nici agitația vizuală, gazetele de 

perete și satirice, stațiile de 
radioamplificare, brigăzile ar
tistice de agitație nu sint folosite 
eficient. Ce măsuri întreprinde 
comitetul municipal de partid 
pentru a. dinamiza întregul 
senal al muncii politice 
masă 7

ar
demai— Intr-adevăr, deși in cele multe întreprinderi agitația vizuală este concretă, mobilizatoare, expji- cindu-le oamenilor simplu, dar convingător, care este rațiunea uneia sau alteia din sarcinile economice, precizînd direcțiile de acțiune, problemele „cheie" cere mită sint față intilnim și manifestări de lism, tendințe de festivism. Tocmai de aceea, comitetul municipal de partid este decis să acționeze cu mai multă energie și promptitudine pen- ■

asupra cărora se concentrată atenția intr-o anu- perioadă, iar gazetele de perete „pe fază", dovedind incisivitate de neajunsuri, in unele locuri forma-

de radioamplificare transmit siuni cum sint : „Din fruntașilor", „Rebutul ță“. „Cu microfonul tîrziați" etc.Desigur, mai sint încă multe de făcut pentru ca toate formele muncii politice de masă, să se ridice la nivelul exigențelor, să devină un sprijin concret pentru bunul mers al producției. Va trebui să acționăm cu mai multă fermitate pentru perfecționarea activității politico-educative, folosind, în acest scop, o seamă de forme și mijloace cu largă audiență la diferite categorii de oameni. Pentru că. deși se fac numeroase expuneri, consultații, dezbateri pe diverse teme economice, etice, juridice, nu întotdeauna se au in vedere preocupările concrete ale auditoriului.Planul de măsuri pe care comitetul municipal de partid l-a întocmit in spiritul Plenarei. C.C. al din noiembrie 1971 va fi, in nuare, completat, îmbunătățit, incluse noi acțiuni menite să mizeze munca politico-educativă consacrată dezvoltării răspunderii comuniste față de bunul mers al producției, înfăptuirii sarcinilor e- conomice, realizării .cincinalului inainte de termen.

P.C.R. conti- vor fi dina-

Convorbire consemnata, de
Vasile M1HA1

riilorrevizie324 vagoane, fără a fi detașate de tren, reducindu-se astfel timpul de imobilizare a acestora cu 2 592 ore/vagon. (Ion Bîrsan, tehnician, secția LI, Iași).
0 „inovație" de care cetățenii n-au nevoie. O.C.L. Alimentara-Buzău a hotărit ca la centrele de piine să se vindă și lapte, motiv pentru care la aceste unități dimineața se produc mari aglomerații. In timp ce la centrul din str. D. Gherea, de exemplu, vinzătoarea nu știe cum să se mai împartă, la magazinul „Alimentara" de alături, trei vînzători și gestionarul stau degeaba. Cumpărătorii sugerează O.C.L.-ulUi să revină la vechea metodă de vinzare (Ionel Niș- coveanu, Buzău).

O în zona de munte Răteiu-Dîmhovița s a abătut recent o furtună puternică. Două conducte de apă — de 7 și. respectiv, de 10 țoii — care alimentează cu apă potabilă mai multe localități din valea Ialomiței au fost deteriorate. Echipele de instalatori, conduse de maiștrii V. Anghel și Gh. Popescu din Pucioasa, ca și aceea a lui M. Bădițoiu din Tirgoviște (aparținînd de întreprinderea județeană de gospodărire comunală și locativă), au lucrat timp de 72 ore in șir. in- fruntînd furtuna, ca să repare defecțiunile. Le mulțumim 1 (Ion Șer- bănoiu, pensionar, Pucioasa).
Cînd o să se coacă pîinea la Șovarna ? Bru- tăria stă de mai bine de un an ridicată „la roșu" (adică pină unde au înălțat-o cetățenii), iar de atunci circulă zvonul că va fi transformată in atelier. Consiliul popular comunal și cooperația de consum n-au ajuns la nici o înțelegere. Dar oamenii tot mai speră că vor mînca piine caldă. (Un grup de cetățeni din comuna Șovarna, județul Mehedinți).
în comuna Robănești din județul Dolj dată in ‘ ' culturii
în cît timp parcurge birocrația 20 de metri ? M-am mutat dintr-un bloc de pe str. L. Rebreanu nr. 12 în altul — aflat la o distanță de 20 metri — și am solicitat oficiul de asigurări sociale și pensii al sectorului 4 să mi se trimită pensia la noua adresă. „S-a făcut" — mi s-a spus de citeva ori la oficiu, dar au trecut 9 luni și tot... nu „s-a făcut". (Lucreția Stănescu, Intrarea Zăvideni nr. 1 — București).

< Moara din Huși macină, ragiul și menii. Ei acolo că pare cu orele, iar morarul și-a făcut program boieresc: incepe. treaba de la 10 dimineața. Le propunem să se scoale mai devreme și să macine in ordinea sosirii oamenilor ; adică... la rind ca la moară. (Grigoro Rotaru, comuna Ghermănești, județul Vaslui),
0 Promisiunea dată, datorie curată. Cetaienii din Cindești au promis că vor valorifica prin cooperativa de consum 10 000 ouă. Ei și-au respectat cuvintul și au valorificat 15 000. Conducerea cooperativei s-a angajat ca la 1 mai să prezinte oamenilor un magazin model. Dar acesta continuă să stea neamenajat. Ce se poate spune despre cei care-și calcă cuvîntul ? (Prof. Ionică Sava, satul Cindești, județul Vrancea).
> La magazinul „Adolescentul" de pe Calea Vict°- riei se găsesc pantaloni de lot felul ; lipsesc doar cei pentru... adolescenți. (Elena Minceseu, str. Bizet nr. 1, București).

Rubrică realizată de'I)./\«NCULESCU

a fostfolosință o nouă stațiune de mașini pentru mecanizarea agri- (Ion F. Diaconu, cooperator, satul Lăcrița).

nervi. Aic’’ n*c* can*;a" nici gestionarul nu respectă 'listele pe care le Întocmesc oa- acordă întîietate... pe sprinceană. Neajunsurile pleacă și de la moara Prut — cum spun localnicii —., cantaragiul dis-

și reparații și capitale, e- Și

23 iulie—1 septembrie

a MILIOANE ORE PENTRU 0 MAI
DONA ASISTENTA MEDICA1A A POPULAȚIEI

cile un dintre • conco-reducă la in fiecare

In ce constă, concret, simplificările amintite ? De exemplu, în cadrul așa- numitei evidențe primare există, in momentul de față, mai mult de 10 bilete de trimitere la diversele ser-
Un cîștig posibil ca urmare a unor raționalizări posibile

minister au la bază un studiu invățămint. Despre ce este vorba in
TÎRGUL DE VARĂ

„AUTOSERVICE

La cele două unități ,; Autoservire" ale U.J.C.M. Iași se opresc zilnic numeroși cursioniști veniți autoturismele pe iurile moldovene tru a-și verifica repara mașinile, tru serviciile ce' sigură aici sintlatoare însemnările făcute de posesorii de autoturisme in registrul de evidență de la „Autoservice" : „Conștiinciozitate și hărnicie la toți meseriașii". „Sîntem pe deplin

ex- cu pla- pen- sau Pense ă- reve-

mulțumiți de calitatea - reparațiilor făcute".La unitatea din Păcurari servirea auto- mobiliștilor se face de la orele 7 la 22, în două schimburi. Se execută cu prpmptițudine și garantat toate lucrările solicitate de reparații (accidentale, și capitale), și reglări, tinichigerie citate auto, gresări.La cea de-a doua unitate, cea din Piața Unirii, se execută in-

revizii și mecanice periodice verificări vopsitorie, și electri- spălări și

trețineri periodice spălări și gresări, chilibrarea roților reglarea unghiului de fugă cu aparate electronice. Unitatea are și posibilități de garare in boxe, pe bază de abonamente trimestriale, semestriale și anuale, precum și parcări pe o platformă specială, cu supraveghere permanentă.
Manole 
CORCACI 
corespondentul
Scînteii"

Ca urmare a aplicării hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie—martie 1973, și In sectorul ocrotirii sănătății organizarea rațională a structurilor este însoțită de măsuri vizind simplificarea sistemului de informație și evidență, reducerea documentelor întocmite în procesul acordării asistenței medicale către populație. După cum ne-a informat tovarășul dr. MIHAI ALDEA, adjunct al ministrului, sănătății, propunerile formulate în acest sens de diu întocmit in colaborare cu specialiști din unitățile sanitare, institutele de cercetări și de esență ?Ministerul Sănătății a întreprins o acțiune de raționalizare și simplificare a sistemului de evidență. Criteriile avute in vedere se referă la : înscrierea în formulare, de regulă o singură dată, a unei informații : eliminarea datelor și verigilor inutile ; concentrarea și tipizarea documentelor : reducerea numărului de exemplare in care se întocmesc acestea ; prelucrarea o singură dată a informațiilor ; realizarea unui sistem de evidentă în măsură să asigure continuitate și ușurință in supravegherea stării de sănătate a populației ; eliberarea, pe cit posibil, a personalului medico-sanitar de activitate scriptologică.Iată și cum s-a acționat. Propunerile au fost întocmite pe 10 subsisteme. care cuprind întregul domeniu al ocrotirii sănătății : asistența in bolile transmisibile, în bolile profesionale, asistența ambulatorie a copiilor, gravidelor, a bolnavilor cronici, rezolvarea solicitărilor de urgență, eliberarea și evidența certificatelor de concediu medical etc. O cifră — chiar dacă, deocamdată, nu este decit rezultatul unei antecalcu- lații — ni se pare deosebit de semnificativă : pe ansamblul activității de ocrotire a sănătății, ca urmare a reducerii, numărului de formulare, a numărului de exemplare in care se întocmesc, eliminării unor rubrici și coloane, economia de timp se cifrează Ia circa 10 milioane ore-muncă pe an. Un timp ciștigat în beneficiul populației, pentru îmbunătățirea activității de stabilire a diagnosticului, de prescriere și efectuare a tratamentului, pentru scurtarea duratei așteptărilor la cabinetele de consultații.

vicii sau cabinete de investigații și consultații, fiecărui pacient com- pletindu-i-se cîteva asemenea bilete. S-a propus menținerea unui singur bilet de trimitere, cu care bolnavul se poate prezenta pe rînd la toate serviciile cărora li se adresează.In cazul bolilor transmisibile. în obișnuit formularele; de depis- și declarare parcurg un circuit trece de trei ori prin circum- de două ori pe lacarescripțiile sanitare, spital, de patru ori pe la laboratorul epidemiologie și tot de atitea ori pe la inspectoratul sanitar de stat județean. Aplicarea propunerii ca

circuitul să se singur popas-organele sanitare amintitemitent cu reducerea formularelor de la 27 la 13 și cu eliminarea a 30 de coloane din formularele menținute — va avea drept efect scurtarea substanțială a timpului scurs de la depistarea bolnavului pină la declanșarea măsurilor antiepidemice, menite să prevină alte îmbolnăviri.O reducere evidentă este prevăzută și la eliberarea certificatelor de concediu medical, eliminîndu-se documente care se completau paralel și conțineau informații similare ; bu-

Se poate, deci, aprecia ca propunerea de a se renunța la 105 dintre cele 157 de formulare de evidență existente este în favoarea evidentă a îmbunătățirii asistenței medicale. Cu atit mai mult cu cit, în noile condiții, nu se renunță la nici una dintre informațiile esențiale, iar acestea, circu- lind mai repede, permit și luarea linei decizii mai operative. Un element pozitiv în plus : informațiile de mare utilitate — privind bolnavii consultați in policlinică sau spital — se întorc de aici la medicul dispensarului de circumscripție sau întreprindere

năoară, registrele de evidență personală a eliberării acestor certificate prau ținute la secții, la nivelul spitalului, și de către fiecare medic etc. Bineînțeles, această simplificare a evidenței certificatelor medicale nu trebuie să ducă la superficialitate in acordarea lor.De mare importanță va fi și introducerea fișei de consultații in locul registrului de consultații și a altor formulare la dispensarele circumscripțiilor sanitare rurale, cit și la dispensarele de întreprindere — măsură ce aduce o economie de 30 la sută in munca de evidență.

care are în tratament bolnavii, tribuind la acestuia și pacienților.Așa cum rațională a structurilor și măsurile de simplificare a evidențelor creează teren favorabil combaterii birocratismului, dar nu duc automat, spontan și la dispariția lui. Astfel, este cunoscută situația că, față de evidențele tipizate ale Ministerului Sănătății, au existat in rețeaua sanitară de trei ori mai multe evidențe netipizate. Unele dintre acestea erau instituite chiar de către medicii din di-

con-o mai bună orientare a la supravegherea activă as-a subliniat, organizarea

verse unități, dar, in majoritatea lor, erau generate de cererile exagerate de informații și rapoarte din partea organelor sanitare județene (specialiști de la spitalele teritoriale, din direcțiile sanitare și inspectoratele județene) care, răspunzind de diferite probleme de sănătate pe teritoriul respectiv (ocrotirea mamei și copilului, combaterea bolilor transmisibile, a bolilor cronice etc.), supii- neau o parte din activitatea concretă de îndrumare pe teren a rețelei sanitare prin cereri exagerate de date, cu o periodicitate și o frecvență prin nimic justificate. Un singur exemplu: deși exista o raportare trimestrială oficială a vaccinărilor, foarte multe județe o solicitau, pină de curind, și lunar din partea tuturor circumscripțiilor sanitare, in unele cazuri — ca in județul Argeș, bunăoară — cu lux de amănunte (număr de persoane catagrafiate, vaccinate, cu reacții majore, reacții echivoce, reacții negative etc.), cînd normal ar fi fost ca aceste aspecte să se studieze m cadrul activității de îndrumare la fața locului. Pe de altă parte, numeroase evidențe și date sint cerute și in momentul de față de organe din afara sectorului sanitar (financiar, comercial și altele).Apare, așadar, imperios necesar ca, în spiritul hotărîrii adoptate in ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 17 aprilie, și în sectorul sanitar să se acționeze, in continuare, cu toată fermitatea împotriva oricăror abuzuri de natură scrîptologică, birocratică, iar evidențele raționalizate, o dată intrate in vigoare, să fie aplicate cu toată strictețea. Reducm- du-se datele, formularele, scriptolo- gia care mai grevează munca medicilor, va putea crește implicit timpul afectat direct îngrijirii și supravegherii bolnavilor. Ministerul Sănătății ne-a „contaminat" cu această convingere. Să sperăm, deci...

