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AUGUST-lUNASnNTlEBELimUlZI!
EXEMPLUL ÎNAINTAT GĂSEȘTE ECOU: 

„Ne angajăm și noi să lucrăm in zilele de 23 și 24 august 
la toate obiectivele"

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

Constructorii Combinatului 
siderurgic din GalațiColectivul de constructori ai Combinatului siderurgic din Galați, analizind rezultatele muncii desfășurate pină în prezent — in lumina sarcinilor stabilite în ședința Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 2 august 197.3, a indicațiilor dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — a hotărit, dat fiind rezultatele pe care le are la unele obiective industriale, să lucreze în zilele de 2.3 și 24 august 1973. Hotărirea noastră este să întîmpinăm marea sărbătoare cu noi fapte și succese în producție, dind în lunile august și septembrie o producție suplimentară Ia construcții-montaj în valoare de 7 milioane lei.Prin întreaga noastră activitate, răspundere și pasiune, ne angajăm să îndeplinim cincinalul înainte de termen.

întreprinderea județeană de 
construcții-montaj BotoșaniCa răspuns Ia recenta chemare adresată de către Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, de către dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, luind cunoștință

de recenta inițiativă patriotică a constructorilor bucureșteni de a intensifica eforturile pentru recuperarea restanțelor la obiectivele de investiții aflate in execuție, adunarea generală din 8 august a.e. a reprezentanților oamenilor muncii din cadrul întreprinderii județene de construcții-montaj Botoșani a hotărit in unanimitate ca, in zilele de 2.3 și 24 august, toți lucrătorii șantierelor botoșănene să lucreze efectiv la toate obiectivele industriale, agrozootehnice și social-cultu- rale. astfel incit cel de-al treilea trimestru al acestui an să insemne realizarea integrală a planului de construcții-montaj pe cele 9 luni.Vom face totul pentru ca volumul de construcții-montaj al anului 197.3 să fie realizat integral.
întreprinderea de construcții- 

montaj nr. 5Ținînd seama de sarcinile importante ce revin întreprinderii noastre pe anul 197.3, pentru a traduce in fapt indicațiile date in ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 2 august 1973, adunarea generală a reprezentanților salariaților din întreprinderea de construcții-montaj nr. 5 a hotărit ea in zilele de 2.3 și 24 august 1973 să se lucreze la toate obiectivele, in condițiile unei zile de lucru normale.în acest mod, întreprinderea noastră va putea să devanseze în continuare predarea apartamentelor față de planul de stat, asigurind realizarea in condiții corespunzătoare a sarcinilor de plan pe anul 1973 la toți indicatorii.

DECRETUL CONSILIULUI DE STAT 
PRIVIND' CONFERIREA TITLULUI

DE „EROU AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA"Pentru îndelungata și rodnica activitate desfășurată In mișcarea revoluționară, pentru contribuția deosebită adusă la întărirea partidului și a unității sale, la făurirea și dezvoltarea statului nostru socialist, precum și la înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate In patria noastră,cu prilejul împlinirii vîrstei de 65 de ani,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se conferă titlul de „Erou al Republicii Socialiste România" tovarășului Chivu Stoica, președintele Comisiei Centrale de Revizie a Partidului Comunist Român.
Președintele Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

IN 1NT1M PI NAREA MARII SĂRBĂTORI

Vești bune de pe șantierele țării

A INTRAT IN FUNCȚIUNE 
EXPLOATAREA MINIERĂ 

TURȚ - SATU-MAREPrima exploatare minieră din județul Satu-Mare a fost inaugurată ieri, 9 august, în localitatea Turț. La festivitatea care a avut loc cu acest prilej au participat tovarășii Iosif Uglar, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Satu-Mare al P.C.R, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși locuitori. In- fruntind numeroase greutăți, colectivul de mineri și sondori geologi de aici a reușit ca, în cinstea „Zilei minerului" și a sărbătorii de la

23 August, să pună în funcțiune noua exploatare cu un avans de două luni de zile. Citeva date tehnice : au fost săpate galerii de peste 8 000 metri. 1 500 metri suitori și s-au executat aproape 15 km foraje. în noua unitate minieră vor lucra sute de salariați care au asigurate condiții de muncă și de viață dintre cele mai bune.
LUCRĂRILE - IN AVANS 

FAȚĂ DE GRAFICUnul dintre obiectivele industriale aflate in construcție pe platforma industrială a orașului Vaslui este întreprinderea de ventilatoare și instalații de ventilație. Pe șantierul acestui obiectiv, prima întreprindere de construcții de mașini din Vaslui, toate lucrările de construcție și montaj sint in avans față de graficul de execuție. Ing. Adrian Dumitriu, directorul întreprinderii, ne-a relatat că pină in prezent s-a realizat 60 la sută din volumul total al investiției, planul de investiții pe acest an fiind îndeplinit. în acest fel, constructorii din Vaslui și-au onorat angajamentul asumat în cinstea zilei de 23 August.

IN TOTAL, PESTE 200 ZILE 
CÎȘTIGATEColectivul de constructori și mentori de la Centrala termo- ele'clrieă Turceni întimpină ziua de 23 August cu toți indicatorii de plan depășiți și cu peste 200 zile avans față de graficele de execuție la diferite obiective. Dintre a- cestea menționăm sala turbinelor, unde fațada principală a fost terminată cu un avans de două săp- tămini față de grafic, frontonul fix al sălii mașinilor, la care betonarea de umplutură s-a încheiat cu a- proape 30 zile mai devreme, corpul intermediar al clădirii principale, unde termenul este devansat cu 20 de zile. Cu o lună mai devreme a început și betonarea de egalizare a fundației cazanului nr. 1 — cel mai mare din țară.

„PREMIERĂ" INDUSTRIALĂ 
LA FĂGĂRAȘO nouă premieră industrială a avut loc recent la Făgăraș. Noua secție pentru fabricarea utilajelor din poliesteri armați cu fibre de

sticlă, amplasată in incinta întreprinderii de utilaj chimic, a fost pusă in funcțiune. Unitatea, prima de acest fel din țara noastră, este dotată cu agregate și instalații moderne, care-i vor asigura un grad inalt de mecanizare și automatizare și este prevăzută pentru o capacitate anuală de 1 000 tone de utilaje cerute de industria chimică și alimentară. Lucrările de construcții au fost executate de un colectiv al Trustului de construcții industriale și montaj Brașov.
APARTAMENTE 

PREDATE ÎNAINTE 
DE TERMENMuncitorii, tehnicienii și inginerii de pe șantierele Trustului local de construcții Craiova întimpină măreața sărbătoare cu realizări deosebite in muncă. In cartierul Craiovița Nouă au fost predate, in avans cu 30 de zile față de grafic, 20 de apartamente, iar pină la 23 August, numărul acestora va spori cu incă 120 de apartamente.

• In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, conducerea partidului și statului nostru a cinstit împlinirea vîrstei de 65 de ani a tovarășului Chivu Stoica, vechi militant al partidului, al mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră.Solemnitatea decernării titlului de „Erou al Republicii Socialiste România" sărbătoritului, care a avut loc joi după-amiază, a reunit pe tovarășii Emil Bodnaraș. Manea Mănescu, Gheorghe Rădulescu, Maxim Berghianu, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica. Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Constantin Băbălău, Petre Blajovici, Cornel Burtică, Mihai Dalea și Mihai Gere. Constantin Pîrvulescu și Emil Popa — militanți din ilegalitate ai partidului și ai mișcării muncitorești. piembri ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai guvernului, prim-secretari ai unor comitete județene de partid, cu soțiile.

în aplauzele celor prezențl, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a înmînat înalta distincție conferită tovarășului Chivu Stoica, președintele Comisiei Centrale de Revizie a Partidului Comunist Român, pentru îndelungata și rodnica activitate desfășurată în mișcarea revoluționară, pentru contribuția adusă la întărirea partidului și a unității sale, la făurirea și dezvoltarea statului nostru socialist, precum și la înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, cu prilejul împlinirii vîrstei de 65 de ani.Tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a îmbrățișat cu căldură pe tovarășul Chivu Stoica.„Doresc să le felicit in mod călduros — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — în numele condu

cerii noastre de partid și'de stat, al meu personal și să-ți urez multă sănătate, viață îndelungată, multe succese in întreaga activitate pentru a contribui Ia înfăptuirea programului de dezvoltare socialistă a României".Adresîndu-se secretarului general al partidului, tuturor celor prezenți, tovarășul Chivu Stoica a spus :„Sint stăpînit de emoție. Țin să mulțumesc călduros, din adincul conștiinței mele, pentru această înaltă atenție si pentru distincția ce mi s-a acordat de către partid, în frunte cu secretarul său general. tovarășul Ceaușescu- Mă voi strădui să muncesc cu și mai multă abnegație și devotament pentru a asigura succesul partidului nostru .și al clasei muncitoare din România".După solemnitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut cordial cu sărbătoritul.
Masă oferită de Comitetul Executiv 

al Lt al P.C.R.

____________________

Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român a oferit, joi seara, o masă tovărășească cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere a tovarășului Chivu Stoica, președintele Comisiei Centrale de Revizie a Partidului Comunist Român, vechi militant al partidului, al mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră.Au luat parte tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bodnaraș. Manea Mănescu, Gheorghe Rădulescu, Maxim Berghianu, Pe

tre Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Constantin Băbălău, Petre Blajovici, Cornel Burtică, Mihai Dalea și Mihui Gere, Constantin Pîrvulescu și Emil Popa — militanți din ilegalitate ai partidului și ai mișcării muncitorești, membri ai C.C. al P.C.R., ai. Consiliului de. Stat și ai guvernului, prim-secretari ai unor comitete județene de partid, cu soțiile.Cu acest prilej, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Chivu Stoica au rostit toasturi.

In timpul mesei s-a toastat, de asemenea, pentru Partidul Comunist Român, pentru continua întărire a rolului său conducător în întreaga | viață politică, economică și socialăi a României socialiste, pen-, tru clasa noastră muncitoare, pentru făuritorii bunurilor materiale și spirituale, pentru minunatul nostru popor, care, înfăptuind neabătut politica partidului, făurește societatea socialistă multilateral dezvoltată.Conducătorii de partid și de stat l-au felicitat cu căldură pe sărbătorit.
Ați văzut, desigur, superbele porți maramureșene. Le-am văzut și noi, acum, încă o dată ; și le-am privit cu mai multă luare aminte — aici, la ele acasă, sub soarele și in pămîntul lor. în arhitectura lor sublimă, incrus- tațiile condensează infinite simboluri ; zilele și evenimentele trec prin aceste porți și rămîn în fibre de stejar. Am avut mereu sentimentul că tot ce se întîmplă acum prin aceste ținuturi este făcut ca să merite trecerea, spre eternitate, pe sub arcurile de triumf ale milenarelor porți maramureșene.Și așa am deschis pe rînd porțile Maramureșului. mereu către un alt orizont...

Poarta spre un o- 
rlzonî de istorie 
IWUO * turnai în ultimii 12 ani județul Maramureș a beneficiat de peste zece miliarde lei investiții.e Producția globală industrială a județului este de 7.5 ori mai mare decit cu 25 de ani în urmă. (Volumul producției anului 1938 este realizat acum In numai 17 zile).« Producția de minereu extras este de 18 ori mai mare decit in 1948.

k..... ....   —

• Industria constructoare de mașini — inexistentă în 1947 — deține azi peste zece la sută din volumul producției industriale a județului. (Ea realizează, printre altele, utilaje complexe pentru industria minieră și de preparare a minereurilor, mașini de ri-

la de Maramureș cucerește piețele lumii).• Din fondurile și creditele acordate de stat, in ultimii 12 ani, au fost construite 18 000 de apartamente. Ceea ce înseamnă’ apariția unui oraș cu peste 54 000 de locuitori.• Locuitorii satelor ma-

și frumos cintec moroșan. Sensul a ceea ce de mult susține acest cintec se referă la dragoste și destoinicie (Baia Mare-i oraș mare / nici o fată drăguț n-are / Sighetu-i oraș micuț / toată fata-i cu drăguț...). Cu vremea insă, cu vremea noastră, firește,
Inscripție pe o poartă 

maramureșeană
dicat și transportat piese auto pentru automobile ..Dacia" și autocamioanele „Roman").• Baia Mare a devenit unul dintre centrele puternice ale industriei chi- mico-metalurgice. (Producția de cupru este acum de aproape 15 ori mai mare decit in 1948).• Lemnul este una din marile bogății ale Maramureșului. exploatat și valorificat acum superior. (Mobi-

ramureșene și-au construit, in anii socialismului, peste 22 000 de case.e In 1972, volumul mărfurilor vindute populației a fost de zece ori mai mare decit în 1948.
Poarta către pre

zent sintem 'a Sighetul Marmației... „Cîtu-i Mara- mureșu / nu-i oraș ca Si- ghetu..." spune un vechi

afirmația a căpătat și alte sensuri. Sighetul nu se inai poate compara acum iiici cu sine. Ultimii ani -au modelat înfățișarea pe măsura prezentului socialist. i-au amplificat dimensiunile și’ aspirațiile.— Municipiul nostru tinde acum să devină o cetate a industriei. ne-a spus primul secretar al comitetului municipal de partid, tovarășul Ion Ulici. S-a construit aici un com

binat de prelucrare a lemnului ; dintr-o făbricuță de tricotaje s-a dezvoltat acum o întreprindere adevărată. Pe scurt, astăzi avem șapte întreprinderi, dintre care cinci de însemnătate republicană...Zilele trecute, Ion Ulici a participat la o ședință a biroului județean de partid.— Ce s-a discuta.t acolo, tovarășe prim-secretar ?— In esență, lupta cu timpul. în special în domeniul investițiilor. Unitățile din construcții și-au reașezat graficele de lucru în așa fel incit să poată da în avans unele capacități de producție. Rezultatul ? O producție de zeci de milioane de lei înainte de termen. In rest, probleme curente privitoare la angajamentele oamenilor muncii din județ de a încheia cincinalul cu șase luni mai devreme...
Poarta muncii.Ne-am intîlnit la Sighet, in aceeași sală, doi reporteri și 12 oameni din Sighet. cu diverse funcții și ocupații și am discutat.— Care sint titlurile dumneavoastră de mindrie ? l-am întrebat pe Gheorghe
Mihai CARANFIL 
Octav GRUMEZA

(Continuare în pag. a IV-a)

Toastul tovarășului Nfcolae CeaușescuDragă tovarășe Chivu Stoica,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Astăzi, linul dintre vechii mili- tanți ai partidului nostru, tovarășul Chivu Stoica, împlinește, după cum știți, 65 de ani. Desigur, vîrsta, in sine, este importantă : esențial este insă că in acești 65 de ani. tovarășul Chivu Stoica a desfășurat o intensă activitate în rîndurile mișcării noastre revoluționare, ale Partidului Comunist Român. Aniversăm, deci, nu numai împlinirea a 65 de ani de la nașterea sa, ci și un număr mare de ani pe care i-a dedicat cauzei clasei muncitoare, cauzei partidului, socialismului.Ținind seama de activitatea pe care Chivu Stoica a desfășurat-o in mișcarea revoluționară, in anii construcției socialiste — în diferite funcții de conducere pe care le-a îndeplinit într-o serie de domenii — conducerea partidului și statului au ținut să marcheze a- cest prilej in mod deosebit, decer- nindu-i titlul de „Erou al Republicii Socialiste România". Această distincție cred că vorbește de. la sine despre înalta apreciere pe care partidul, conducerea sa o dau activității tovarășului Chivu Stoica.Fără îndoială, cu toții — sau cei mai multi — cunoaștem îndeaproa

pe activitatea pe care a desfășurat-o tovarășul Chivu. Mulți din cei ce se află aici au lucrat direct cu el in diferite domenii de activitate ; sintem aici cițiva care il cunoaștem din anii ilegalității, din închisori, din lagăre. Știm că întotdeauna Chivu Stoica a acționat pentru a-și aduce contribuția la întărirea partidului, a unității sale, iar in anii de după 23 August la dezvoltarea și consolidarea statului nostru socialist.Poporul român a obținut, intr-adevăr, succese mari in construcția societății socialiste și a trecut la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Se înfăptuiește cu succes programul elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului. Putem spune că partidul nostru își îndeplinește in bune condiții rolul său de forță politică conducătoare a întregului popor, a întregii noastre societăți. Menționez aceasta pentru că. in activitatea sa. tovarășul Chivu a adus o contribuție însemnată la întărirea și dezvoltarea partidului. El a înțeles întotdeauna că întărirea partidului, a unității și a forței sale este o condiție sine qua non a capacității de luptă a partidului, a îndeplinirii cu succes a rolului său conducător in întreaga viață politică, economică și so
cială.

Ca activist provenit din rindu- rile clasei muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre socialiste — tovarășul Chivu Stoica a îndeplinit și însărcinări directe in conducerea diferitelor organizații muncitorești, a organizațiilor sindicale ; el a acționat întotdeauna pentru îndeplinirea liniei politice a partidului de creștere a rolului conducător al muncitorimii, de asigurare a condițiilor pentru ca forța politică conducătoare a societății — clasa muncitoare — să-și poată îndeplini misiunea sa istorică in patria noastră. Știm bine că clasa noastră muncitoare iși îndeplinește minunat rolul de exponent al întregii națiuni, de conducător ni construcției societății noi.Partidul nostru acordă atenție a- lianței muncitorilor cu țăranii, considering aceasta ca un factor primordial pentru asigurarea dezvoltării construcției socialiste. Am acordat și acordăm, de asemenea, o mare atenție intelectualității,formării unei intelectualități noi, strîns legate de clasa muncitoare, de țărănime. Trebuie spus că intelectualitatea noastră. în strinsă alianță și in colaborare cu muncitorimea și țărănimea, își aduce contribuția de mare preț la tot(Continuare in pag. a V-a)
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FAPTUL

La kilo
metrul 366Plouase cu găleata, toată noaptea. Nemaiputind merge pe drumul desfundat, Petru Mitri- că, din comuna Hălăucești (Iași), se îndrepta spre gară pe 

o potecă de-a lungul liniei ferate. Deodată, ajuns în dreptul kilometrului 366, văzu o porțiune de teren spălată de viitura apelor, peste care șinele de cale ferată rămăseseră suspendate numai pe traverse. în depărtare se auzea șuieratul locomotivei de la trenul nr. 5001. Alergînd in întîmpinarea trenului, omul a. început să facă semne disperate cu mina, să-și fluture hainele. Din fericire, văzindu-1, mecanicul locomotivei a oprit garnitura la timp, evitindu-se un grav accident.
„Ajutor 
reciproc4*

Nu o dată, Vasile Betiu, an
gajat la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, a vrut să facă un 
împrumut la C.A.R. din com
binat, dar de fiecare dată iși 
spunea : „lmprumutu-i bineve
nit, dar trebuie restituit. Nu 
s-ar putea și altfel ?“ Întreba
rea l-a chinuit nu numai pe 
el, ci și* pe sofia sa, Floarea. 
Nu se știe precis cui i-a venit 
primul ideea precum că, dacă 
C.A.R. înseamnă casă de ajutor 
reciproc, asta nu înseamnă că 
oamenii nu trebuie să se mai 
ajute și singuri. Iar ei, fiind și 
soți, se pot ajuta și reciproc. 
Ba, colac peste pupăză, fără să 
vrea, le-au dat o mină de aju
tor insuși contabilul N. Drașo- 
veanu și însăși casiera C.A.R., 
M. Mihăilă, care lăsaseră peste 
noapte — contrar prevederilor 
legale — un mare monetar in 
casă, din care cei doi soți au 
sustras 206 000 lei. Deși nu se 
știe cine a avut primul ideea 
unui astfel de „împrumut", 
acum se știe precis ce-i așteap
tă, dar nu in familie. Fiecare, 
la locul lui, cu porția lui. Vor
ba lor : să se mai ajute și sin
guri...

