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H Consultarea maselor—premisa permanentă a soluțiilor judicioase, 

eficiente HI Fire încîlcite în rețeaua poștală E! Adunările generale 

ale salariaților: Nimic despre disciplina muncii, pentru că și unele 

cadre tehnico-ingînerești o nesocotesc U Tg. Jiu are două mari 

întreprinderi industriale și ambele au... mari restanțe în îndeplinirea 

planului

NOILOR

Lo Mauzoleu

Nicolae Ceaușescu.

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK DE LA C. ALEXANDROAIE

(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVÂNTAREA TOVARĂȘULUI CHIVU STOICA

CUVÂNTAREA TOVARĂȘULUI ILIE VERDEȚ
în jurul catafalcului

(Continuare în pag. aVI-a)

Consiliului Central al 
și altor organizații de 
obștești, a unor între- 
bucureștene și uniuni

discrf- 
grupul 
înscri- 

sesiuni.

înde- 
activi-

frunte al mișcării 
și comuniste din 

care și-a consa- 
viață, capacitatea

(Continuare 
în pag. a IV-â)

TOVARĂȘULUI GHEORGHE

membrii familiei 
cei apropiați de-

Luni, 15 septembrie, întreaga 
țară, îmbrăcînd haina de doliu, 
a adus un ultim omagiu me
moriei tovarășului Dumitru Pe
trescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unită
ții Socialiste. Pretutindeni au 
fost arborate, în bernă, drape
lul de stat al Republicii Socia
liste România și drapelul Parti
dului Comunist Român.

în această zi, oamenii muncii 
din Capitală, cu inimile îndure
rate de greaua pierdere pe care 
o trăiește întregul nostru popor, 
au condus pe ultimul său drum 
pe tovarășul Dumitru Petrescu, 
militant de 
muncitorești 
țara noastră, 
crat întreaga 
și energia cauzei.clasei munci-' 
toare, victoriei socialismului și 
înfloririi patriei.

Tncepînd de la ora 9 dimi
neața, în acordurile grave ale 
marșului funebru, mii și mii de 
cetățeni s-au perindat prin ho
lul Palatului Marii Adunări 
Naționale, unde se afla depus 
sicriul cu corpul defunctului, 
pentru a aduce un ultim oma
giu fiului credincios al parti
dului și poporului. într-un pe
lerinaj neîntrerupt, au trecut — 
oprindu-se un moment în fața 
catafalcului — conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid și de 
stat, vechi militanți ai partidu
lui, generali și ofițeri superiori, 
oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei.

în cursul dimineții au venit 
la Palatul Marii Adunări Națio
nale, pentru a prezenta condo
leanțe, șefi și membri ai unor 
misiuni diplomatice acreditați în 
România.

Pe fundalul holului, drapat în 
negru, se află portretul îndoliat 
al lui Dumitru Petrescu, înca
drat de drapele roșii și tricolore 
cernite. în fața catafalcului, pe 
perne purpurii, sînt așezate or
dinele și medaliile Republicii 
Socialiste România ce i-au fost 
conferite pentru devotamentul 
neprecupețit cu care și-a slujit 
poporul și patria.

De jur împrejur se află depuse 
coroane de flori din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniștri 
și Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste ; a Mi
nisterului Forțelor Armate, Mi
nisterului Afacerilor Interne, 
Consiliului Securității Statului, a 
altor ministere și instituții cen-

La întrevedere au participat 
Mihai Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, precum și 
Nicolae Constantin, adjunct ăl mi
nistrului industriei construcțiilor 
de mașini;

CUVÂNTAREA 
STOICA

ducători de instituții centrale 
și de întreprinderi, reprezen
tanți ai vieții culturale și știin
țifice.

în semn de înaltă cinstire a 
memoriei militantului de frun
te al mișcării muncitorești și 
comuniste din țara noastră, 
din ultimele gărzi fac parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu. Dumitru Popescu, Leon- 
te Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu. Stefan Voitec, 
Iosif Banc. Petre Blajovici. Mi
hai Gere. Ion Iliescu, general 
colonel Ion loniță. Vasile Pati- 
lineț, Dumitru Popa, Ion Stă- 
nescu.

Conducătorii partidului și 
statului prezintă apoi condo
leanțe membrilor familiei celui 
dispărut.

trale, a 
U.G.S.R. 
masă și 
prinderi 
de creație.

Sînt depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia și a 
guvernului federal al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, precum 
și a unor reprezentanțe diplo
matice străine în țara noastră.

Lîngă catafalc se află membrii 
familiei și cei apropiați defunc
tului.

O gardă militară alcătuită din 
ofițeri superiori face de strajă.