A intrat in tradiție ca in fiecare an să se organizeze Tirgul de vară. In acest an, el are loc intre 23 iulie și 1 septembrie, răstimp in care se vor aplica importante reduceri de prețuri, pină la 25 Ia sută, la numeroase articole de Îmbrăcăminte și Încălțăminte de sezon.Printre articolele la care se vor aplica reduceri de prețuri de pină la 25 la sută, in perioada Tirgului de vară, figurează o gamă largă de modele de rochii, bluze, fuste, compleuri, halate din țesături de bumbac, tip bumbac, bumbac in amestec, mătase și relon pentru femei, adolescente și copii. O altă categorie de articole de sezon, la care se vor aplica reduceri de prețuri : costume de baie, pantaloni și cămăși (pentru adulți și adolescenți), costumașe, pantalonași, șorțulețe (pentru copii), șepci, pălării de vară, poșete și sacoșe din pai și tip pai. Dintre artico- |z lele de încălțăminte la care se vor aplica reduceri de prețuri rețin ' atenția sandalele cu fețe din pie- I le. piele sintetică și înlocuitori ! piele, pantofi cu fețe textile etc.S-au luat măsuri ca în perioada 1 Tirgului de vară unitățile, co- i merciale de stat și cooperatiste să fie bine aprovizionate cu toate articolele de sezon la care sint prevăzute reduceri de prețuri.
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII La recoltarea griului

Salariatii îsi spun cuvintul si hotărăsc in INITIATIVE VALOROASE,
probleme esențiale ale activității productive REZULTATE PE MĂSURA LORCORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

\ I\
ILFOV

DISCIPLINA ȘI CALITATEA - DOUĂ SARCINI
PERMANENTE ȘI INSEPARABILE

aproapeecono- succes

Caracteristica dominantă a adunărilor generale care au avui loc pină acum, pe schimburi și secții, la fabrica de ..Melana" din cadrul Combinatului de fire și fibre sintetice din Săvinești, a constituit-o înalta răspundere muncitorească a chimiștilor de aici pentru stabilirea celor mai bune măsuri tehnico-organizatorice care să ducă la realizarea înainte de termen a sarcinilor de plan din actualul cincinal. în cadrul lor s-a apreciat faptul că, datorită măsurilor .luate in vederea valorificării superioare a potențialului tehnic, majoritatea instalațiilor fabricii „Melana" lucrează în prezent cu 8—12 la sută peste parametrii proiectați, ceea ce a permis obținerea — numai pe această cale — a unei producții suplimentare in valoare de ino milioane lei.Referindu-se la efectele mice favorabile ale acestuidedicat apropiatei sărbători de la 23 August, mai mulți vorbitori, printre care maistrul Matei Mache- don, operatorul Gheorghe Trif și laborantul Gheorghe Mardarie. toți de la secția Melana-IH, nu au trecut insă cu vederea neajunsurile care mai persistă în ce privește • calitatea meianei. în timpul adunărilor generale pe schimburi de la secția Melana-III. operatorii Gheorghe Gheorghe Toma numeroase soluții bunătățirea calitativă ției. „Datorită unor acte de indisciplină in supravegherea instalațiilor, spunea maistrul Gheorghe Gheorghiu, avem incă prea multe infundări de filiere, se menține și acum fenomenul de fluctuație in prelucrarea cablului și se produc încurcături de . sortimentații''. La rîndul său, inginerul Augustin Mi- hali atrăgea atenția asupra necesității „întăririi disciplinei la toate nivelurile, ca îndatorire a fiecăruia dintre noi. a fiecărui comunist din cadrul secției și fabricii. Mai ales

spre exemplu, Anăstătoaie și au prezentat pentru îm- a produc-

în condițiile procesului nostru de producție, caracterizat prin instalații de mare complexitate tehnică, DISCIPLINA ȘI CALITATEA trebuie să fie înțelese ca două sarcini permanente, inseparabile, in acțiunea patriotică de a realiza cincinalul mai devreme".Același caracter de lucru l-au a- vut și adunările pe schimburi de la secția Melana-IV, obiectiv care, de citeva tehnologice, tone de fibre lectiv de aici ția, in cadrul spre valorificarea de urgență a a- celor posibilități care să determine o integrare cil mai rapidă a instalației in fluxul productiv al combinatului. știut fiind că aici trebuie să se ajungă la o dublare a actualei producții de melană a țării. Căile de îndeplinire a acestui obiectiv tema luărilor trilor Andrei za. Dumitru Emil Anton.sarcini care stau în fața tînărului colectiv de la Melana-IV, inginerul Dumitru Bostani șeful secției, spunea în cuvintul său. în cadrul adunării generale : ,.Incredințîndu-ne spre exploatare această bijuterie a tehnicii mondiale, partidul și-a pus în noi o mare nădejde — aceea de a demonstra că chimiștii de Ia Săvinești știu să răspundă prin fapte chemării de a spori producția de melană. in condiții de inallă eficiență economică. Să fim demni de această încredere !“Intr-adevăr, chimiștii din Săvinești au inceput marele examen al dublării producției de melană românească. Acestui obiectiv i-au fost consacrate toate observațiile, opiniile și propunerile din cadrul recentelor adunări generale pe schimburi și secții de la fabrica’ „Melana" din Săvinești.

zile, a intrat in probe producind primele acrilice. Tînărul coși-a îndreptat aten- adunărilor generale,

major au constituit de cuvînt ale maiș- Alexandru, Ioan Bir- Iacob ți operatorului Concluzionînd unele

Ion MANEA

OPINIILE MINERILOR AR FI ÎMBOGĂȚIT
CONȚINUTUL DEZBATERILOR5 , ..Sala de apel a Exploatării miniere Leurda — locul unde se adună zilnic minerii între schimburi, pentru stabilirea sarcinilor „la zi" — a găzduit recent adunarea generală a oamenilor muncii din această importantă exploatare a bazinului carbonifer Motru. Ținerea adunării a fost precedată de o temeinică pregătire, înțelegîndu-se cit de important este un asemenea moment in întreaga activitate a exploatării. Astfel, prin panouri instalate in sala de apel, s-au adus la cunoștința minerilor, cu multe zile înainte de dezbateri, obiectivele cuprinse în hotărirea adunării generale precedente. rezultatele întrecerii pe primele 6 luni dintre brigăzi, precum și sarcinile de plan ale exploatării din a doua jumătate a anului curent. Un colectiv larg a întocmit darea de seamă, in

CU

urma consultării cu un mare nu-' măr de mineri dintre cei mai buni, pentru a cuprinde in aceasta și a , pune, deci, in discuția adunării, problemele cheie, hotărîtoare pentru îndeplinirea planului și a importantelor angajamente luate de mineri în— Meritul cel maUmare al adunării constă în adoptarea hotăririi de a extinde la toate brigăzile sistemul de muncă in acord global — preciza Ion Scrieciu, șef de brigadă la sectorul III. După cum ați auzit și dv., toți cei care au luat cuvintul, fără excepție, s-au referit la necesitatea generalizării acestui plecînd de la exemplul conduse de Ion Scheau, obținut rezultate foarte

intrecerea socialistă.

sistem, brigăzii care a bune, incă din februarie : o productivitate de 22 tone pe post, ceea ce a făcut ca, lună de lună, bri-

gada sa să dea peste plan. în me- ■ die. 30 000 tone lignit. Nu sint mulțumit insă că în adunare au luat cuvintul numiai șefi de brigadă, de sector și alți tovarăși cu munci de răspundere. Cred că ar fi lost bine să ascultăm și părerea minerilor, a muncitorilor din regie. Nu cred că e cel mai bine ca lista partici- panților la discuții să se întocmească jnaintea începerii adunării generale, cum s-a întimplat de data aceasta la noi. Un asemenea procedeu lasă participanților impresia că totul este „aranjat" dinainte și, ca, atare, ce rost mai are să-și spună și ei părerea.— Am ascultat cu foarte mare atenție darea de seamă prezentată — spunea și Matei Ștefan, șef de brigadă la abatajul 3/8. Sincer să fiu. în multe locuri nu am putut înțelege cam ce vrea să spună cel care a citit-o. Nu pentru că nu a fost bine Întocmită, dar a fost citită atît de slab, incit... păcat de munca celor care au elaborat-o. Ați auzit și dv. : 30 000 ml peste plan in loc de..., tone lignit; sau 100 tone la liniari.contează oamenii
înaintări. în loc de metri S-ar putea spune că nu acest amănunt, dar nu înțeleg exact ce dacă vrea

să spună darea de seamă, pe ce bază poartă discuțiile ?— în cuvintul meu. relata brigadierul Ion Scheau, am prezentat a- dunării generale citeva aspecte din organizarea muncii brigăzii pe care o conduc, în condițiile aplicării muncii in acord global. Aș fi dorit să spun mai multe din experiența noastră, dar... se apropia ora plecării autobuzelor și oamenii nu mai aveau răbdare. De altfel, adunarea a inceput cu întîrziere. prezentarea dării de seamă a durat o oră. așa că pentru discuții timpul a fost: insuficient. Asemenea adunări nu se țin in fiecare zi și. ca atare, opiniilor oamenilor să Ii se acorde o maximă tanță.Adunarea nilor muncii fiind bine pregătită, a avut darul să pună in dezbaterea participanți- lor cele mai importante probleme pe care le ridică munca lor grea, dar înnobilată de certe satisfacții, adoptind hotărîri de o deosebită importanță. Tocmai de aceea este păcat că asemenea defecțiuni organizatorice au influențat. intr-un fel. reușita adunării minerilor de la
ESTE BINE C1ND

II SE SPUNERealizarea prevederilor cincinalului înainte de termen de către întreprinderea de autocamioane Brașov este condiționată, intr-o măsură hotărîtoare, de asigurarea cu forțe proprii a unui însemnat număr de agregate tehnologice menite să reînnoiască și să completeze potențialul tehnic al unității. Această sarcină de mare răspundere revine secției S 370 agregate, care, pină la sfirșitul anului 1975, va trebui să fabrice un număr de agregate egal cu producția unei întreprinderi de mărime mijlocie, în scopul înfăptuirii acestui obiectiv. participanții la adunarea generală a oamenilor muncii din secție au făcut, între altele, numeroase propuneri de valoare.— Depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii, in primul semestru, cu 26,8 la sută este o realizare cu care ne putem mindri — a spus maistrul MiYcea Sasu. Cifra nu reflectă, totuși, posibilitățile reale existente în secție ; ea poate fi depășită, in primul rînd, prin utilizarea mai bună a timpului de lucru. Trebuie ca, in atelierul de sudură, să nu mai pierdem lunar 5—6 zile din lipsa oxigenului. Este aceasta o problemă de nerezolvat ?Maistrul Gheorghe Florea : Consider necesar ca conducerea secției să solicite sprijin conducerii întreprinderii pentru extinderea instalației de âeetilenă, spre a se renunța la sudura cu carbid, care ne răpește mult timp ; de asemenea, este de neconceput ca unele agregate pe care le executăm să nu poată fi exploatate imediat cauza lipsei de S.D.V.-uri, pe sculăria le asigură, in multe zuri, cu: întîrziere.— Progresele înregistrate in meniul calității sint evidente — a spus rectificatorul loan Catuna.
din carecado-

«F

trebuie impor-oame-generală ade la E.M. Leurdâ,

Leurda.
Mihai DUMITRESCU

LUCRURILOR
NOMEDar nu-i mai puțin adevărat că u- nele agregate livrate de noi necesită încă un volum mare de remedieri. Ce dovedește aceasta ? Pe de o parte, că proiectanții și tehnologii nu-și fac pe deplin datoria, iar pe de alta, că muncitorii care le supraveghează nu sint suficient de bine pregătiți profesional. Iată de ce consider că este necesar ca tehnologii să se afle mai mult pe teren, in mijlocul nostru, să urmărească pas cu pas aplicarea întocmai a tehnologiilor, iar acolo unde acestea se dovedesc necorespunzătoare să le îmbunătățească. Viitorii muncitori care vor lucra la agregatele produse in secție ar trebui să participe in mod efectiv, in cadrul programului de pregătire. la montarea agregatelor. în felul acesta, ei vor avea posibilitatea să le cunoască mai temeinic structura și, în consecință, poată exploata mai rațional, ei înșiși interveni in cazul mici defecțiuni.Strungarul Ștefan Nica a propus, ca o măsură eficientă, ca în vederea îmbunătățirii calității producției și creșterii productivității muncii să se centralizeze, in cadrul unui atelier, ascuțirea sculelor aschietoare. Aceasta ar avea ca efect ridicarea calității sculelor, posibilitatea de a fi mai bine gospodărite.Colectivul secției, organizația de partid și cea sindicală nutresc încrederea că. in anul ce vine, numărul agregatelor realizate aici va atinge cifra de 100 bucăți, adică cu circa 20 de bucăți mai mult de- cît în 1973. Aceasta creează premisele ca prevederile cincinalului să poată fi realizate mai devreme și astfel si? se execute un numai de 370 de agregate, față de 330 cite se preconizaseră inițial.

Nicola® MOCANU

să le puțind unor

e

Acțiuni de întrajutorare cuîn județul Ilfov, în cadrul măsurilor de întrajutorare cu utilaje, au fost transferate in unitățile învecinate peste 1 000 de combine CI și C3. precum și 100 de combine Gloria. De exemplu, recoltării agricole din cadrul consiliilor inter- cooperatiste Sărulești, Izvoarele, Frăsinet, Chiselet și Budești combinele au intrat în lanurile de griu ale cooperativelor agricole din raza consiliilor intercooperatiste Horia, Vidra, Băneasa. Cele mai multe acțiuni de întrajutorare s-au organizat in cadrul cooperativelor agricole din raza aceluiași consiliu intercoopera- tist, intre unitățile învecinate, ceea ce a permis trecerea imediată a utilajelor dintr-un lan în altul fără nici o pierdere de timp. Se apreciază că. pînă acum, numai datorită acțiunilor de întrajutorare, de redistribuire a utilajelor- au putut fi recoltate mai mult cu peste 4 000 hectare de griu, suprafață care va crește simțitor pină la încheierea recoltatului pe întregul, județ.O bună eficiență au măsurile luate pentru descărcarea combinelor Gloria direct in camioane și remorci — această operațiune făcîndu-se din mers, fără nici o pierdere de timp. Din controlul efectuat de organele județene în peste 100 de I.A.S. și co-

imediat după încheierea griului, în cooperativele

BACĂU

utilajerezultă. că în practică aceastăoperative agricole toate unitățile se metodă pentru creșterea apreciabilă a vitezei de recoltare.. O inițiativă bună este aceea întreprinsă de mecanizatorii care lucrează în cooperativele agricole Grădiștea, Chirnogi, Ciorogîrla, Bolintin și altele, care au organizat schimburi de noapte pentru repararea și revizuirea unor utilaje. In acest mod se cîștigă sute și sute de ore prețioase, preveni ndu-se staționarea multor, combine in cursul zilei. Aceeași metodă este aplicată cu bune rezultate și de mecanicii întreprinderii agricole de stat Chirnogi.în prezent, in unitățile agricole care au încheiat recoltarea griului continuă transportul paielor, pregătirea , terenului și semănatul culturilor succesive. Au fost organizate unele acțiuni de întrajutorare cu mijloace de transport pentru grăbirea eliberării terenului. La cooperativele agricole Dragomirești. Budești, Fierbinți și altele, mijloacele de transport mecanice și- atelajele lucrează fără întrerupere la transportul paielor in preajma fermelor zootehnice.Măsurile pentru creșterea vitezei de lucru la recoltat, eliberarea terenului și semănatul culturilor succesive permit . încheierea acestor crări intr-un timp scurt.

Unde nu pot lucra combinele
intervin secerătorii■ ■ ■

lu-

De citeva zile a griului in aproape unități agricole din județul Bacău. Datorită măsurilor luate de organele agricole pentru utilizarea cu randament maxim a fiecărei combine, viteza de lucru la recoltarea griului a cresput simțitor. în ultimele trei zile, bunăoară, au fost recoltate peste 9 000 ha. în cooperativele agricole

început secerișul toate cele 100 de din Luizi-Călugăra. Dealu-Perjului, Glăvănești. Prăjești, Valea Seacă, ca și în fermele agricole de stat s-a recoltat mai mult de jumătate din suprafața cultivată eu griu....I.A.S. Traian. 23 iulie. Toate cele 26 combine ,.Gloria'' și C-3 lucrau din plin pe tarlalele fermelor Vultu- reni. Tătărești. Parincea. Inginerul Corneliu Brudiu, directorul intre-

prinderii, ne-a informat că pentru grăbirea recoltatului și. însămințării culturilor succesive lucrul a fost organizat în flux continuu. Ziua se lucrează la recoltatul griului, și balo- tatul paielor, iar noaptea la transport și arat. Un număr de 50 de mecanizatori lucrează în schimbul de noapte. Ca urmare, pînă la această dată, a fost recoltat griul de pe 500 ha din cele aproape 1 000 ha cultivate, s-au executat, arături pe 250 ha, iar pe 150 ha s-a insămințat porumb pentru siloz și masă verde. „Am organizat munca in așa fel incit in cel mult 3 zile să încheiem recoltatul griului, iar în 7 zile să terminăm semănatul culturilor duble" — a ținut să precizeze directorul întreprinderii. -La fel de bine este organizată munca și in cooperativele agricole din Săucești. Nicolae Bălcescu. Fără- oani, Podu-Turcului. La Dealu-Per- jului, toate forțele sint îndreptate spre un singur țel : recolta să ajungă cit mai repede la adăpost. înlă- tur'indu-se orice pierdere. Că se muncește bine și cu spor ne-am convins pe cimp. Pe tarlaua de la punctul ..Dealu-Mare" — patru mecanizatori — Gheorghe Tăbușcă. V. Țară- lungă. V. Greblă și Ion Ciulei ..— recoltau griul .cu combinele. în urma lor paiele: <rau balotate, iar mijloacele de transport abia pridideau , să care rodul muncii spre locurile , de depozitare. Alături, pe o altă tarla, unde griul era imburuienat, 250 cooperatori recoltau cu secera. De altminteri,’ pentru grăbirea vitezei zilnice de lucru, recoltatul manual. se face și in alte unități. La Găiceana, Dealu-Morii, Fărăoani, Cleja și. în alte unități au fost recoltate manual pește 3 000 ha cu griu. Ing. Dumitru Găină, directorul general al direcției agricole județene, ne spunea că au fost luate măsuri să se recolteze manual peste 15 000 ha cu griu. Peste tot acolo unde nu pot intra combinele. în terenurile nemecanizabile sau îmburuienate, intră secerătorii.Există posibilități pentru urgentarea lucrărilor. îndeosebi in zonele de deal. Pină acum în 6 cooperative agricole din județ — Bucșești, Gir- leni, Pir,joi. Poduri, Solonț și Stru- gari — recoltatul griului încă ri-a inceput. Este necesar ca organele județene să ia măsuri pentru urgentarea strîngerii recoltei in toate cooperativele agricole.
Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