Cine-i 
„încalță44 ?De aproape un an, Victor Tă- .năsescu (str. Barbu Urleanu 19, ’București) se tot antrenează ir.ind pentru alpinism, cind pentru slalom, probele fiind trecu

te peste mormanul de smoală (.uitat" de cei care au asfaltat jstrada și i-au blocat Iui V.T. ^poarta și ieșirea in stradă. Și "Uite așa, V.T. s-a tot antrenat ((Citește „cocoțat") pe morman o țzi, două, nouă și-ncă nouăzeci 'Și nouă, pînă a venit primăvara ‘și, odată cu ea, soarele, și odată iu soarele înmuierea smoalei. al :Cărei lipici l-a descălțat pe V.T. Cînd de-un pantof, cind de-un papuc... Răspunsul Direcției drumuri și spații verzi a secto
rului 6, expediat pe 4 mai, pre- cîzînd ferm că pină la 15 mai smoala va fi ridicată, l-a făcut 
pe V.T. să sară in sus de bucu- 

•rie. Și, de atunci, tot sare, dar nu de bucurie, ci tot peste ^smoală. Nu știm dacă V.T. mai ,are „rezerve" de încălțări pentru lipiciul smoalei, dar cineva, vinovat, va trebui, totuși, „in- eălțat".
Auto..»
taxare

1-AR-105S. l-AR-1981, 1-AR-
1660, l-AR-1785. I-AR-425I,
l-AR-426, l-AR-5057, 1-AR-
3079... Sint numai citeva nume
re de autoturisme arădene. ai 
căror „apropitari" au fost invi
tați să oprească la un punct de 
control și să răspundă — pe 
bază de sinceritate, dar, mai 
ales, de acte verificate —; la ci
teva întrebări :

— Mașina-i particulară ?
— Absolut !
— Și pasagerii tot particu

lari ?
— Păi, să vedeți...
— Autorizație aveți ?
— Păi, să vedeți...
Ce era de văzut, s-a văzut. 

Si incă limpede : transport con
tra cost, ilegal.

După care, amendă la fie
care. Tot limpede și, mai ales, 
legal l

Ne imaginăm in mod firesc un colectiv de muncă asemenea unui organism viu, a cărui dezvoltare și perfecționare au loc pe fondul unor mișcări interioare, al apariției continue de idei noi, de inițiative valoroase, in care oamenii poartă intre ei un intens și rodnic dialog. Un dialog despre ei înșiși, despre cum se poate munci azi mai bine decît ieri și miine mai cu spor decit azi, despre greutăți care trebuie învinse și succese care se cer amplificate.Am recunoscut în conducătorii acestui dialog — la uzina bucureșteană „Grivița roșie", ca și pretutindeni în țară — pe cei ce reprezintă nervul vital al colectivului, inima Iui vie. fermentul climatului robust de muncă și căutări pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen — i-am recunoscut pe comuniști. Reușitele de pină acum — realizarea in Întregime, în cinstea marii sărbători de 23 August, a angajamentului anual la producția globală și la țroduc- ția-marfă — dau măsura strădaniei lor, a forței organizației de partid de aici.I-am întrebat pe mai mulți comuniști de la uzina de utilaj chimic „Grivița roșie" : prin ce considerați că este puternică organizația dv. de partid ?— Prin forța de convingere și capacitatea de a-l face pe oameni să lupte, toți ca unul, pentru îndeplinirea obiectivelor pe care totei, comuniștii, șl le-au propus — este de părere maistrul Mircea Cernătescu din secția a doua prelucrări mecanice.îl invităm pe interlocutor să se refere la o situație concretă.— Iată, în momentul de față — ne spune el — una din preocupările noastre de căpete.nie este aceea de a economisi cit mai mult metal. Nu de mult, în luna iunie, cind secția a avut de executat 400 de piese din bronz, colectivul a hotărît să le confecționeze numai din materiale economisite. Veți spune că e ceva firesc. Desigur, dar cum să izbutești într-o asemenea acțiune fără să pui în mișcare forța de convingere și de mobilizare a organizației de partid 7 Printr-o muncă politică stăruitoare, prin argumente ilustrate pe viu, oamenii au fost ajutați să înțeleagă temeinic de ce este necesar să economisim metal, ce obligații decurg din aceasta pentru fiecare, la locul său de muncă. Efortul suplimentar — în cazul acesta pentru dimensionarea corectă a pieselor din materialele economisite — a devenit astfel un efort conștient, gindit, o cauză a colectivului, a fiecăruia. Și am izbutit: numai la această lucrare,

economiile s-au cifrat la aproape 100 000 lei.— Eu aș spune că organizația noastră este puternică prin exemplul personal, înaintat, pe care-l oferă in toate privințele comuniștii — declară strungarul Vasile Borș, membru al comitetului de. partid din uzină. Aș merge chiar mai departe. spunînd că fiecare in felul lui este un ambițios, un om care nu-și găsește liniștea și nu arc astimpăr pină nu izbutește in ceea ce și-a propus, oricit ar fi de greu, oricite eforturi i s-ar cere.Așa am aflat despre citeva fapte ale ..ambițioșilor" din uzină....Zile fierbinți in secția a doua prelucrări mecanice utilaj. Brigada lui Ion Cazachievici execută o co

in producție. S-a dovedit, și de data aceasta, că alegerea a fost bună. Stoian a reușit la tineri un transplant din propria-i ambiție : „Ce ziceți. băieți, sintem noi mal nepri- cepuți, mai puțin capabili decit ceilalți Ajutați, îndrumați, tinerii au dat răspunsul prin fapte. Rind pe rind, s-au aliniat la exigențele șefului lor de brigadă....La „Grivița roșie" s-a născut, cu doi ani în urmă, inițiativa constituirii brigăzilor de producție și e- ducație socialistă. La ora actuală. Întregul colectiv de muncitori este cuprins in asemenea brigăzi, iar in fruntea lor se află cei mai apreciați comuniști.— Cind vorbim de tineri să nu arătăm cu degetul spre ei, ci spreO întrebare de reporter;
-PRIN CE ESTE PUTERNICĂ 
ORGANIZAȚIA DE PARTID?Și un răspuns dat de viată:
-PRIN CALITĂȚILE MORAL- 

POUȚICE ALE COMUNIȘTILOR

și aceasta o modalitate de a cultiva in rindul tinerilor, al intregu- lui colectiv, spiritul revoluționar în înțelesurile lui noi. de a Împleti tradiția cu prezentul" — ne împărtășea comunistul Gheorghe Toader, de 45 de ani in uzină, participant la luptele muncitorești din 1933.— Prin ce este puternică organizația de partid ? — repetăm întrebarea, primind de fiecare dată noi și noi răspunsuri.— După părerea mea, organizația noastră de partid este puternică și prin justețea obiectivelor propuse întregului colectiv, prin capacitatea de a organiza și valorifica intreg potențialul uman in vederea înfăptuirii pină la capăt a sarcinilor decurgind din hotăririle partidului — este de părere tovarășul IIie Bologa, locțiitor al secretarului comitetului de partid din uzină.O anumită experiență a determinat organizația să insiste Îndeosebi asupra acestui din urmă aspect. La timpul cuvenit, comitetul de partid și comitetul oamenilor muncii au dezbătut problema deosebit de importantă a întăririi răspunderii fiecărui membru al colectivului față de calitatea producției. Au fost stabilite un șir de măsuri politico- organizatorice judicioase, temeinic fundamentate. După untimp — surpriză : cele maimulte dintre acestea nu-și găsiseră împlinirea, și, firește, nici rezultatele nu erau pe măsura așteptărilor. Acest caz, cit și altele semnalate in organizațiile de bază au atras atenția a- supra necesității unei organizări temeinice a muncii, repartizării cu discernăminl a sarcinilor fiecărui membru de partid, intensificării controlului asupra felului cum ele se îndeplinesc — laturi ale muncii de partid unde atit comitetul din uzină, cit și birourile organizațiilor de bază mai au suficiente disponibilități....Citeva înțelesuri, nicidecum exhaustive, care ’definesc forța organizațiilor de partid, capacitatea lor de a-și îndeplini rolul de conducător la locul de muncă. Și, de fiecare dată. întrebîndu-i pe alții și întrebindu-ne pe noi prin ce este puternică organizația de partid, ne vin . în minte cuvintele secretarului general al partidului : „Partidul nu este nici mai bun, nici mai rău decit sintem noi, clarviziunea sa este clarviziunea colectivă a membrilor săi. a conducerii sale. Sintem astăzi intru totul îndreptățiți să afirmăm : partidul este poporul, reprezentat prin cei mai buni fii ai săi".
Maria BABOIAN

'agendă cetățenească]

Locuinje noi in municipiul Drobeta Turnu-Severin

mandă de celule de electroliză.-Treburile se cam poticnesc. Sfirșitul lunii bate la ușă și planul e in pericol. Comunistul Cazachievici nu a- lege calea lamentării față de greutăți. ori aceea a justificării neajunsurilor. „Pe noi nu trebuie să ne împingă nimeni de la spate — le spune oamenilor. Ne cunoaștem datoria și ne-o vom face cu orice preț". Bilanțul lunii a consemnat îndeplinirea planului. E drept, cu prețul multor ore petrecute in plus in u- zină de șeful de brigadă, de alți comuniști. Tenacitatea, abnegația membrilor de partid, decizia cu care au acționat, in momentele mai grele au constituit factorii de garanție ai succesului....Frezorul Ion Stoian face parte dint.r-o altă categorie de ambițioși : a celor veșnic nemulțumiți de rezultatele obținute la un moment dat. Autoexigență însoțită cu exigența față de ceilalți reprezintă condiția lui de a urca, din două-n două, treptele perfecționării profesionale și umane. Tocmai pe această trăsătură a mizat organizația de partid atunci cind. acum două luni, i-a încredințat conducerea unei brigăzi de tineri frezori care nu strălucea nici prin disciplină, nici prin rezultatele

noi ; să ne gindim la modul cum ne-am ocupat de formarea lor — îmi spunea cazangiul Gheorghe Leonte, secretarul organizației de bază nr. 10.într-adevăr. la „Grivița roșie" organizațiile de partid și-au verificat capacitatea de inrîurire asupra tinerilor prin acțiuni sistematice, judicios concepute și coordonate. S-a văzut. întii ce poate fiecare și s-au încredințat tinerilor lucrări pe măsură, in așa fel ca nici unul să nu rămină sub normă și, ca atare, sub cîștigul de bază. După această e- tapă s-a mers mai departe : multora. celor mai buni in primul rind, li s-au încredințat lucrări de categorie superioară pregătirii lor, pe care au fost ajutați să le execute. Spre sfirșitul anului trecut s-au încercat cu tinerii lucrări pe care nu le executaseră pină a- tunci decit muncitori vîrstnici. De pildă, piese pentru rezervoare subterane de joasă presiune, foarte pretențioase din punct de vedere tehnic și necesitînd o execuție de mare precizie. Rezultatul ? în aceste condiții, atelierul de prelucrări mecanice și-a realizat planul anual (cu 30 de zile mai devreme, iar tinerii respectivi au dobindit o incadrare superioară, pe drept meritată. „Este
NOUTĂȚI ÎN COMERȚUL TIMIȘOREANPreocuparea constantă a factorilor de răspundere din comerțul timișorean pentru diversificarea rețelei și ridicarea nivelului de servire inscrie noi date și fapte la capitolul realizări. După cum aflăm de la direcția comercială județeană, zilele acestea la Timișoara s-a deschis o ceainărie, unde se prepară zilnic diferite feluri de ceaiuri și se servesc 14 sortimente de prăjituri și produse de patiserie dietetice, după rețete alcătuite sub supravegherea personalului de specialitate de la clinica de boli de nutriție. O ■ altă noutate de ultimă oră o constituie prezența. incă din primele ore ale dimineții. în punctele cele mai aglomerate ale orașului, a unul număr de 10 cărucioare-chioscuri pentru vinzarea produselor de panificație. într-un viitor apropiat, numărul acestor cărucioare- chioșcuri se va dubla. S-au materializat și mă-

surile stabilite de organele locale privind creșterea desfacerii de produse semipreparate de tip ..Gospodina". în prezent. asemenea produse pot fi procurate sortiment, prin diul a 24 de unități, amplasate în aproape toate cartierele orașului. Demn de notat este și faptul că, odată cu extinderea la 116 a numărului de magazine alimentare și nealimentare cu program zilnic de funcționare de 12 și 16 ore, s-a asigurat ca in zilele de duminică 80 la sută din rețeaua comercială alimentară a Timișoarei să fie deschisă pentru cumpărători minimum 4 ore. La acestea se adaugă magazinul „Mercur", de asemenea deschis duminica, între orele 9—12. care oferă spre vinzare aproape toate grupele de mărfuri nealimentare.
Cezar IOANA 
corespondentul

' „Scînteii"

intr-un larg interme-

MEHEDINȚI: Un 
frumos bilanț 

obștescAproape zi de zi, cetățenii din orașele, comunele și satele județului Mehedinți participă efectiv la realizarea unor importante o- biective in cadrul vastei acțiuni de gospodărire și înfrumusețare a localităților. Bilanțul realizărilor pe perioada care a trecut din acest an consemnează : 25 690 mp construcții de străzi, peste 35 990 mp tro- .tuare, drumuri noi construite pe o lungime de 36 km. 1 122 podețe reparate, 352 fîntini noi și reame- najate. taluzări de maluri pe mai bine de 475 000 mp. peste 460 000 pomi fructiferi și arbori ornamentali plantați pe traseele turistice, pe marginea străzilor și drumurilor. amenajarea a 50 noi baze sportive. S-au efectuat totodată ample lucrări de modernizare a intrărilor în orașe și comune, in noile cartiere de locuințe și locurile de agrement. Valoarea obiectivelor realizate prin muncă voluntar- patriotică in orașele și comunele județului depășește pină acum 75 000 000 lei. S-a îndeplinit astfel peste 86 la sută din angajamentul anual asumat în întrecerea pe țară pentru buna gospodărire și Înfrumusețare a localităților. Locuitorii din orașul Orșova și comunele Bala, Girla Mare și Balta și-au realizat integral angajamentul pe întregul an. La obiectivele care se realizează cu fonduri de investiții — creșe. grădinițe, școli, dispensare umane, canalizări și altele — s-au realizat, prin munca voluntară a cetățenilor, economii în valoare de peste 1.6 milioane lei.
Virgil TATA.RU 
corespondentul „Scinteii*

ARAD: Se îmbu
nătățesc serviciile 

publiceComitetul județean Arad al P.C.R., cu sprijinul organelor locale de specialitate, desfășoară, în această perioadă, o intensă activitate menită -să contribuie la stabilirea și aplicarea in practică a unor măsuri corespunzătoare, eficiente, cu privire la îmbunătățirea activității sectoarelor de servire publică. în centrul preocupărilor se află găsirea unor noi posibilități de dezvoltare a serviciilor care vin in ajutorul femeilor salariate, ușurin- du-le munca în gospodărie și asi- gurindu-Je astfel timpul necesar educării copiilor, pregătirii lor profesionale și culturale. în ceea ce privește sectorul circulației mărfurilor. se vor extinde formele rapide și moderne de vinzare. Astfel, pină la sfirșitul anului vor fi date în folosință 4 noi magazine alimentare cu autoservire (in cartierele Gai și Aradul Nou. in noul cvartal de locuințe din Calea Aurel Vlaicu și in zona spitalului de pediatrie. în- sumind peste 1 020 metri pătrați spații utile) și se vor reprofila in magazine cu autoservire un număr de alte 4 unități alimentare existente. (Prin darea in folosință a aces

tor unități, numărul magazinelor alimentare cu autoservire din Arad se va dubla). în intreprinderile unde majoritatea salariaților o constituie femeile — cum este cazul întreprinderii textile „30 Decembrie" — se va introduce sistemul primirii comenzilor pentru cumpărături la intrarea in schimb, cu preluarea mărfurilor la ieșirea din schimb, urmind ca pe baza sugestiilor primite din partea cumpărătoarelor și a experienței cars se va dobindi să se organizeze asemenea activități șl Ia fabrica de confecții, întreprinderea „Tricotajul roșu" și altele.în sectorul prestărilor de servicii, In cursul trimestrului IV, din acest an, în zona noilor blocuri de locuințe din Calea Aurel Vlaicu și in cartierul Bujac, din Arad, vor fi înființate 10 noi unități prestatoare de servicii, iar Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești și-a propus să extindă gama de servicii prestate la domiciliu, prin înființarea unor activități ca : reparații la instalațiile sanitare, electrice, de încălzire centrală, reparații de tapiserie, reparat îmbrăcăminte și lenjerie, ingrijitul copiilor etc.Uniunea județeană a cooperativelor de consum, prin unitățile din subordine, va organiza noi activități, sub forma muncii la domiciliu (in care vor fi atrase un număr mare de femei din mediul rural) : confecționarea de țesături și carpete populare (la Săvirșin și Gurahonț), broderii și macra- meuri (la Săvirșin), executarea de cusături cu motiv național (la Gurahonț și Zăbrani) etc.
Constantin S1MION 
corespondentul „Scinteii"

BISTRIȚA-
NÂSÂUD:

Drumuri noiConstructorii de drumuri si poduri de pe șantierele județului Bistrița-Năsăud raportează in cinstea zilei de 23 August noi succese: terminarea construcției unei moderne autostrăzi, dotată cu patru benzi de circulație, care străbate zona de vest a orașului Bistrița : asfaltarea a 25 990 mp străzi și trotuare in orașele Beclean. Năsăud, Singeorz-Băi și in mai multe comune și sate : construirea de noi drumuri comunale asfaltate intre localitățile Beclean—-Braniștea. Singeorzul Nou. Sinmihaiul de Cîmpie, Rodna—Șanț, Șieu—Sărata ș.a.în prezent, constructorii bistri- țeni fac intense pregătiri pentru a ataca cu un avans de a- proape o lună de zile construcția unuia dintre cele mai importante obiective rutiere din județ prevăzute pentru actualul cincinal : șoseaua montană Mureșenii Birgăului:— Colibița. drum destinat să asigure o mai bună accesibilitate spre stațiunea balneoclimaterică din Colibița, cit și spre exploatările forestiere și atractivele trasee turistice din munții Birgăului.
Ion ANGHEL 
corespondentul „Scinteii* 

-----  J

De Ia „mfîer- 
bîntare44, | 
la răcoareVenind cu „chef" acasă (și nu ■ era prima dată), Vasile Popescu i din București (Șoseaua Viilor 94) a provocat un scandal de po- I mină, după care și-a izgonit so- , (ia. Amenda primită pentru I „tulburarea liniștii publice" l-a I amețit și mai abitir pe V. P., ’astfel încît, imedit după ce mi- I lițianul a închis ușa, dumnealui s-a pornit pe un scandal și mai • „tulburător", izgonindu-și din I 
nou soția. Pentru a-i pieri cheful de asemenea chefuri și ’ pentru recidivă de înfierbîntare, 
i, s-au prescris citeva luni de răcoare, cu efect de calmare.