în jurul catafalcului, rînd pe 
rînd fac de gardă membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniștri 
și Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, vechi 
membri ai partidului, ai miș
cării muncitorești din țara noas
tră, activiști de partid, de stat 
și ai organizațiilor obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, con-

acestei ultime tendințe, 
în contingentul celor 
care lucrează pe tărîmul 
tehnicii el nu reprezin
tă o persoană auxiliară 
inginerului, ci un spe
cialist cu o pregătire de 
nivel superior, capabil 
să desfășoare o muncă 
independentă, într-un 
compartiment determi
nat al producției, în 
care cunoștințele sale 
pătrund departe în a- 
dîncimea specialității, 
căreia își consacră for
țele și înclinațiile sale 
creatoare.

Specializarea a deve
nit astăzi, în orice do
meniu, premisa cunoaș
terii și a activității prac
tice de succes. Sîntem 
martorii unei diviziuni 
fără precedent a științe
lor și\a unei diversificări 
uriașe- a producției. în 
aceste condiții cunoaște
rea mai multor compar
timente pînă la nivelul 
detaliilor necesare acti
vității concrete nu mai

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni la amiază pe Joseph 
Szydlowski, președintele Societă
ții „Turbomeca" din Franța.

Ca în fiecare an, azi, în cea de-a 
treia zi de marți din luna septem
brie, își reia lucrările Adunarea 
Generală a O.N.U., întrunită în cea 
de-a XXTV-a sesiune a sa.

Actuala sesiune are loc cu numai 
un an înaintea sesiunii jubiliare din 
1970, cînd se va marca un sfert de 
veac de la crearea Națiunilor Unite. 
Pe ordinea de zi provizorie pu
blicată de secretariatul O.N.U. fi
gurează printre altele punctul „Săr
bătorirea celei de-a XXV-a ani
versări a Națiunilor Unite : Raportul 
comitetului de pregătire a celei de-a 
XXV-a aniversări a O.N.U." Se 
poate deci anticipa că statele iubi
toare de pace își vor amplifica efor
turile în direcția întăririi acestui 
for internațional pentru a determina 
promovarea consecventă în practica 
relațiilor dintre state a principiilor 
fundamentale ale Cartei O.N.U., 
.pentru crearea unui climat interna
țional propice sărbătoririi jubileului 
din anul viitor.

Ordinea de zi a celei de-a XXIV-a 
sesiuni, pe care deja au fo'st înscrise 
102 puncte, față de 9fi cîte erau pe 
agenda sesiunii precedente, oglin
dește o serie de preocupări centrale 
ale opinjei publice mondiale. Cel 
mai important grup de probleme 
care — ca și în anii trecuți — va for-

este posibilă ; subingine- 
rul, specializat în dome
nii precise de activitate, 
posedă ansamblul de cu
noștințe pe baza cărora 
este în măsură să condu
că sectoare de produc
ție cu caracter de'execu- 
ție sau exploatare, do 
montaj sau întreținere, 
să acorde asistență ingi
nerească personalului do 
execuție, să asigure în 
compartimentele în care 
activează calitatea pro
duselor și reducerea con
sumurilor specifice, să 
participe la activitățile 
de proiectare, cercetare 
și organizare științifică 
a producției.

Nivelul ridicat al pre
gătirii subinginerilor este 
evidențiat de planurile 
de învățămînt după care 
se desfășoară activitatea 
didactică respectivă. De
parte de a reprezenta 
o reducere proporționa
lă a materiilor- prevăzu
te pentru secțiile de in
gineri, planurile de în
vățămînt sînt astfel con
cepute îneît, timp de 
cinci semestrfe, asigură 
subinginerului o cultură 
științifică și tehnică în
chegată, de nivel ridi
cat, care permite desfă
șurarea linei activități 
competente, în acord 
cu cerințele atît de mari 
ale tehnicii actuale.

Sicriul cu- corpul neînsuflețit 
al tovarășului Dumitru Petres
cu, purtat pe umeri de un grup 
de ofițeri superiori, este scos 
din Palatul Marii Adunări Na
ționale și așezat pe un catafalc 
instalat pe platoul din apropie
rea clădirii. în timp ce fanfara 
intonează marșul funebru, gar
dă militară, cu drapelul îndo
liat, prezintă onorul.

La tribuna amenajată pentru 
mitingul de . doliu iau loc condu
cătorii de partid și de stat, pre
cum și membrii familiei defunc
tului. vechi membri ai partidu
lui, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
membri ai corpului diploma
tic.

Mitingul de doliu este deschis 
de tovarășul Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C.. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

Viața și lupta fiului credin
cios al partidului și al poporu
lui român a fost evocată de to
varășei Chivu Stoica, președinte
le Comisiei Centrale de Revizie 
a P.C.R., Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., mem
bru al Consiliului de Stat. Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al 
nent al C.C. 
cepreședinte 
Miniștri.

După mitingul de doliu, sicriul 
cu corpul defunctului, acoperit 
cu drapelul tricolor, este așezat

Peste cîteva zile — la 
18 septembrie — în in
stitutele politehnice din 
țară are loc concursul 
de admitere în învăță- 
mîntul de subingineri. 
Ne pregătim, astfel, să 
pășim în al doilea an de 
activitate în domeniul 
formăi'ii unui nou tip de 
specialist pentru econo
mia națională.