Recoltarea griului la întreprinderea agricolâ de stat Traian, județul Bacâu

La scurt timp după publicarea primului articol despre construcția celei mai mari fabrici de ciment din țară („Scînteia" nr. 9551. din 26 iunie a.c.) am revenit la Hoghiz. Din mai multe considerente : primul care a ciritărit în balanță este conferit de importanța deosebită a acestui obiectiv de investiții pentru economia națională și, ca viitor prim producător de ciment al țării, pentru numeroase alte obiective ce se vor afla în construcție. Al doilea considerent a fost dictat de situația dificilă în care continuă să se afle lucrările de execuție, deși a rămas doar un an pînă la punerea în funcțiune a primei linii de producție. Recuperarea rămînerilor în urmă, care vizează absolut toate lucrările, trebuie privită nu ca o problemă de perspectivă, ci de imediată actualitate. Acum, in aceste zile, chiar și cu toate forțele trebuie făcut marele pas spre normalizarea ritmului de lucru, trebuie puternic revitalizată munca constructorilor. In sfîrșit, un ultim motiv care ne-a determinat să fim prezenți din nou pe șantier îl constituie concluzia, desprinsă din articolul precedent, că actualele dificultăți și nerealizări se datorează, intr-o măsură considerabilă, unor serioase carențe de ordin intern. Deși șantierul trebuie temeinic și grabnic sprijinit de forurile sale coordonatoare — și anume de către Trustul de construcții industriale din Brașov și Ministerul Construcțiilor Industriale, totuși, nu trebuie așteptat ca revirimentul activității de construcții-montaj să fie „transferat" în exclusivitate și peste noapte din afara șantierului, ci el se cere obținut de înșiși constructorii fabricii.Desigur, nici beneficiarul nu este străin de neajunsurile care au generat situația critică actuală. întîrzie- rile mari cu care a predat o bună parte din proiectele de . execuție au creat, de la inceput. un serios handicap. Dar aceasta este o fază depășită. în prim-planul atenției se află constructorii de care, acum, depinde practic finalizarea acestui obiectiv de investiții și, de aceea, ne vom ocupa astăzi numai de ei, urmind să revenim ulterior asupra unor probleme care privesc strict pe beneficiar.Pe șantier, situația ..la zi" a lucrărilor nu este de invidiat. La toate halele noii fabrici se înregistrează apreciabile rămîneri în urmă, atît sub raportul valoric,, cit și al stadiilor fizice atinse. Bilanțul trimestrului II 
a consemnat o amplificare a volumului nerealizărilor. Sint încă destul de numeroase obiectele — de primă importanță pentru funcționarea fabricii — la care n-au fost executate nici măcar fundațiile.Totuși, în ultimele săptămîni, pe 

șantier s-a produs o schimbare in bine, care nu poate trece neobservată. Ministerul Construcțiilor Industriale. trustul coordonator, conducerea șantierului și beneficiarul au a- nalizat mersul lucrărilor și au trecut Ia aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice menite să impulsioneze ritmul de execuție. în primul rind, s-a făcut o redistribuire a forțelor existente în cadrul celorlalte șantiere ale trustului și au fost aduse la Hoghiz o seamă de cadre tehnico- inginerești pentru coordonarea și su-

Constructorul a găsit resurse pentru 
accelerarea ritmului lucrărilor

Șl TOTUȘI, ȘANTIERUL DIN HOGHIZ ESTE CONFRUNTAT CU PROBLEME CARE NU SUFERĂ AMlNARE

pravegherea lucrărilor, precum și numeroși muncitori calificați, toți recomandați de p valoroasă experiență de șantier. De asemenea, alte șantiere ale trustului, din județele Sibiu, I-Iarghita și Brașov, au preluat execuția unor obiecte, cu întreaga răspundere ce derivă din cerința predării acestora la termene precis stabilite. La rîndul său, ministerul a repartizat trustului din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej construcția silozurilor de făină și a stației de omogenizare.Ce efecte a avut acest complex de măsuri ? Să ascultăm opinia directorului fabricii, ing. Gheorghe Cîineș : „Deși rezultatele obținute in ultima vreme nu sint spectaculoase, a fost făcut un prim pas spre accelerarea ritmului de lucru. Intensificarea lui în continuare, pentru respectarea termenului de punere în funcțiune, este insă condiționată de soluționarea integrală și rapidă a problemelor semnalate".Unii dintre specialiștii constructorului sint și mai optimiști, apreciind că in circa 4 luni, dacă se va acționa in maniera ultimelor două decade, se va ajunge cu planul valoric „la zi".

Aceste aprecieri se cer insă completate cu o cerință esențială : aceea ca factorii responsabili să nu se limiteze numai la aceste măsuri, evident salutare, ci să le considere doar ca un inceput. Marea cerință de actualitate nu constă în menținerea ritmului de execuție, ci în intensificarea lui. Trimestrul în care am intrat este realmente hotăritor pentru recuperarea majorității întîrzierilor existente și respectarea termenului de punere in funcțiune a primei linii de ciment. Este un trimestru in care 

In continuarea articolului ..CIMENT, CiT MAI MULT 
CIMENT PENTRU ECONOMIA NAȚIONALĂ!“

accelerarea execuției lucrărilor de construcții impune turnarea a minimum 45 OOQ mc de beton. Precizăm acest lucru, deoarece in faza actuală, cind marea majoritate a construcțiilor noii fabrici abia se înalță de la sol. „indicatorul" cantitatea de beton turnată are o importanță primordială. Pe întreaga durată a fiecărei zile de lucru trebuie executate cu intensitate maximă lucrările de săpături și de betoane.Dar jee probleme condiționează accelerarea execuției lor ? în primul rind, este vorba de sporirea numărului de dulgheri, condiție sine qua non pentru crearea fronturilor necesare intensificării ritmului de turnare a betonului. Or. acum lipsesc cel puțin 120 de dulgheri. Menținerea pasului cu prevederile graficelor reactualizate de lucrări indică nece- 

sitalea ea, în mai puțin de o lună, efectivele actuale să fie triplate.’ — Din păcate, ne-a spus ing. Manfred Kravatzki — șefui șantierului, nu văd incă perspective de asigurare a dulgherilor la nivelul cerințelor. Orice aminare a soluționării acestei chestiuni riscă să ne „tragă" iarăși înapoi.Deci, situația dulgherilor a devenit presantă. Trustul brașovean și Ministerul Construcțiilor Industriale s-au detașat, din cite ni s-a spus, de a- ceastă problemă. Inexplicabil, deoa

rece orice constructor își dă seama că fără dulgheri este imposibil de atins un volum de 750—1 000 mc betoane turnate zilnic, cit reprezintă cantitatea minimă, impusă de recuperarea rămînerilor in urmă. Sint necesare măsuri urgente de completare a efectivelor de dulgheri actuale. Este momentul ca- factorii amintiți, organele județene de partid să sprijine energic șantierul în acest sens.La fel de acută este și cerința menținerii în stare de funcționare a utilajelor de execuție (macarale, buldozere, excavatoare ș.a.), precum și a mijloacelor de transport. în această privință, șantierul deține de luni dc zile un nedorit record. Zilnic, zeci de mașini de toate tipurile sint în ..pană", ceea ce împiedică încă introducerea schimbului II la lucrările de săpături, măsură de o extremă im

portanță pentru accelerarea ritmului de turnare a betoanelor. Sint necesare, în primul rind, piese de schimb. Procurarea lor depășește posibilitățile șantierului și, uneori, chiar pe cele ale trustului. Tocmai de aceea ea trebuie privită cu cea mai mare răspundere de către ministerul coordonator. singurul in măsură să acorde un sprijin temeinic in această direcție.Și încă un fapt. Deseori, lipsa de prevedere și dc interes pentru păstrarea în stare de funcționare a ma

șinilor își spune cuvintul. Cum pot fi înlăturate aceste neajunsuri ? în primul rind, prin constituirea unor e- chipe „service" specializate la întreținerea și repararea cu promptitudine a mașinilor și utilajelor. Această măsură este menită, totodată, să sporească răspunderea servanților și șoferilor, față de starea tehnică a mașinilor încredințate. Cit de necesare sint aceste măsuri ne-o demonstrează indicele scăzut de folosire a autobasculantelor. Cind. in- tr-una din zile, acesta S-a ridicat la 75 la sută, proporția a fost privită ca o veritabilă performanță. Desigur, socotit in sine, rezultatul a , constituit un progres, dar din păcate insuficient.Numai prin soluționarea simultană a acestor mari probleme se va putea consolida revirimentul din ultimul timp. Dar fără o disciplină fermă, permanentă, la toate punctele de lucru. măsurile tehnico-organizatorice nu-și vor putea dovedi integral efectele. Or. la acest capitol, constructorul rămîne foarte mult dator. Un exemplu : a devenit un obicei ca in zilele de simbătă și luni să se muncească mai puțin și mai lent. O atare

stare de fapte, de altfel nu e singura abatere de. la cerințele unei discipline riguroase, trebuie neintir- ziat curmată. Este timpul ca organizația de partid a șantierului, fiecare comunist să-și facă simțită intervenția, într-o măsură mai mare deoit pină acum, pentru întronarea unui climat de inallă responsabilitate și disciplină. La ora actuală, automulțu- mirea care se manifestă, uneori, dăunează. Ne gîndim la faptul că planul de măsuri, elaborat la 23 mai a.c.. a fost îndeplinit cu întîrziere. o parte din efectele lui pozitive fiind, astfel, aminate. De asemenea, este destul de scăzută preocuparea pentru găsirea unor soluții tehnologice menite . sa sporească productivitatea muncii la execuția lucrărilor. Se invocă situația deficitară a autobasculantelor la transportul betonului., dar de ce nu se procură pompe de beton, agregate care ar. schimba radical con- Idițiile de desfășurare a acestei lucrări ? ’ ’Desigur, cu totul alta ar fi situația dacă s-ar trege hotărît la extinderea lucrărilor realizate in acord global. în prezent, acordul global cuprinde 52 la sulă din efective, evident un progres față de cei 16 la 'sută înregistrați cu circa o lună în urmă. Totuși, trebuie spus că acest procent este incă scăzut, dacă îl raportăm ia mărimea sarcinilor ce trebuie realizate în acest trimestru.Problemele cu care este confruntat șantierul fabricii de ciment din-Hoghiz. nu sint deloc ușoare. Cu toate acestea, restanțele pot fi recuperate in timp util. Activitatea depusă în ultimele săptămini confirmă răspunderea cu care majoritatea constructorilor s-au angajat in acest efort deosebit. Un prim și mare ciști.g do- bindit, paralel cu intensificarea ritmului de lucru, a fost înlăturarea a- titudinii de resemnare, care apăruse la un moment dat pe șantier. Rezervele de care dispun constructorii, capacitatea lor demonstrată și la alte lucrări, sprijinul primit pină acum din partea organelor de partid constituie o premisă serioasă in vederea redresării mersului lucrărilor. Ca aceasta să se materializeze integral și cu rapiditate, este necesar ca in continuare conducerea șantierului, trustul de care aparține și Ministerul Construcțiilor Industriale să acționeze cu și mai multă hotărire și promptitudine pentru rezolvarea deplină a problemelor aflate încă în suspensie. Despre modijl în care sint înțelese și respectate aceste cerințe .vom reveni în curind.
Ing. Cristian ANTONESCU
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No- ln- din120
..TIMIȘOARA (Corespondentul ..Sciuteii", Cezar Ioana). — menclatorul de fabricație al trepririderii de detergenți Timișoara cuprinde peste produse și sortimente destinate ăț.iț. nevoilor 'populației, cit și industriei, multe din ele asimilate de curind. între altele, a fost realizat un lichid special de spălat, parbrize’ de autoturisme pe timpul verii, ambalat in flacoane de masă plastică de 500 gr. De dată recentă sint și șam- poanele de baie ..Mona" și ..Pin", în pernuțe de plastic de cite 20 gr, precum și șamponul pentru șpglatul părului „Novo", in , ambalaje de cite 12 gr. Deter- ț gentul ,,Tim“ (biodegradabil, granulat, cu spumă reglată) este un alt produs nou utilizat de , gospodine in mașinile de spălat.Specialiștii timișoreni au pus, de asemenea, la punct tehnologiile de fabricație a unor detergenți 1 utilizați la spălatul maselor ( plastice (linoleum, mușamale, tapeturi). a covoarelor, dușume- | lelor, ușilor și ramelor din lemn.Un lichid pentru spălatul sticlei de cristal și altul care previne l aburirea geamurilor de autoturisme completează lista produselor ce vor fi livrate la fondul pieței. Grupa produselor destinate, industriei și agriculturii a sporit cu noi auxiliari pentru ramura textilă, necesari in di- ' verse amestecuri de fibre sintetice și naturale etc. în prezent, este în curs de înlocuire majoritatea auxiliarilor textili mai . vechi cu alții noi, avind caracteristici superioare. în colaborare cu întreprinderea de fibre sintetice din Iași și laboratorul de cercetări a) Ministerului Industriei Ușoare se lucrează elaborarea unui număr de 10 puri nbi de auxiliari textili.
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Cereți și vom publica:

NOUTĂȚI DIN iNVĂȚĂMlNT
La solicitarea mai multor cititori ai ziarului, reproducem 

astăzi precizările făcute de Direcția invățămintului superior șt a cercetării științifice din Ministerul Educației ți învăț Amin tului 
cu privire la :

același. timp și o adeverință de Ia locul de muncă, din care să rezulte că sint încadrați in producție.Atit la concursul de admitere pentru invățămîntul superior seral, cit și la cel fără frecvență, durata 
lucrării scrise este de maximum trei ore din momentul in care subiectul 
a fost scris complet pe tablă. Nu se vor planifică două probe scrise în aceeași zi. Fiecare lucrare scri- minimum acordată

din toamna acestui an ?Sesiunea de toamnă a concursului de admitere in ÎNVÂȚĂMÎN- TUL SUPERIOR SERAL se desfășoară. după normele și programele stabilite pentru invățămîntul de zi, la data de 1 septembrie 1973 in facultățile și secțiile unde nu s-a completat cifra de școlarizare cu prilejul concursului din iulie 1973. La concursul de admitere pentru lnvățămintul superior seral se pot prezenta oameni ăi muncii, absolvenți ai liceului cu examen de bacalaureat, ai școlii medii de cultură generală cu examen de maturitate sau ai unei școli echivalente, 
cu diplomă, care doresc să obțină 
o calificare superioară fără a pără
si locul de muncă. La acest concurs de admitere se pot prezenta, de a- semenea, și absolvenți ai liceelor de specialitate din promoția 1973 care fac'dovada încadrării in producție pînă la data de 1 septembrie 1973. înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților Incepind cu șase zile înaintea concursului și incheindu-se cu 24 de 
ore înainte de deschiderea concursului (sau a probelor preliminare). Fac excepție candidații la secțiile zate care sintacestora se face la sediul de subingineri. înscriere, obiectele de Concurs, modalitatea desfășurării concursului de admitere pentru cursurile serale sint aceleași ca la concursul de admitere pentru invățămintul de zi.