Rubrică redactată de
Petre POPA I
Gheorghe DAVID |
ți corespondenții „Scînteii"

„Vă comunicăm prin prezenta că numitul Ujică Dumitru este debitorul nostru cu suma de 991 090 lei. Vă rugăm să-i rețineți in continuare o treime din salariu"...„Prin prezenta vă facem cunoscut că debitorul nostru tov. ing. Ujică Dumitru a lichidat în întregime debitul pentru care noi am înființat poprire la dv...“.Am extras primul fragment dintr-o adresă a Grupului de șantiere con- strucții-montaj din Cîmpu- lung Moldovenesc datată din februarie 1971 : pe cel d ‘-al doilea, dintr-o altă adresă a aceleiași unități, din februarie 1973. Ambele hirtii au fost trimise Uzinei de construcții și reparații a utilajelor și pieselor de schimb din Vatra Dornei. Cine este „milionarul" din prima adresă și cum a reușit el ca. numai in doi ani, să lichideze un debit ieșit din comun cu numai o treime din salariul său in timp ce altora nu le-ar ajunge o viață de om pentru a scăpa de o datorie atit de mare ?Răspunsul la întrebare I-am aflat la amintita uzină dorneană. Dumitru Ujică este un tinăr inginer și răspunde in cadrul întreprinderii de probleme de investiții și reparații capitale. Din februarie 1971 a condus lucrările de dezvoltare a întreprinderii coor- donind execuția celor două hale noi, ceea ce a dus in final la dublarea capacității de producție a uzinei. Toate acestea ni le-a povestit Alexandru Ivănescu, inginerul-șef al uzinei, din cuvintele căruia se conturează portretul unui tinăr specialist comunist in contradicție cu prima impresie pe care ne-am făcut-o citind adresele din care am

spicuit la începutul acestor rinduri.— Și totuși, cum s-a in- timplat cu milionul ?— După terminarea facultății am venit la Vatra Dornei plin de entuziasm, de dorința de a lucra in specialitate, ca inginer hidrotehnic — ne spune inginerul Ujică. M-am bucurat foarte mult că mi se oferea șansa de a debuta in profesiune la un o- biectiv interesant, complex: alimentarea cu apă potabilă a orașului. Lucrarea trebuia terminată cit mai curind. Am sesizat in repetate rinduri. in cadrul ședințelor de lucru Ia nivelul conducerilor șantierului, grupului și chiar al trustului Suceava. numeroase nereguli in organizarea muncii, in aprovizionarea tehnico-materială. in ținerea evidenței consumurilor incă de la începutul șantierului, nereguli in relațiile proiectant-construc- tor-beneficiar. De fiecare dată primeam asigurări că totul se va termina cu bine. Numai că n-a fost așa.A fost cu totul altfel, promisiunile au rămas simple vorbe goale, iar vorbele nu se cos la dosar. S-au cusut în schimb in dosarul lui Dumitru Ujică nu mai puțin de zece dispoziții de reținere prin care i s-a pus în circă un milion de lei reprezentind depășiri de manoperă, de materiale și utilaje față de deviz.Desigur, și inginerului Dumitru Ujică ii revine o parte din răspundere pentru neținerea evidențelor cu limpezime de cristal. Dar de la această răspundere pină la imputarea u- nui milion imaginar e cale lungă. Pe baza expertizelor efectuate din dispoziția judecătoriei din Cimpulung Moldovenesc, «-a dovedit

că așa-zisele prejudicii pe care le-ar fi adus Dumitru Ujică sint, în măsură co- virșitoare, imaginare.L-am căutat pe Vasile Mihailiuc, fostul director al Grupului de șantiere din Cimpulung Moldovenesc, pentru a-i pune citeva întrebări.— Cum vă explicați că inginerul Dumitru Ujică a intrat pe mina justiției pentru o „pagubă" de un

— Eu personal, nu. Am lucrat impreună la Vatra Dornei aproape doi ani și știam că este un tinăr foarte cinstit. De altfel, eu n-am semnat decit două dispoziții de reținere. Celelalte opt au fost emise de către inginerul Vasile Doboș, fostul șef de grup. Știam deci că este nevinovat și totuși am semnat a- cele dispoziții de reținere

rea : n-ați șovăit cînd ați semnat acele hirtii știind că paguba globală ce urmează să fie recuperată st ridică la un milion de lei 7— Ba da. Am fost insă obligat să procedez in acest fel. in special in cazul recursurilor, deoarece o ho- târire, fie ea și judecătorească. dacă nu este definitivă nu constituie, in căzui imputațiilor, de pildă, un cadru legal pentru scăde-

hotărire rămine definitivă și prin nedeclararea recursului. Dar nu e mai puțin adevărat că toată înscenarea a fost provocată de formalismul de neiertat al revizorilor financiari.La judecătoria din Cimpulung Moldovenesc, unde s-au judecat in primă instanță toate cele zece procese intentate inginerului Ujică, stăm de vorbă cu

Fuga de răspundere duce
inevitabil la birocratism

milion, care devine pină la urmă aproape imaginară ?— Despre faptul că milionul lui Ujică a devenit pe bună dreptate, în final, citeva mii de lei, eu. ca om, vă pot spune că pină in anul 1971 orientarea conducerii fostului trust regional de construcții din Suceava și a controlului financiar intern din cadrul aceluiași for era să verifice hirtii in loc să acorde asistență tehnică sistematică. să vegheze la respectarea normelor de consum, să urmărească felul în care sint puse în operă materialele de construcție. Oamenii nu contau.— Ați avut convingerea că inginerul Ujică este incorect sau indolent ? Dacă da, pe ce v-ați bazat 7

anchetă socială

deoarece în cadrul obligațiilor de serviciu imi revenea și această obligație de ducere la îndeplinire a dispozițiilor foruiui superior. Aș putea fi întrebat : ce, ai fost acolo un papă lapte ? Nu puteai să iei măsuri pe loc pentru a se face lumină ? Ei bine, nu. Și asta deoarece nu puteam contramanda eu concluziile, chiar eronate fiind, la care ajunseseră organele tehnice și financiare superioare. Dacă n-aș fi emis dispoziții de reținere in timp de 39 de zile, sumele respective mi s-ar fi imputat mie...— Se pune totuși întreba

rea debitelor. Am făcut recursuri la Tribunalul județean știind dinainte că hotăririle judecătoriei din Cimpulung Moldovenesc luate in favoarea lui Ujică vor deveni, in sfirșit, definitive. Cit despre juristul grupului nostru, el s-a bazat pe formele întocmite de specialiști, așa că. practic nu putea face nimic. Dar, nu-i mai puțin adevărat că activitatea formală pe care, din păcate, a desfășurat-o a contribuit la complicarea cazului și nu la simplificarea Iul.Nimic de zis, Vasile Mihailiuc știe să se disculpe cind se preface a nu ști că o

judecătorul Mihai Zăgan, care s-a ocupat de ele :— Nu e deloc ușor să faci dreptate unui om care vine la judecătorie purtînd o povară de un milion. Am fost de-a dreptul alarmat de o imputație de asemenea proporții, de un asemenea prejudiciu adus bunului obștesc. Dar. exami- nind cu atenția și cu exigența dictată de obligațiile ce ne revin, nouă, juriștilor, in spiritul legalității. al eticii și echității socialiste. ținind seama de expertizele făcute, am reușit să stabilim proporțiile reale ale răspunderii omului. Se ridică întrebarea : n-ar fi fost firesc ca. înainte de a se apela la justiție. să se fi făcut la fața locului o verificare temei

nică a situației de fapt ? Dacă ș-ar fi piocedat așa oamenii n-ar fi fost purtați pe la judecăți.La Grupul de construcții din Cimpulung Moldovenesc, cazul lui Ujică nu este singular ; reținerile fără o verificare prealabilă au fost multă vreme o practică curentă, un sistem. Dintr-o dispoziție de reținere in valoare de 49 159 lei, suma a fost redusă in fața instanței, la cererea a- eeleiași unități, la o sută de lei. Adică dispoziția birocratică exagera in proporție de... 5009 la sută ! O imputație de 15 513 lei a fost diminuată cu avizul întreprinderii, Ia suma derizorie, de 41 de lei. Tot pe baza unor cercetări, făcute in cursul judecării procesului și nti înainte, așa cum s-ar fi cuvenit, o dispoziție de reținere de 31 565 lei a fost anulată.Așadar, superficialitatea cu care cei investiți să e- fectueze controale iși fac „datoria", fuga de răspundere, „principiul" „decit să plingă mama mea mai bine să plingă mama lui" au dus la revendicarea unor pretenții nefondate, care au trimis in fața judecății oameni nevinovați. Surprinzătoarea ușurință cu care factori de decizie ai unei importante întreprinderi au hotărit să pună in sarcina unui om un milion iluzoriu, o pagubă imaginară, nu poate fi trecută cu vederea ca o greșeală oarecare de adunare. Un a- semenea stil de muncă trădează faptul că pentru respectivii semnatari ai actelor de imputație n-aveau cine știe ce valoare nici omul, nici milionul. Falsa exigență urmărea să acopere atit dezinteresul pen

tru avutul obștesc, cit și lipsa de considerație pentru propriile cadre.După cum rezultă din spusele lui Vasile Mihailiuc. hazardindu-se in înșiruiri de cifre astronomice, Imputatorii porneau de Ia premisa că lucrurile vor fi lămurite în instanța de judecată. Dar instanțele nu sint puse, să facă ordine in gestiunile altora, nu acesta e rolul lor și nu pe dis- cernămintul instituțiilor judecătorești trebuie să se bazeze cei care sint puși să aibă ei. Înșiși discernămint și să țină ei inșiși ordine in evidențele ce le sini Încredințate.Ocuparea unei judecătorii cu asemenea cazuri fantomă nu are ca singur efect consumul inutil de timp și energie al judecătorilor. Astfel de acțiuni, aruncate cu superficialitate dezinvoltă Înspre instanțele judecătorești, afectează o scrie întreagă de oameni, jignesc, generează cheltuieli pentru prezentarea lor in justiție, ii abstrag do la ocupațiile curente ș.a.m.d. în numele cărei exigente, in numele cărui simț de răspundere, al cărui respect față de om au acționat funcționarii a- mintiți ?Din fericire, judecătoria și tribunalul județean au făcut lumină in cauză, iar inginerul Ujică și-a reluat activitatea (la altă unitate). eliberat de povara linei acuze ‘nedrepte. Actualul director al întreprinderii județene de construc- ții-montaj — ing. Aurel Moldovan — a ținut să ne asigure că un asemenea stil de muncă formal a fost înlăturat definitiv din practica unității. Sperăm că și din aceea a forului tutelar.
Silviu PODINĂ 
Gheorghe PARASCAN
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SCÎNTEIA vineri 10 august 7973 PAGINA 3

Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții este titularul unui important volum de investiții. De respectarea termenelor de punere în funcțiune a celor 80 de capacități industriale prevăzute să producă in acest an depinde, in bună măsură, realizarea la timp a unor însemnate cantități de produse și, in special, asigurarea șantierelor de investiții cu materialele de construcție necesare. In legătură cu măsurile luate de conducerea ministerului în vederea accelerării ritmului de execuție pe șantiere și recuperării restanțelor, am avut o convorbire cu ing. Victor Chiribău, adjunct al ministrului economiei forestiere și materialelor de construcții.
— Vă rugăm să precizați, pentru 

început., care sint la ora actuală ur
gențele cu care sint confruntate 
șantierele de investiții ale Ministe
rului Economici Forestiere și Ma
terialelor de Construcții ?— Fără discuție, pe primul plan se situează recuperarea răminerilor în urmă, intrarea cit mai grabnică în producție a capacităților restante din prima parte a anului. Situația îndeplinirii planului de investiții din ministerul nostru nu este de natură să ne mulțumească. Deși în primele șapte luni ale anului au fost conectate la circuitul economiei naționale 24 de noi capacități industriale, totuși numărul celor care n-au întrunit condițiile de intrare în funcțiune la termenele prevăzute în grafice este destul de mare. Intre alte capacități res- „nte. pe a căror producție am contat și contăm în continuare, amin

tesc liniile de ciment nr. 5 și 6 de la Combinatul de materiale de con- strucții-Cimpulung, .secțiile de plăci din azbociment de la Medgidia și Aleșd, Fabrica de beton celular-Con- stanța, fabricile de produse ceramice din Odobești și Iași, instalațiile de celuloză de la combinatele din Drobeta Tr. Severin și Dej, Fabrica de PAL-Bistrița Năsăud.O importanță deosebită sinlem hotărîți să acordăm. în zilele care urmează, și recuperării intîrzierilor față de graficele de execuție de la o serie de capacități cu termene de punere în funcțiune in acest semestru. Avem in vedere, îndeosebi, fabricile de ciment din Fieni, Tg. Jiu, Hoghiz și Mintia, fabricile de FAL de la Curtea de Argeș. Miercurea Ciuc și Covasna, unde în prezent cerința esențială constă in crearea fronturilor de montaj, precum și in asigurarea și predarea la montaj a tuturor utilajelor tehnologice.De asemenea, in centrul atenției noastre un loc deosebit il deține șl problema devansării termenelor de punere în funcțiune Ia unele obiective de investiții. Precizez că, încă de pe acum, s-a conturat posibilitatea certă a scurtării duratelor de execuție la unele capacități din cadrul Combinatului de materiale de construcții din Birsești, ca și la instalația de albire a celulozei de la Combinatul de celuloză și hirtie Dej.Evident, rezolvarea în condiții optime a urgențelor amintite, in ultimă instanță îndeplinirea integrală a prevederilor planului de Investiții din acest an, impune accelerarea ritmului de lucru pe toate șantierele, la toate obiectivele, ceea ce de fapt constituie problema nr. 1 a mi

nisterului, in calitatea sa de titular de investiții, a tuturor factorilor angajați în procesul de realizare a investițiilor.
— Cum actionafi in prezent pen-

hotărit preluarea de către beneficiari a execuției, in totalitate, a unui important număr de obiective industriale, prevăzute inițial să fie realizate de unități ale Ministerului Construcțiilor Industriale.
antreprenorului general de pe unele platforme industriale, o serie de lucrări ce necesită un volum mare de muncă au fost repartizate unor unități ale ministerului nostru. De pildă, la Fabrica de ciment-Hoghiz

PENTRU RAMURA NOASTRĂ

DIRECȚIA DE ACME - RECDKRAREA 
ESTANTELOR, ACCELERAREA HOHffl

Azi ne răspunde Ministerul Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții

tru accelerarea ritmului de execuție 
și recuperarea restanțelor ?— Pentru accelerarea ritmului lucrărilor de investiții, conducerea ministerului a trecut la aplicarea unor măsuri energice. Astfel. s-a

Concret, este vorba de noile capacități de la Fabrica de celuloză și hirtie-Bușteni, Fabrica de mobilă- Rîm.nicu-Vilcea. fabricile de PAL din Pitești și Toplița. Fabrica de beton celular autoclavizat-B.îrcea și altele. Tot în scopul degrevării
au fost preluate lucrări in valoare de 27 milioane lei, iar la unitatea similară de la Mintia — de 24 milioane lei.

— Un ritm susfinut se impune să 
fie asigurat și la montajul utilajelor

și instalațiilor tehnologice. Ce v-ați 
propus concret in acest sens ?— Pentru eliminarea restanțelor existente și impulsionarea ritmului de montaj, ținîndu-se seama de stocurile mari de utilaje existente pe unele șantiere, am hotărit ca unitățile beneficiare să sprijine în- tr-o măsură și mai mare pe constructori, atit prin detașarea pe perioade determinate a unor muncitori specialiști — pe șantierele fabricilor de PAL din Arad, de materiale izolatoare din Vaslui șl Ber- ceni, de mobilă din Toplița — cit și prin preluarea unor lucrări care se execută după orele de program sau eonstituirea unor echipe ce lucrează alături de constructori Ia montajul unor instalații întregi — C.C.H.- Drobeta Tr. Severin. Fabrica de celuloză și hirtie-Petrești, Fabrica de ciment-Fieni.Totodată, pentru urgentarea ritmului sosirii pe șantiere a unor u- tilaje s-au constituit colective care tin o legătură directă și permanentă cu uzinele furnizoare, urmărin- du-se îndeaproape livrarea fiecărui utilaj in parte. Tn același scop, o serie de utilaje tehnologice sînt executate de eăire întreprinderi din cadrul ministerului nostru, deși Inițial furnizorii erau alții.

— Ce alte măsuri operative aveți 
fn vedere pentru intensificarea rit
mului de execuție pe șantiere și îm
bunătățirea activităfii de investiții 7— în primul rind ne gindim să acționăm, in continuare, in direcțiilo stabilite, ale căror rezultate au și început să se facă simțite. Ca atare, s-a hotărit extinderea acțiunii do preluare, în execuție proprie, a unor

noi lucrări de construcții și montaj de la Fabrica de celuloză și hirtie din Petrești. fabricile de ciment din Cîmpulung și Hoghiz. Pe șantierele cu stocuri însemnate de utilaje și cu front de montaj asigurat vom organiza lucrul și pe timpul nopții, așa cum de altfel s-a început la Combinatul de celuloză și hirtie din Drobeta Tr. Severin și la Fabrica de celuloză și hirtie din Petrești. De asemenea, pentru a valorifica cit mai deplin timpul prielnic din lunile august și septembrie, pe o serie de șantiere vom organiza lucrul și în zilele de duminică.— O ultimă întrebare : fată de 
perioadele precedente, ce elemente 
noi cuprind actualele măsuri ?— Au fost stabilite sarcini șl responsabilități concrete pe fiecare șantier, la fiecare obiectiv de investiție, in vederea recuperării ne- întirziale a tuturor restanțelor actuale și respectării termenelor de punere in funcțiune a obiectivelor din acest an. Pentru buna desfășurare a lucrărilor, pe șantiere sint prezente și cadre de bază din minister și centrale, împuternicite să rezolve direct, la fața locului, eventualele probleme care se ivesc, să acționeze asupra tuturor factorilor care sint chemați să contribuie la realizarea integrală a planului de r investiții pe acest an. Măsurile stabilite sint tot atitea garanții că vom îndeplini planul de investiții din acest an hotăritor al cincinalului, că noile obiective și capacități productive vor intra la timp în funcțiune.

Convorbire realizata da 
Ilie ȘTEFAN

„AȘTEPTAM GRABNIC
UTILAJELE!64

Scrisoare deschisă adresată colectivelor
din unitățile producătoare de utilaje pentru 
șantierul întreprinderii de aluminiu din SlatinaStimați tovarăși,

La întreprinderea „Policolor" și întreprinderea de medicamente din București se 
află în construcție importante capacități de producție cu termene de punere in funcțiune 
în trimestrele III și IV. De remarcat : secția de sulfatiazol și sulfamia'ă albă, de la cea de-a 
doua unitate, va fi pusă în funcțiune cu circa 90 de zile mai devreme, ceea ce va însemna o 
producție suplimentară de aproape 10 milioane lei.

Din discuțiile cu Miron Maximiuc, șef de echipă de montaj, Anton Dezideratu, șeful 
lotului de montaj, Constantin Piță, sudor, și cu alți muncitori de pe șantierul de la între
prinderea de medicafriente (fotografia din dreapta) am desprins- ‘ hătărîrea lor de a 
grăbi ritmul lucrărilor, astfel îneît să fie gata pînă la 10 septembrie pentru începerea pro

belor tehnologice. La operațiile de moiuaț se lucrează cu o înaltă productivitate a muncii
La depozitul de solventi și uleiuri (fotografia din mijloc), casa de pompe solvenți și 

uleiuri (fcioqrafia din stingă), precum și la alte obiective de la „Policolor", lucrările de 
construcții și montaj s-au încheiat cu peste o lună mai repede. S-au recuperat toate 
întîrzieriie și de la alte lucrări. După cum ne-a spus tov. Costache Florea, secretarul comite 
tului de partid al uzinei, pentru a veni în sprijinul constructorului, beneficiarul a repar
tizat pe șantier numeroși muncitori specialiști in vederea grăbirii lucrărilor de montaj 
și instalații. - ......’ Sever UTANFoto : E. Dichiseanu

...Om 8. Ne oprim,
Control inopinat la întreprinderea de cabluri - București

Cil FUSE CEASUl EA ORA PLECĂRII ?

întreprinderea de cabluri și materiale electroizolante București. Aici, lotul nr. 1 al șantierului 3 complex din cadrul I.C.S.I.M.-ului execută ample lucrări ' de investiții. împreună cu maistrul constructor Iulian Popa trecem pe la fiecare obiectiv. Cum se lucrează după o oră de la începerea programului ?
«nai întii, la silozul și magazia pentru materiale pulverulente. La siloz, o echipă de 7 zidari- betoniști execută operația de monolitizare a rosturilor. Jos. trei dintre ei prepară și incarcă betonul. La cota +14 m, unul din muncitori manipulează liftul, altul primește găleata cu beton, al treilea o in- minează celui de-al patrulea, iar acesta execută o- perația proprlu-zisă. Se muncește, nu glumă, dar... cu prea puțin spor....Hala conductori cau- ciuc-extindere. La parter, pe una din travee, formația de montori lucra intens la montarea liniilor de ex- trudare-vulcanizare. Din plin se lucra și la montajul unor utilaje, la nivelurile superioare, precum și la efectuarea izolațiilor. Pe cealaltă travee, revenim la parter; echipa de zugravi- vopsitori, condusă de Constantin Mușat. luora la finisajul planșeelor.— Vă ajută beneficiarul lucrării la montajul utilajelor ? — îl întrebăm pe Dumitru Sachilarie, șeful formației de montori.—. Chiar noi sintem reprezentanți ai beneficiarului. 14 oameni lucrăm umăr la umăr cu constructorul

pentru ca obiectivul să producă cit mai repede. Vrem ca primele cinci linii tehnologice să le terminăm cu 15 zile mai devreme....Magazia de cupru sau, cum i se mai spune, magazia C-22. Pînă în prezent, la acest obiectiv s-au executat doar stilpii

— Cine este șef de echipă ? — întrebăm zidariicare lucrau aici.— Tovarășul Dodu.— Putem discuta cu el ?— Nu. S-a dus pe la casierie.Trecem mai departe. Ultimul obiectiv dc investiții — extinderea atelierului

lot reținem și o serie de măsuri tehnico-organizato- rice care au fost luate în ultima vreme sau vor urma să fie aplicate fn continuare : suplimentarea forței de muncă ; prelungirea programului de lucru la 10 și „cind este cazul" la 12 ore ; asigurarea in-

cu un vas mai mare, de 0,750 mc. Prin urmare se va lucra mai rapid. Și In celelalte sectoare se muncește intens. Totuși, ca și în primul raid. întilnlm o serie de incălcări ale disciplinei in muncă : plimbări, discuții ș.a.