Cine este subingine- 
rul ? Care sînt rosturile 
lui în viață, în produc
ție ? Este .știut că am
plul program de dezvol
tare economică și socia
lă a țării, conținut în 
Directivele Congresului 
al X-lea al Partidului 
Comunist Român, care 
prevede creșterea consi
derabilă a forțelor de 
producție, obligă învăță- 
mîntul tehnic superior 
să țină seama de nive
lul actual și de perspec
tivă al industriei și eco
nomiei, de progresele 
științei și tehnicii, să 
pregătească specialiști 
capabili a se încadra e- 
ficient — cu maximum 
de randament și în cel 
mai scurt timp — într-o 
activitate productivă. A- 
semenea cerințe se re
flectă. în noua organiza
re a învățămîntului nos
tru, printr-un echilibru 
mai fericit între tendin
ța spre generalizare și 
tendința de specializare. 
Subinginerul este che
mat să facă față tocmai

ma obiectul atenției generale a state
lor membre, se refera la . problemele 
păcii și securității mondiale. Prin
tre acestea se află „problema dezar
mării generale și totale", „necesi
tatea urgentă a suspendării expe
riențelor nucleare și termonucleare", 
„raportul conferinței pentru dezar
mare de la Geneva", „raportul se
cretarului general privind transpu
nerea în practică a concluziilor con
ferinței statelor neposesoare de 
arme nucleare", „problema’ folosirii 
exclusiv în . scopuri pașnice a fun
dului oceanelor și mărilor" etc.

Situația din Orientul Mijlociu, 
problemă transmisă actualei sesiuni 
cu aceeași prioritate pe care a avut-o 
și anul trecut, datorită pericolului pe 
care-l reprezintă focarul de război 
din această zonă pentru pacea între
gii .lumi, va forma, după părerea ma
jorității delegaților, obiectul unei 
ample activități atît în cadrul dez
baterilor generale cît și în ședințele 
Consiliului de Securitate.

Colonialismul, apartheidul, 
minarea rasială formează 
cel mai mare de probleme 
se pe agenda actualei 
Acestor probleme li se va acorda a-

Prezidiului Perma- 
al P.C.R., prim-vi- 
al Consiliului de

pe un afet de tun. In acordurile 
marșului funebru, executat de 
fanfară, cortegiul funerar, în 
fruntea căruia pășesc ofițeri ce 
poartă portretul defunctului, 
înaltele ordine și medalii ce i-au 
fost conferite în timpul 
lungatei și bogatei sale 
tați, se îndreaptă spre Parcul 
Libertății. în urma carului mor
tuar pășesc 
îndoliate și 
functului.

! Tovarășii
Ion Gheorghe Maurer și ceilalți 
conducători de partid și de stat, 
conduc pe ultimul drum pe to
varășul Dumitru Petrescu. O 
gardă de onoare, alcătuită din 
ofițeri. însoțește cortegiul, că
ruia i se adaugă o mare mulți
me de bucureșteni, veniți să a- 
ducă în acest fel un omagiu cald 
memoriei defunctului. Alte mii 
de locuitori, pe ale căror chipuri 
citești durerea pe care o încear
că în aceste clipe de doliu, aș
teaptă cu o tristă, solemnă tă
cere trecerea carului mortuar 
prin Piața Unirii, de-a lungul 
Magistralei Nord-Sud. a Bule
vardului Mărășești, în Piața Li
bertății.

In Parcul Libertății, pe trep
tele ce urcă spre Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru, 
socialism, sicriul cu corpul neîn
suflețit este purtat pe umeri de 
ofițeri superiori. Pe platoul din 
fața monumentului, o gardă mi
litară prezintă onorul.

Prof. dr. docent
George 

BĂRĂNESCU 
membru corespondent 

al Academiei, 
rectorul Institutului 

politehnic București
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Neglijența 
e - toxică

Nesocotind indicațiile cu 
vire la recoltarea tuturor fura
jelor, consiliul de conducere al 
cooperativei agricole din Ho- 
rodnicu de Jos (Suceava) a dis
pus ca ierburile care au cres
cut din abundență, chiar și prin 
lanuri, să fie distruse cu ajuto
rul unor soluții toxice. Nefiind 
avertizați despre această neaș
teptată hotărire, ciobanii coope
rativei au lăsat turmele de oi 
să pască prin iarba îmbibată cu 
soluțiile amintite. Și astfel oile 
au început să-și rărească rîndu- 
rile. Numai inspirația ciobanilor 
de a grăbi turma spre un pîrîu, 
pentru adăpare, a ameliorat ac
țiunea toxicelor, salvînd coope
rativa agricolă de la o pierdere 
considerabilă. Bat-o s-o bată de 
neglijență, toxică mai este ! Nu-i 
cunoașteți antidotul ?

Unde ești, 
Gabriela ?