în plus, candidații vor prezenta

t V

serale de subingineri, organi- pe lingă mari întreprinderi au sediul in localități ce nu centre universitare ; înscrierea secțieiActele cerute la

________ o adeverință de la locul de muncă din care să rezulte că lucrează in specialitatea facultății pe care doresc să o urmeze (excepție fac absolvenții liceelor de specialitate, promoția 1973, cărora li se cere să facă, dovada că sint încadrați în producție). Candidații la secțiile serale de subingineri. organizate pe lingă mari întreprinderi, vor prezenta la înscriere recomandarea întreprinderii unde sînt angajați, cu care au încheiat in prealabil contracte în virtutea cărora se angajează ca, după absolvire, să lucreze minimum cinci ani in întreprinderea respectivă.Concursul de admitere in ÎNVA- ȚÂMÎNTUL FĂRĂ FRECVENȚA va avea loc la începutul lunii septembrie și se va desfășura, de a- semenea, după normele și programele stabilite pentru invățămîntul de zi. Se pot prezenta la acest concurs oameni ai muncii care au absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat, școala medie de cultură generală cu diplomă de maturitate sau o școală echivalentă cu diplomă. înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților, cepind cu șase zile înainte de data concursului, și se termină în preziua concursului. Actele cerute la înscriere, obiectele de concurs, desfășurarea concursului sint aceleași ca la concursul de admitere pentru invățămintul de zi și sint menționate detaliat in broșura „Admiterea în invățămîntul superior — 1973". Candidații vor prezenta in

/ncepe v/nen

multiple, direcții și in filmul Una dintre

Actualitatea, piatră de încercare a maturității unei cinematografii — arta cea mal pregătită să reacționeze prompt . la solicitările vieții — este întimpinată cu interes major, dar și cu exigențe îndreptățite, ori de cite ori se constituie in sursă de inspirație cu generoase implicații românesc.ele, problematica tineretului, a însemnat pentru cinematografie o reală posibilitate de Împlinire. Filmul nostru, raportat la măsura in care a surprins complexitatea, bogăția de semnificații ale realității, â rămas, e- vident. dator omului iinăr. Un motiv în plus de a urmări cu atașa? ment și discernămint acele creații care, in ciuda unor i niri parțiale, ță premisele filme adevărate pre și pentru ret. Pe linia tor străduințe trebuie plasată și actuala realizare a „Casei de film cinci", „Dragostea începe vineri", care își propune o dezbatere lucidă pe marginea unei idei de o deosebită acuitate socială ; maturitatea nu se așteaptă cu brațele încrucișate, ci trebuie «ă-i ieși in intimpina- pentru conștient

neimpli- , anun- unor des- tine- aces-

re. pregătit a-ți asuma răspunderile.Scenaristul Munteanu revine la. o mai veche preocupare 
a sa. De data aceasta nu mai asistăm la mici neînțelegeri sau răfuieli sentimentale ce se rezolvă preț de două lacrimi și o ceartă. la presupuse dezacorduri între generații, ci la parcurgerea unui Început de drum de viață ce se anunță definitoriu pentru existenta tinerei eroine, căci de-a lungul lui va cunoaște valoarea utilității sociale, ă demnității, a generozității și cinstei ce caracterizează relațiile esențiale dintre tineri.Deși premisele dramatice sint subliniate cu oarecare ostentație, — deziluzia sentimentală și, in cdnsecință, căderea la examenul de admitere în facultate apar spectaculoase, cu contururi îngroșate — traiectoria ulterioară este urmărită cu un spor de aprofundare și de nuanțare a mișcărilor sufletești ale fetei, cu o vădită preocupare de a răsfringe semnificația noilor învățăminte despre viață. Uzina ,către care îndreaptă nu este un refugiu provizoriu,

Francisc

se

în-

să va fi corectată de două persoane, iar nota de fiecare dintre aceste cadre didactice va fi trecută pe liste separate astfel incit să fie cunoscută numai de persoana care * apreciat lucrarea. Pe tot timpul corectării, lucrările scrise nu vor fi dezlipite, păsțrindu-se secret numele candidatului. în situația în care între notele respective există diferență mai mare de o unitate, lucrarea se va reverifica in plenul comisiei de admitere și, in cazul aprecierilor deosebite, lucrarea va fi încredințată spre notare definitivă unui cadru didactic, numit de comisie dintre cadrele didactice cu cea mai mare autoritate profesională.în vederea desfășurării in bune condiții a probelor orale, 'orarul de examinare â candidaților pe grupe, discipline și săli, va fi afișat înainte cu cel puțin 24 de ore de la începerea examinării orală se efectuează orele 7—20. Nu se două probe orale în probele orale, examinați, pentru fiecare disciplină, de minimum două persoane. Nota probei orale se calculează ca medie aritmetică a notelor întregi pentru fiecare problemă (subiect sau chestiune), cu două zecimale. Media rezultată la examinarea orală șe trece în legitimația candidatului. în caz că pe ultimele locuri se înregistrează un număr mai mare de candidați cu medie generală egală, selecționarea acestora, în limita numărului de locuri,’ se va face pe baza mediei obținute la probele scrise.

; examinarea numai între vor programa aceeași zi. La cândidații vor fi
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reabilitarea candorii". 
Telejurnal.
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cursul soliștii Operei Româ
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Walkây și Claudiu Lupu.
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opera „Car-

Avem astăzi, In ediții, cuprinzînd traduceri in mai multe limbi, două opere fundamentale ale spiritului românesc : balada „Mioriței" și „Luceafărul" lui Eminescu, două creații geniale• înfățișa sus, inCind pereau populare, dri descoperea in „Miorița zenitul unei frumuseți in sensul național și tulburător al cuvîntului. Tragicul luminos, zugrăvit pe dimensiuni cosmice, este însă atit de legat de pămîntul autohton, incit metaforele „piciorului de plai" și „gurii de rai" stau, cum ar spune Arghezi. sub pavăza unui simbol.Dar dincolo de marea țpleiadă de metafore și de povestea in Sine, noi. românii, vedem în „Miorița" și una din primele atestări ale voinței npastre de unitate naționala, cei trei ciobani venind din cele trei teritorii locuite de români. Este un triumvirat al transhumantei pastorale, un document economic cu învestitură de destin, in tipare paradisiace spre care s-a privit cu nostalgie, așa cum românii visau epoca saturniană. Chiar dacă unul din cei trei ciobani este sacrificat, faptul că ei. tustrei, vorbesc aceeași limbă și-și păstoresc turmele dimpreună, devine argument pasionant pentru existența noastră multiseculară și unitară pe acest pămînt. Și sînt atit de frumos surprinse imaginile naturii românești în „Miorița", incit ele devin metaforă filosofică la Blaga. Și este atit de emoționantă povestea in sine, incit ea naște un roman, „Baltagul", la Mihail Sadoveanu.

cu care ne putem oricind. cu fruntea fața omenirii.romanticii comorileVasile Alecs'an- udesco-artei

Comentarii lirice cu punctul de plecare în ,.Miorița" vor face o seamă de poeți, tentația traducerilor crește tot mai larg, cu audiență la toți poeții care, chiar necunoscîndu-ne limba, aud despre marea baladă.Deși. sub steaua de pionierat, ediția de la „Alba-

Meritul este , cârtea rotundului, gindit
lui aici ls-mentul ei. Emil Chendea precumpănitor, cind impresia a luorului bine la capăt.Sublima baladă este dusă în cele trei mari puri de limbi : germanice (engleză și germană), la-

pinătra- gru-
T

UN EVENIMENT EDITORIAL

„Miorița"
în mai multe

graiuri
tros" își depășește condiția din toate privințele. Este un merit al acestei edituri felul in care, de o vreme incoace, știe să însoțească edițiile de popularizare cu cele bibliofile. O cultură majoră, sănătoasă. este aceea a unui echilibru clasic între ediția ieftină și cea de rafinament. Bibliofilia dovedește și ea superioritatea unei culturi care-și îngăduie excepțiile. Uneori, bibliofilia își are și ea paradoxul ei, ca in cazul acestei cărți alcătuită din hîrtle de împachetat și cu litere de mină oâ la vechii caligrafi. Or, tocmai aici stă rafina-

tine (franceză Și spaniolă) și slave (rusă). Nu cunosc limba engleză, dar mi s-a spus că traducerea poetului american Wiliam Snod- glass (premiul Pullizer) este de excepție. Varianta franțuzească ii aparține unui confrate rom'ân, criticului I. D. Suchianu, pe care-1 ounosc din traducerea in limba lui Voltaire a „Morții lui Fulger", cărturar dotat și in poezie, de vreme ce traducerea sa sună firesc, și nu artificial, așa cum sună uneori traducerile făcute acasă, și nu in țara limbii respective.Varianta germană ne aduce aminte de cel care

a fost Alfred Margul Sper- ber, care (traducător și al lui Arghezi) a făcut at.îtea servicii literaturii noastre in țările în care se vorbește nemțește. Cea rusească iși găsește in I. Gu- rovoi un interpret ideal, ale cărui seriozitate și hărnicie impun. în fine, varianta spaniolă poartă iscăliturile prestigioase ale Măriei Tereza Leon și Rafael Alberti.Un disc însoțește fiece exemplar al ediției. Pe disc, vocea unei interprete populare, Lucreția Horț, din munții Țibleșului, și a menestrelului modern Tudor Gheorghe..Dacă latinul spunea : „Să-și aibă cartea destinul ei propriu", atunci destinul acestei cărți este ho- tărît. de Zoe Dumitrescu- Bușulenga — prefațatoarea (de fapt, prefă j a este un foarte frumos eseu) cărții, comentatoarea variantelor, autoarea „cu- vintului înainte" de pa disc.Ne mai trebuie asemenea ediții. Literatura română are un palmares cu care poate să se înfățișeze oricind in Căci dacă strinsă aîmpiedică uneori operelor românești în lume, dacă marii scriitori ai altor țări nu știu românește, atunci, iată, se dovedește că putem noi înșine arunca punți, uneori de aur, spre omenire, printr-o înțeleaptă politică editorială, printr-o justă inmănun- chere a unor traduceri,, atitea cite sint ele. din fagurii scrisului românesc.

universalitate, circulația re- limbii noastre ieșirea

Al. ANDRITO1U

PROGRAMUL II
20,00 Prietenii Iul Așchiuță. ..Prin

țesa Turandot" — partea I. 
Interpretează Teatrul de pă
puși din Galati. Regia artis
tică : Traian Ghitescu-Clureâ.

20,30 Hucureștiul și tinerii săi... 
Transmisiune de la fabrica 
„Mătasea populară".

30.50 Agenda.
Făptura ta In stih o să tră
iască. Emisiune literar-muzi- 
cal-coregrâficâ. inspirată de 
lirica românească și univer
sală de dragoste.
Prin expoziții.
„2 X 23“ — film documentar, 
producție „Al. Sabia' 
Film serial „Mannix

UN NOUîn Capitală menajat un ansamblu de expoziții in str. N. Ior- ga hr. 42. Cu începere de luni, Uniunea artiștilor plastici a organizat. aici o expoziție cu lucrări care provin din atelierele artiștilor noștri contemporani, reprezentînd unele

a fost a- modern săli de
ANSAMBLU EXPOZIȚIONALtendințe și direcții actuale ale creației plastice românești. Expun 100 de pictori, sculptori, graficieni, artiști decoratori din diverse generații. în legătură cu lucrările, expuse, in cadrul Uniunii artiștilor plastici vor avea loc analize și dezbateri in vederea preci-

zării programului viitor de activitate care se va desfășura in noul ansamblu expozi- țional. Intenția organizatorilor este ca in aceste săli să expună majoritatea artiștilor din Capitală și din întreaga țară.

CREAȚII PLASTICE

OMAGIAZĂ MUNCAStudenții Institutului de arte plastice ..Nicolae Grigorescu" din București au organizat, în sala Palatului culturii din municipiul Drobeta Turnu-Severin, o expoziție de pictură și sculptură. Expoziția redă aspecte din activitatea cotidiană a energe- ticienilor de la Porțile de Fier, a constructorilor de nave și vagoane, a lucrătorilor din alte unități economice djn județ, din viața și munca țăranilor cooperatori, frumoase peisaje din zona clisurii Dunării.

ci o școală a omeniei, a formării caracterelor destoinice. Centrul major de interes al filmului tocmai fiilor dintre in uzină și cei care o primesc. Muștruluielilor, ironiilor de prisos. lecțiilor didacticiste sau superficiale li s-a opus rezistenta autorilor. Aici și-au spus cuvîntul, in mod deosebit, ochiul sensibilitatea de humentarist ale regizorului lotescu, general tale, al t.rafăcute.știut Să distribuie ac-

îl constituie reliefarea rela- deloc simple proaspăt venita

Si do-CainVirgil refuzul, cu bune rezul- situațiilor con- Cineastul a
CRONICA 
FILMULUI

contele. să confere substanță unor tipuri și personaje in aparență fără mare pondere dramaturgies, dar care au dărui de â fi ceea ce se cheamă întilniri esențiale in viața unui tinăr. Plin de autenticitate ni se înfățișează chipul comunistului secretar de partid, omul care se preocupă de soarta tuturor cu aerul cu care și-âr ocroti familia. Excelentă apariția lui Toma Caragiu, din a cărui migală ți știință actoricească a rezultat un personaj de o căldură și un farmec aparte. Veridic surprinsă este și înfiriparea apropierii dintre protagonista filmului și maistra ei, muncitoarea întruchipată ta mascate, inteligent a de actriță, îiușor sensibilitatea grija față de semeni.O pată de culoare, o notă de voie bună și comunicare tinerească o aduce grupul băieților veseli. încredințat unor actori cu 6 marcantă personalitate precum Virgil Ogă-

de Margaje- Pogonat. de Sub durita- purtată bănuim $i

$anu. Sebastian Pa-paiani Cornel Co-man.Lineare. lipsite derelief ni se par înschimb personajelecare semnifică întâlnirea fetei cu dragostea, unâ înșelătoare, alta, după toate aparențele, adevărată. Spunem după toate aparențele, pentru că. din păcate, tinărul jucat — cu sobrietate. de altfel — de către POter Paul-

hotter, are — datorită scenariului — o valoare mai mult funcțională. decit una psihologică, este mai degrabă un pion necesar în rezolvarea unei mișcări. De asemenea. regizorul nu a găsit toate modalitățile de a face față unor situații și conflicte lipsite țialitate. bunare plimbarea cu profesorul și cu colegul — este ușor artificială, de un comic adesea facil, după cum insuficient de convingător este și finalul, precipitat, confortabil, in dezacord (sub raportul construcției) cu urmărirea evoluției eroinei, cu rezolvarea dramei ei, care, spectatorul știe deja, s-a produs pe alte căi decit cele sentimentale. Nu este singura stridența pe care regia nu a reușit să o estompeze sau căreia nu i-a putut spune un nu de la bun început, ceea ce ar fi fost și mai salutar. Pe unele porțiuni dialogul sună pretențios, nefiresc, cuvintele bravează, nu comunică adevăruri veritabile.Fără a fi la înălțimea talentului autorului ei. muzica semnată de Temistocle nu ni s-a -părut rată ; motivele cale marchează mentele greoi și brutal. nu fac reche bună cu rile sufletești, cu frumusețea imaginii, cu acea lumină învăluitoare. blîndă, pe care știe să o confere imaginii operatorul Nicolae Girardi. Evitarea acestor disonanțe ar fi adus un cîștig net filmului care, se distinge — într-o măre parte a sa — prin rigurozitatea dezbaterii etice propuse, prin lansarea citor- va personaje demne de luat in seamă. Am rezervai. in mod special, ultimele rînduri eroinei principale, care credem că va ciștiga simpatia spectatorilor, printre altele, și datorită interpretei debutante Adina Popescu, actriță de reală înzestrare, dezinvoltă în fața aparatului și, mai ales, preocupată de îmbogățirea datelor personajului, nu de Specularea vedetistică a unor efecte de suprafață. Din distribuția de calitate a filmului se mai rețin apariția, in roluri episodice. a lui Liviu Ciulei, Marga Barbu, Sergiu Nicolaescu, Va- silica Tâstaman.

(Agerpres)

Rubrică redactată de 
Mihai IORDANESCU

exterioare, de substan- Mica răz- a eroinei. —

(Agerpres)

Noua clădire a Teatrului Nafional din Craiova Foto : E. Dichiseanu. ăS

(Urmare din pag. I)

Popa, inspi- muzi- senti-pe- stă-

Maqda 
M1HA1LESCU

utilizării lor la întreaga capacitate. Apoi, mai ales atunci cind lipsesc livretele sau sint completate după inspirația unora sau altora dintre maiștri, nu se poale determina starea tehnică a utilajelor, deci, nu există indicii certe asupra datelor la care trebuie reparate și, prin urmare, nu se intervine corespunzător, la vreme, pentru Întreținerea și repararea acestora. De aici, întreruperi accidentale și pierderi de producție, defecțiuni in funcționarea utilajelor și produse de calitate necorespunzătoare, cu cheltuieli exagerate. Dacă la acestea adăugăm și faptul că in anumite întreprinderi, gust", „Vulcan". Fabrica defilatoare, “ " ~rea de pompe produse ceramice din Țăndărei. nu există instrucțiuni de exploatare și întreținere, scheme și grafice de ungere pentru toate utilajele și instalațiile din dotare, este, lesne de înțeles unde pot duce empirismul, aproximația în funcționarea fondurilor fixe productive: utilaje irriobi- iizate în reparații neprevăzute, timp productiv irosit, fonduri fixe uzaie anormal, costuri de întreținere și de reparații nejustificate.La efecte asemănătoare se ajunge și atunci cind se ignoră, cu bună știință, prescripțiile tehnice de reparare și întreținere, cind planurile de reparații sint întocmite superficial, insuficient corelate cu planul de producție. sau cînd aceste planuri de reparații nu sint luate in considerare. Dereglările provocate in activitatea economică de aceste neajunsuri sint foarte mari. Bunăoară, la Fabrica de produse ceramice din Țăndătei S-a Stabilit prin plan ca, în acest an, Să se repare numai circa 15 la suță din fondurile fixe existente. în realitate, în primul trimestru a.c., s-au efectuat 39 de reparații capitale, în loc de 5 cite su fost prevăzute. Iar în ce privește restul de 120 de reparații curente și 411 revizii tehnice, nimeni nu poate garanta că s-au făcut din moment ce nu s-au întocmit procesele verbale de recepție a reparațiilor, așa cum prevăd normele legale in vigoare. Dacă ne referim însă la cele 34 de reparații capitale efectuate „peste plan", trebuie să spunem că ele âu determinat oprirea neprevăzută a producției și cheltuieli ce nu au fost scontate la întocmirea planului prețului de cost, la stabilirea normativelor financiare. Alte unități procedează și măi „original" în aplicarea prevederilor legale prl-

vitoare la repararea fondurilor fixe. Fabrica „SIN" din Capitală întocmește planul de reparații pentru anul 1973 abia in luna aprilie a.c. Este clar că un plan de reparații elaborat atit de tirziu nu mai poale asigura o corelare intre sarcinile de producție și normele tehnice de întreținere și reparare a utilajslor. Alte întreprinderi, cum ar fi fabrica „Sintotarm", I.T.B.. U.M.M.R. Bucli- reȘti-Triaj, cuprind in planul reparații numai o parte dintre lajele din. dotare, iar unitățisubordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare ți Apelor iși
de uti- din