Cînd cadrele tehnice fac turism iar în timpul producției se doarme liniștit, 

nu e cîtuși de puțin loc de automulțumire

din beton și fermele metalice, deși conform graficului stadiile fizice trebuiau să fie mai avansate.— La ce lucrați ? — il Întrebăm pe Dumitru An- ioniae, șef formație montori.— La siloz și Ia magazie, pe unde ați trecut înainte.— Dar aici ce faceți ?— Pregătim niște materiale.Curios mod de lucru ; este foarte greu de Înțeles cum pot fi „pregătite niște materiale", cind de fapt stai cu mîinile in buzunar și admiri șantierul, ca un turist....Gospodăria de apă.

mecanioșef. Nu notăm nimic în carnet. Deși mai sint de executat o serie de lucrări, nu am intilnit nici un singur lucrător.Ne oprim la biroul șefului de lot, Paul Mititelu, care răspunde de munca a 340 de constructori cîți lucrează pe acest șantier. Aflăm că toate obiectivele pe la care am trecut au termene de punere in funcțiune in acest an. Față de grafice. la unele obiective importante există rămineri in urmă. Totuși, interlocutorul nostru se declară optimist în ceea ce privește respectarea termenelor de punere in funcțiune. Din discuția avută cu șeful de

călzirii halelor pe soluții definitive. Nimic de zis, măsuri bune. Dar important este cum se materializează ele in practică. Or. raidul întreprins pe șantier a lăsat să se întrevadă multe, prea multe carențe organizatorice, incălcări ale disciplinei in muncă. Dar, să nu anticipăm, poate a fost vorba doar de simple accidente legate de începerea lucrului. Revenim la punctele de lucru pe unde ne-am o- prit mai înainte.
...Ora 11. Lingă siloz a parcat o automacara de 40 tone. Aflăm că betonul va fi ridicat la cota +14 m

...Ora 13,20. s au scurs 20 de minute de la terminarea pauzei de prinz de... o oră (?!). La gospodăria de apă, lucrătorii iși continuă... somnul început in timpul pauzei. La fel și echipa de pa- vatori. Tn schimb, zidarii de la siloz lucrează, fără întrerupere, dar tot în a- celeași condiții, ca la prima oră. Macaraua nu a intrat incă in funcțiune. O va face peste o oră. La etajul II al halei de conductori cupru, echipa de montori condusă de Aurel Eftimo- vici primește noi suban- samble pe care urmează să le monteze in conti

nuare. In drum ii întilnim pe zidarii Ștefan Ionescu și Florea Mor.aru, fiecare cu cite un sac de ciment in spate, ind:eptindu-se spre locul de muncă.— In general, așa se lucrează — ne spune primul.— Și e bine ?— Nu, dar ce să facem ? Să stăm ?Avea dreptate. Pe șantier activitatea se mai înviorează. Rezultatele muncii din prima jumătate a zilei încep să prindă contururi. La unele formații mai evidente, la altele mai puțin. Așa după cum s-a muncit : cu tragere de inimă și răspundere sau după pofta fiecăruia.
...Cm 16 și 30 cJe 

lîlinUÎS. ImaSinsa șantierului se aseamănă cu cea a unei săli in care luminile se sting treptat. Ziua- lumină este incă departe să se termine. Și totuși, semnalul plecării fusese dat de echipa de zidari- vopsitori condusă de Constantin Mușat. care la ora amintită nu mai era de găsit la locul de muncă, deși programul se termina abia la ora 18. De la ora 1(5 și 50 de minute pînă la ora 18, montorii Vasile Achim. Gavrilâ Născui și David Ștefan nu au mai fost întrerupți de nimeni din lectura ziarelor. Treptat, treptat, cu 20—30 de minute înainte de terminarea programului părăsesc lucrul și alte formații. întilnim și cîteva excepții. Prea puține, totuși, față de asigurările date de șeful lotului.
Șt. ILIESCU

în acest trimestru, la întreprinderea de aluminiu din Slatina urmează să intre in funcțiune o nouă și importantă capacitate de producție — hala nr. 7 de electroliză. Este o încercare dificilă să vă descriem in citeva cuvinte intensitatea ritmului de muncă și concentrarea de forțe existente pe șantier in această fază premergătoare debutului productiv al noii capacități. Cu toții, cei care muncim aici pe întreaga durată a zilei lumină, știm ce răspundere a- pasă pe umerii noștri și, de aceea, am hotărit să in putință in termenului de Hotărirea este dacă judecăm lucrurile prin prisma stadiilor actuale de execuție foarte avansare.Dar termenul final al boii capacități. stimați tovarăși, nu poate fi respectat decit cu sprijinul dv., al comuniștilor, al muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la întreprinderea „Progresul" din Brăila, întreprinderea de utilaj chimic din Găcști, întreprinderea de osii și boghiuri din Baiș și I.P.T.E. Alexandria Marea problemă cu care sintem confruntați și de care, de fapt, depinde respectarea termenului din planul de stat o constituie LIVRAREA cit mai urgentă și in întregime a utilajelor tehnologice indispensabile procesului de producție. Ne adresăm dv., dragi tovarăși, cu rugămintea de a înțelege necesitatea sprijinului pe care vi-1 cerem, de a ne conjuga eforturile pentru punerea in funcțiune la termen a capacității. Orice zi cîștigată în lupta cu timpul înseamnă o zi ciști- gată pentru producție, inseamnă mai mult aluminiu livrat economiei naționale.De aceea, vă solicităm ajutorul in rezolvarea următoarelor probleme :
e întreprinderea de utilaj chimic Găești să lichideze grabnic restanțele în livrarea unor echipamente înregistrate la data de 30 iunie a.c. Este vorba de închiză-

facem tot vederea punere in pe deplin ce ne stă respectării funcțiune, realizabilă

toare pneumatice, aeroglisiere, guri de alimentare cu alumină, caturi de 150 de grade și dispozitivul de ridicare a mecanismului de- cantor de Ia defluorizare.• Solicităm comuniștii, pe toți salariații întreprinderii „Progresul" din Brăila să depună toate eforturile pentru a executa și livra cit mai grabnic cele 36 de ventilatoare necesare screberelor și să ne expedieze de urgență și ultimul lot dc șapte serebere. restante față de termenele contractuale.• Chemăm colectivul I.P.T.E. Alexandria să livreze ultimele aparate electrice — un număr de 8 tablouri și 10 capete — al căror termen de sosire pe șantier de asemenea a expirat.
o Cu ajutorul dv., tovarăși de la întreprinderea de osii și boghiuri din Balș, vom înfăptui cele propose. cu condiția să vă respectați eu- vîntul dat și să creați condițiile pentru ca prefabricatele să poată fi imediat montate.Dumneavoastră, care sînteți prih- cipalii noștri furnizori, ne puteți da un temeinic sprijin in asigurarea condițiilor de punere in funcțiune a halei dc electroliză la termenul prevăzut, adică 20 august a.c. Sintem convinși că scrisoarea noastră iși va găsi ecoul așteptat. Vă asigurăm, totodată, că' noi, muncitorii întreprinderii slăti- nene. sintem hotărîți să participăm cu toate forțele, alături de constructori, la montajul tehnologic, să urmărim pas cu pas desfășurarea in condiții optime a probelor tehnologice și să contribuim prin toate mijloacele la intrarea in producție la termen a acestei importante capacități.Marin BAICII, organizator de partid pe platforma industrială Slatina : Dumitru VANA, directorul întreprinderii de aluminiu ; Marian RUSU, președintele comitetului sindicatului al întreprinderii ; Nicolae MI- HAF.SCU, șeful șantierului nr. 1 al Grupului de șantiere Slatina

Județul Maramureș a încheiat secerișulîntr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. Comitelui județean Maramureș al P.C.R. și consiliul popular județean raportează că lucrătorii ogoarelor maramureșene au inchciat la 9 august recoltatul griului și secarei pentru boabe. Și pe mai departe, se arată in telegramă, eforturile țărănimii muncitoare din județul nostru sint îndreptate cu precădere pentru executarea treierișului, predarea cerealelor la fondul de stat, executarea arăturilor. O grijă

deosebită manifestăm pentru recoltarea, transportul și depozitarea în cele mai bune condiții a furajelor, cit și pentru pregătirea însămință- rilor de toamnă. Ne angajăm, iubile tovarășe Nicolae Ceaușescu. ca și in continuare să facem totul pentru transpunerea în fapte a prețioaselor dumneavoastră indicații, în vederea îndeplinirii cu succes a mărețului program stabilit de Congresul al X-lea al P.C.R. și Conferința Națională a partidului, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

»

RECOLTATUL GRÎULU! - 
ÎNCHEIAT cit mai repede 

ÎN TOATE JUDEȚELE!
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

In întreprinderile agricole de stat, recoltatul griului poate fi considerat, practic, încheiat, iar în cooperativele agricole mai este de strins griul de pe circa 109 000 hectare. Aceste suprafețe sînt situate în Județele din nordul și centrul țării : Mureș, Cluj, Harghita, Bistrița-Năsăud. Sibiu, Brașov. Suceava. Iată ce se întreprinde pentru încheierea grabnică a secerișului în această zonă.

în județul Bistrița-Năsăud, pentru a se termina cit mai grabnic lucrările de recoltare, comitetul județean de partid a inițiat o serie de măsuri menite să asigure folosirea intensivă a forțelor mecanice. paralel cu efectuarea manuală a secerișului în fiecare cooperativă agricolă, mai ales pe terenurile situate In zona de deal. Drept urmare, în prezent viteza zilnică la recoltat este de peste 1 200 ha. Miercuri, 8 august, s-a lucrat din plin cu 174 de combine. La cooperativa din Miceștii de Cirnpie. pe lingă cele 4 combine, încă din zorii zilei au intrat in lanuri peste 400 de cooperatori, minuind cu hărnicie secerele și coasele. Pînă la amiază a fost secerată o suprafață de 460 ha. „In următoarele două zile, ne-a asigurat președintele din Miceștii de

Cirnpie, Nicola.e Jimboreanu. terminăm secerișul". în cooperativele din Beclean. Reteag și altele se recoltează acum ultimele suprafețe. Conform datelor centralizate la direcția agricolă județeană, s-a recoltat griul de pe o suprafață reprezentind 72 la sută din terenurile cultivate. „Pentru terminarea grabnică a secerișului și depozitarea in condiții optime a fiecărui bob de griu, am luat măsuri de creștere a vitezei de lucru astfel incit, în următoarele zile, să terminăm secerișul și pe cele 5 500 ha care au mai rămas de recoltat — ne spune ing. Ion Pireu, director general adjunct al direcției agricole județene. Pentru aceasta, am întocmit un plan operativ de redistribuire a combinelor. In cooperativele rămase in urmă au fost indreptate. zilele acestea, 25 de combine, venite în ajutor din județul Timiș. în toate unitățile se lucrează în schimburi prelungite.
Ion ANGHEL

Pină in prezent, recolta de griu a fost strinsă și pusă la adăpost in magazii de pe 3 sferturi din suprafață. Au mai rămas de recoltat mai puțin de 7 000 ha. De altfel, 9 cooperative agricole, printre care cele din Cricău, Șibot, Blandiana, Cunța etc., au încheiat recoltatul păioaselor. Specialiștii și mecanizatorii apreciază că există in prezent toate condițiile ca. pînă la sfirșitul acestei săptămini, să se termine recoltatul griului pe întregul județ. Mecanizatorii de pe combine participă la o veritabilă cursă contra cronometru, pentru ca In fiecare zi să fie strinse și puse la adăpost cantități tot mai mari de griu. O asemenea secvență am surprins pc o tarla de 90 ha a cooperativei agricole din Spring. Aici, 5 combine, către seara zilei de 7 august, au încheiat seceratul pe parcela respectivă. Joi. cooperativa agricolă din Spring mai avea de recoltat 75 ha cu griu din 390 ha. „Simbătă vom fi gata —

ne declara Dumitru Pleșa, ingine- rul-șef al unității. Paralel cu combinele, cosașii lucrează de zor. Pină acum au secerat peste 60 ha. A și început treieratul griului strins cu coasa. în același timp, ne onorăm obligațiile către stat".In alte cooperative agricole — Mirăslău, Ohaba. Colibi și altele — elevi și studenți din aceste comune, aflați in vacanță, au format echipe care lucrează pe combine sau la transportul și depozitatul griului pentru ca ultimul spic să fie adunat in această săptămînă. Combinele și presele din unitățile care au terminat recoltatul griului sînt. deplasate operativ in cooperativele agricole care mai au de recoltat suprafețe mai mari.

După cum am fost, informați la direcția agricolă județeană, pină simbătă seara se va încheia sece

rișul griului în toate unitățile a- gricole. De altfel, multe cooperative agricole — cum sint, de. pildă. Lozna, Agrij. Letca. Marca, Bălan etc. — au terminat această lucrare. La Cehu-Silvaniei, cooperativa agricolă a cultivat cu griu, orz și secară aproape 900 ha. Din a- ceastă suprafață s-au recoltat 700 ha, din care peste 350 ha manual. Pentru recoltarea ultimelor hectare, lucrul începe în zori și se termină la căderea nopții. Nu se lasă mai prejos nici cooperatorii din Someș Odorhei. unde griul de pe cele 600 de hectare va fi recoltat pină vineri seara. Ritm de lucru asemănător am intilnit și la cooperativa din Jibou. ..încercăm să recuperăm zilnic răminerea în urmă" — ne spunea președintele, Ioan Duma. Este nevoie însă de o mai bună organizare a muncii și, mai ales, de prezența specialiștilor lingă combine. Or, pe președinte și pe inginerul-șef l-am găsit la ora amiezii, în birou, întocmind niște scripte.
Vasile RUSU
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PROGRAMUL I

La solicitarea 
astăzi răspunsul 
vire la

mai multor cititori ai rubricii noastre, publicam
EDITURII DIDACTICE ȘI PEDAGOGICE cu pri-

Și cărții școlare
pentru 1973 -1974

&1 activitatea Editurii didactice și pedagogice; etapa actuală, de elaborare și difuzare a manualelor necesare anului școlar 1973—1974, înscrie un moment culminant : realizarea celui mai mare tiraj de la înființarea acestei unități: 25 569 000 exemplare, cu peste 5 milioane exemplare mai mult decit în anul precedent. Numai tipărit în ca 200 000 1973. Din manuale, 124 reprezintă ediții îmbunătățite. Manualele noi cuprind texte cu caracter mai sintetic, însoțite de scurte rezumate ; la sfirșitul capitolelor sau al subcapitolelor se află întrebări care se a- dresează gîndirii elevilor ; unele dintre aceste manuale cuprind și lecturi care, prin frumusețea lor literară, stimulează interesul elevilor pentru diversele aspecte ale disciplinei studiate. Cîteva exemple sînt semnificative din acest punct de • vedere : pentru uzul elevilor clasei a IV-a, care învață o limbă străină, au apărut manuale de franceză, engleză, rusă și spaniolă. Ca și în manualele de limbi străine pentru clasele a Il-a și a IlI-a, aici noțiunile de gramatică sint prezentate într-un mod cit mai accesibil, cu foarte puține elemente teoretice, dar cu numeroase exerciții de învățare a limbilor respective. Carte de citire pentru clasa a V-a este un alt manual nou care s-a realizat printr-o atentă selecție a unor texte cu autentică valoare artistică. capabile să stimuleze gustul elevilor pentru lectură. Exercițiile de vocabular, pentru prima dată incluse acum într-un manual destinat clasei a V-a, subliniază nuanțat ideile textului literar, aju- tîndu-i pe elevi să Înțeleagă diferitele accepții ale aceluiași cuvint. Partea a doua a manualului, intitulată Compuneri, are. de asemenea, un caracter inedit și va contribui la interpretarea corectă a textului literar, la dezvoltarea capacității elevilor de a scrie corect. Ecologia, pentru clasa a Vil-a, este un alt manual nou, elaborat pentru 
o disciplină care pătrunde în pla-

abecedarul s-a528 000 exemplare, cu cir- mai multe decît în 1972— totalul de 771 titluri de111 sint manuale noi, iar substanțial noi

nul de invățămint al școlii generale incepînd cu acest an și urmărește să le formeze elevilor bazele unei viziuni relaționale asupra sistemelor biologice, asupra organismelor vii și a mediului lor, viziune necesară pentru înțelegerea și ocrotirea naturii și a mediului ambiant. Axindu-se pe programa școlară care cere efectuarea unui număr mare de ore pentru activități practice, manualul oferă, de asemenea, elevilor numeroase teme pentru lucrări ce se pot executa in clasă și laborator, în grădini, parcuri, păduri etc. Manualul este dotat cu ilustrații care însoțesc și ușurează înțelegerea textului.Elevii anului I de liceu vor primi un manual nou de Algebră și un altul de Geometric și trigonometrie. Tot pentru uzul elevilor din anul I de liceu s-au pregătit manuale noi de franceză, engleză, rusă ; pentru anul al II-lea sint elaborate manuale de limba italiană și limba spaniolă, iar pentru anul al III-lea s-au elaborat manuale de limbile germană, italiană și spaniolă. în toate aceste lucrări se pune accent pe limba vorbită, oferindu-li-se elevilor posibilitatea efectuării de exerciții numeroase și variate. Pentru elevii anului al III-lea de liceu s-a pregătit un nou manual de literatură română, cu accent pe probleme de analiză a textului, pe aspecte de ordin stilistic, lexical și de tehnică artistică.Numeroase cărți noi, dintre care amintim : Electronica industrială, Tuburi electronice, Tranzistoare și circuite. Automobile, Construcția, exploatarea, întreținerea și depanarea aparaturii electronice nucleare. sint destinate liceelor de specialitate, iar dintre manualele pregătite pentru invățămintul profesional nominalizăm : Rezistența materialelor și organe de mașini, Mașini și acționări electrice, Studiul materialelor pentru meserii cu profil mecanic. Tot pentru școlile profesionale s-au tipărit 5 manuale de matematici aplicate pe următoarele specialități : industrie ușoară, comerț și alimentație publică, industria chimică, construcții de mașini, construcții industriale.

Prima parte a fiecăruia dintre a- ceste manuale cuprinde o recapitulare a cunoștințelor însușite în școala generală, restul manualului fiind constituit din capitole care tratează teme de matematică legate strict de domeniul de specialitate al fiecărei școli.Alături de manualele școlare trebuie să amintim și o serie de cărți care vin in sprijinul elevilor, ofe- rindu-le posibilitatea desfășurării unei bogate activități independente. Pe lingă noi culegeri de probleme de matematică, fizică și chimie, apar acum pentru intiia oară caietul de aritmetică pentru clasa I, caietul de fizică pentru clasa a Vl-a, caietele de geografie pentru clasele a IV-a și a Vil-a ș. a. Atlase geografice și istorice, tipuri diferite de pliante de planșe și seturi de hărți completează lista noutăților editoriale pentru elevi.Sub raportul îmbunătățirilor grafice și estetice aduse cărților de școală se cuvine amintit mai întîi faptul că manualelor cu ilustrații in culori li se adaugă in acest an incă două : cartea de citire pentru clasa a Il-a și aritmetica de clasa a Il-a. Ilustrații noi. de bună calitate, au și manualele străine, ca și cartea de tru clasa a V-a.Lucrătorii editurii eforturi deosebite pentru ca manualele să apară pină la deschiderea noului an școlar, in așa fel incit elevii să poată avea din prima zi de școală setul de cărți pe pupitru. Acțiunile editurii au sprijinite de cele mai multe grafii din țară.Baza incit, parte pășit La data de 9 august existau în tipografii mai ales manualele cu tiraj redus.Și în acest an școlar, toți, elevii cursurilor de zi vor primi gratuit întregul set de manuale școlare, iar in conformitate cu reglementările in vigoare, o parte din aceste manuale se vor transmite pentru viitorul an școlar. Din manualele tipărite, o parte sint destinate pentru vînzarea liberă și de la 15 august a. c. se pun în vinzare. in librării, manualele pentru învăță- mintul seral, iar de la 15 septembrie se vor găsi de vinzare manualele școlare pentru clasele I—X pentru liceu.

de limbi citire pen-au depus
fost tipo- către astfel mareprecum și de de desfacere a cărții, pină în prezent, cea mai a manualelor școlare au și spre inspectoratele județene.
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Curs de limba rusă. Recapi
tulare (6).
O viață pentru o idee : Con
stantin Istrati.
Telex.
Avanpremieră.
Selecțiuni . din emisiunea 
..Seară pentru tineret44.
Cîntă Maria Cornescu și Nelu 
Bălășoiu.
Meridiane literare.
Telex tehnico-științific.
Portativ ’73. Ecouri la Festi
valul național de 
ușoară — Mamaia : 
Municipalitatea 
bucureșteanului.
Telejurnal.
Teleșcoală e Cu 
vacanță : De la orchestron la 
magnetofon. Transmisiune de 
la Muzeul politehnic din Iași 
a Antologie școlară : ,.Moar
tea căprioarei44 — film docu
mentar.
Trofeu] ,,Tomis44 la volei 
masculin : România — Japo
nia. Transmisiune directă de 
la sala sporturilor din Con
stanța.
Curs de limba engleză. Re
capitulare (6).
Telex.
Tragerea Loto. 
Cum vorbim.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Teleconferință de presă. In
vitatul emisiunii : Gheorghe 
Popa. vicepreședinte al 
U.N.C.A.P.
.1001 de seri.
Telejurnal ® In cinstea marii 
sărbători.
Cîntecul săptămînii : ,.Pentru 
fetele din țara mea44 de Au
rel Giroveanu. Text — Aurel 
Felea. Cîntă sextetul ,,Can
tabile44.
Reflector.
Film artistic : 
minune44, 
diourilor 
Bourvil și 
gia : Leo
Omul de lingă tine : ^Secre
tarul de partid".
24 de ore.
Teleglob : Karlovy Vary — 
reportaj filmat.
Cîntece
Ciobanu și Ion Dolănescu.