12 septembrie. Gara București- 
Nord. In trenul 8 013 s-a urcat 
o femeie (Cornelia Olaru din 
Vaideeni — Vîlcea) purtînd în 
brațe o fetiță de două luni. Nu 
și-a scos încă biletul Mama 
roagă o călătoare să aibă grijă 
de fetiță, pînă ce se întoarce de 
la casa de bilete. Necunoscuta 
acceptă. La înapoiere, mama n-o 
mai găsește pe micuța Gabriela. 
A dispărut, o dată cu femeia 
căreia i-o încredințase. Dispe
rată,. Cornelia Olaru s-a adre
sat miliției, dînd semnalmentele 
necunoscutei, care declarase că 
merge la Slobozia Veche : înăl
țimea 165—170 ; 30—35 de ani, 
șatenă, părul scurt, fîș bleu
marin, sandale maron. Fetița — 
bluză albă, pantalonași roz, că- 
ciulița albă, ciorapi de lînă albi. 
Semn particular : în partea 
dreaptă a capului, pe piele, are, 
din naștere, o pată roșie de mă
rimea unei monezi de 5 bani. 
Puteți da relații ?

Vagonul
cu surprize

Nu de mult , în halta Gănești j 
(lingă Tirnăveni), a sosit un va- I 
gon cu ciment, pentru șantierul ■ 
de drumuri din localitate. La I 
descărcarea vagonului — surpri- | 
ză 1 De sub ciment a ieșit la 
iveală... o mașină pentru refa- j 
cerea drumurilor, nou-nouță, I 
din import. Oamenii s-au mirat. I 
N-o comandaseră și — in plus ■ 
— de ce le-ar fi sosit in felul I 
acesta 1 După mai multe inter- | 
venții la unitatea expeditoare 
(Fabrica de ciment Turda) mis- I 
terul a fost dezlegat. Fie că seri- I 
soarea de însoțire s-a rătăcit de • 
vagon, fie că vagonul s-a rătăcit | 
de scrisoare, cert este că la Tur- I 
da toată lumea credea că vago- | 
nul e gol. Și au turnat, deasu- , 
pra, ciment. Nu este, in ultima I 
vreme, unicul caz cind vagoane I 
încărcate cu produse rătăcesc ' 
aiurea, pe alte... linii decît cele 1 
normale. Trebuie să fie, pe I 
undeva, un nod... Dar nu de cale I 
ferată. .

Birocrație
9

la apogeu
De șapte lunl,_ minora V.A. 

(Mircea Vodă 34, București) este 
victima — expresie cît se poate 
de adecvată — unei mostre de 
birocratism cum greu se poate 
imagina. Rămasă orfană și de 
mamă, ea s-a adresat autorității 
tutelare a sectorului 4. Era în 10 
aprilie. La 14 aprilie, referatul 
și decizia de tutelă erau întoc
mite. Mai lipsea- doar semnătura 
de autentificare. O simplă trăsă
tură de condei. Dar această sem
nătură întîrzie exact o lună, lip
sind copilul de ajutorul material 
cuvenit. Șirul necazurilor conti
nuă. De astă dată, la oficiul de 
? revederi sociale al sectorului.
n chiar ziua eliberării sale, ac

tul de tutelă sosește la oficiul 
amintit, pentru stabilirea pensi
ei de urmaș. Cîteva zile mai tîr- 
ziu oficiul trimite o adresă 
Mama decedată era — culmea ! 
— invitată să se prezinte perso
nal pentru... relații. Urmează 
noi explicații și rugăminți din 
partea familiei. Rezultatul stîr- 
nește indignare. De patru luni 
pensia de urmaș sosește pe... a- 
dresa mamei decedate, reînviind 
în sufletul fetiței amintiri dure
roase. E limpede că printre 
funcționarii celor două instituții 
s-au rătăcit cîțiva oameni de 
crasă superficialitate Se prefac 
că muncesc ? Dacă-i așa, să ne 
facem și noi că îi plătim. Vom fi 
chit.

j Noutăti la
1 9

| radioficare
Senzațional, unic și original ! 

De la stația de radioficare a 
municipiului. Alba Iulia.am aflat 
ultimele noutăți. Să vezi și să nu 
crezi 1 Programul de funcțio
nare a stației este următorul : 2 
ore emisie, 3 ore pauză, 2 ore 
emisie... și așa mai departe. A- 
dică mai mult nu-i decît este. 
Miile de abonați, nemulțumiți 
de acest program... alternativ de 
emisie, ne solicită să intervenim 
pe lîngă direcția județeană de 
poștă și telecomunicații, datoare 
să ia măsuri. Am face-o cu plă
cere, însă nu știm ce .. program 
are amintita direcție județeană. 
Pentru că am vrea s-o nimerim 
în emisie, nu în pauză.