baze tehnice reale, ci ..după aprecieri", din care cauză unele reparații costă mai mult decit s-a prevăzut, altele nu se pot executa in termen și, de fapt, la unele utilaje reparațiile se fac nu atunci cînd s-au planificat, ci doar cînd apar... avarii.Nu puține deficiențe se semnalează și in domeniul corelării dintre capacitățile de producție și sarcinile de plan, in scopul utilizării cit mai de- . pline a „zestrei tehnice" din dotarea Întreprinderilor. în acest context sint de semnalat două tipuri de situații. Mai intii. in anumite unități continuă să se afle fonduri fixe in bună stare
UREMOAS, medicamente, din Capitală,

faptul„23 Au- ven- întreprinde- Uzina de Fabrica de V

UTILAJELOR
rezumă planificarea reparațiilor in a estima global, valoric, Volumul de reparații, fără a individualiza utilajele lâ care se Vor executa lucrări de reparații.în aceste condiții, organizarea științifică. pe baze reale a lucrărilor de reparații este înlocuită de arbitrariu, de „inspirația" unor maiștri sau șefi de secții. Care este substratul unor asemenea inexactități, de ce unele cadre de răspundere din anumite întreprinderi nu iau măsuri hotărite pentru curmarea acestei stări de lucruri? Răspunsul la aceste întrebări este clar : întreținerea și repararea unor utilaje dau, in general, o oarecare „bătaie de cap", mai ales acolo unde aceste operații nu sînt organizate cum trebuie, unde nu se procură din vreme piesele de Iar unor marjă citate fi utilizate pentru realizarea mai lesnicioasă a sarcinilor de plan, pentru acoperirea altor deficiențe organizatorice din activitatea economică. Astfel. in unele întreprinderi din Capitală — „Danubiana". Fabrica de ventilatoare, „Electromagnetica", întreprinderea de medicamente — planurile de reparații nu se întocmesc p»

schimb necesare.a6 de timp suplimentară, o capa- de producție disponibilă ce potnereparârea la vreme utilaje creează artificial

de funcționare, dar care nu sint utilizate productiv. De exemplu, la întreprinderea de protecții anticorozive din Capitală nu sint folosite, decit in foarte mică măsură, o instalație de fabricare a adebandului, adusă din import' cu numai doi ani in urmă, precum și un autolaborator pentru analiza apelor industriale, care a costat circa 800 000 de lei. Iar la întreprinderea de transporturi București, utilaje și instalații (mașina de sudat cap la cap, strunguri-revolver, ciocăn-forjă și altele) in valoare totală de aproape un milion de lei nu sint utilizate de circa un an. moli- vindu-se aceasta prin existența unor defecțiuni mecanice neremediate sau prin lipsa de încărcare. Exemplele pot continua. Totodată, slabă încărcare a unor in unele întreprinderi, alte unități resimt lipsa je. Paradoxală stare de s-a luat măsura ca, in acest an, indicele de utilizare a mașinilor-unelte să fie de cel puțin 85 la sulă, totuși, la Gospodăria atelierelor centrale I.T.B. proporția amintită este de numai 53 la sută, la „Metaloglobus" — de 71 la sută pentru utilajele din secțiile direct productive și 53.3 la Sută pentru cele din secțiile indirect productive, iar la Uzina mecanică de u-

se menține o mașini-unelte in vreme ce acestor utila- lucruri ! Deși

tilaj chimic din Capitală, unitate ce execută un volum important de prelucrări mecanice, indicele este, de necrezut, sub 40 la sută. în esență, este vorba de faptul că mașinile, instalațiile, utilajele nu funcționează decit în unul sau două schimburi șl nu in trei, așa cum ar fi firesc.Argumentul principal la care recurg, spre a se justifica, conducerile întreprinderilor in cauză, constă in faptul că necesitățile proprii de prelucrări mecanice, planul de producție pot fi înfăptuite prin lucrul în mai puține schimburi. Alteori se motivează neajunsurile prin lipsa de comenzi, prin neacoperirea cu forță de muncă calificată, prin neaprovizio- narea cu materiale in cantitățile solicitate. în realitate insă este vorba de dificultăți ce pot și trebuie Înlăturate chiar de întreprinderile respective. în cazul mașinilor-unelte, de pildă, neutilizate integral, de ce conducerile u- nităților ce le dețin nu acceptă să fie redistribuite altor întreprinderi care realmente au nevoie de ele ?Este atit în interesul întreprinderilor. cil și al economiei ca, in gospodărirea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, să se manifeste un sporit spirit de răspundere. Potențialul tehnic al economiei poate fi și trebuie integral valorificat. Aceasta nu este o chestiune benevolă, facultativă, ci o importantă sarcină trasată de partid ; folosirea cu maximum de randament a mașinilor, utilajelor, instalațiilor este unul din principalii factori intensivi ai progresului economic, o câl6 esențială pentru sporirea producției și creșterea eficienței economice. Simpla .lectură a planurilor de măsuri întocmite cu prilejul controalelor atestă că, in marea lor majoritate, neajunsurile constatate se pot elimina de înseși respectivele întreprinderi, fără a fi necesar un sprijin din afară, fără eforturi materiale suplimentare. Condiția este insă să se investigheze permanent, constant posibilitățile de utilizare optimă a capacităților de producție, eventual prin stabilirea unor colaborări cu alte întreprinderi, să se urmărească îndeaproape și stăruitor modul cum(ine evidența funcționării fondurilor fixe, în care se planifică și se execută reparațiile, lucrările de întreținere. Transpunerea neintîrziată in practică a acestor cerințe trebuie să' devină o preocupare de seamă a colectivului fiecărei unități, in contextul eforturilor generale de sporire a producției și productivității muncii, de îndeplinire înainte de termen și la un nivel superior de eficiență a sarcinilor actualului cincinal.

• Dragostea Începe vineri; PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.15.
• Jucătorul: CAPITOL — 9.30;
11.45; 14: 16,30; 13,45; 21, la grădi
na — 20.30.
• Tu, eu șl micul Paris: CEN
TRAL — 10; 12.30; 15,30; 18; 20.30.
• Cartea junglei: SALA PALATU
LUI — 17.15 (seria de bilete 4664) ; 
20,15 (4665); SCALA — 9: 11.15;
13.30; 16,15; 18,45; 21.15, STADIO
NUL DINAMO — 20,15.
« Te așteptăm, flAcăule: LUMI
NA — 9; 11,15; 13.30 ; 16; 18,30;
20,45.
o Fantoma lui Barbă Neagră t 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21. la grădină — 20.15, LU
CEAFĂRUL — 8.30: 11; 13.30; 16; 
18,30; 21. la grădină — 20,15.
• Desene animate pentru copil: 
DOINA — 9.30.
• Ciprian Porumbescu: DOINA — 
10.45; 14; 17; 20,15, COTROCENI — 
15,30: 19. MOȘILOR — 16; 19,45, la 
grădină — 20.
o Un om In sălbăticie: FESTI
VAL — 9: 11,15; 13.30: 16: 18.30; 
21. la grădină — 20. EXCELSIOR — 
8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21.
e Coarnele de aur: TIMPURI 
NOI — 10—20 in continuare.
« La răscruce de vlnturl: FAVO
RIT — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, 
MELODIA — 8.45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, MODERN — 8,45; 11;
13.30; 16; 18,30; 20,45, la grădi
nă — 20.
• Ultimul cartuș: POPULAR —
16: 18: 20. UNIREA — 15.30; 18;
20.15. la grădină — 20.30.
<1 Antonlu șl Cleopatra: GRI VI
ȚA — 9: 12,30; 16; 19.30, AURORA
— 9; 12.30; 16: 19,30, la grădină —
20.15, FLAMURA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Soarta unul combatant din cor
pul de autoapărare: MUNCA — 
15,30: 18; 20,15.
• Albă că zăpada șl cei șapte 
saltimbanci — 10; 12: 14: 16.30 18.30. 
Rose Marie — 20,30: CINEMATECA 
(SALA UNION).
• Jandarmul la plimbare: BU- 
ZEȘTI — 9: 11.30: 13.45 ; 16; 18.15;
20.30, la grădină — 20,15. GLORIA
— 9: il,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30, 
TOM1S — 9; 11,15; 13.30: 16; 18.30; 
21. la grădină — 20,15, GRADINA 
SELECT — 20.
• Salcimul liliachiu: DRUMUL 
SARI! — 15,30; 18: 20.15.
• Simon Templar intervine : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30, ARTA — 16; 18; 20, la gră
dină — 20.30.
• Aventurile Iul Babușcă: ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30;ȚIREA INTRE POPOARE —
18; 20.1.3.
« Monte Carlo: BUCEGI — 
18; 20.15. la grădină — 20,30, 
GA — 9; 11,1.5; 13,30; 15,45; 
20,30.
• Lumea se distrează:
— 15; 18: 20.
• Pe aripile vlntulul: 
CA — 10; 14,30; 19.15.
• veronica: VIITORUL
20,13.
• Fluturii sint liberi: MIORIȚA — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Eliberarea (seriile IV și V): 
PACEA — 13.45; 19.
• Rond de noapte: LIRA — 15.30; 
18; 20,'30, la grădină — 20,15, VI- 
TAN — 15.30; 17,30: 19,30, la gră
dină — 30.15.
• Cind legendele mor: FEREN
TARI — 16: 18; 20.
• Drumul spre vest: CRINGAȘI — 
15,30: 18: 20.15.
• Grăbiți apusul soarelui:
MOS — 15.30: 19.
o Copiii căpitanului Grant: 
HO VA — 15,30; 18; 20.15.
• Cowboy: PROGRESUL — 
18; 20,15.

15.30;
VOL-
18,15;

GIULEȘTI

FLOREAS-

— 16; 18;

COS-

RA-

se

15,45;

• Teatrul de Comedie (Ia Teatrul 
de vară Herăstrău): Preșul — 20.30. 
a Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (Grădina Boema): Estival 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18.30.
o Circul București (In Drumul 
Taberei, lingă Poștă): Spectacol 
cu delfini — 18,30; 20.
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Tovarășului WALTER ULBRICHT
Președinte al Partidului Socialist Vnit din Germania și 

al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

BERLINStimate tovarășe Ulbricht,Aflind cu profundă întristare știrea privind starea sănătății dumneavoastră, doresc să vă exprim, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai sincere urări de grabnică și deplină însănătoșire.
NICOLAE CEAUȘESCUsecretar general

al Partidului Comunist RomAn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIMulțumind călduros Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare pe care ați avut amabilitatea să mi-1 trimiteți cu ocazia Zilei naționale a Irakului, am marea plăcere să vă adresez cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru prosperitatea și bunăstarea poporului român.

AHMED HASSAN AL-âAKR
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului MARIANO RUMOR

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene ROMAînvestirea dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, Excelență, calde felicitări și cele mai bune urări de succes în îndepli- ii .ea atribuțiilor de înaltă răspundere care vă revin.îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare dintre România și Italia se vor dezvolta în continuare, în interesul ambelor noastre popoare, al păcii, securității și cooperării în Europa ji în lume.
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Italiene, Aldo Moro, cu ocazia învestirii sale in a- ceastă funcție.
★în onoarea delegației tineretului din Republica Socialistă România, care va participa la cel de-al X-lea Festival mondial al tineretului și studenților ce se va desfășura la Berlin, intre 28 iulie și 5 august, ambasadorul Republicii Democrate Germane la București, dr. Hans Voss, a oferit, luni, un cocteil. (Agerpres)

Cuviritarea ambasadorului 
R. A. Egipt la posturile 
de radio si televiziune ICu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt, ambasadorul acestei țări la București, Osman Assal, a vorbit luni la posturile noastre de radio și televiziune.
vremea
Timpul probabil pentru zilele de25, 28 și 27 iulie. în țară : Vremea va fi in general instabilă, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea averse de ploaie însoțite de descărcări e- lectrice. mai ales in zona de deal și' de munte. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată predo- minînd din vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 8 grade și 18 grade, mai ridicate pe litoral, iar maximele intre 20 și 30 de grade, izolat mai ridicate. în București : Vremea va fi ușor instabilă, cu cerul schimbător, favorabil ploii de . scurtă durată. Vînt moderat. Temperatura ușor variabilă.

ZILNIC —0 ORĂ PENTRU SPORT Șl SĂNĂTATE

Autocarul, trenul 
și... o minge

„CUPA DAVIS"

U.R.S.S. — Franța 1-1După primele două partide de simplu, in meciul de tenis U.R.S.S.—

Vizitele delegației Consiliului 
Legislativ Național din ZairDelegația Consiliului Legislativ Național (parlamentul) din Republica Zair, condusă de Tshisekedi Wa Mulumba, vicepreședinte al Consiliului Legislativ Național, care se află într-p vizită în țara noastră, a fost duminică oaspetele, comunei Variaș, una din frumoasele așezări ale Banatului. Au fost vizitate instituții social-culturale din comună, complexul zootehnic, dat în folosință la începutul acestui an, precum și stațiunea de mecanizare a agriculturii din localitate.

Luni, delegația zaireză a sosit pe litoral. tLa aeroportul ,,Mihail Kogălnicea- nu" oaspeții au fost întîmpinați de tovarășul Nicolae Petre, primarul municipiului Constanța, și de alț.i reprezentanți ai organelor locale ale puterii de stat. 'Municipalitatea orașului Constanța 
a oferit un dejun in cinstea delegației zaireze. (Agerpres)

IA 26 IULIE, CUBA ANIVERSEAZĂ 
EVENIMENTUL ISTORIC 

AL „ASALTULUI MONCADEI”
Prof. dr. JULIO LE RIVEREND 

viceministru al educației al Republicii Cuba

M-am întors, deunăzi, dintr-o foarte frumoasă excursie prin țară. O excurșie O.N-T.. in timpul căreia am remarcat preocuparea organizatorilor de a ne oferi nouă, turiștilor, un traseu Interesant, de a ne asigura condiții bune de odihnă și cazare. Competent s-a dovedit și ghidul ce ne-a însoțit. Am încercat, totuși, un anume regret. In nici una din zilele excursiei nu am avut In program vreo aclivita1 te sportivă. Recunosc, nu sînt prea mare amator de sport. Dar parcă in fiecare zi, după călătoria de citeva ore in autocar, simțeam nevoia „să ne dezmorțim oasele", cum se spune.După cum se știe, pentru mai toate activitățile cu un pronunțat caracter sedentar, uneori Chiar și după eforturile fizice mai intense, specialiștii recomandă exerciții compensatorii, de recuperare. Un joc cu mingea, citeva exerciții de gimnastică, un concurs ad-hoc de aruncare a unei greutăți sau de sărituri pot oricine! crea iiriștilor un plus de bună dispoziție fizică și nervoasă. Din cite am a- flat, uneori, asemenea „momente sportive" apar și, firește, plac

tuturor. Dar, gindesc eu, nu trebuie așteptat ca inițiativa s-o aibă vreunul dintre excursioniști. Ghizii înșiși să fie in mă- sură de a organiza asemenea . activități. După părerea mea, nu ' este deloc nefiresc — ci, dimpotrivă, obligatoriu — ca la cunoștințele de specialitate pretinse celor care conduc excursii, fie și cu autocarul, să se adauge un minimum de noțiuni cu caracter șportiv.Desigur, în direcția aceasta trebuie să acționeze in primul rind O.N.T. și B.T.T., dar și toți organizatorii de excursii (din școli, intreprinderi, instituții). Pentru că, în marea majoritate a cazurilor, excursiile se reduc la o plimbare cu autocarul sau cu trenul pentru vizitarea unor obiective pină la care, de regulă, se parcurg pe jos doar citeva sute de metri. Cred că la plăcerea și recbnfor- tarea simțite de excursioniști a- tunci, pe loc. se va adăuga ceva foarte important : obișnuința de a se mișca, de a consacra zilnic cite o oră sportului și sănătății.
Prof. Ion DAMIAN

Franța, contind pentru semifinalele zonei europene a „Cupei Davis", scorul este egal : 1—1. în cea de-a doua partidă. Aleksandr Metreveli l-a învins cu 6—3, 6—8, 7—5. 6—2 pePatrick Proisy. Partida de dubiu se
w

dispută astăzi, cu incepereOra 15.00 (ora Moscovei).- ; '
★

de la
Turneul internațional de tenis de la Hilversum a fost ciștigat de jucătorul olandez Tom Okker, care la învins in finală, cu 8—6, 4—6, 6—4, 6—7, 6—3, pe spaniolul Andres Gi- meno.