: muzică
1973.

răspunde

cartea în

„Trei copii 
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franceze. Cu : 

Jean Lefebvre. Re- 
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Avanpremieră.
Pagini muzicale de mare 
popularitate. Concert Chopin 
ia Casa memorials din Jela- 
zowa Wola.
Film serial : ..Arthur" — epi
sodul ,,Ucenicul".
Revista economică TV.
Ansambluri folclorice.
Teatru scurt : „Un vinar mai 
puțin furios" de I. D. Șerban.

Filme
?. ZK • I .5,3ș Intr-o noU .publicata re- j pent în rubrica „Tribuna 

cititorului", ing. Mariana Bucur, de Ia < întreprinderea textilă „Dacia" din Capitală, se referea la frecvența (și la inegalitățile) comediilor prezentate acum pe ecrane, plecind de la premisa că „vara este și anotimpul filmului distractiv". Subscriem la aprecierile formulate in nota a- mintită adăugind că producțiile de gen programate după apariția ei — comediile Distratul. Infailibilul Raffles, de pildă — răspund, în genere, așteptărilor marelui public. Nu ne propunem să insistăm mai mult asupra acestei categorii de filme, chiar dacă repertoriul estival este, prin tradiție, deschis cu deosebire divertismentului cinematografic. Vom remarca doar că, în virtutea aceleiași „tradiții", repertoriul anilor trecuți era invadat, în lunile de vară, de filme absolut derizorii, ’comedioare de două parale sau filme de aventuri cu un inacceptabil exces de violență gratuită. în timp ce astăzi ni se pare evident efortul organelor difuzării de a a- sigura repertoriului de gen 
o anume ținută (in pofida includerii in repertoriu și 
a unor producții foarte fragile precum „Jandarmul la plimbare" sau altele amintite in nota la care ne-am referit).Dar, deși ne aflăm in „a- notimpul filmului distractiv", programele cinematografelor trebuie să onoreze, firește, preferințele celor mai diferite categorii de spectatori, să prezinte filme pentru toți — respec- tînd criteriul echilibrului tematic și de genuri propriu unei politici repertoriale care pune consecvent accentul pe valorile artistice, educative ale aduse pe examinăm din acest punct de vedere repertoriul curent, putem consemna o preocupare — de asemenea parcă mai marcată decît în alți ani — spre e- vitarea unilateralității peisajului cinematografie estival prin prezentarea unor filme de genuri diferite, consacrate anumitor probleme umane sau sociale de cert interes. Dintre recentele premiere poate fi amintit, aici, filmul ...Și salută rîndunelele, evocare emoționantă a ultimelor zile ale existenței unei tinere luptătoare antifasciste din Cehoslovacia, condamnată la moarte de hitle- riști ; un film inspirat de un caz real și care invită la meditație asupra puterii de sacrificiu, a frumuseții și tăriei morale caracteristice omului animat de un ideal înalt.Și problemele cu care se confruntă omul contemporan sînt abordate in cite- I va dintre filmele aflate a- cum pe ecrane. însă un tur de orizont asupra repertoriului prilejuiește constatarea că grijii pentru varietatea tematică a programării nu ii corespunde și grija pentru echilibrul ca-

filmelorecran. Dacă

vie a artei plastice
cultural pe care expozițională a de specialitate,Aspectele de ordin le ridică activitatea instituțiilor noastre ilustrarea unora dintre cele mai diverse și prețioase etape ale creației românești și străine din trecut, valoarea artistică și ideologică a plasticii noastre contemporane, rolul ei în ansamblul culturii românești, a- portul ei la dezvoltarea societății noastre socialiste sînt tot atîtea probleme care prin intermediul expozițiilor de artă capătă o formă concretă, facilitează fertile dezbateri. Și dacă sosirea anotimpului cald antrenează in domeniul teatral sau muzical stagiuni estivale cu caractere proprii- net diferențiate de cele din timpul anului —• e oazul să ne întrebăm in ce măsură. în domeniul expozițiilor de artă se fac simțite aceleași transformări ? Oare perioada estivală înregistrează in acest sector un hiatus. un moment de necesară pauză pentru refacerea forțelor ? Iată întrebări ale căror răspunsuri am încercat să le găsim la instituțiile specializate : Oficiul pentru organizarea expozițiilor de artă din Consiliul Culturii și Educației Socialiste și U- niunea artiștilor plastici.Contrar unor prejudecăți eare se manifestă cileodată la unii dintre plasticieni, prejudecată conform căreia anotimpul estival ar fi un anotimp nefavorabil pentru deschiderea unei expoziții — situația concretă oe care o prezintă sălile de expoziție din București și din țară pare să fie alta. Căci, acum la mijlocul intervalului pe care ne-am propus să-l analizăm, jocul realizărilor și al perspectivelor pare să fie în general mulțumitor, atît sub raportul manifestărilor, cit și al participării largi din partea publicului. pe care ele au reușit să o determine.Expozițiile, rind la cele românească, numeroasele ........... ............. _pitalei, expoziții personale de pictură. sculptură și grafică, au reușit. în ansamblul lor, să reliefeze trăsături proprii climatului nostru ideologic și estetic, au reușit să aducă în lucrări dintre cele mai diferite ca modalitate de exprimare imaginea lumii in care evoluăm, probleme dintre cele mai acute impuse de ea. Am aminti, printre cele mai prestigioase, expoziția maestrului Henri Catargi sau pe aceea a soților Ana și Aurel Jiquidi ; expoziția care, in sălile Muzeului1 satului și-a propus să ilustreze permanențe ale spiritului românesc ; tot așa după cum am menționa o expoziție, emoționantă prin valorile de sen-

ne referim în primul de artă contemporană deschise pînă acum în galerii de artă ale Ca-

Exco-

pentru toți'le" țilniuTâi' Realizat rior; nî 4^39? după i4 .'I âra) t ., (• tg^tafiv al selecției reperjjo- j ' riale. Este vorba, de fapt, desprp eficiență, despre finalitatea activității de difuzare, despre capacitatea filmelor programale (premiere sau reluări) de a suscita, in mod ‘real, interesul spectatorilor — mai ales într-o perioadă in care „concurența" peliculelor de divertisment nu este loc de neglijat...Am putea aminti, între altele, filmele Eu. tu și micul Paris sau Florentiner nr. 73, filme noi, programate la scurt interval. Ele propun, e drept, pledoarii pentru triumful unor idei etice generoase, pentru o înțelegere matură și responsabilă a vieții ; pledoarii insă, din păcate (mai ales în primul dintre filmele amintite) inșuficient susținute de argumente artistice pe măsură și, de a- ceea, anevoios recepționate de spectatori. Nici unul, nici altul nu sint de natură să atragă „fulgerele" criticii de specialitate. Aceasta e, de altminteri, o trăsătură

de-

ÎNSEMNĂRI DESPRE

REPERTORIUL CINE

MATOGRAFIC

distinctivă a repertoriului, in ultima vreme : frecvența filmului cam slab, e adevărat. dar izvorit din bune intenții și despre care se știe de la inceput că nu va avea un prea mare ecou... Sînt multe filme care, chiar mai puțin împlinite. își pot găsi la rigoare locul in repertoriu. Aglomerarea lor schimbă insă datele problemei, creează impresia unei subestimări a spectatorilor, riscînd totodată să exercite o influență negativă a- supra evoluției gusturilor marelui public.Pe ecranele noastre au rulat, desigur. nu puține creații de prestigiu (unele programate cu remarcabilă promptitudine) și amintim, între acestea, Cazul Mattei, Clasa muncitoare merge în paradis, Rubliov, Solaris, Structura cristalului, Poliția mulțumește ele. — filme care s-au înscris cu un relief aparte in repertoriul ultimelor luni.Oare este insă momentul de relief al programului a- cestei săptămîni ? Sau al săptămînii trecute ? Greu de spus, pentru că nu există. Continuă turneul prin cinematografe al monumentalului Pe aripile vin- tului. Pot fi semnalate și alte filme realizate după opere literare celebre. Ele contribuie la varietatea de ansamblu a repertoriului, fără a impune insă — decît într-o mică măsură — prin valoarea lor. Stăruie, deca pildă, pe afiș un film La răscruce de vinturi o ecranizare pali- care nu se apropiedă,cituși de puțin de calități-

i ante- romanul Emilyei Bronte. Mai puțin împlinite in transpuneri Dostoevski, cătorul nu contextul repertoriului rent, deși ni s-a părut relevant decit interminabila și exterioara adaptare a dramei shakespeariene An- ioniu și Cleopatra. Iar enumerarea filmelor cu o miză mai importantă ar putea continua (incluzind premierele ultimelor săptămini) fără a prilejui consemnarea unor realizări care să se recomande in mod deosebit atenției spectatorilor.Cineva ar putea replica, desigur, că ne aflăm in „a- notimpul filmului distractiv" și că. in consecință... Or, cu atit mai mult, celelalte filme — atitea cite sint — s-ar fi cerut alese cu maximă rigoare, in așa fel incit să îmbogățească efectiv repertoriul și să nu fie doar premiere ori re- programări de rutină. Situația nu ni se pare deloc firească și o semnalăm ca atare, insistind asupra necesității de a se acorda o mai mare atenție calității repertoriului fiecărei săptămini, cu o rezistență sporită față de presiunea mediocrității. Există, firește, dificultăți reale de selecție, în grădina cinematografiei contemporane nu plouă cu capodopere. Dar Însăși structura repertoriului de filme al lunilor trecute a demonstrat, nu o singură dată, că problema nu este deloc insolubilă. Deci: o mai accentuată preocupare pentru distribuirea valorilor autentice, pentru pregătirea unui „portofoliu" de filme apte să asigure continuitatea calitativă a programării, răspunzind cerințelor de fond și artistice ale repertoriului cinematografic. în același timp, se impune perfecționarea activității de popularizare, un plus de inițiativă și experimentarea unor forme noi. eficiente, dc recomandare selectivă a filmelor. Pentru că se intimplă, și nu arareori, ca realizări care ar merita să fie văzute de un public numeros să treacă neobservate, datorită și mijloacelor stereotipă de propagandă cinematografică. lipsite de capacitatea de a influența e- fectiv opțiunile spectatorilor. Observația are in vedere și filmele românești, care ar merita să beneficieze de un regim preferențial (inclusiv in cazul unor reluări). Faptul pozitiv că in această săptămină rulează un mare număr de producții ale cinematografiei naționale ar fi îndreptățit, credem. însoțirea programării lor de o publicitate specială — aceasta tot ca o necesitate dictată de aspectul încă neglijat al finalității. Adică al programării filmelor pe baza unor criterii calitative precise și a punerii celor mai importante. mai bune dintre ele in atenția marelui public.

sibilitale pe care le reunește — poziția națională de desene ale piilor. deschisă în sălile Dalles.Publicul iubitor de artă a avut lejul să cunoască direct lucrările u- nuia dintre cei mai cunoscuți maeștri ai artei contemporane — Renato Guttuso ; să privească realizări dintre cele mai recente ale picturii cubaneze sau să reîntîlnească, în sălile Muzeului de artă, capodoperele pictorului și gravorului german Lucas Cranach. Sint doar cîteva exemple din multitudinea manifestărilor de
Cum este folosită

pri-

perioada estivală pentru
apropierea artei de public

artă plastică care au avut loc de la începuturile acestui anotimp, manifestări care tind parcă sâ demonstreze încă o dată că arta cu cea mai largă rezonanță a fost și este arta creată pentru om, pentru înălțarea lui spirituală, arta izvorită din dorința de a surprinde și exprima conștiința unui său.Cu atit in aceste tenția acordată popularizării, generalizării experienței pozitive, a realizărilor cu adevărat valoroase — prezența la București a lucrărilor unor artiști plastici de pe întreg cuprinsul țării. în cinstea zilei de 23 August sălile de artă ale Capitalei vor găzdui astfel o amplă expoziție a membrilor filialelor Uniunii artiștilor plastici din Bacău. Satu-Mare, Galați, Constanța și Brăila. Cunoașterea mai amănunțită și mai nuanțată a ambianței artistice din centrele menționai e pe care această expoziție o va prilejui, ca și orientarea ei tematică, nu ne îndoim, vor reuși să îndrepte interesul general asupra unei arte a- nimate de valori umaniste, a unei arie care să se adreseze direct publicului, stabilind cu acesta un dialog viu. creator. în aceeași ordine de idei, expoziția unui maestru cunoscut ca Nagy Imre, sărbătorit de curind cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani, expoziție ce va fi adusă de la Tg. Mureș la București, ca și

întreg popor, a destinuluimai importantă ni se pare, condiții, în care crește a-

raport cu ale operei nici filmul strălucește

ROMÂNIA-FILM" prezintă: „POLIȚISTUL

mai
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expozițiile altor doi artiști binecunos- cuți pentru realizările lor de pină acum ; sculptorul Vida Gheza și graficianul Vasile Kazar — vor polariza. de asemenea, adeziunea publicului. Ele vor demonstra cit de fertilă este continuarea, în spirit contemporan, a tradițiilor cu care ne-au obișnuit înaintașii artei românești, cit de necesar este contactul direct) cu natura, cu oamenii, ca generatoare de valori emoționale.Strădaniile Uniunii artiștilor plastici de a face mai larg cunoscute preocupările creatoare cele mai recente ale membrilor săi s-au materializat de curind prin amenajarea și deschiderea în str. N. lorga a unor noi șăli de expoziție destinate, în exclusivitate, artei contemporane românești.Dar nu numai asupra Bucureștiu- lui, ci asupra Întregii țări s-a orientat activitatea organizatorilor de expoziții. Căci, ne aflăm intr-un moment în care sint preponderente preocupările de cuprindere in raza conștiinței a tuturor proceselor culturale de pe tot cuprinsul țării, cu scopul de a contura căile Împlinirii unui destin major al culturii românești in cadrul lumii actuale. Lucrările artiștilor plastici, membri ai filialelor U.A.P. din centre mari ca Timișoara, Cluj, Sibiu, Brașov, prezente in numeroase expoziții organizate în aceste centre eu activitate foarte intensă, au reflectat și reflectă, in continuare, căutări în vederea găsirii acelor imagini artistice cu adevărat convingătoare, emoționante, contemporane, cu comunicabilitate cit mai largă. în regiunile mai puțin active din acest punct de vedere, Oficiul pentru organizarea expozițiilor din C.C.E.S. a preconizat itinerarea unui mare număr de expoziții care să aducă o marcată prezență de valori. Artiști din toate generațiile — de la mari maeștri pină la tineri plas- ticieni, vor fi prezenți cu lucrări in aceste centre mai mici. Expoziția de pictură contemporană românească de la Vaslui, trei expoziții de grafică contemporană românească itinerate pe trei trasee diferite : Macin (Tul- cea) — Călărași (Ialomița) ; jud. Mehedinți și Gorj ; Miercurea Ciuc — Borsec și Lacul Roșu, expoziția de artă decorativă de la Botoșani, expozițiile retrospective Sabin Popp (Cluj, Constanța, Brașov), Al. Jiquidi (Constanța. Eforie), Ion Sava (Constarița) — sînt doar citeva din manifestările care au relevat și vor demonstra,I în continuare, efortul de pătrundere a unor zone majore de gravitate. Li se pot adăuga o serie de expoziții străine, printre care menționăm : expoziția Edouard Pignon (Oradea), Lucas Orănaeh — reproduceri (Romlan, Vaslui. Bii-lad), expoziția de fotografii documentare din Iran (Suceava, Iași. Constanța) expoziția de reproduceri Diirer (Constanța, Tirgoviște), Albania arheologică (Rm. Vilcea, Dro- beta Tr. Severin), expoziția Copernic (Vaslui), grafica din Chile (Vaslui, Birlad).Observing In Încheierea acestor considerații oh mai există unele zone și probleme ale realităților noastre care nu au fost surprinse de creația plastică în ansamblul ei, vom menționa totodată — in mod pozitiv — creșterea preocupării de angajare, rod al contactelor firești ale artiștilor cu industria, agricultura, cu viața social-culturală și politică. Conturarea unor tendințe diverse de interpretare a tuturor acestor realități, afirmarea unor personalități plasțice distincte impun, in continuare, necesitatea unor cit mai statornice confruntări, confruntări ce nu se pot realiza plenar decit in cadrul expozițiilor personale sau colective ce trebuie să-și afle sediul de expunere nu numai în București, ci ini cît mai multe localități ale țării. Activitatea expozițională bogată, realizată în zilele acestui anotimp estival, constituie. credem, una din premisele favorabile ale dezvoltării viitoare.

cinema
13.50; 16; 18,50; 21, la gră

dină — 20.
a Pe aripile vintului : CENTRAL 
— 10: 14.3(1; 19.
• Ordonanța Selmenko : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

• Inlaiiibiiul Raffles : LUCEA
FĂRUL — 9: 11,15; 13.30; 16: 18.30; 
21, la grădină — 20.15, CAPITOL 
— 9.30: 11,45 ; 14: 16,15; 18,30; 20,45. 
la grădină — 20.
a Urmărire la Amsterdam : SCA

II,15; 13.30; 16; 18.30, 21, 
11; 13,30: 16; 
— 20, STA-

LA — 9:
BUCUREȘTI — 8.30: 
18.30: 21, la grădină 
DIONUL DINAMO — 20.
• Distratul : PATRIA — 10; 12,30; 
16: 18,30: 21. FESTIVAL — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 
19,45.
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
FAVORIT — 9.15; 11.30 : 13.45: 16 ; 
18.15: 20.30. MELODIA — 9: 11,15; 
13.30: 16; 18.30; 20,45, MODERN —

20,45.
0 Program de desene animate 
pentru copii : DOtNA — 9.30.
e Florentinei' nr. 73 : DOINA — 
11; 13: 15,30; 18; 20.30.
• Cartea junglei : EXCELSIOR — 
9; 11.15: 13.30: 16; 18.15: 20,30.
• Dragostea Începe vineri : BU- 
ZEȘTI — 9: 11.30; 13.45; 16: 18.15; 
20,30, la grădină — 20,15. GLORIA 
— 9: 11.15; 13.30: 16; 13,15; 20.30, 
GRADINA SELECT — 20.
• Neamul Șoimăreștilor : POPU
LAR — 16: 19.
0 Aventurile lui Babușcă : TIM
PURI NOI — 9,15—18,45 în conti
nuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20.30.
a Prințesa — 10; 12; 14; 16,30;

18.30. Maria Stuart — 20.30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Un om in sălbăticie : GRIVI- 
TA — 8,45: 11.15; 13.30; 15.45; 18.15:
20.30, TOMIS — 9: 11.15: 13,30: 
15,45; 18.15; 20,30, la grădină — 20.
• Tu, eu și micul Paris : GIU-
LEȘTI — 15,30; ’ ------
a Jucătorul : 
15,30; 18: 20.15.
o Cu copiii ia
1.6; 18: 20.
O Te așteptăm, fiăcăule : UNI
REA — 16; 18: 20.
a Ultimul cartuș : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.30; 18; 
20,15.
• La răscruce de vinturi : AU
RORA — 9: 11,15: 13,30: 15.45;
18.15: 20.30. la grădină •— 
MURA — 9; 11.15; 13,30;
30,39.
• Ciprian Forumbescu :
— 9: 12,30; 16: 19.30.
o Fluturii sint liberi :
— 15,30; 17,45; 20, la grădină

18 : 20,30. 
COTROCENI

mare : PACEA

2«.
16;

DACIA

BUCEGI

20.30, FLOREASCA
20.30,
e Antoniu și Cleopatra : LIRA 
15.30; 19, Ja grădina — 20.15.
o ...Și salută rindunelele : DRU
MUL SĂRII — 16: 18; 20.
a Simon Templar intervine : 
MUNCA — 15,30; 18: 20.15,
RENTARI — 10; 12,30;
17,45; 20.
O Jandarmul la plimbare : 
GA — 9: 11.15; 13,30; 15,45;
20.30, MIORIȚA — 9; 11,15; 
15,45: 18: 20.15.
• Sunetul muzicii : VIITORUL — 
16; 19,30.
• Lumea se distrează : ARTA —
15.30; 18: 20, la grădină — 20.30, 
MOȘILOR — 16; 18, la grădină
— 20.
O Ceața : CRÎNGAȘI — 15,30; 1«; 
20,15.
• Acea pisică blestemată : VI- 
TAN —• 15; 17,15; 10,30, la grădină 
— 20,15.

ff-
15,30;

VOL- 
18.15: 
13,30;

doctore ? îIntimplă,
RAHOVA — 15.30: 18: 20.15.
• Drumul «pre vest : FLACARA 
— 15: 17.45: 29,30.
• în umbra violenței : PRO
GRESUL — 16: 18: 20.
• Filiera : COSMOS — 15.30; ÎS; 
a»„30.
• Monte Carlo : GRADINA UNI
REA — 20,15.

teatre
• Teatrul satiric-muzicai ,.C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Estival- 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
13130 ; La porțile dorului — Spec
tacol de muzică populară (la Tea
trul de vară „23 August") — 20.