Rubricâ redactată 
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID

cu sprijinul corespondenților 
„Scînfeir"

de :

CONSULTAREA MASELOR-
premisa permanentă

Minunat prilej de reflecții, de re
capitulare a muncii desfășurate, de 
■evaluăre a eficienței metodelor și 
formelor folosite, de analiză, critică 
a acestora, în vederea continuei lor 
perfecționări, lucrările Congresului 
al X-lea au dat un puternic im
puls activității tuturor organelor și 
organizațiilor de partid. In contextul 
acestei activități complexe, ne-âm 
propus să ne referim doar la unul 
dintre aspectele pe care le implică 
dezvoltarea democrației interne de 
partid — extinderea, în toate orga
nele și organizațiile de partid, a 
practicii încetățenite de conducerea 
partidului, de a dezbate cu masa 
membrilor de partid principalele mă
suri care se preconizează, informa
rea lor sistematică asupra hotărîri- 
lor adoptate de organele de condu
cere.

Așa cum se subliniază în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al X-lea Congres 
al P C R., măsurile luate în perioada 
care a trecut de la Congresul al IX- 
lea, îndeosebi hotărîrile Conferinței 
Naționale, au creat cadrul organiza
toric adecvat pentru perfecționarea 
activității de partid, pentru participa
rea tot mai directă a activului de 
partid, a comuniștilor la conducerea 
întregii vieți sociale. Confirmînd via
bilitatea și eficiența acestor măsuri, 
deschizîndu-le largi căi de generali
zare, Congresul al X-lea al partidului 
a înscris consultarea comuniștilor ca 
o îndatorire statutară, ca o regulă o- 
bligatorie de muncă

Așadar, în ce constă experiența cîș- 
tigată din acest punct de vedere, al, 
consultării masei comuniștilor? Ce' 
este pozitiv și trebuie extins, gene
ralizat, și ce este negativ și se cere 
înlăturat ? Ca- teritoriu al investigă
rii noastre am ales două comitete de 
partid învecinate, subordonate ace
luiași comitet, județean de partid — 
comitetele municipale de partid Hu
nedoara și Deva.

Să îrfeepem prin radiografierea 
unei acțiuni de consultare a maselor, 
inițiată, în urmă cu mai mult timp, 
la Hunedoara. In secțiile combinatu
lui siderurgic, cu deosebire la oțelă- 
rie și laminoare, ca și în alte uni
tăți, a apărut, la un moment dat, o 
situație îngrijorătoare : abaterile de 
la disciplina de producție și cea teh
nologică înregistrau creșteri de la o 
lună la alta. Măsurile cu caracter 
administrativ, criticile pe linie de 
partid se dovedeau prea puțin efi
ciente în a le combate. Ce s-a în- 
tîmplat ? Cum putea fi remediată 
această situație, printr-o acțiune 
coordonată, cu eficiență certă ? 
Acestor întrebări și-au propus 
tovarășii de la comitetul muni
cipal de partid să le găsească răs
puns. In acest scop, s-a întreprins o 
amplă investigație printre salariații 
combinatului, îndeosebi,printre., cei. 
care primiseră sancțiuni. Aproape 
fiecate dintre aceștia’ recunoștea te
meinicia sancțiunii î „Intr-adevăr, 
am greșit" — spuneau ei. Dar un. a- 
senienea răspuns nu putea fi socotit 
satisfăcător Numai critica și sancți
unile nu rezolvau totul; abaterile se 
repetau. De ce a avut loc totuși aba
terea ? Marea majoritate a răspunsu
rilor au evidențiat concluzia că omul 
vrea să lucreze mai bine, dar de cele 
mai multe ori nu știe cum să facă a- 
cest lucru.

Aprofundînd această constatare, s-a 
aflat, nu fără surprindere, că aproape 
60 la sută dintre oțelari și laminoriști, 
deși lucrau la agregate de înaltă 
tehnicitate, mereu modernizate și 
perfecționate, au rămas la stadiul 
pregătirii profesionale pe care o do- 
bindiseră cu ani în urmă, prin cali
ficarea la locul de muncă. între timp, 
procesul de producție evoluase mult, 
era mai complex, ’ solicitînd noi cu
noștințe profesionale și de cultură 
generală. Fapt este că nu era tot una 
să se producă o marcă de oțel-carbon 
obișnuit sau un oțel superior pentru 
rulmenți, axe de vagoane etc. Oa
menii trebuiau să înțeleagă intimita
tea tehnologiei de fabricație, iar a- 
ceasta nu se putea realiza cît ai bate 
din palme, peste noapte.

judicioase
Deci, rezultatul consultării largi a 

opiniei comuniștilor, a multor sala- 
riați de aici a arătat că disciplina de 
producție și cea tehnologică depind, 
în cel mai înalt grad, de nivelul de 
pregătire profesională și de cultură 
generală a oamenilor. Pe acest front 
se cerea acționat cu toată energia. 
Oamenii, tineri și vîrstnici, trebuiau 
ajutați să învețe.