FOTBfiL. „Cupa de vară"în diferite orașe europene s-au disputat meciurile pentru competiția internațională de fotbal „Cupa de vară". Iată rezultatele Înregistrate:Feyenoord Rotterdam — St. Etienne 3—2; Grasshopers Zurich — Barreiro(Portugalia) 1—4 ; Winterthur (Elveția) Offenbach — Wisla F.C. Zurich — Slavia
Hanovra 96 — 3—0 ; Kickers Cracovia 0—2 ;Praga 3—0 ;Lugano — Voest Linz 0—2 ; Polonia Bytom — I. F. Oesters 1—2.În c î t e v a 

ȘAH. Turneul interzonal 
de Mi Petropolis. Aminat din motive organizatorice, turneul interzonal de șah de la Petropolis va începe „într-una din zilele acestei săptămîni", anunță corespondenții d» presă âflați in localitatea montană de lingă Rio, unde au sosit acum toți cei 18 participanți.Turneul se va desfășura în sala clubului „Petropolitano" cu o capacitate de 2 500 de locuri. în cele 17 runde prevăzute pentru disputarea acestui important episod al campionatului mondial se vor juca 153 de partide : cile nouă in fiecare zi. - Primii trei clasați se vor califica pentru meciurile turneului candida- ților, ce vor avea loc anul viitor. După cum se știe, la primul turneu interzonal, desfășurat luna trecută la Leningrad, s-au calificat marii maeștri Viktor Korcinoi și Anatoli Karpov și marele maestru american Robert Byrne.La turneul interzonal al campionatului mondial participă și un șahist român — marele maestru Florin Gheorghiu, care va avea de luptat cu șahiști celebri, cum sint marii maeștri sovietici V. Smîslov, E. Gheller, L. Polugaevski. L. Por- tisch (Ungaria), S. Reshevski (S.U.A.), O. Panno (Argentina).

fiu fost desemnați primii 
șase finaliști ai campionatului mondial de șah pentru juniori, care 
se desfășoară la Thornaby-on-Tees (Anglia). Printre ei se numără și tînărul șahist român Ion Biriesou,

i î n d u r ilider al grupei preliminare B, cu 5 puncte din 7 posibile. în tundă a șaptea, Biriescu 1-â învins pe ar- gentineanul Seidler. Au mai obținut calificarea in finală A. Beliavski (U.R.S.S), N. Bloch (R.S.A.), A. Milos ș'i M. Spean (ambii din Anglia) și L. M. Leow (Singapore).
BASCHET. Palatul sporturilor din capitala Spaniei a găzduit meciul international masculin de baschet dintre o selecționată din R. P. Chineză și formația Real Madrid. Partida s-a încheiat cu scorul de 93—89 (51—51) in favoarea sportivilor spanioli. Cei mai buni jucători de pe teren au fost Clifford Luyk (24 puncte) și Cian Sien-pin (20 puncte). Baschetbaliștii din R. P. Chineză vor susține, sâptămina a- eeasta, alte două intilniri in Spania.
BOX. în turneul internațional de box desfășurat la Balaton (R. P. Ungară), pugilistul român Ion Șulă s-a clasat pe primul loc la categoria muscă. El l-a învins in finală pe maghiarul Feldeak. Ilie Tirîlă a ocupat locul doi la categoria semimij- locie.
CICLISM. „Tour de l'five- 

Tlir". Turul ciclist al Franței pentru amatori („Tour de l’Avenir") a luat sfîrșit cu victoria rutierului italian Giambattista Baronchelli, în virstâ de 19 ani. Tînărul rutier italian a totalizat timpul de 41hll’55”, fiind urmat in clasament de austriacul Steinmeyer, la 5’02” și de francezul Bourreau, la 5’44”.
Acțiune profilactică antituberculoasăMinisterul Sănătății a înscris in planul de măsuri tehnico-organizato- rice o importantă acțiune profilactică în lupta antituberculoasă, care se va desfășura pe parcursul a trei ani. în anul 1973 vor fi depistați copiii între 1—6 ani. in anul 1974 elevii din clasele II—VII. iar in anul 1975 elevii din clasele IX—XII din licee și școli tehnice și profesionale. în prezent se aplică vaccinul B.C.G. preșcolarilor din 19 județe, urmind ca in semestrul II să se efectueze și 

in celelalte județe ale țârii. Vaccinul

B.C.G. optimizat, utilizat in prezent, este preparat de Institutul „Dr. I. Can- tacuzino" după metoda seed-lotului. cu adaos de glutamat de sodiu. El iși conservă un număr mare de germeni vii — de ordinul milioanelor/mg de produs — in cursul perioadei de eficacitate. Experimentarea prealabilă introducerii în practica curentă, efectuată de Institutul de ftiziologie pe numeroase eșantioane de vaccinuri, a permis stabilirea unor rezultate optime. Se subliniază o toleranță foarte bună la toate virstela.
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Noi servicii pentru

populația județului Brașov
Una din preocupările mâjOre ale Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Brașov o constituie dezvoltarea, modernizarea și diversificarea unităților de prestări de servicii către populație. în acest scop, la .Brașov au fost date in exploatare, in cursul anului trecut, două obiective reprezentative pentru cooperația meșteșugărească și anume complexul de spălătorie, curățătorie și vopsitorie și Casa modei. Complexul de spălătorie, curățătorie și vopsitorie este o unitate modernă în care s-au concentrat activitățile respective din întregul oraș. El dispune de o capacitate dublă față de vechile unități, asigurînd, totodată, o servire a populației incomparabil mai bună.Casa modei, amplasată în zona centrală a Brașovului, oferă o gamă largă de servicii populației : croitorie, tricotaje, lenjerie, încălțăminte, marochină- rie, obiecte de artă populară. în curînd, aici se va deschide ți o unitate de bijuterie. Complexul meșteșugăresc de pe Calea Bucu- reștiului a fost cu O aripă nouă, tins croitoria de telierul de mică‘ tați 'urmează să se deschidă la parterul unor blocuri. în noile cartiere ale Brașovului : „Her- man-Zizin", „Bartolomeu" ți

și el dezvoltat unde s-au ex- comandă și a- serie. Noi uni-

LA „AZOMUREȘ"

,.Mihai Viteazul". Populația din aceste cartiere va putea beneficia de numeroase servicii, in- cepînd cu activități de frizerie, coafură și croitorie, pină la ateliere de reparare a aparatelor de radio și televizoare, ateliere de tapițerie, mobilă și altele.Nu au fost și nu sînt neglijate nici celelalte centre urbane ale județului. Complexe care asigură populației o gamă largă de activități au fost înființate și la Făgăraș și Codlea. De menționat că alături de activitățile de bază, tradiționale, la Făgăraș s-au înființat o curățătorie și spălătorie chimică, un atelier mecanic, unul de mase plastice, iar ia Codlea — unul de reparații auto, care va fi urmat, în curînd, de o unitate de nichelâj-cromaj. în . orașul Rupea se află fn plină construcție un complex de executat covoare, în cadrul căruia va funcționa și o spălătorie și curățătorie chimică. Unitatea de timplărie din orașul Rișnov urmează să se mute și ea într-o hală nouă,.aflată în construcție. Pe lingă dublarea producției, ea va oferi condiții de muncă mult mai bune. Noi unități sint prevăzute și in orașele Zărnești și Săcelc. Toate acestea vor permite ca volumul prestărilor către populație să crească pină în 1975 cu 77,5 la sută, comparativ eu 1970. ■
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Produse peste prevederiîntrecerea socialistă in cinstea zilei de 23 August, pentru îndeplinirea-sarcinilor de plan, sporirea eficienței economice a întregii activități și îmbunătățirea calității produselor continuă cu avint sporit și la Combinatul chimic din Tg. Mureș. Colectivul de muncă de aici a realizat pină acum, peste plan, o producție globală în valoare de aproape 8 000 000 lei și o producție-mar- fă de 7 350 000 lei. Depășirile se concretizează in 8 755 tone amoniac și 5 483 tone acid azotic, peste 10 000 tone azotat de amoniu. precum și in cantități însemnate de oxigen tehnologic și argon. în același timp, la productivitatea muncii planul s-a depășit cu 1400 lei pe salariat.— La obținerea acestor rezultate — ne-a spus tovarășul inginer Dorel Popa, directorul combinatului „Azomureș" — au contribuit exploatarea corectă și intensivă a capacităților de producție. realizarea in timp scurt și la un nivel superior a întreținerilor și reparațiilor curente. I

pregătirea temeinică a tuturor lucrărilor prevăzute cu ocazia reviziilor generale, acțiuni la care au participat întregul colectiv al combinatului, inclusiv personalul noilor capacități de producție, in curs de construcție.Scurtarea duratei de oprire a fost pregătită minuțios, prin- tr-un amplu program de măsuri, printre care executarea din timp in atelierele proprii a pieselor de schimb special destinate pentru reparații, asigurarea materialelor necesare și altele. De la începutul anului și pină acum au fost realizate 172 tone piese de schimb necesare atît nevoilor combinatului, cit și altor unități din țară. în acest an s-au produs și o serie de utilaje necesare- instalațiilor în construcție, printre care un rezervor pentru instalațiile termoenergetice, un separator vertical pentru gaz la fabrica de amoniac III.
Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii

Reunificarea patriei, aspirație fierbinte 
a poporului coreeanProblema reunificării țării, și in legătură cu aceasta a reîntregirii familiilor, preocupă, in cel mai inalt grad, deopotrivă populația din Nordul și Sudul Coreei. Ea se desprinde ca una din dominantele realității coreene. intipărindu-se adine și in mintea vizitatorului străin.Revăd imaginea orașului Chesong. Aici, ca pretutindeni in R.P.D. Coreeană, toate clădirile sint noi, străzile frumos aliniate, iar parcurile rid în soare. în anii ce au urmat războiului s-au construit numeroase fabrici, intre care un loc de seamă il au, nu intîmplător, întreprinderile textile. La Chesong sînt multe femei care in urma stabilirii liniei de demarcație militară dintre Nord și Sud au fost despărțite in mod arbitrar de soții, frații, părinții sau copiii lor. Au trecut 27 de ani fără a avea posibilitatea să se revadă sau măcar să corespondeze. în urma eforturilor autorităților R.P.D. Coreene, organizațiile de Cruce Roșie din cele două părți ale țării caută modalități concrete de reunificare a familiilor despărțite. S-a convenit că pentru atingerea acestui scop este mai intii necesară rezolvarea problemei găsirii adreselor membrilor familiilor despărțite, efectuarea de vizite reciproce și desfășurarea unei corespondențe nestinjenlte între părinții și copiii despărțiți, intre soți și soții, rude și prieteni. Conlucrarea celor două organisme — din Nord și din Sud — este un prim rezultat al preocupării neabătute a conducerii de partid și de stat a R.P.D. Coreene pentru reunificarea pașnică a țării. în vederea găsirii modalității de transpunere in viață a acestui deziderat major al întregii națiuni a fost constituit, după cum șe știe. Comitetul de coordonare Nord-Sud. Au avut loc convorbiri intre copreședinții Comitetului de coordonare Nord-Sud. care, deși nu au dus la rezultate spectaculoase. constituie începutul unui proces de apropiere intre cele două părți ale țării. Pentru accelerarea acestui proces, reprezentanții R.P.D. Coreene s-au declarat gata să intre in contact cu

partidele politice, organizațiile publice din Sud, cu toți factorii cară ar putea contribui Ia mai buna înțelegere intre cele două părți aie țării.Propunerile concrete ale guvernului R.P.D. Coreene care vizează înlăturarea barierelor artificiale ce despart pe coreenii din Nordul și Sudul țării se bucură de o largă adeziune populară, exprimată in cadrul a numeroase mitinguri și întruniri desfășurate în întreprinderi, instituții, la sate. Se exprimă aprecierea. unanimă că infăptuirea propunerii R.P.D. Coreene privind organizarea de alegeri libere și generale in ambele părți ale Coreei și formarea unui guvern democratic unit, in urma retragerii trupelor americane din Sudul țării, sau, ca alternativă, constituirea unei Confederații a Nordului și Sudului, in cazul în care nu ar fi posibilă organizarea imediată a alegerilor generale. ar deschide o perspectivă largă rezolvării problemelor urgente de interes național, accelerării procesului de reunificare a țării. Desigur. o importanță deosebită prezintă organizarea de contacte pe multiple planuri intre Nord și Sud. în acest sens, așa cum arată reprezentanții R.P.D. Coreene. foarte utilă ar fi cooperarea dintre Nord și Sud în domeniul industrial.Este cunoscut că in R.P.D. Coreeană a fost creată o puternică industrie grea, care a constituit baza dezvoltării celorlalte ramuri ale industriei și modernizării agriculturii. Unul din pilonii industriei grele a Nordului este și Uzina de mașini grele Ryong Song. „Mașini ea acelea pe care le producem noi — ne spunea Kim Miong Sung, locțiitorul secretarului organizației de partid al uzinei — sînt importate în Sud din țări îndepărtate cu bani grei. Prin stabilirea unor legături de cooperare intercoreene. Sudul și-ar putea acoperi necesitățile din producția noastră în condiții avantajoase. Totodată, unele ramuri ale industriei sud-coreene. care trec, In prezent, printr-o pronunțată criză de desfacere și dificultăți financiare, si-ar putea asi

gura ’ pe piața internă o largă desfacere și circulație a mărfurilor, ceea ce ar avea ca rezultat sporirea producției, absorbirea 'a noi contingente de muncitori". Interlocutorul nostru aprecia că o asemenea evoluție ar asigura mai multă stabilitate economiei sud-coreene, ceea ce ar elimina necesitatea prezenței capitalului străin investit cu dobinzi deosebit de ridicate. Realizarea pas ou pas a economiei naționale unificate ar constitui o premisă a evoluției mai favorabile și a raporturilor politice și ar reprezenta baza materială a suveranității și independenței țării.Ne-am convins, in timpul vizitei in R.P.D. Coreeană, cit de fierbinte este dorința tuturor locuitorilor săi de . a se înfăptui reunificarea țării. „Ne intîlnim cu frații noștri din Sud in același gind, ne declara Kim Hi Dok, invalid de război, care a luptat cu eroism. Sperăm in pace și înțelegere, nădăjduim că, prin colaborarea intre Nord și Sud, dorința noastră de a trăi din nou în comun se va împlini".Și marea majoritate a populației sud-coreene se pronunță pentru reunificarea țării pe cale pașnică. Voința maselor populare sud-coreene de a vedea inlăturat principalul obstacol din calea reunificării — prezența trupelor americane — a fost clar exprimată într-o declarație a Partidului Revoluționar al Reunificării, organism politic care activează de multă vreme In sprijinul refacerii unității naționale și de stat și care se bucură de o largă audiență la sud de paralela 38....în realizarea acestui deziderat, dialogul Nord-Sud continuă, deși cu intermitențe. însăși înfiriparea lui este un fapt pozitiv. Și pretutindeni, în R.P.D. Coreeană intîlnești convingerea fermă că numai prin dialog, dindu-se dovadă de răbdare și perseverentă, iși pot găsi soluția problemele complexe de rezolvarea cărora depinde făurirea statului coreean unitar, pațnic. independent.
T. PRELIPCEANU

Se împlinesc două decenii de 1» un eveniment de mare Însemnătate in istoria Cubei, in viața și destinele poporului ei. La 26 iulie 1953, un grup de tineri patrioți, conduși de Fidel Castro, au luat cu asalt cazarma Moncada din Santiago de Cuba — simbol al regimului întunecat ai dictatorului Batista. Lupta a fost crîncenă. Au pierit eroic mulți dintre tinerii înflăcărați de idealurile libertății, pare au participat la această acțiune. Dar jertfa lor n-a fost zadarnică. Asaltul Mon- cadei a marcat începutul insurecției naționale. Încununată prin instaurarea puterii populare in ianuarie 1959. în legătură cu semnificația acestui eveniment, publicăm mai jos articolul unui cunoscut om de știință cubanez, transmis prin intermediul agenției „Prensa Latina".Asaltul asupra ca- zarmei Moncada a însemnat un moment definitoriu și. în același timp, începutul unui nou capitol de istorie, făcind să reînvie cele mai luminoase tradiții de libertate ale poporului cubanez. Poporul s-a aflat in fața unei acțiuni ce se punea in mod cu totul diferit in comparație cu tiparele cunoscute pină atunci. Participanții la mișcarea revoluționară erau tineri ale căror nume nu erau cunoscute în viața politică și care proveneau din regiuni și pături sociale diverse, mai ales din rindurile clasei muncitoare.înainte chiar ca programul mișcării să fi fost adus la cunoștința maselor, evenimentele de la 26 iulie, în care se puteau lesne desluși prezența unui suflu nou. o prevestire și o promisiune de înnoire, au dus la atragerea â numeroși cubanezi alături de revoluționari. Au fost create organizații și grupări care s-au contopit in cele din urmă in mișcarea „26 iulie”.Asaltul cazarmei Moncada a asigurat, mai tirziu. in 1956, altă acțiune a forțelor revoluționare : debarcarea de pe iahtul „Granma", care a reunit majoritatea poporului in jurul noii mișcări revoluționare, în scurt, timp, conducerea politică a tuturor ' forțelor patriotice cubaneze a reușit să se consolideze In Sierra Maestra.Regimul dictatorial, ordonind asasinarea a

peste 60 de combatanți revoluționari, participant! la asalt, a stir- nit indignarea poporului. Crimele sale au fost denunțate de către supraviețuitori, in timpul procesului ce a urmat, proces pus la cale de către dictator și complicii săi, care simțeau nevoia să-și acopere nelegiuirile cu o aparență de legalitate. Procesul asaltului Moncadei s-a transformat insă intr-un proces împotriva dictaturii însăși. Prin glasul lui Fidel Castro, a cărui pledoarie a constituit o analiză cuprinzătoare a situației economice, sociale și politice din Cuba de atunci, s-a arătat limpede că insurecția armată este o necesitate și, totodată, un drept al poporului. Procesul s-a transformat astfel într-un eșec pentru regimul dictatorial. Deși in postură de acuzat, înconjurat de baionete și aflat în prezența celor denunțați de el ca asasini. Fidel Castro a explicat semnificația revoluției, a factorilor ce ii stau la bază, a arătat ce măsuri vor fi luate după cucerirea victoriei. Toate a- cestea, in cuvinte limpezi. clare, prin care a fost afirmat cu tărie dreptul la rezistență, cu arma in mină, împotriva dictaturii.Prin întreg conținutul ei. „Istoria mă va absolvi" — pledoaria lui Fidel Castro a spulberat, totodată, tezele „științifice" privind caracterul așa-zis irealizabil al unei revoluții cubaneze socialiste.