(Urmare din pag. I)Negrea, tehnician, secretarul comitetului de partid de la Combinatul de prelucrare a lemnului.— în primul rind, calitatea produselor noastre din care 60 la sută exportăm...— în '70 combinatul a luat drapelul de unitate fruntașă pe ramură și de atunci se menține fruntaș, intervine în discuție Gheor- ghe Codrea, secretarul cu probleme economice comitetului municipal partid.Gli. Negrea : Ca să rească și‘mai mult calitatea muncii noastre, de cu- rind. în ceput să controlul

al despo-combinat a , inse aplice auto- de calitate...
Vasile Oceami. directorul fabricii de tricotaje „Unitatea" : La noi se aplică de doi ani această metodă a

— Se poate vorbi derezultate ?Gh. Negrea : Sigur. rezultatele au :și ieșit iaiveală, n-aș putea să dauinsă cifre...
și eficiența economică crescut cu 4 la sută.Gh. Negrea : Un alt titlu de mindrie pentru noi este inițiativa ca fiecare inginer și tehnician din combinat să realizeze in fiecare cel puțin un studiu, aplicat in producție, aducă o substanțială ciență.— Care dintre ideile

an care, să efi-năs-

cute o socotiți mai valoroasă ?Gh. Negrea : Conceperea unei linii automate pentru tocarea deșeurilor și folosirea lor ea materie primă pentru plăci aglomerate.— Am mai intilnit așa ceva la Combinatul de industrializare a lemnului de la Suceava...Ing. Constantin Gher-

in sfirșit, am pus și aici, la Sighet, un picior pe tărîmul prelucrării metalelor — ramură complet inexistentă pină in urmă cu cițiva ani. La școala noastră avut cinci candidați pe loc la strungărie. trei pe loc la lăcătuși și numainul pe un loc la timplărie. E un fel de asalt asupra metalului...
am un un u-

zis că și constructorii noștri au căpătat de acum experiență, au dovedit-o in atitea rinduri...— Ce daruri a făcut șantierul dv„ tovarășe Roșea, municipiului Sighetul Mar- mației ?.1. Roșea ; Multe. Un pavilion de pediatrie la spital. un cămin-spital pentru copii, un grup școlar fores-

Poarta spre des
toinicie. In 1974 se vs încheia electrificarea turor satelor șene. Iată nificativ luminii" calitățiletru destoinicia lor de pe aici. Se lucra la

țu- maramure- un episod sem- pentru „epopeea dar și pentru morale, pen- oameni-

INSCRIPȚIE PE 0 POARTĂ MARAMUREȘEANĂ
? 7

ma- darre- Su-
van : Nu știu ce face șina de la Suceava, a noastră toacă tot.•— Următorul nostru portaj va fi de laceara. Ce să le transmitem celor de acolo ?C. Ghervan : Câ ne interesează mașina lor. Poate ne confruntăm și ceva mai bun...Stelian rectorul industrie reșana" :voltăm intreprinderea noastră de la citeva mici ateliere la secții de producție care livrează și la export. In special mobilă. Și,

iesMorcovescu. întreprinderii locală „Maramu- Am reușit să dez-
di- de

Gh. Codrea : în toamna aceasta va incepe construcția unei fabrici de șuruburi și alte organe de asamblare... Va fi o fabrică ce va pune, intr-adevăr, bazele unei industrii de prelucrare a metalelor in acest colț de tară.Justinian Roșea, tehnician constructor, secretarul organizației de partid la șantierul numărul 3 trustului județean de strucții : Dacă voie, noi- vom ceasta fabrică...Gh. Codrea :fi trebuit să apelăm la
de al con- imi dați construi a-ar o întreprindere de construcții industriale, dar ne-am

tier. un hotel, restaurant, circa cincizeci de săli de clasă, două poduri peste Iza. peste 1 700 de apartamente in blocuri noi, haie noi de producție pentru in- treprinderea „Unitatea" și pentru întreprinderea ,.Ma- ramureșana", o fabrică de gheață, depozite, ateliere, complexe comerciale, băile de la Ocna Sugatag...Discuția noastră s-a desfășurat încă mult timp și multe alte detalii ni dezvăluit, oferindu-ne ginea unui oraș care iește acum frenezia «alt spectaculos.
s-au ima- tră- unui

conectarea liniei de înaltă tensiune cu satele de Valea Vișeului. Mai era pe ... —„ de făcut doar o singură operație pentru ca satul Valea Vișeului să-și primească kilowații așteptați. Dar s-a ivit un obstacol. Rețeaua electrică trebuia să treacă peste o vale adincă și îngustă. cu un intens trafic feroviar și rutier. Orice lucrare întreprinsă aici ar fi dus la întreruperea acestui trafic. Și tocmai cind se credea că întreruperea traficului este iminentă, s-a prezentat la șantier Nicolae Maricec, muncitor forestier.— Fac eu lucrarea asta. Am și niște oameni buni.

Unul e Nicolae Tifrac. Ui- te-1, aici. Altul Ion Goden- eiuc. Apoi, Vasile Gureleac, Ion Craus și mai sint doi.Cățărați pe stinci, agă- țați în fringhii, Maricec și ai lui, timp de treizeci de zile, au tăiat virfurile de copaci, au născocit felurite sisteme prin care firele au fost întinse fără ca circulația pe șosea și pe calea ferată să se întrerupă.O întimplare care ne vorbește despre moroșeni. Una din acele intimplări pe care le poți citi la o privire mai atentă peste incrusta- țiile de pe porțile maramureșene.
Poarta spre viitor. Au început primele lucrări la construcția unui viitor cartier al municipiului Baia Mare ; cartierul „Decebal". Aici vor fi aplicate, scară largă, tehnologii de execuție. Va avea 4 000 de apartamente in 60 blocuri, din care 27 blocuri turn cu cite zece etaje. Minerii de la exploatarea Ilba și-au realizat producția planificată pentru primii trei ani ai cincinalului. Din acest punct de vedere ei se află acum la poarta anului nou. Poarta anului nou este și ea, după cum se vede, o poartă maramureșeană cu incrustații a- dinci, cu flori și insemne ale muncii harnice, ale cutezanței, ale bărbăției.

pe noide
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(Urmare din pag. I)ceea cc se înfăptuiește în (ara noastră.Putem, deci, spune că nu există latură a activității unde Chivu Stoica, in funcțiile pe care le-a a- vut și din însărcinarea partidului, a statului, să nu-și fi adus contribuția la înfăptuirea politicii noastre generale.Cunoașteți atenția pe care partidul nostru a acordat-o și o acordă dezvoltării colaborării cu țările socialiste, unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimpe- rialiste. Cunoașteți politica pe care o desfășoară România, partidul nostru, de dezvoltare a unei largi colaborări internaționale cu toate popoarele, cu toate forțele care se pronunță pentru pace, pentru o lume mai bună și mai dreaptă. Și în acest domeniu Chivu Stoica a avut diferite însărcinări. Desfășu- rind o activitate susținută, el s-a achitat întotdeauna. în bune condiții, de însărcinările primite din

partea conducerii de partid și de stat.La aniversarea vlrstei de 65 de ani și, mai cu seamă. Ia sărbătorirea unei activități îndelungate in rîndurile mișcării revoluționare și pentru înfăptuirea programului de construcție a socialismului in țara noastră, partidul, conducerea sa dau o înaltă apreciere activității și muncii pe care a depus-o tovarășul Chivu Stoica.Am lucrat cu el, lucrez și acum cu el, și apreciez că întotdeauna s-a străduit și se străduiește șl a- cum să-și îndeplinească însărcinările încredințate de partid. Aș putea spune că pentru tineretul nostru. pentru activiștii mai tineri, activitatea, felul de muncă al tovarășului Chivu Stoica constituie un exemplu. Este necesar să se deplină in continuare eforturi ca activul nostru de partid, tinerii activiști să-și ridice continuu nivelul de cunoștințe, de pregătire, să facă totul pentru a-și îndeplini în cele mai bune condi

ții însărcinările pe care le primesc din partea partidului, a conducerii sale.Virsta de 65 de ani nu este încă 
o vîrstă înaintată. De aceea, aș dori să urez tovarășului Chivu mulți ani, să-și poată aduce în continuare contribuția activă Ia înfăptuirea mărețului program e- lnborat de Congresul al X-lca și de Conferința Națională, pentru a asigura poporului nostru o viață tot mai îmbelșugată și fericită, pentru a înfăptui programul de colaborare și pace eu toate națiunile lumii, pentru a face ca România să se bucure de tot mai mulți prieteni, pretutindeni.Cu aceste gînduri și urări propun să ridicăm acest pahar și să-i urăm tovarășului Chivu Stoica multă sănătate și fericire, succese in activitatea sa de înfăptuire — alături de partidul nostru, de activul de partid, de conducerea partidului — a programului elaborat de Congresul al X-lea.La mulți ani !

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTILa Încheierea vizitei mele oficiale In România, aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru primirea călduroasă și pentru generoasa ospitalitate pe care mi-ați acordat-o.Am apreciat in mod deosebit această ocazie de a proceda la un larg și sincer schimb de vederi asupra situației internaționale și asupra diferitelor probleme care interesează în special Organizația Națiunilor Unite și România.Sprijinul atît de prețios pe care dumneavoastră și guvernul dumneavoastră îl aduceți scopurilor și obiectivelor O.N.U. m-a încurajat în mod deosebit.Exprimînd urările mele de prosperitate pentru țara dumneavoastră, precum și pentru, dumneavoastră personal, vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea considerațiunii mele celei mai înalte.

KURT WALDHEIM
Secretar general al O.N.U.

Tovarășului SAMUEL MIKUNIS
Secretar general al C.C. al P.C. din Israel (MAKI)Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dv. de naștere, în numele Comitetului Central aii Partidului Comunist Român și al meu personal, vă adresez un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări, împreună cu urări de sănătate, viață îndelungată și succes in activitatea pe care o dedicați promovării și apărării intereselor vitale ale oamenilor muncii, cauzei democrației și socialismului, păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

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

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Dragi tovarăși,Vă mulțumesc sincer, din adin- cul conștiinței mele, pentru înalta apreciere și distincție ce mi s-a acordat, pentru cuvintele calde, tovărășești, pe care tovarășul Ceaușescu mi le-a adresat.De multe ori, în momente pline de emoții, îți este greu să exprimi, în cuvinte, tot ceea ce simți, tot ceea ce ai dori să spui.Doresc să exprim, cu acest prilej, ’ recunoștința mea față de Partidul Comunist Român, care din fragedă tinerețe m-a învățat să iubesc clasa muncitoare din care fac parte, să-i cunosc locul important în societate, să-i înțeleg profund rolul revoluționar.Partidul m-a învățat să-mi iubesc poporul si patria în care m-am născut, să militez cu abnegație pentru apărarea intereselor ei.Aceste momente pline de satisfacții te cheamă însă, fără să vrei, la o analiză de bilanț.Aprecierile făcute asupra activității mele mă fac să trăiesc un sentiment de legitimă mîndrie partinică și patriotică.Am satisfacția că la marile ’înfăptuiri pe care le-a tobtifitfV' &o~ POȘțtl nostru, sub cpncjțțderț’a'înțe^‘ ieaptă a partidului, ari de" ari. cu ardoare, cu abnegație, cu jertfe și sacrificii, cu bucurii și năzuințe.

mi-am adus și eu o modestă contribuție.Vă mărturisesc sincer că, în decursul activității mele, m-am străduit întotdeauna să aplic fidel șl cu perseverență linia și îndrumările partidului. în general am reușit. Au fost însă și situații unde am greșit. Dar niciodată nu s-a stins și nu se va stinge credința mea fermă în clasa muncitoare și partidul ei. partidul comunist.Vă asigur, tovarăși, că față de aprecierile care s-au făcut asupra activității mele, față de atenția și căldura cu care am fost înconjurat cu acest prilej voi răspunde cu mai multă perseverență și abnegație în muncă, prin noi fapte de devotament față de partid, față de politica sa înțeleaptă și clarvăzătoare.Nu voi precupeți nimic ca. împreună cu toți comuniștii, cu întregul popor, să muncesc cu pasiune pentru înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului.Mă bucur sincer că grăbim acum mai mult dezvoltarea societății. pentru a asigura celor de azi o viață mai bună. ■ ■<>,■Să Slăbim pentru a redifbe și a anula handicapul de la care am p’ornitS față de țările din punct de vedere tehnic și

generațiilor ce urmează după noi perspective tot mai frumoase și un viitor fericit.Avem pentru aceasta temeiuri ferme : unitatea de granit a partidului nostru comunist, unitatea moral-politică a întregii noastre națiuni în jurul partidului, conștiința revoluționară, responsabilitatea față de toate perspectivele noi ce se deschid țării noastre.Avem în fruntea partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general, luptător dîrz, neobosit. patriot Înflăcărat, marxist- internaționalist și militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, care, fără preget, activează pentru cauza socialismului, a comunismului și a păcii în lume. A adus și aduce contribuții deosebite la elaborarea și promovarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. politică care corespunde năzuințelor poporului nostru, politică care aduce poporului român, clasei muncitoare din România, partidului nostru acea strălucire pe care o merită.Cu aceste gînduri, ridic paharul pentru noi succese în activitatea palidului și statului .nostru .1 , ■. sănătatea'"'- '' 4dVhră^'iiltt!‘ L Nicolae Ceaușescu,:'și a tovarășeide?,v,p.lt^te->3f&e’i® C^ușescu .economie. —■ In sănătatea dumneavoastră',științific, creînd astfel a tuturor 1
Cronica zilei A apărut:

ZUJA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ECUADOR

Excelenței Sale Domnului general de brigadă
GUILLERMO A. RODRIGUEZ LARA

Președintele Republicii EcuadorCu ocazia unei noi aniversări a proclamării independenței de stat a Republicii Ecuador, am deosebita plăcere de a transmite Excelenței Voastre și poporului ecuadorian prieten, în numele Consiliului de Stat, a! guvernului și poporului ro-niân, precum și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de fericire și prosperitate.Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că bunele relații dintre România și Ecuador vor cunoaște o dezvoltare continuă In folosul celor două țări și popoare, al păcii și cooperării în lume.
NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre și, prin înaltul dumneavoastră intermediu, onoratului Consiliu de Stat și poporului prieten al României pentru cordialul mesaj pe care ni l-ați trimis cu ocazia aniversării independenței Republicii Peru.Formulez urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru constanta întărire a prieteniei ce unește cele două țări ale noastre și guvernele lor, Intr-un spirit de reciprocitate și bună înțelegere care va primi un aport semnificativ prin plăcuta și așteptata dumneavoastră vizită. General de divizie
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peru

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN, GUVERNULUI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIABUCUREȘTIîn numele Frontului Patriotic Laoțian, al poporului laoțian, avem deosebita plăcere de a adresa Partidului Comunist Român, guvernului și poporului României mulțumirile noastre cordiale și sincere pentru primirea și ospitalitatea călduroasă de care s-a bucurat delegația noastră in timpul vizitei încununate de succes în frumoasa dv. țară, in perioada 28 mai — 1 iunie 1973.în momentul în care forțele patriotice laoțiene perseverează în lupta pentru aplicarea totală și riguroasă a Acordului privind restabilirea păcii și realizarea concilierii naționale, toate manifestările de simpatie și de sprijin sincer venind din partea partidului, guvernului și poporului dv. constituie o mare încurajare pentru poporul nostru de a obține noi victorii și mai mări în lupta pentru salvarea națională.Avînd ferma convingere că vizita noastră în țara dv. a contribuit In mod eficace la întărirea prieteniei și solidarității între cele două partide și între cele două popoare ale noastre^ țtrâm P°P°ru,!ui român -WCieese-și-’-mai mari, in construcția; .socialistă A,patitei. .Vă rugăm să primiți expresia considerației n.dâstre înalte și frățești.

COMITETUL CENTRAL
AL FRONTULUI PATRIOTIC LAOȚIAN

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Ecuador, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului relațiilor externe al acestei țări, Antonio Jose Lucio Paredes.
★George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe LI Tin-ciuan, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze in Republica So-

cialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului relațiilor externe al Republicii Peru, general de brigadă Miguel Angel de la Flor Valle, pentru felicitările transmise cu ocazia zilei naționale a țării sale.

■Toi dimineața, tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. s-a intilnit cu Rino Serri. membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, ' care, la invitația C.C. al
P.C.R. și-a petrecut concediul de odihnă in țara noastră.A participat tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.Cu această ocazie, a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească.