— Dar consultarea nu este decît o 
etapă preliminară, pregătitoare a ac
țiunii propriu-zise — ne spune tova
rășul ing. Gheorghe Vasiu, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Hunedoara al P.C.R. Ea este mai sim
plu de realizat. Urmează, apoi, mă
surile, munca perseverentă îneît con
cluziile desprinse să devină instru
ment de perfecționare în domeniul 
investigat... Am început deci să acțio
năm în acest sens.

Cu alte cuvinte, consultarea s-a în
cheiat... printr-un nou început. Dar, 
cu riscul de a ne abate de la subiec
tul anchetei, să urmărim „fluxul" ac
țiunii, cum se îndreaptă ea spre fi
nalizare. A fost inițiată o acțiune- de

viața de partid

completare a studiilor, în primul rînd 
a celor de cultură generală. Pregăti
rea profesională s-a perfecționat prin 
cursuri serale de doi ani. (La comi
tetul municipal, secretarul cu pro
blemele de propagandă, tov. I. Cer- 
năianu, ne-a arătat o evidență pe 
toate clasele și pe întreprinderi. în 
1968—1969 au fost înscriși la școala 
de cultură generală 1 575 de munci
tori, dintre care 1 493 s-au prezentat 
la examene).

Comitetul municipal de partid a 
acționat pe diverse planuri. O dată 
cu îndrumarea mai apropiată a orga
nizațiilor de partid din combinat, a 
căutat să stimuleze și interesul 
școlii față de susținerea acestei ini
țiative. Organizațiile de partid din 
școli s-au ocupat astfel de întărirea 
răspunderii cadrelor didactice față 
de pregătirea muncitorilor-elevi, de 
acordarea de consultații acelora care 
întîmpină greutăți etc. In acest timp, 
în secțiile de producție, organizațiile 
de partid și conducerile administra
tive, cunoseîndu-i nominal pe cei 
care sînt elevi, s-au ocupat îndea
proape de ei. Mai mult chiar, cadrele 
de conducere, contabilii, planifica
torii din secții au primit sarcina, din 
partea organizațiilor de bază, ca 
după orele de program să acorde 
consultații. Adică, se folosesc toate 
mijloacele pentru a veni în întîm- 
pinarea celor care învață, ajutîndu-î 
să se pregătească temeinic.

—. Efectele încep să se facă sim
țite, relatează tov. Gh. Vasiu. - Au 
crescut grija‘oamenilor pentru • agre-’ 
gatele pe care le deservesc, exigen
țele față de respectarea disciplinei 
tehnologice. Abaterile de la discipli
nă sînt și ele din ce în ce mai pu
ține. Și tot mai puține sînt și cele 
datorate necunoașterii, lipsei de in
struire profesională. Sînt indicii nu
meroase că s-a schimbat și compor
tarea în familie și în viața cetățe
nească a multora dintre muncitorii- 
elevi. Aș adăuga că, în astfel de con
diții, au crescut și exigențele noastre 
față de nivelul de pregătire al a- 
celora care solicită primirea în 
partid.

Consultarea comuniștilor, discernă- 
mîntul și profunzimea cu care s-a 
urmărit stabilirea factorului determi
nant, al cauzelor reale care gene
rau abaterile de la disciplina de pro
ducție, declanșarea unei asemenea 
acțiuni de răspundere și largă per
spectivă. care nu urmărește obținerea 
unor rezultate facile, de moment, 
vor determina, fără îndoială, rezul
tate care se vor amplifica în timp. 
Se va resimți acest lucru — ne-au 
spus interlocutorii — și în felul în 
care siderurgicii hunedoreni se pre
gătesc să-și îndeplinească în mod 
ireproșabil sarcinile care le revin din

, eficiente
Directivele Congresului al X-lea, în
tre care și aceea ca, în 1975, Hune
doara să producă peste 200 000 tone 
de oțeluri superioare.

O sarcină grea, calitativ superioară, 
în vederea căreia, sub impulsul or
ganizației de partid a municipiului 
Hunedoara, oamenii se pregătesc nu 
numai lîngă cuptoarele oțelăriei sau 
în preajma laminoarelor, dar și cu 
cartea în mînă, în sălile școlilor.

...Un exemplu edificator, practic, al 
felului cum acționează comitetul mu
nicipal de partid Hunedoara, spre a 
conferi, acestei metode democratic? 
de muncă cît mai multă consistență.

— De fapt, cînd vorbim despre 
consultarea comuniștilor, la ce vă 
gîndiți în primul rînd ? — reluăm 
discuția cu tovarășul Gh. Vasiu.

— Ca să ai un start bun în rezol
varea unei probleme complexe, tre
buie să pornești de la cunoașterea 
realității în intimitatea ei, nu doar 
din auzite ori după primele infor
mații care îți ajung la ureche, ci 
printr-o consultare atentă și răbda-" 
toare a Opiniei comuniștilor asupra 
problemei investigate.