Nemulțumirea maselor față de abuzurile vechiului regim, sporirea continuă a rin- durilor mișcării revoluționare nu puteau avea altă urmare, în lumina tezelor fundamentate de Fidel Castro, decît triumful mișcării revoluționare — Ta 1 ianuarie 1959, -* care a provocat prima mare înfrîngere a imperialismului pe pămintul Americii.Odată ajunsă la putere, revoluția a Îndeplinit programul de la Moncada, trasat in „Istoria mă va absolvi", program ce dăduse glas năzuințelor întregului popor. Au fost aplicate legea recuperării bunurilor însușite pe nedrept, legea reformei agrare, cea a reformei urbane, au fost naționalizate marile intreprinderi, au fost pedepsiți criminalii aflați in slujba dictaturii, au fost respinse cu fermitate încercările imperialiste de a împiedica deplina afirmare a suveranității naționale. tot mai mulți oameni ai muncii au fost atrași la conducerea treburilor țării.Toate măsurile, toate acțiunile, toate realizările dobtndite de atunci constituie verigi ale unui lanț revoluționar neîntrerupt,- care, în aceste zile.l cind se împlinesc 20 de ani de la asaltul! Moncadei. ne poartă' gindul spre acea dimineață in care somnul locuitorilor din Santiago a fost întrerupt brusc de o rafala de Împușcături ce ves-j teau zorile unei noi epoci. ' : I

Delegația de partid și guvernamentală 
română a sosit la HavanaHAVANA 23 (Corespondență de la M. Fabian). — I.a Havana a sosit delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al Partidului Comunist din Cuba și a guvernului revoluționar, va participa la festivitățile consacrate celei de-a XX-a aniversări a insurecției naționale cubaneze. Din delegație fac parte, de asemenea, tovarășii Ioachim Moga, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., general-coloiiel

Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, și Petre Ion^scu, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul țării noastre la Havana.Pe aeroportul „Jose Marti", în în- timpinarea delegației de pârtiei și guvernamentale române au venit Sergio Del Valle, membru al Biroului Pelitic al C.C. al P.C. din Cuba. Carlos Rafael Rodriguez și Antonio Perez, membri ai Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba. Fernando Vecino Alegret, adjunct al ministrului forțelor armate revoluționare, activiști de partid și de stat cubanezi.
Conferință de presă 

la Ambasada Republicii CubaCu prilejul împlinirii a douăzeci de ani de la asaltul cazărmii Moncada — Ziua insurecției naționale cubaneze, sărbătoare națională a poporului cubanez — ambasadorul acestei țări la București, Nicolas Rodriguez Astiazarain. a organizat luni dimineața o conferință de presă la sediul ambasadei.Au participat reprezentanți ai cotidienelor centrale și ai altor publi- cații. ai „Agerpres" și Radiotelevi- ziunii, precum și atașați și corespondenți de presă acreditați la București.în expunerea sa. ambasadorul Nicolas Rodriguez Astiazarain a evocat

evenimentele petrecute in urmă eu două decenii, care au declanșat inceputul insurecției naționale — moment istoric crucial in evoluția politică și social-economică a poporului cubanez. Vorbitorul a evidențiat apoi realizările remarcabile obținute de poporul cubanez in opera de construire a socialismului. Ambasadorul s-a referit, în încheiere, la dezvoltarea continuă a relațiilor frățești și a colaborării multilaterale dintre Republica Socialistă România și Republica Cuba, în interesul popoarelor din cele două țări. (Agerpres)
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Piese de schimb pentru autovehiculePITEȘTI (Corespondentul „Scinteii", Gh. Cirstea). — Concomitent cu producția de limuzine „Dacia 1300", întreprinderea de autoturisme din Pitești realizează și un bogat sortiment de piese de schimb pentru autovehicule și tractoare. Cerințele tot mai mari impuse de creșterea numărului de autovehicule și de diversificarea acestora au condus și la sporirea numărului de repere. în prezent, harnicul colectiv de muncă de aici realizează 3 800 de repere, dintre care

200 sint noi, asimilate in fabricație în acest an. Printre piesele de schimb principale. cu caracteristici simțitor im'oună- tățite, se numără cutiile de viteză pentru autocamioane și autoturismul „Dacia 1300", pompe de apă și ulei, pistoane și seg- menți, iar dintre noile repere se remarcă piesele forjate pentru cutia de viteză și cea de distribuție, prizele pentru autoturismul de teren ,.M 461“ și o serie de piese turnate pentru autocamioane.
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autoturismetelor de economii cu dobînriă și cîștiguri în autoturisme. Cu acest prilej se vor acorda 486 de autoturisme. Tragerea la sorți este publică.
La 26 iulie a.c., ora 16,30, va avea loc în Capitală (sala Clubului finanțe-bănci, str. Doamnei nr. 2) tragerea la sorți pentru trimestrul 11/1973 a libre-

Tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobîndâ și cîștiguri în
u.
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viața internațională
cambodgia Acțiuni ofensive 

ale forțelor patrioticePNOM PENH 23 (Agerpres). — In cursul ultimelor zile, forțele patriotice cambodgiene au continuat să lanseze. din toate direcțiile, atacuri împotriva dispozitivelor defensive ale trupelor regimului de la Pnom Penh. din imediata vecinătate a capitalei
NORODOM SIANUK:

Poporul khmer 
va lupta neabătut 

plnă la victoria finalăPHENIAN 23 (Agerpres). — Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, a oferit o recepție în onoarea lui Norodom Sia- nuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, care se află în vizită la Phenian — relatează agenția „A:C.T.C.“.Președintele Kim Ir Sen a subliniat, în cuvîntul rostit cu acest prilej.- sprijinul și simpatia, pe care popoarele din întreaga lume le manifestă față de lupta dreaptă a poporului cambodgian, condus de F.U.N.C., în frunte cu Norodom Sianuk, re- afirmînd, totodată, solidaritatea și sprijinul pe care poporul coreean le acordă luptătorilor pentru independența națională din Cambodgia.în cuvîntul său de răspuns, Norodom Sianuk a arătat că. în ciuda bombardamentelor masive ale aviației americane, forțele patriotice cambodgiene continuă ofensiva irezistibilă asupra capitalei. Pnom Penh, subliniind hotărîrea poporului cambodgian. a F.U.N.C. și a G.R.U.N.C. de a lupta neabătut, pină la victoria finală.
Delegația de partid 
și guvernamentală 
a R. D. Vietnam 

a sosit la VarșoviaVARȘOVIA 23 (Agerpres). La 
23 iulie, la Varșovia a sosit,' îptr-o vizită oficială -de prietenie, delpgas- ția de partid și guvernamentală a R. D. Vietnam, condusă de Fam Vang Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, primul-ministru al guvernului R.D.V.în aceeași zi au început convorbirile oficiale polono-vietnameze. Delegația poloneză la aceste convorbiri este condusă de Edward Gierek. prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. și de Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone.

După învestitura 
noului guvern italianNoul guvern de centru-stinga, al 35-lea de la eliberarea țării și al patrulea prezidat de Mariano Rumor, a reușit să obțină, intr-un timp record, votul de învestitură din partea celor două camere ale Parlamentului italian. Doar patru zile au fost necesare. pentru Senat și in Camera Deputaților, pentru dezbaterea deci a - rației-program a noului guvern. Fără îndoială, larga majoritate de țâre actuala coaliție dispune in Parlament (193 de voturi din cele 325 în Senat și 371 din 630 in Camera Deputați- lor). a fost de, natură să faciliteze mult depășirea acestui prim obstacol formal.Nu la fel de simple se dovedesc 

a fi insă sarcinile care se află pe a- genda noului cabinet chiar din primele zile ale existenței sale. Ampla declarație-program prezentată la începutul săptămînii trecute, ca și dezbaterile care au avut loc pe marginea acesteia, în ambele camere, au pus în lumină un tablou puțin optimist al problemelor cu care Italia este confruntată în prezent. Pe primul plan se află, desigur, problemele economice, despre care presa italiană remarcă faptul că vor constitui proba de încercare a guvernului și poate a întregii legislaturi. Mai concret, este vorba de adoptarea unor măsuri urgente menite să pună capăt creșterii costului vieții, să permită relansarea economică fi stăvilirea inflației. Pornind de la această realitate, expunerea făcută de noul premier în Parlament lăsa să se întrevadă că guvernul de ceritru-stinga își propune să adopte o serie de măsuri anticoniuncturale, prin intermediul unor decrete-lege, cu scopul de a asigura controlul prețurilor și alegerea creditelor in așa fel ’ incit să fie favorizată expansiune» activității productive. Cu scopul de a înfrunta criza economică, guvernul va evita orice inițiativă care poate să aibă caracter deflationist. Cit privește lira italiană se are în vedere apărarea stabilității și puterii sale de cumpărare, urmînd a 
se decide cind și în ce mod ar putea lua sfîrșit actualul regim fluctuant.Printre obiectivele economice de mare importanță ce vor sta în atenția guvernului se află și problemele sudului Italiei, Mezzoggiorno. Re- ferindu-se la atenția deosebită care trebuie acordată acestei regiuni, se-, cretarul general al P.S.I., Francesco 
de Martino, releva în Camera Depu- taților că problemele din Mezzoggior
no trebuie incluse in reforma mai 

khmere. In aceeași zi, aviația americană a intervenit, în repetate rin- duri, in sprijinul forțelor militare din perimetrul de apărare al Pnom Penhului, puse într-o evidentă dificultate de acțiunile ofensive neîntrerupte ale patrioților khmeri.
Guvernul UD. Vietnam 
respectă independența 

și neutralitatea Cambodgiei 
Declarația agenției V.N.A.HANOI 23 (Agerpres). — Agenția V.N.A, a dat publicității o declarație în care respinge calomniile difuzate de Ministerul Informațiilor al administrației Lon Noi cu privire la pretinsele violări ale Acordului de la Paris de către ,R.D. Vietnam și Ia pretinsa introducere în Cambodgia a două divizii nord-vietnameze. în scopul de a piyticipa la atacurile .din împrejurimile Pnom Penhului, Aceste calomnii, arată declarația, sint total lipsite de o bază reală, ele urmărind să justifice infrîngerile administrației Lon Noi provocate de loviturile severe ale forțelor patriotice cambodgiene.Guvernul R. D. Vietnam, subliniază declarația V.N.A., respectă întotdeauna independența, suveranitatea, unitatea, integritatea teritorială și neutralitatea Cambodgiei. conform prevederilor Acordului de la Paris și documentului Conferinței internaționale^ asupra Vietnamului, cerînd totodată celorlalte părți să facă același lucru.

In Irlanda de Nord au avut 
loc, in ultimul timp, noi acțiuni 
ale unor elemente extremiste, 
in fotografie : o imagine de la 
locul unei explozii din locali

tatea Coleraine

largă, țintind depășirea dezechilibrelor existente între regiunile meridionale ■ și cele avansate ale țării.Pe agenda noului guvern se află, de asemenea, și problema înfăptuirii unor reforme în domeniile școlii, sănătății, radioteleviziunii,. justiției, locuințelor ele. Dacă in privința reformei organizatorice a radiotețevi- ziunii cele patru partide n-au ajuns încă la un acord, convenind să prelungească pină in iunie anul viitor actualul regim provizoriu, s-a hotărit în schimb să se adopte măsuri urgente in domeniul învățămîntului. a celui universitar, în special.Majoritatea intervențiilor care au avut loc in Parlament au evidențiat importanța angajamentului noului guvern de a acționa în mod ferm pentru apărarea instituțiilor democratice împotriva oricăror manifestări fasciste.Cit privește politica externă s-a reținut, îndeosebi, hotărîrea guvernului de a participa activ la asigurarea succesului Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa și de a promova colaborarea economică și comercială între Est și Vest.Arătînd că P.C. Italian socotește drept pozitive aprecierile din decla- rația-program referitoare la situația actuală a țării, la angajamentul de a apăra ordinea democratică și de a acționa contra oricăror manifestări fasciste, promisiunea de a face față inflației, fără a recurge la practicile deflaționiste. precum și unele accente noi. în politica externă, deputății și senatorii comuniști, care au intervenit în dezbateri, au subliniat că in opinia comuniștilor actualul guvern rămine insă inadecvat față de exigențele dramatice ale țării. In fixarea poziției lor, comuniștii vor ține seama atit de noutățile programatice și politice ale noului guvern, cit și de limitele acestuia. Pentru o adevărată rezolvare a problemelor Italiei, au arătat reprezentanții P.C.I., sînt necesare o opoziție de stingă responsabila și constructivă, dezvoltarea unei largi mișcări de luptă u- nitară a maselor muncitoare, precum și extinderea colaborării intre toate forțele de stînga antifasciste și democratice.în prezent se așteaptă ca noul guvern să anunțe primele măsuri concrete pe plan economic. începe, astfel. ceea ce presa italiană numește faza confruntării cu faptele.
Radu BOGDAN

Satisfacție față de extinderea 

colaborării pe continentul european 
COMUNICAT BULGARO-FRANCEZSOFIA 23 (Agerpres). — Comunicatul publicat la încheierea convorbirilor purtate de primul ministru al Franței. Pierre Messmer, cu președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria. Stanko Todorov, reliefează părerile foarte apropiate ale celor două guverne asupra multor, probleme internaționale examinate. Comunicatul subliniază satisfacția părților in legătură cu progresele realizate in slăbirea încordării și extinderea colaborării pe continentul european. în context, șefii celor două guverne au salutat Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, ex-

Reuniunea la nivel înalt 

marocane - algeriano- 

mauritanianăRABAT 23 (Agerpres). — în. clădirea municipalității din localitatea marocană Agadir au început lucrările reuniunii tripartite la nivel înalt la care participă regele Hassan al Il-lea al Marocului, președintele Algeriei, Houari Boumediene, și președintele Mauritaniei, Moktar Ould Daddah.După cum s-a precizat, reuniunea „are loc în cadrul întîlnirilor și consultărilor dintre reprezentanții Algeriei, Marocului și Mauritaniei, avind drept obiect probleme care privesc regiunea in care se află cele trei țări".

India dorește 
normalizarea relațiilor 

cu Pakistanul
Declarația 

ministrului de externe, 
Swaran SinghDELHI 23 — (Corespondență de la I. Puținelu). La înapoierea sa din vizita oficială întreprinsă în Iran, ministrul de externe indian, Swaran Singh, a declarat că India dorește normalizarea relațiilor cu Pakistanul, conform înțelegerii de la Simla, ca toate diferendele și disputele să fie soluționate pe cale pașnică și prin acord mutual. El a arătat că în centrul convorbirilor prilejuite de întîl- nirile care vor începe astăzi, la Islamabad, intre N. P. Haksar, reprezentantul personal al premierului indian, și ministrul de stat pakistanez pentru afacerile externe, Aziz Ahmed, se vor afla problemele de ordin umanitar.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri între delega

țiile P.C. Bulgar și P.S. Bel
gian ° delegație a Partidului Socialist Belgian, condusă de Jos Vas Eyrde și Andre Cools, președinți ai partidului, a efectuat o vizită la Sofia, unde a purtat convorbiri cu o delegație a P.C. Bulgar, condusă de Boris Velcev, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.B. — anunță agenția „B.T.A.". Cele dotiă părți — se arată în comunicatul comun publicat la încheierea vizitei — s-au informat reciproc despre sarcinile și activitatea partidelor respective și despre perspectivele de dezvoltare a relațiilor bulgaro-bel- giene.