!!RI S-A DESCHIS

Forumul național 
al organizației pionierilor
Satu Mare a devenit, in aceste zile, o adevărată capitală a pionie- rici. Purtătorii cravatelor roșii din cuprinsul județului, școlile și unitățile de pionieri primesc in ospeție aproape 500 de pionieri din toate județele țării, participant la o amplă acțiune educativă — Forumul național al organizației pionierilor, a- flat acum la a doua ediție. Organizarea anuală a forumului reprezintă transpunerea în viață a recomandărilor făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului nostru, de a se asigura o participare mai activă a copiilor înșiși la munca și conducerea activității pionierești.în ambianța pitorească a comunei Livada, împodobită sărbătorește, reprezentanții celor două milioane de pionieri din toate colțurile țării — români, maghiari, germani și de alte naționalități — vor dezbate. In cadrul celui de-al doilea forum național. problemele activității pionierești, vor face schimburi de experiență și vor jalona activități educative pentru viitorul an școlar, manifestările pionierești pentru lntim- pinarea sărbătoririi celor 25 de ani de existentă ai organizației. Totodată vor alege alți 12 pionieri locțiitori ai președintelui consiliului național al organizației pionierilor.Timp de două sâptămini ei și-au propus un bogat program de lucru care cuprinde dezbateri in plen și pe detașamente la „tribuna forumului", vizitarea unor localități, obiective social-economice și culturale din județ, intllniri cu activiști de partid și de stat, cu oameni de știință, artă și cultură, cu fruntași in muncă și specialiști în producție. Aceste acțiuni se vor împleti cu numeroase manifestări cu caracter educativ și distractiv: festivalul cintecului,

dansului și obiceiurilor populare de pe meleagurile milenare sătmărene, spartachiada taberei, concursuri de creație literară, muzicală, plastică, foc de tabără etc.Emoția micilor gazde, dorința lor de a face cum se cuvine onorurile casei s-au transmis și locuitorilor maturi ai județului, ai comunei Livada. Porțile caselor, ale marilor u- zine și instituții se deschid larg, primitoare, in fața micilor vizitatori. La festivitatea de deschidere a forumului au fost prezenți conducătorii tuturor instituțiilor reprezentative ale județului, ai organelor de partid și de stat.Focul de tabără cu care s7a încheiat prima zi a forumului a fost dedicat prieteniei copiilor din lumea întreagă, reprezentați aici, la Livada, de membri ai unor organizații de copii și de tineret din mai multe țări.Cel de-al doilea forum național al organizației pionierilor reliefează e- locvent bogate semnificații educative : dorința și hotărirea copiilor țării de a participa, după puterile lor, la construirea noii societăți, trăinicia frăției copiilor de pe toate meleagurile țării — români, maghiari. germani și de alte naționalități — de la orașe și sate, prietenie ce se va perpetua peste ani devenind acea unitate de monolit a Întregului popor in opera .grandioasă de edificare socialistă și comunistă a României. Acestor sentimente. recunoștinței pionierilor față de partid — părintele lor iubit, participanta la forum le-au dat expresie intr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., personal tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Florica DiNULESCU

nr. 15 (iulie 1973)Revista se deschide cu un ciclu de articole sub genericul „Marea sărbătoare națională a poporului român", din care subliniem : „23 August" sub semnul muncii creatoare pentru a da viață politicii partidului", „Poporul înarmat — făuritorul insurecției naționale antifasciste din august 1944", „File din cronica întrecerii". împlinirea a patru ani de la Congresul al X-lea al P.C.R., prilejuieșle publicarea unui grupaj intitulat „Cum se înfăptuiește rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid", din care reținem articolul „Cuprinderea tuturor domeniilor" de George Homoștean, precum și masa rotundă avînd ca temă „Perfecționarea stilului de muncă in lumina cerințelor conducerii științifice a activității de partid". La rubrica „Cincinalul înainte de termen", consemnăm articolele „Un puternic stimulent pentru creșterea producției animaliere" și ..Atingerea inainte de termen a parametrilor proiectați". Revista mai cuprinde rubricile „Programul de educație comunistă a maselor prinde viață", „A munci și trăi in chip comunist", Inițiative, metode, acțiuni, „Propaganda de partid", precum și un grupaj pe tema „Intensificarea continuă a vieții interne de partid", din care reținem articolele : „Integrarea noilormembri de partid in procesul înfăptuirii sarcinilor", „Sprijin efectiv organizațiilor de bază", „în adunări — dezbateri la obiectiv". Cp întotdeauna, sint prezente rubricile „In ajutorul birourilor organizațiilor de bază", „Note critice", „Răspunsuri la întrebările cititorilor", „Ecouri" șl „Poșta redacției".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 și 13 august. în țară : Vreme in general instabilă, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi temporar noros. Se vor semnala ploi locale. Îndeosebi sub formă de aversă, mal frecvente in zonele de deal și de munte. • Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 8 și 18 grade, iar cele maxime intre 20 și 30 de grade, izolat mai ridicate. în București : Vreme in general instabilă, cu cerul temporar noros. Ploaie; de scurtă durată, mai ales la începutul intervalului. Vint potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Marty R lessen în echipa S. U. A. 
pentru meciul cu reprezentativa RomânieiFederația de tenis a S.U.A. a definitivat echipa care va intilni in zilele de 18, 19 și 20 august, la Alamo (in apropiere de San Francisco), formația României in semifinala interzonală a „Cupei Davis", Din echipa

★Au început întrecerile turneului internațional masculin de tenis de la Clemmons (Carolina de Nord). In primele partide disputate, jucătorul chilian Jainic Fillol l-a invins ou 6—4, 4—6. 6—3 pe japonezul Toshiro Sakai, iar neozeelandezul Brian Fairlie a dispus cu 6—1. 3—6, 6—3 de Patricio Cornejo (Chile).
★Turneul internațional de tenis de

americană fac parte cunoscutul campion Stan Smith. Tom Gorman, Erik van Dillen și Marty Riessen. De remarcat selecționarea lui Marty Riessen, care, de cinci ani, nu a mai fost inclus in echipa pentru „Cupa Davis".
*la Cincinnati (Ohio) a continuat cu disputarea primelor partide din tum.il II al probelor de simplu.Campionul iugoslav Nikola Pillci l-a întrecut cu 6—4. 7—5 pe americanul Frank Froehling. australianul John Alexander l-a invins cu 6—1, 6—4 pe italianul Adriano Panaita, iar francezul Patrick Proisy a dispus cu 6—3, 6—2 de australianulAllan Stone.

VOLEI. „TROFEUL TOMIS". în penultima zi a competiției internaționale masculine de volei pentru „Trofeul Tomis", selecționata U.R.S.S. a invins cu scorul de 3—1 reprezentativa României. în urma acestei victorii, echipa U.R.S.S. conduce neînvinsă in clasament. Primul set a fost ciștigat cu 15—2 de voleibaliștii români. In continuare, echipa sovietică și-a adjudecat cele trei seturi cu 15—10. 15—10 și 15—8. Selecționata Bulgariei a dispus cu scorul de 3—1 de echipa Mexicului, iar echipa Cehoslovaciei a invins cu scorul dc 3—2 formația Japoniei. Astăzi, de la ora 16,00. au loc partidele : Româ- nia-Japonia, Cehoslovacia-Mexic și U.R.S.S.-Bulgaria.FOTBAL. — La Amsterdam, in prezența a peste 55 000 de spectatori, s-a disputat meciul internațional a- mica! de foibal dintre formația locală AJax și echipa engleză Tottenham Hotspur. în vervă deosebită, fotbaliștii olandezi au obținut victo

ria cu scorul de 4—1 (4-—0) prin golurile marcate de Neeskens (min. 3 și 32) și Cruyff (min. 7 și 8).
★Ieri, Dinamo București a intilnit echipa Amrokan din Phenian, pe care a intrecut-o cu 2—0 (2—0) prin golurile marcate de Dumitrache. Meciul a fost urmărit de aproximativ 10 000 de spectatori care au aplaudat jocul ambelor echipe.ATLETISM. — Tradiționalul concurs internațional de atlețism de la Viareggio a reunit, in acest an. sportivi și sportive din Bulgaria, Cehoslovacia. S.U.A.. Kenya. România. R.F. Germania. Noua Zeelandă, Iugoslavia, Spania, Anglia. Ungaria. Italia si alte țări,Un frumos succes a obținut atletul român Csaba Dosa. învingător in proba de săritură in înălțime cu 2.15 m. Performera reuniunii a fost sportiva italiană Paola Pigni. care a stabilit cea mai bună performanță mondială in proba de o milă. cu timpul de 4'29”5 10.

Constituirea clubului sportiv ZalăuZALÂU (Corespondentul „Scinteii", V. Rusu). — In orașul Zalău a luat ființă clubul sportiv orășenesc, prima unitate de performanță de acest fel din județul Sălaj. Clubul este constituit din patru ramuri de sport :
atletism, fotbal, volei și box. Din programul de activitate întocmit pentru acest an se desprind sarcinile dezvoltării intr-un ritm susținut a sportului de performanță in județ.

Vizi tind recent o mică expoziție in localitatea ecuadoriajiă San Antonio de Pierii ncha — două exponate ne-au atras mai ales atenția : niște fibre vegetale obținute printr-o prelucrare migăloasă din copacul „pita" (fibre de mare finețe, din care indigenii fac, prin tradiție, țesături), iar alături o sapă de foraj cu role și o mostră de țiței viscos din Amazonia ecuadoriană.Vecinătatea celor două exponate, evo- cind sugestiv drumul de la economia de subzistență — cu amprente Încă destul de evidente — la industria modernă, ne-a a- părut ca o miniatură a căii pe care o parcurge Ecuadorul, (ară care trăiește astăzi momente de accelerare a pașilor spre o modernizare a vechilor structuri. Guvernul actual a elaborat un plan de reforme cu o- rientare antifeudală și antioligarhică, care — așa cum afirmă programul guvernamental — „va Împiedica folosirea resurselor naționale doar de către un număr restrins de persoane și le va pune in slujba majorității populare". Programul subliniază că principiile independenței și suveranității vor călăuzi deciziile in politica internă și externă, urmărindu-se asigurarea demnității naționale și a bunăstării ponorului.Concretizarea acestui program a debutat cu un „plan de dezvol

tare și transformare" pe cinci ani vizind schimbări In structurile economice și sociale. O atenție deosebită se acordă sectorului petrolier. După descoperirea recentă a unor noi zăcăminte cu mare debit in Amazonia ecuadoriană — in urma căreia Ecuadorul devine al doilea producător de petrol di.n America Latină — această ramură a economiei dobindește o pondere deosebită ca sursă dc finanțare a procesului de diversificare a producției naționale. Regimul de exploatare și de comercializare a petrolului, ca și raporturile cu capitalul străin se stabilesc după criterii menite să asigure controlul național și prioritatea intereselor naționale. Se vor lărgi, In această viziune, a- tribuțiile unui organism de stat, Corporația Ecuadoriană a Petrolului (C.E.P.E.) prin elaborarea unei politici care să asigure protejarea zăcămintelor și venituri echitabile pentru stalul ecuadorian. Se află in fază de finalizare construirea unei întreprinderi de stat pentru rafinarea petrolului. Zilele acestea s-a anunțat că guvernul pregătește o lege a reformei agrare. Recent a fost decretată naționalizarea apelor.Opinia publică din România urmărește cu simpatie și interes pașii făcuți de poporul ecuadorian pe calea ridicării economice și sociale a patriei sale.

Relațiile de prietenie și de colaborare dintre România și Ecuador. bazate pe respectul reciproc al independenței și suveranității, pe egalitate In drepturi și avantaj reciproc. se dezvoltă in interesul ambelor popoare. al păcii șl înțelegerii internaționale. Pe ' drumurile care șerpuiesc prin Anzlț ecuadorieni intilnești și autoturisme românești de teren. Ni s-a relatat că, in curind, Ia Quito vor apărea autoturisme Dacia. în schelele petroliere din Amazonia lucrează și ingineri ecuadorieni care și-au făcut studiile in România.Vizita pe care urmează să o facă in E- cuador președintele Nicolae Ceaușescu este apreciată, în cercurile politice din Quito, ca un eveniment de importanță deosebită pentru continua dezvoltare a relațiilor de prietenie și de colaborare dintre România și Ecuador, pentru cauza păcii. Înțelegerii și colaborării internaționale. Recent, ministrul de externe al Ecuadorului a ținut să sublinieze că apropiata vizită a președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, este așteptată cu deosebit interes și că ea va marca, fără Îndoială, o nouă etapă In dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări.
Euqen POP

® Cît timp Wienerwaldul — „plămînul verde" — va 
contracara efectele motorizării ? ® 0 preocupare pentru 
edili : cîșiscjuî triplu - de curățenie, căldură și elec

tricitateOraș al parcurilor și grădinilor, Viena este deosebit de frumoasă în acest anotimp. Desele averse de ploaie, care au căzut in perioada cind am vizitat-o. făceau ca metropola austriacă să se trezească, in fiecare dimineață, cu o nouă prospețime.Și, cu toate acestea, parcurgind pe jos „Ringul", artera in formă de cerc din inima Vienei, bulevardele pe care, In șiruri compacte, întrerupte doar de semafoare, circulă mii și mii de autovehicule do toate tipurile și mărcile, apare firească Întrebarea dacă această „explozie de motorizare" nu va îneca. intr-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. intr-o piclâ de gaze irespirabile, meleagurile care au inspirat atiția poeți și compozitori. Această reflexie a făcut să se nască ideea de a cunoaște cum se acționează în marele oraș de pe Dunăre pentru protejarea cetățenilor care trăiesc și muncesc aici....La redacția ziarului „Volks- stimme" stăm de vorbă cu Ernst Ep- pler, specialist in probleme comunale.— în Viena — ne spune interlocutorul nostru — la fiecare patru locuitori revine un autovehicul. Cartiere industriale masive sint concentrate mai ales in nordul, sudul și estul orașului. Sint,-in mare parte, întreprinderi vechi care, de obicei, nu au instalații antipoluante. Principalele surse de poluare a atmosferei sint' — ca, de altfel, in alte mari orașe — unitățile industriale, emanațiile automobilelor și cele, ale instalațiilor de Încălzit din blocurile de locuințe. E- xistă, desigur, preocuparea In ce privești aplicarea unor măsuri de combatere a poluării. Dar. ca in orice stat occidental, se pune în mod ascuțit problema cine să suporte cheltuielile necesare. Ziarul nostru — a afirmat el in încheiere — militează ca ele să fie suportate de cei care realizează profituri mari, și nu prin introducerea de noi impozite care ar face ca viața să se scumpească.Ce măsuri practice a luat pinâ acum municipalitatea și care sint in curs de aplicare ? Pentru a căpăta ■un răspuns la această întrebare ne-am deplasat la primăria orașului. Aici l-am avut ca interlocutor pe dr. Walter Skopalik, șeful serviciului de planificare și coordonare economică.— Pentru a preveni trebuie mai întii să cunoști — ne-a spus interlocutorul. De aceea, in oraș au fost instalate 36 de posturi fixe care determină, in permanență, concentrația de substanțe nocive peste marja admisibilă. Există, de asemenea, 27 de instalații mobile care sint dirijate spre punctele unde, dintr-un motiv sau altul, se semnalează o concentrație frai mare de gaze toxice. Pinâ acum, datorită „plăminUlui verde" al orașului — vestita pădure vieneză — și al permanentului curent de aer dinspre vest nu a fost atinsă incă niciodată o limită primejdioasă. Pentru a preveni însă o asemenea situație, un serviciu al primăriei intoc- rnește un „cadastru de emitenți" — un fel de control permanent asupra

NOTE DE DRUM DIN
AUSTRIA

principalelor surse de poluare. Introducerea treptată a combustiei cu gaze naturale, obligativitatea pentru anumite Întreprinderi noi de a construi coșuri înalte cu filtre electrice, trecerea parcului de autobuze din transportul orășenesc la folosirea de gaze lichefiate, construirea metroului, a cărui primă etapă va fi terminată în 1977, sint tot atitea măsuri pentru a preveni agravarea situației.O problemă importantă în acest sens o constituie și eliminarea resturilor menajare și a ambalajelor. Un mod ingenios și eficace de a contribui la rezolvarea acestei probleme a constat in construirea, în ultimii ani, a două centrale, care folosesc pentru combustie — pe lingă păcură — resturi menajere, pentru a da atit căldură, cit și electricitate.Cu firească curiozitate ne-am deplasat, deci, la cea mai nouă și mai modernă dintre centrale — Spittelau. Directorul tehnic, ing. Felix Hartwagner, ne spune că centrala a intrat in funcțiune in 1971. In instalații speciale sint arse anual 150—200 mii ton» de resturi menajere. Cu aburul obținut prin valorificarea energiei termice rezultate se încălzesc și se a- provizionează. zi și noapte, cu apă caldă aproximativ 32 000 de apartamente, precum și un mare complex spitalicesc. Operațiunile tehnice sint mecanizate și, parțial, automatizate. Materialele pentru combustie — mai simplu spus, gunoaiele — fără să sufere nici un fel de prelucrare prealabilă, ajung direct din mașinile de colectat intr-un buncăr cu o capacitate de 8 000 mc. De aici, un elevator le transportă pe un grătar special rulant unde arderea se face la o temperatură de 800—1 000 grade C. Resturile metalice, cum sint acelea car» provin din cutii de conserve, sint îndepărtate, după ardere, pe cale magnetică, presate și trimise la retopire. Coșul, foarte inalt și înzestrat cu filtre electrice, face ca operațiunea de ardere să nu emane nici praf, nici miros. Zgura rezultată, care reprezintă circa 20 la sută din volumul inițial al resturilor menajare, nu conține nici un fe! de substanțe organice și poate fi deci depozitată fără riscul că ar contribui la poluarea mediului înconjurător.In încheierea discuției, interlocutorul nostru a subliniat că specialiștii austrieci care se ocupă de probleme ale poluării sint unanimi in părerea că această metodă de eliminare a resturilor menajere este, în condițiile actuale, satisfăcătoare, contribuind substanțial la menținerea curățeniei orașului și a împrejurimilor sale.Aflînd de la noi despre preocuparea tot mai susținută manifestată șl in România pentru combaterea poluării, interlocutorul și-a exprimat părerea că și în acest domeniu, ca și in atitea altele, este interesant de realizat un schimb de experiență și o colaborare cit mai susținută intre specialiștii austrieci și români.
G, PASCAiy $
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MITINGURI POPULARE LA NAGASAKI

CIPRU IN ȚĂRILE LATINO AMERICANE
3

Aspect de la mitingul popular din Parcul Păcii

Sprijin larg politicii 
președintelui Makarios

NICOSIA 9 (Agerpres). — în situația de încordare care persistă în Cipru, oamenii muncii din această țară, presa progresistă, o serie de organizații obștești și cercurile largi ale opiniei publice continuă să-și exprime sprijinul față de politica guvernului condus de arhiepiscopul Makarios, declarîndu-se pentru depășirea crizei actuale, pentru rezolvarea, prin negocieri, a problemelor cipriote, în condițiile menținerii unui stat independent și unitar.Conducerile Federației pancipriote a muncii (P.E.O.) și Confederației muncitorilor din Cipru (S.E.K.) au dat publicității o declarație comună, în care adresează un apel membrilor celor două centrale sindicale — cele mai mari din țară' — să înceteze, Ia 10 august, lucrul pentru două ore, în semn de sprijin față de politica președintelui Makarios. Secretarul general al Federației pancipriote a muncii, Andreas Ziartidis, a declarat că întreaga populație a țării consideră de datoria ei să se opună acțiunilor teroriste, oricăror acte bazate pe forță și ilegalitate.

CHILE Demisia colectivă a guvernului
e Chemarea Comitetului Executiv Național al Frontului 

Unității PopulareSANTIAGO DE CHILE 9 (Agerpres). — In urma unei reuniuni a Consiliului de Miniștri, la Santiago de Chile s-a anunțat oficial că guvernul de Unitate Populară a prezentat președintelui Salvador Allende demisia sa colectivă. Această măsură a fost adoptată de cei 15 miniștri demisionari — relevă agenția Prensa Latina — pentru ca șeful statului să poată dispune de „toată libertatea de acțiune în ceea ce privește formarea unui nou cabinet".într-o declarație a președintelui Allende, difuzată de Secretariatul general al guvernului, se precizează că în noua echipă ministerială vor fi incluși, pe lingă personalități civile, și comandanții șefi ai forțelor terestre, navale și aeriene.In declarație se menționează, de a- semenea, că președintele Allende intenționează ca. împreună cu noul său cabjnet, să adopte o serie de măsuri menite să pună capăt acțiunilor

de sabotaj, dirijate de elementele politice de extremă dreaptă.
★SANTIAGO DE CHILE 9 (Agerpres). — Comitetul Executiv Național al Frontului Unității Populare din Chile a dat publicității o declarație prin care cheamă pe militanții și simpatizanții guvernului să participe la acțiunea națională, organizată din inițiativa Centralei Unice a Oamenilor Muncii (C.U.T.) pentru repudierea acțiunilor sedițioase, a fascismului și războiului civil — anunță agenția Prensa Latina. Documentul menționează, totodată, că, în fața actelor forțelor de dreapta, muncitorii trebuie să răspundă xu forța lor organizată. „Activitatea sedițioasă a opoziției impune astăzi, mai mult ea oricînd, unitatea și mobilizarea conștientă a tuturor muncitorilor chilieni" — se spune în încheierea declarației.

CUBA Baraj pe rîul San Diego

roma întrevederea premierului Italiei 
cu prim-vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri al RomânieiROMA 9 (Corespondență de Ia R. Bogdan). — Președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Mariano Rumor, a primit, joi, la Palazzo Chigi, pe tovarășul Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. în cursul întîlnirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a fost evocată cu deosebită căldură recenta vizită pe care a efectuat-o în Italia președintele Consiliului de Stat al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, moment de importanță deosebită în evoluția relațiilor de prietenie dintre România și Italia.

Cu această ocazie a fost reafirmată dorința comună a celor două părți de a transpune in fapt importantele documente semnate in cursul vizitei șefului statului român în Italia, hotărîrea de a intensifica în continuare colaborarea bilaterală pe multiple planuri, precum și cea pe plan internațional dintre cele două țări, în interesul lor reciproc, al cauzei păcii și Înțelegerii internaționale.La întîlnire a fost prezent Iacob Ionașcu, ambasadorul României la Roma.
întâlnire tovărășească9

fa C. C. al P. C. Italian

TOKIO 9 (Corespondență de la FI. Țuiu). — în cadrul celei de-a 19-a Conferințe internaționale împotriva bombelor atomice și cu hidrogen Gensuikyo, la „Nagasaki Gimnasium Hall" a avut loc miercuri un miting la care au participat peste 6 000 de persoane.La miting, reprezentantul Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din România, Dumitru Chițoran, a transmis conferinței salutul mișcării pentru pace din România.Au mai luat cuvântul Miteuhiro Kaneko, vicepreședinte al Secretariatului C.C. al P.C.J., care a adus salutul Partidului Comunist din Japonia, precum și reprezentanții mișcărilor pentru pace din R.D. Vietnam, S.U.A., Australia și Suedia.-frJoi, în Parcul Păcii din Nagasaki a avut loc un mare miting popular pentru a comemora tragedia trăită

la 9 august 1945, cînd deasupra orașului a explodat cea de-a doua bombă atomică, folosită de forțele americane împotriva Japoniei. In timpul mitingului au avut loc servicii memoriale pentru cele 70 000 de persoane care și-au pierdut viața în momentul exploziei și pentru cei care au încetat din viață în zilele de după bombardamentul atomic. După minutul de reculegere, păstrat la a- ceeași oră cînd a explodat bomba — ora 11.12, primarul orașului Nagasaki, Yoshitake Morotani, a citit „Declarația păcii" în numele tuturor locuitorilor orașului. (între aceștia se află încă circa 80 000 de persoane care mai suferă de pe urma radiației atomice). El a cerut să se acționeze cu hotărîre pentru a se interzice cit mai repede posibil toate armele atomice și nucleare, pentru a se evita repetarea tragediei orașului Nagasaki.