— Cum realizați acest lucru ?
— Vă referiți, probabil, la modali

tăți, la metode de investigare. Ele 
sînt, cum s-ar zice, o mie și una : 
audiențele, sondajele de opinie, șe
dințele, consfătuirile, discuția de la 
om la om, anchetele — și am enu
merat numai cîteva dintre acestea. 
Condiția principală este însă aceea 
de a ne desfășura cea mai mare parte 
a activității noastre între oameni, la 
locul lor de muncă.

— Insist : Dar ce înțelegeți prin 
consultarea atentă și răbdătoare a 
opiniei comuniștilor ?

— De pildă, căutăm să aflăm opi
nia comuniștilor într-o anumită pro
blemă. Discuțiile se desfășoară pe 
parcursul a zile și zile, în locuri dife

rite. Discut cu atîția oameni pînă 
cînd ultimul interlocutor — al 15-lea. 
al 30-lea, al 50-lea — nu-mi mai fur
nizează elemente în plus față de ce 
am aflat de la ceilalți. Atunci începe 
confruntarea propunerilor, a 'observa
țiilor critice, a sugestiilor — în 
scopul de a reține esențialul. E ope
rația cea mai grea.

...Pe care unii — am adăuga noi —- 
în virtutea deprinderilor lor mai 
vechi, de rutină și șablon, „se sfiesc" 
s-o atace pieptiș. Dar despre aceasta, 
Intr-un viitor material care se va 
referi la experiența comitetului mu
nicipal de partid Deva.

Constantin MORARU

In atenția

DEPUNĂTORILOR ...
LA C. E. ('.

CASA DE ECONOMII ȘI 
CONSEMNAȚIUNI FACE CU
NOSCUT CĂ DEPUNERILE 
NECESARE PARTICIPĂRII 
LA TRAGEREA LA SORȚI 
PENTRU TRIMESTRUL IV/ 
1969 A LIBRETELOR DE E- 
CONOMII CU DOBÎNDĂ ȘI 
CÎȘTIGURI ÎN AUTOTURIS
ME SE POT EFECTUA PlNĂ 
LA DATA DE 30 SEPTEM
BRIE 1969, INCLUSIV.

La tragerile la sorți trimes
triale ale cîștigurilor la depu
nerile pe libretele de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în au
toturisme care au avut loc a- 
nul acesta, C.E.C.-ul a acor
dat 885 autoturisme de diferite 
mărci printre care : Mercedes 
190, Fiat 1 800, Fiat 125 și 
Fiat 124, Volga M-21, Renault 
16, Renault 10 și Dacia 1100. 

(Publicitate)

Prima zi de școală Foto : M. Andreescu

DICȚIONARUL
STATISTIC-ECONOMIC 

într-o nouă ediție
Noua ediție a Dicționarului statis

tic-economic marchează un moment 
de seamă în literatura noastră, eco
nomică. Prima ediție a acestui dicțio
nar, apărută în 1962, a umplut într-a- 
devăr un gol resimțit în munca 
de statistică din țara noastră. Dar de 
atunci au trecut 7 ani, timp în care 
s-au realizat importante progrese 
și transformări calitative în activi
tatea de conducere și organizare a 
economiei naționale, au pătruns în 
economie metodele moderne de cu
legere și prelucrare a informației, 
metodele de analiză statistico-mate- 
matică. în aceste condiții se simțea 
nevoia îmbogățirii și punerii la punct 
a dicționarului cu toate cuceririle 
științifice în teoria statisticii și în 
diferitele discipline statistice.

Acest rol și l-a asumat colectivul 
de specialiști (sub îndrumarea prof, 
univ. Manea Mănescu, membru co
respondent al Academiei Republicii 
Socialiste România, prof. univ. 
Mircea Biji, membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, prof. univ. dr. Mihail 
Levente, acad. prof. dr. docent 
Gh. Mihoc, prof. univ. dr. do
cent ’’ Roman Moldovan, membru 
corespondent al Academiei Republi
cii Socialiste România, acad. prof, 
dr. docent Octav Onicescu și sub 
redacția dr. Constantin Ionescu), 
care a lucrat la elaborarea ce
lei de-a Ii-a ediții a Dicționarului 
statistic-economic. Rezultatul muncii 
acestui colectiv se concretizează în
tr-o lucrare nouă — nu o simplă re
editare — de un înalt nivel științific. 
Procesul de creștere cantitativă — 
numărul termenilor definiți a 
crescut de la 2000 la 3000 
— a fost însoțit de un proces 
de • creștere calitativă. Acest 
fapt se remarcă nu numai în riguro
zitatea științifică cu care este definit 
fiecare termen în parte, dar în însăși 
structura lucrării. S-au redimensio- 
nat unele capitole de mare actua
litate și au fost introduse capitole 
noi, ca : „Metode matematice în eco
nomie", „Controlul statistic, al proce
selor tehnologice și al calității pro
ducției", „Organizarea statisticii", 
„Istoria statisticii" și „Publicații sta
tistice". Deosebit de substanțiale sînt 
modificările aduse, față de prima e- 
diție, capitolelor „Teoria statisticii",

„Prelucrarea automatizată a infor
mațiilor statistice" și „Statistica de
mografică".