Noul guvern al Guyanei. în urma cîștigării alegerilor generale de către partidul său. Congresul Național al Poporului, Forbes Burnham. din nou prim-ministru al Guyanei, a anunțat, duminică seară, formarea noului guvern al țării, în care el a reținut pe 17 dintre cei 18 miniștri ai guvernului anterior.
Costul vieții ln Republica Federală Germania a fost, in luna iunie a acestui an, cu aproximativ 8 la sută mai mare deeit in .aceeași lună a anului 1972, relevă datele statistice din R.F.G. 

primindu-și dorința de a contribui activ la succesul lucrărilor ei.Evidențiind cu satisfacție dezvoltarea favorabilă a relațiilor dintre Bulgaria și Franța în ultimii ani — menționează comunicatul — părțile au constatat existența unor condiții corespunzătoare pentru extinderea raporturilor bilaterale. Șefii celor două guverne au subliniat necesitatea de a da un nou impuls relațiilor economice, in special cooperării industriale. . .Stanko Todorov a acceptat invitația de a face o vizită oficială in Franța.
Moamer El Geddafi și-a

retras demisia de la
conducerea LibieiTRIPOLI 23 (Agerpres). — In.cadrul unui miting de masă, desfășurat la Benghazi, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, Moamer El Geddafi, a rostit o cuvîntare în care, analizînd situația politică din țară și din zonă, și-a făcut cunoscută hotărîrea sa de a-și retrage demisia de la' conducerea statului, anunțată anterior. Totodată, el a precizat că va rămine în fruntea statului libian pină la data la care va fi realizată proiectata uniune dintre Republica Arabă Egipt și Libia.
Dezvăluirea unor noi atrocități 

ale trupelor portugheze 
în coloniile din AfricaHAGA 23 (Agerpres). — După recentele dezvăluiri privind atrocitățile comise de trupele colonialiste portugheze în Mozambic. noi mărturii vin să confirme represiunile la care este supusă populația din teritoriile africane, în care autoritățile de la Lisabona vor să-și perpetueze dominația prin teroare și prin forța armelor.Astfel, preoții olandezi Verdijk și Pijnenburg au arătat, în cursul unui program radiodifuzat, că au fost martori oculari ai împușcării locuitorilor satului Kisbashi, din Angola, acțiune represivă. în cursul căreia 130 dp . persoane au fost ucise.Verdijk s-a referit, la rindui său,

REACȚII LA EXPERIENȚA NUCLEARĂ 

FRANCEZĂ DIN OCEANUL PACIFIC

LIMA 23 (Agerpres). — Republica Peru a hotărit să rupă relațiile diplomatice cu Franța, ca urmare a ultimei experiențe nucleare franceze efectuate deasupra atolului Mu-. ruroa din Pacific — informează a- genția „France Presse".Ruperea relațiilor diplomatice cu Franța a fost anunțată de către premierul peruan, generalul Edgar- do Mercado Jarrin. în urma unei • reuniuni extraordinare a guvernului.
*TOKIO 23 (Agerpres). — Partidul Comunist din Japonia a dat publicității o declarație in care protestează împotriva experienței nucleare franceze și cere Franței să sisteze programul de experiențe în Oceanul Pacific.Declarații de protest au fost publicate și de partidele socialist, Ko- meito și socialist-democratic.în numele cetățenilor din Hiroshima) primarul acestui oraș. Setpuo Yamada, a protestat împotriva hotăririi

Lucrările sesiunii Parla
mentului indian au început 13 Delhi. Pe ordinea de zi a sesiunii figurează probleme ale dezvoltării e- conomice a țării, examinarea noilor proiecte de legi cu privire la activitatea și extinderea sectorului de stat în economie. în atenția participanți- lor la sesiune se vor afla, de asemenea, o serie de probleme privind politica externă a Indiei.

0 delegație formată din 
înalte oficialități egiptene va pleca la Tripoli, la .1 august, pentru continuarea convorbirilor asupra proiectatei uniuni dintre Libia și Egipt — transmite agenția „M.E.N.".

Primul-ministru al Marii 
Britanii, Edward Heath, a avut luni, o întrevedere cu șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. aflat într-o vizită neoficială la Londra. Cu acest prilej, au fost evocate o serie de aspecte ale relațiilor internaționale actuale, între care situația din Orientul Apropiat și din sudul Asiei, pgecum și chestiuni de interes bilateral.

Președintele Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto, a sosit, luni, la Londra într-o vizită oficială de trei zile, la invitația primului- ministru britanic, Edward Heath. In

Aniversarea 
revoluției egiptene 

Cuvîntarea președintelui SadatCAIRO 23 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 21-a aniversări a revoluției egiptene de la 23 iulie 1952. la Cairo a avut loc o reuniune comună a Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe și a Adunării Poporului din Egipt, la care a luat cuvîntul președintele Anwar Sadat.Șeful statului a arătat că evenimentele de la 23 iulie 1952 au marcat o cotitură decisivă în istoria poporului egiptean. Menționînd că bilanțul realizărilor este bogat și promițător, el a subliniat succesele obținute în dezvoltarea economică și socială a țării.Referindu-se la situația din Orientul Apropiat președintele Sadat a arătat că cererea țării sale privind convocarea Consiliului de Securitate pentru dezbateri aprofundate asupra acestei probleme se înscrie în cadrul intensei campanii diplomatice întreprinse de Egipt în cursul anului 1973. Șeful statului a subliniat că poziția țării sale rămîne aceea a eliberării integrale a teritoriilor arabe ocupate. El a reafirmat sprijinul total și necondiționat al Egiptului față de rezistența palestineană, saîutind, de asemenea, orice fel de cooperare cu toate forțele arabe. Referindu-se la marșul libian organizat, săptă- mina trecută, spre Cairo, în favoarea unei uniuni imediate și integrale intre Libia și Egipt și arătînd că poziția sa rămîne in favoarea uniunii cu Libia, președintele Sadat a spus : „Folosesc această ocazie pentru a-mi alătura glasul aceluia al poporului libian și a spune că Moamer El Geddafi trebuie să-și asume responsabilitățile în special aceea de a face parte, alături de mine, din conducerea politică unificată. în așa fel incit să ne putem îndeplini sarcinile față de popoarele noastre".

la cazul a două sate care au fost complet arse, terenul find nivelat cu mașini rutiere, pentru a șterge orice urmă a acestei operațiuni represive, in care și-au pierdut viața 60 de persoane.
★PARIS 23 (A-gerpres). — Un număr de. 13 organizații politice și obștești din Franța, intre care P.C.F. și P.S.F., au adresat Ministerului de Externe Francez o scrisoare, prin care cer să se transmită guvernului Portugaliei indignarea profundă a poporului francez în legătură cu, represaliile în masă comise în Mozambic de trupele colonialiste portugheze.

guvernului francez de a continua programul de, experiențe nucleare, iar Yoshitake Morotani, primarul celuilalt oraș al Japoniei care a suferit de pe urma bombei atomice, Nagasaki. a trimis o telegramă de protest ambasadorului francez la Tokio.
★DJAKARTA 23 (Agerpres). — Ministrul de externe al Indoneziei, Adam Malik. a reafirmat opoziția țării sale față de experiențele nucleare franceze din sudul Pacificului, transmite agenția „Associated Press".
★BUENOS AIRES 23 (Agerpres). — Guvernul argentinean și-a exprimat îngrijorarea in legătură cu recenta experiență nucleară franceză din Pacific. Intr-o declarație dată publicității de Ministerul Afacerilor Externe. guvernul argentinean arată că repetarea acestor experiențe a provocat . în rindui popoarelor din America Latină și din alte zone o îngrijorare legitimă și crescîndă, pe care poporul ' argentinean o împărtășește.

cursul zilei de marți, președintele Pakistanului va conferi cu premierul britanic asupra unor probleme ale evoluției relațiilor bilaterale ți ale situației internaționale.MOSCOVA 23. (Corespondență de la N. Crețu). — La 23 iulie, la Moscova s-a încheiat cel de-al VIII-lea Festival internațional al filmului, desfășurat sub deviza ..Pentru umanism în artă, pentru pace și prietenie intre popoare". Juriul festivalului a acordat medalia de bronz filmului românesc „Veronica", în regia Elisabetei Bostan, iar filmul „Explozia", in regia lui Mircea Drăgan, a primit „Diploma juriului".
Primul-ministru al Aus

traliei Gough Whitlam, a primit, luni, pe Pai Sian-kuo. ministrul comerțului exterior al R.P. Chineze, conducătorul delegației guvernamentale comerciale chineze, care face o vizită de prietenie in Australia, informează agenția „China Nouă".
Guvernatorul provinciei 

argentinene Santa Cruz, Jorge Cepernic, a cerut parlamentului provinciei să exproprieze cele 600 000 de hectare de pămînt și celelalte importante proprietăți rurale deținute in Patagonia de societățile anonime ,.Pardo Darwin", „Coronei S.A.“ și ..The Patagonian Sheep Farming

Aniversarea tratatului de prietenie româno-cehoslovac

Adunare festivă la Kromeriz
Mesaj de prietenie adresat poporului românPRAGA 23 (Corespondență de la C. Prisăcaru). — La Kromeriz a a- vut loc, luni, o adunare festivă consacrată împlinirii unui sfert de veac de la semnarea primului tratat de prietenie fomâno-cehoslovac și a celei de-a cincea aniversări a noului Tratat de prietenie, colaborare șia- sistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă.
VIZITA ÎN REPUBLICA MALGASĂ A REPREZENTANTULUI 

P. C. R. LA CONGRESUL A. K. F. M.TANANARIVE 23 (Agerpres). — Cu prilejul participării la lucrările celui de-al VII-lea Congres al partidului „Congresul pentru independența Madagascarului" — A.K.F.M., care a avut loc la Tananarive, tovarășul Petre Lupu. membru al Comitetului Executiv al. C.C. al P.C.R., ministrul muncii, care reprezintă Partidul Comunist Român la acest congres, a fost primit de către Richard Andria- manjato. președintele ' A.K.F.M., și Giselle Rabesahala, secretar general al acestui partid. Intîlnirea, care a prilejuit un schimb reciproc de informații și de vederi,. s-a. desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.Tovarășul Petre Lupu a avut, de asemenea, o întîlnire cu ministrul a- menajării teritoriului, general An- driamahazo. In cursul zilei de luni, reprezentantul P.C.R. a participat la un miting de masă prilejuit de
Problemele poluării 

mediului înconjurător 
în dezbatere la Bruxelles

Numai în citeva zile, 
ziarele franceze au 
publicat citeva știri 
alarmante : mii de 
tone de pește și-aii 
găsit moartea In Ga
ronne. datorită unor 
substanțe toxice de
versate in fluviu ; o 
infimă parte din plă
țile Italiei au rămas 
nepoluate ; guvernul 
suedez a propus inter
zicerea pescuitului in 
Marea Baltică din a- 
celași motiv : polua
rea.

ln acest context a 
avut loc la Bruxelles, 
zilele trecute, prima 
intilnire a miniștrilor 
pentru problemele 
mediului înconjurător 
din țările Pieței co
mbine. Necesitatea u- 
nei atari reuniuni a 
fost impusă de un 
fapt devenit notoriu, 
mai ales în ultimii 
ani, și anume : poluarea nu cunoaște frontiere. „Milul ro
șu", care a amenințat 
țărmurile Corsica, ca 
urmare a reziduurilor 
chimice aruncate în 
Mediterana de o fir
mă italiană constituie 
doar unul din exem
plele cele mai recen
te. Pinul este cunos
cut de multă vreme ca 
principalul colector de 
deșeuri industriale din 
Europa occidentală, a- 
fectind viața popu
lației river ape in mai 
multe țări. La acestea 
s-ar putea adăuga 
multe alte exemple ce 
confirmă pe deplin

că o luptă eficientă 
împotriva poluării nu 
poate fi concepută in 
afara unei colaborări 
internaționale. O con
certare în acest do
meniu ridică însă 
probleme foarte difi
cile de ordin econo
mic, tehnico-științific, 
juridic etc. Un dezide
rat simplu și foarte 
firesc — cel ce poluează trebuie să plătească -s-a ’dovedit 
a fi mai complicat 
decit părea la prima 
vedere. Cine plătește 
poluarea produsă de 
un vehicul : fabrican
tul sau proprietarul 
automobilului ? Ches
tiunea este cu atit 
mai delicată cu cit 
wț vehicul exportat 
circulă dintr-o țară în 
alta. In consecință, 
primul aspect abordat 
la Bruxelles a fost 
tocmai definirea unor 
criterii comune, sta
bilirea unor limite de 
poluare identice in 
toate țările membre 
ale C.E.E. Al doilea 
capitol al dezbaterilor 
s-a concentrat asupra 
unui viitor program 
comun de cercetare 
pentru o mai bună 
cunoaștere științifică 
a problemelor mediu
lui înconjurător. S-a 
hotărit, de asemenea, 
alcătuirea in comun a 
unei liste de produse 
sau de activități po
luante. In sfîrșit, 
după acest aspect, cu 
caracter general, cei 
nouă miniștrii au

O Q H B B ■Company", avind drept acționari persoane din străinătate.
întrevederi chino—alge

riene* Sien-nien, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și Liu Sian-pin, ministrul sănătății publice, au avut o întrevedere cu o delegație algeriană pentru problemele sănătății, condusă de ministrul de resort, Omar Boudjellab, aflată în vizită la Pekin — relatează agenția „China Nouă".

In orașul islandez Vestmannaeviar 
a început o vastă acțiune de înde
părtare a cenușii vulcanice care la 
începutul anului a acoperit locali
tatea. După cum se vede în1 foto
grafie, cenușa este îndepărtată prin 

pomparea apei de mare.

La sfîrșitul adunării, participant» au adoptat textul unui mesaj adresat de populația Kromerizului locuitorilor orașului înfrățit Rîmnicu- Vîlcea prin care iși reafirmă sentimentele de gratitudine pentru. jertfele date de poporul român la eliberarea orașului și transmit calde felicitări și urări de noi succese in muncă cu ocazia acestei aniversări.

închiderea lucrărilor Congresului A.K.F.M., în cadrul căruia a luat cuvîntul.
BUDAPESTA 23. — Corespondență de la ’ A. Pop) ' — Luni s-a deschis la magazinul universal din Debrecen „Săp- tămina cooperației de consum din Republica Socialistă România". Organizată pentru a doua oară în Ungaria, Săptămîna cooperației de consum române constituie un bun prilej de a prezenta publicului ungar tl. bogat sortiment de bunuri de consum românești. La festivitate au participat Ion' Rădulescu, vicepreședinte al CENTROCOOP, și Mihaly Bartolak, vicepreședinte al Uniunii naționale a cooperativelor de consum din R. P. Ungară (SZOVOSZ).

dezbătut unele acțiuni 
concrete de luptă îm
potriva poluării : fi
xarea procentului 
maxim de plumb in 
carburanți, zgomotul 
produs în orașe de 
automobile și motoci
clete etc.

Comentind rezulta
tele reuniunii de la 
Bruxelles, ziarele pa
riziene remarcă atitu
dinea .Franței care, ..la 
fel ca și in alte dome
nii ale cooperării in- 
tercomunitare, a rele
vat primejdia unor ac
țiuni cu caracter inte- 
graționist, a unor de
cizii luate deasupra 
guvernelor. Drept ur
mare, declarația co
mună prevede că nu
mai o parte din acți
uni vor fi desfășurate 
la nivel comunitar, 
cealaltă parte fiind 
de competenta fiecă
rui guvern in parte. 
Arătînd că ,,noțiunea 
de mediu înconjură
tor este destul de e- 
lastică, iar programul 
destul de amplu, pen
tru ca cei nouă parte
neri să aibă nouă in
terpretări diferite a- 
supra priorităților", 
ziarul „Le Figaro" con
chide că „numai ho- 
tăririle concrete vor 
permite să se vadă in 
ce măsură discuțiile 
de la Bruxelles au 
fost rodnice".

Paul 
DIACONESCU 

Paris

STAREA SĂNĂTĂȚII LUI W. ULBRICHTBERLIN 23 (Agerpres). — La. 23 iulie, agenția A.D.N. a dat publicității un buletin medical in care se relevă că în starea sănătății lui Walter Ulbricht, președintele Consiliului de Stat al R.D.G., nu a intervenit nici o modificare esențială.Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.. a făcut, la 23 iulie. o vizită lui Walter Ulbricht, președintele Consiliului de ?tat al R.D.G., grav bolnav.După cum transmite agenția A.D.N., Erich Honecker i-a transmis lui Walter Ulbricht cele mai călduroase salutări și urări din partea' membrilor Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.
R. P. POLONĂ

ÎNCHEIEREA adunării 
TINERILOR FRUNTAȘIVARȘOVIA 23 (Corespondență de la Gh. Ciobanu). — La 23 iulie, la Cracovia a avut loc festivitatea de închidere a adunării tinerilor fruntași în producție și învățătură din întreaga Polonie. Timp de cinci zile participant» au luat parte la numeroase manifestări, momentul culminant constituindu-1 intilnirea cu conducerea de partid și de stat. în frunte cu E. Gierek, H. Jablonski și P. Jaroszewicz. Cu acest prilej, reprezentanții tineretului din întreaga Polonie au raportat îndeplinirea angajamentelor asumate și au subliniat hotărîrea tinerei generații de a traduce cu consecvență în viață programul trasat de cei de-al 6-lea congres al partidului și prevederile celei de-a 7-a plenare a C.C. al P.M.U.P.
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