Convorbiri 
iugoslo vo-egipten &BELGRAD 9 (Agerpres). — Mitia Ribicici, vicepreședinte al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, l-a primit pe Mohamed Hafez Ismail, consilierul președintelui Republicii Arabe Egipt pentru problemele securității naționale, care a remis din partea președintelui R.A.E., Anwar Sadat, un mesaj adresat președintelui losip Broz Tito.După cum relevă agenția Taniug, în cadrul convorbirii au fost discutate probleme legate de colaborarea dintre cele două țări, pregătirea conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate, care urmează să aibă loc la Alger, precum și probleme legate de evoluția situației din Orientul Apropiat.

HAVANA 9 (Ager
pres). — In provincia 
cubaneză Pinar del 
Rio au fost încheiate 
lucrările de barare a 
apelor riului San Die
go. Prin terminarea

noului baraj se va 
forma lacul de acumu
lare „La Juventud" — 
cel mai mare din par
tea de vest a. Cubei — 
cu o capacitate de apro
ximativ 105 milioane

metri cubi. Apele la
cului vor fi utilizate 
la irigarea, incă in a- 
cest an, a peste 48 000 
hectare teren cultivat 
cu orez și cu alte cul
turi agricole.

PERU Dezvoltarea industriei miniere

ROMA 9 (De la corespondentul nostru). — La sediul C.C. al Partidului Comunist Italian a avut loc, joi, o întîlnire a tovarășului Ilie Verdeț. membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al Partidului Comunist Român, cu tovarășii Carlo Galluzzi, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii P.C.I., Nello dl Paco, membru al

C.C. al P.C.I., și Franco SantarelU, activist la secția externă a P.C.I.Cu acest prilej s-a făcut un schimb de păreri in legătură cu preocupările actuale ale celor două partide, cu dezvoltarea in continuare a relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian, întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

CONFERINȚA1 COMMONWEALTHULUI

Țările atmane cer măsuri severe 
impetriva regimisrihr rasisteOTTAWA 9 (Agerpres). — Principala problemă aflată pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Conferinței la nivel înalt a țărilor Commonwealthului a fost examinarea situației din Africa, în special a sancțiunilor împotriva regimurilor rasiste din Rhodesia și Africa de Sud.Luînd cuvîntul, președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, a cerut să fie luate măsuri mai severe împotriva regimurilor rasiste de la Pretoria și Salisbury, preconizînd, între altele, extinderea sancțiunilor la transporturile poștale și telecomunicații. Un punct de vedere asemănător au expus și reprezentanții Australiei și Noii Zeelande.Ministrul de externe al Zambiei, E. H. K. Mudenda, a declarat că în Africa de Sud nu este posibilă o schimbare pe cale pașnică a situației atît timp cit se menține axa Pretoria — Salisbury — Lisabona.Președintele Nigeriei, generalul Yakubu Gowon, a declarat că atît Commonwealthul, cît șl alte organis

me internaționale, trebuie să acțio

neze mai hotărit pentru aplicarea sancțiunilor împotriva regimului rasist al lui Ian Smith.Grupul țărilor africane ale Com- monwealthului a alcătuit un plan în legătură cu problema regimurilor rasiste din Africa de Sud și Rhodesia. Acest plan preconizează, între altele, că Marea Britanie trebuie să intervină pentru a obține eliberarea tuturor prizonierilor politici din Rhodesia și să ia măsuri pentru respectarea sancțiunilor și extinderea acestora la transporturile aeriene, poștale și telecomunicații. Se prevede, de a- semenea, ca membrii Commonweal th- ului să ceară acelor țări care mențin relații economice cu Africa de Sud să reducă treptat aceste legături. Totodată, guvernele țărilor memhre trebuie să ceară aliaților Portugaliei să nu mai acorde sprijin politicii colonialiste a acestei țări în Africa. Documentul prevede și necesitatea ca guvernele țărilor membre ale Commonwealthului să acționeze în cadrul O.N.U. pentru rezolvarea neîntirziată a problemei Namibiei.

Sesiunea extraordinară a 
Organizației comune africane, 

malgașe și mauricieneDAKAR 9 (Agerpres). — Consiliul ministerial al Organizației comune africane, malgașe și mauriciene (O.C.A.M.M.) s-a întrunit în sesiune extraordinară, la Dakar, pentru a examina situația care s-a creat după retragerea, în ultima lună, a altor trei state membre — Ciad, Camerun și Republica Malgașă — din O.C.A.M.M. Reuniunea —- la care au fost invitate să participe și țările care s-au retras din O.C.A.M.M. (Congo, Zair, Camerun, Ciad și Madagascar) — a fost convocată la inițiativa președintelui Senegalului, Leopold Sedar Senghor, președinte în exercițiu al organizației.Una din principalele probleme înscrise pe ordinea de zi este aceea de a se _ clarifica dacă O.C.A.M.M. trebuie să-și continue existența, și, dacă răspunsul va fi afirmativ, sub ce formă ar putea face față organizația marilor mutații care au loc pe continentul african. Cea de-a doua chestiune se referă la asocierea la Piața comună a țărilor africane de limbă engleză.

agențiile <de presă transmit ;
Todor Jîvkov, Prim-secreta? al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, a primit, joi, delegația guvernamentală economică a R.P.D. Coreene, condusă de Țoi Jai U, membru supleant al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepremier al Consiliului Administrativ și președintele Comitetului de Stat al Planificării al R.P.D. Coreene. A avut loc un schimb de opinii cu privire la dezvoltarea relațiilor economice și politice dintre cele două țări, menționează agenția B.T.A. Cu acest prilej, ambasadorul R.P.D. Coreene în Bulgaria i-a remis lui Todor Jivkov o scrisoare din partea lui Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene.
La Ministerul Afacerilor 

Externe al R. S. Cehosîova- au început, joi, convorbirile dintre Jiri Goetz, adjunct al ministrului afacerilor externe al R.S.C., și Paul Frank, secretar de stat la M.A.E. al R.F. Germania.
întîlnirea dintre repre

zentanții G.R.P. și ai admi
nistrației saiqoneze.In cadrul unei conferințe de presă care a avut loc după cea de-a 20-a întîlnire de la La Celle Saint-Cloud, între reprezentanții Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și ai administrației de la Saigon, purtătorul de cuvînt al delegației G.R.P., Li Van Su, a relevat că tratativele bat pasul pe loc din cauza încălcării de către partea saigoneză a principalelor prevederi ale Acordului de la Paris cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam. în cadrul ultimei ședințe, a subliniat Li Van Su, de

legația G.R.P. a atras atenția asupra situației grele în care se află sute de mii de deținuți politici din închisorile saigoneze.
Demonstrație Ia Singapo

re cu prilejui Zilei națio
nale. Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Singapore, în capitala țării a avut loc, joi, în prezența președintelui Benjamin Henry Sheares, o amplă demonstrație, la care au participat reprezentanți ai forțelor armate, ai diverselor instituții și organizații. Demonstrația s-a încheiat cu o serie de festivități tradiționale.

Convorbire între R.D.G.
și R.F.G. în domeniul tran
sportului. La 8 august, între împuternicitul Ministerului Transportului al R.D.G., Heinz Gerber, și îm

puternicitul Ministerului federal pentru Comunicații al R.F.G., Adalbert Stoltenhoff, a avut loc o convorbire în legătură cu zilele în care se poate călători între cele două state germane, în regiunile de graniță, prevăzute în acordul care reglementează bazele relațiilor dintre cele două state germane.
Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos, a ordonat poliției naționale să preia controlul a- supra tuturor stocurilor de orez și de grîu existente și să supravegheze distribuirea acestora. Poliția a primit, de asemenea, ordinul de a-i a- resta pe toți cei care ascund cerealele și pe speculanți.
într-un comunicat dat pu- blicității la încheierea reuniunii Comitetului Executiv al Federației internaționale a Asociației piloților

MISIUNEA „SKYLAB"
PROGRAM DE CERCETARE A RESURSELOR NATURALE 

ALE PAMÎNTULU1

HOUSTON 9 (Ager
pres). — Echipajul 
misiunii „Skylab“ și-a 
continuat programul 
de cercetare a resurse
lor naturale ale Pă- 
mintului prin interme
diul camerelor de luat 
vederi ale laboratoru
lui spațial. Folosind a- 
parate ultrasensibile, 
astronauții au efectuat, 
cu ajutorul razelor in- 
fraroșii, numeroase fo
tografii ale unor zone

întinse din vestul O- 
ceanului Pacific, ves
tul și sud-vestul Sta
telor Unite, Golful 
Mexic, precum și une
le regiuni din Brazi
lia și Columbia. A fost 
fotografiat, de aseme
nea. un vulcan activ 
situat in Insulele Ga
lapagos. Fotografiile 
executate vor servi 
activității de prospec
tare a resurselor mi
nerale, corectării unor

hărți ale Oceanului 
Pacific, ca și studierii 
unor zone urbane în
tinse sau a regiunilor 
forestiere. Specialiștii 
afirmă că ar fi fost 
nevoie de mai mulți 
ani pentru a culege 
informațiile pe care 
le-au obținut cei trei 
astronauți cu ajutorul 
aparatelor fotografice 
instalate in laborato
rul spațial.

LIMA 9 (Agerpres). — Guvernul peruan a înregistrat succese deosebite în dezvoltarea industriei miniere, devenită un sector-cheie al economiei naționale, relevă agenția Prensa Latina. Datorită unui vast program privind construirea de noi topitorii și rafinării pentru prelucrarea minereurilor extrase, ca și lucrărilor de amenajare a noi mine și de extindere a celor existente, exporturile peruane de argint, zinc, cupru, fier, plumb și petrol au ajuns, în cursul anului 1972, la valoarea de 428 milioane dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 17 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent. Valoarea globală a producției

miniere în cursul anului 1972 a fost de 502 milioane dolari, urmind ca în perioada 1975—1976 să ajungă la 1 933 milioane dolari. Pentru a favoriza creșterea productivității în 1973—1974, statul va face investiții de 250 milioane dolari.După cum a declarat ministrul perpan al energiei și minelor, Jorge Fernandez Maldonaldo, pe măsură ce noile obiective vor intra în funcțiune la capacitatea normală — este vorba despre minele de la Toquepa- la, Tintaya, Santa Rosa, Cerro Verde și Cuajone — producția globală se va ridica de la 200 000 tone la 571 000 tone minereuri extrase.
ARGENTINA Măsuri privind regimul 

impozitelor în agriculturăBUENOS AIRES 9 (Agerpres). — Camera Deputaților din Argentina a aprobat un proiect de lege care stabilește regimul impozitelor în agricultură în
raport cu suprafața terenurilor aflate în proprietate și fixează, totodată, noi norme privind creșterea contribuției acestui impor

tant sector al economiei la programul de reconstrucție națională. Proiectul urmează să fie aprobat de către Senat.

Protocol economic 
româno-irakianBAGDAD 9 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei oficiale efectuate în Irak, ministrul secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior. Nicolae ’ M. Nicolae, a conferit cu Taha Al-.Taz- rawi, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției, ministru al industriei și ministru interimar al petrolului și resurselor miniere. Convorbirile s-au referit la promovarea relațiilor economice româno-ira- kiene pe diverse planuri.La încheierea vizitei, desfășurată într-o atmosferă de cordialitate și

prietenie, ministrul secretar de stat Nicolae M. Nicolae, și ministrul irakian al economiei, Hikmat Al-Azza- wi, au semnat un protocol prevăzînd măsuri în vederea dezvoltării schimburilor comerciale și cooperării economice româno-irakiene.La plecarea din Bagdad, oaspetele român a fost condus de ministrul irakian al economiei și de funcționari superiori din același minister.A fost prezent însărcinatul cu afaceri a.i. al României la Bagdad, V. Vișinescu.
Familii cambodgiene se refu

giază în zonele eliberate
CAMBODGIA

Ofensiva forțelor patriotice

Discuții intre reprezentanții 
celor două părți laoțieneXIENG QUANG 9 (Agerpres). — Postul de radio Pathet Lao, citat de agenția China Nouă, a informat că Fumi Vongvicit, reprezentant al prințului Sufanuvong, secretar general al C.C. al Frontului Patriotic Laoțian și consilier special al delegației F.P.L., și Phoun Sipaseuth, conducătorul delegației Frontului Patriotic Laoțian, s-au întilnit cu Feng Fongsavan, reprezentantul prințului Suvanna Fuma, și cu Ngon Sananikone, conducătorul delegației părții de la Vientiane.Cu acest prilej, cele două părți au discutat probleme concrete legate de proiectul unui protocol la Acordul de restabilire a păcii și înțelegere națională in Laos.

de linie (I.F.A.L.P.A.), care a avut loc la Oslo, este subliniată necesitatea întăririi măsurilor de securitate pe aeroporturi, pentru a împiedica deturnările de avioane. Fiecare țară trebuie să ia măsuri de pedepsire a celor care deturnează avioane, apreciază I.F.A.L.P.A., men- ționînd, de asemenea, că trebuie să existe garanția că autorii unor asemenea acte nu se pot refugia.
Delegația Frontului de 

Eliberare din Mozambic (FRELIMO), condusă de Marcelino dos Santos, vicepreședintele acestei organizații, și-a încheiat vizita la Bonn, efectuată la invitația Partidului social-democrat din R. F. Germania. In comunicatul de presă dat publicității la încheierea convorbirilor P.S.D. a adresat un apel guvernului vest-german, tuturor țărilor membre ale N.A.T.O. cerînd să se pună capăt livrărilor de armament către Portugalia și să fie anchetate acțiunile colonialiste portugheze în Africa.
La Departamentul de Stat 

al S.U.fl. a avut loc prima ședință de lucru consacrată stabilirii de relații diplomatice între R. D. Germană și Statele Unite — informează agențiile Associated Press și Reuter. Delegația americană a fost condusă de Walter Stoessel, adjunct al secretarului de stat însărcinat cu problemele europene, iar cea a R.D.G. de Dietmar Hucke, conducătorul ad-interim al delegației de observatori ai R.D. Germane pe lingă O.N.U. In cadrul ședinței au fost analizate procedurile privind începutul negocierilor propriu-zise asupra stabilirii de relații diplomatice între cele două țări.
Populația Uniunii Sovie

tice a atins, la 9 august, 250 000 000 de locuitori, relevă un comunicat al Direcției Centrale de Statistică de pe lingă Consiliul de ' Miniștri al U.R.S.S.

TOKIO

Răpirea liderului mișcării 
de opoziție din Coreea de sudTOKIO 9 (De la corespondentul nostru). — Liderul mișcării de opoziție din Coreea de sud, Kim Dae Jung, a fost răpit, miercuri după-a- miază, dintr-o cameră a hotelului Grand Palace din Tokio. Kim Dae Jung, care se află în exil voluntar din octombrie 1972, sosise la hotel pentru a participa la o întîlnire cu Yang Il Dong, un alt lider al opoziției sud-coreene și al Partidului democrat de unificare, și cu Kim Kyon In, deputat sud-coreean. Cinci persoane, vorbind limba coreeană, au apărut pe neașteptate și, imobilizîn- du-1, l-au obligat pe Kim Dae Jung să intre într-o cameră vecină. Din acest moment liderul opoziției sud-coreene este dat dispărut.Pentru a-i împiedica pe răpitori să iasă din Japonia, politia niponă a alertat toate posturile sale din porturile și aeroporturile din țară.Kim Dae Jung a candidat în alegerile prezidențiale din 1971 împotriva președintelui Pak Cijan Hi, pierzînd la o diferență de 950 000 de voturi. în timpul campaniei electorale el a fost un vehement critic al șefului regimului sud-coreean. în alegerile parlamentare sud-coreene, organizate cu o lună mai tirziu, noul Partid democratic, din care face parte Kim Dae Jung, a obținut 89 de locuri din totalul de 204. dublîndu-și reprezentarea in parlament. După introducerea legii marțiale în Coreea de sud, în octombrie 1972, Kim Dae Jung a plecat din tară, autoexilîndu-se în Japonia, unde iși schimba la cîteva zile reședința pentru a scăpa de urmăritori.

In apropierea orașului 
Pnom PenhCAMBODGIA 9 (Agerpres). — Forțele patriotice și-au continuat ofensiva la nord și sud-vest de Pnom Penh. avînd ca obiective imediate pozițiile lonnoliste de la Muk Kampoul și Sethbo. Aceste poziții se află la limita zonei controlate de forțele administrației de la Pnom Penh, care le acordă o importanță deosebită în sistemul lor defensiv.Trupele lonnoliste sînt sprijinite, în continuare, in efortul lor de a apăra Pnom Penhul, de aviația tactică americană.

★CAMBODGIA 9 (Agerpres). — Postul de radio „Vocea Frontului Unit Național al Cambodgiei" a difuzat un apel către locuitorii orașului Pnom Penh chemîndu-i să lupte cu armele în miini, în coordonare cu puternica ofensivă a forțelor armate naționale de eliberare cambodgiene, împotriva regimului-marionetă de la Pnom Penh. Apelul relevă că, în prezent, patriloții khmeri lansează, zi și noapte, atacuri puternice din toate direcțiile și încercuiesc tot mai mult Pnom Penhul. Pozițiile defensive lonnoliste sînt tot mai slabe cu fiecare zi, se arată în apel.
„STÎNCA DISCORDIEI"

DIN NOU ÎN ACTUALITATELa Madrid s-a a- nunțat recent că Spania a întrerupt tratativele cu guvernul englez în problema Gi- braltarului. în acest fel, îndelungatul dialog hispano-englez a- supra viitorului acestui teritoriu s-a încheiat, deocamdată, fără rezultate concrete.Disputa dintre Anglia și Spania în problema Gibraltarului nu este de ieri, de azi ; ea durează de... 250 de ani.Cu citv-a timp în urmă, Spania a adus „cazul Gibraltarului" în dezbaterea O.N.U. Mai multe rezoluții ale Națiunilor Unite au invitat cele două părți să angajeze negocieri pentru decolonizarea teritoriului. In 1967, Anglia a organizat în Gibraltar un referendum. La momentul respectiv, majoritatea celor 28 000 de locuitori s-au pronunțat pentru apartenența la Marea Britanie. La scurt timp, Spania a instituit blocada economică și a închis frontierele terestre cu Gibraltarul. Ca răspuns la aceste

presiuni, Londra a proclamat Gibraltarul dominion britanic. După o violentă dispută, susținută de demonstrații de forță, în septembrie 1971, cele două părți au hotărit să organizeze consultări periodice în vederea realizării unul acord în problema Gibraltarului. Dar punctele de vedere diferă fundamental : Spania solicită retrocedarea Gibraltarului, in timp ce Marea Britanie declară că nu va renunța la drepturile asupra acestui teritoriu. Caracterizînd aceste discuții, agenția France Presse nota că „ele au un caracter pur explorator și nu angajează cu nimic cele două părți".Diferendul este întreținut cat de N.A.T.O. intrarea și amplifi- cercurile Situată la în MareaMediterană, „stînca“ are o mareînsemnătate strategică pentru sistemul de baze militare ale a- lianței atlantice în a- ceastă zonă. încă în1969, N.A.T.O. a propus trecerea Gibraltarului sub jurisdicția

sa. După lichidarea, în ultimii ani, a unei serii de baze militare americane și britanice din zona mediteraneană, în viziunea cercurilor N.A.T.O. importanța Gibraltarului ca punct strategic a crescut și mai mult.Abordarea problemei Gibraltarului pe baza intereselor N.A.T.O. nu poate să confere însă o rezolvare viabilă, o soluție realistă trebuind să țină seama, în primul rind, de dreptul inalienabil al populației Gibraltarului la autodeterminare, de aspirațiile sale.Știri de ultimă oră informează că autoritățile spaniole au interzis accesul în portul Algesiras a iach- turilor și altor ambarcațiuni înregistrate în Gibraltar. In cercurile de presă britanice se apreciază că această măsură constituie „o nouă înăsprire a blocadei impuse de Spania în urmă cu patru ani". O dovadă în plus că problema Gibraltarului rămîne încă In impas.
Eugen IONESCU
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