Nu numai în capitolele noi men
ționate, ci în cadrul tuturor celor 27 
capitole ale dicționarului este vi
zibilă preocuparea de a se ține pasul 
cu progresele realizate de cibernetica 
economică, de informatica economi
că, de cercetările operaționale și pro
gramarea matematică, care au revo
luționat însăși statistica — ca știință 
și ca activitate practică.

O altă calitate a dicționarului este 
aria largă de domenii cuprinsă — de 
la statistica produsului social și a
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venitului național, statistica diferite
lor ramuri ale economiei, statistica 
aprovizionării tehnico-materiale, a 
prețului de cost, a cheltuielilor de 
circulație și a prețurilor, statistica 
financiară și bancară, pînă la sta
tistica demografică, statistica învăță- 
mîntului și a culturii, statistica me- 
dico-sanitară și a prevederilor so
ciale, statistica gospodăriei comunale 
și a locuințelor, statistica muncii Și a 
salariilor, statistica nivelului de trai, 
statistica judiciară, statistica inter
națională. Totodată, trebuie mențio
nat că dicționarul nu se limitează 
la terminologia statistică, ci defineș
te și o serie de noțiuni economice și 
tehnice a căror cunoaștere este ne
cesară și utilă statisticienilor, econo
miștilor, planificatorilor și altor spe
cialiști ce activează pe frontul eco
nomic.

Pentru prima dată s-a elaborat 
un indice alfabetic în limbi străine, 
ceea ce ajută, pe de o parte, la ci
tirea literaturii, străine de specialitate 
— permițînd identificarea cores
pondentului în limba română pentru 
diferiții termeni întîlniți în decursul 
lecturii — iar, pe de altă parte, în
lesnește traducerea textelor econo
mice și statistice de către nespecia- 
liști în domeniile respective.

In ansamblul său, dicționarul statis
tic-economic reprezintă o vastă mun
că științifică. Definirea cît mai pre

cisă a tiecărui termen, ținînd seama 
de ultimele cuceriri științifice, și sis
tematizarea lor într-o anumită suc
cesiune logică constituie operațiuni 
care necesită îmbinarea unei înalte 
competențe cu o muncă migăloasă. 
Or, analizînd dicționarul, putem a- 
precia că cei aproape 190 de specia
liști care au participat la elaborarea 
lui și colectivul care i-a îndrumat nu 
au precupețit nici un efort pentru ca 
el să răspundă exigențelor.

Utilitatea socială a acestor efor
turi este evidentă în momentul de 
față cînd partidul pune accent pe 
modernizarea activității de conduce
re și planificare prin extinderea teh
nicii de calcul, crearea progresivă a 
sistemului național de prelucrare a 
datelor, promovarea ciberneticii și in
formaticii în producție și gestiune. 
Așa cum rezultă din Directivele 
Congresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român privind planul cin
cinal pe anii 1971—1975 și liniile di
rectoare ale dezvoltării economiei na
ționale pe perioada 1976—1980, intro
ducerea tehnicii de calcul se va rea
liza prin înființarea unor centre da 
calcul electronic și echiparea aces- 
■tora cu sisteme de colectare și pre
lucrare a datelor, precum și prin do
tarea unităților economice cu un nu
măr sporit de mașini de mecaniza
re medie și mică. Intrucît în această 
acțiune se vor avea în vedere cu 
prioritate activitatea de planificare Ia 
nivelul economiei naționale, sistemul 
informațional economic, sistemul de 
aprovizionare și desfacere, lucrările 
de gestiune din marile unități econo
mice, sistemul financiar bancar, lu
crările de proiectare și cercetare, re
zultă clar cît este de necesar ca un 
număr cît mai mare de economiști 
și ingineri, din specialități variate, 
să se familiarizeze cu întrfeg instru
mentarul teoretic și practic pe caro 
îl implică introducerea metodelor ma
tematice și cibernetice în economie. 
Or, în această privință, Dicționarul 
statistic-economic în noua sa formă, 
prin profilul său, prin modul în care, 
în definirea diferiților termeni, s-a 
ținut seama de ultimele noutăți ple 
literaturii de specialitate pe plin 
mondial, constituie un ajutor deose
bit de prețios.

Prof. univ. dr. Vasile RAUSSER
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Cine nu trimite sau nu 
primește, prin intermediul 
poștei, o scrisoare ? Cine 
nu solicită serviciile poștei 
pentru expedierea unei 
sume de bani sau a unui 
colet, pentru transmiterea, 
pe cale telegrafică, a unui 
mesaj, pentru efectuarea 
unei convorbiri telefonice ? 
Cînd se adresează poștei 
și-i încredințează efectua
rea unui serviciu, cetățea
nul acordă acesteia în
treaga sa încredere și aș
teaptă de la ea servicii ire
proșabile.

Intr-o seamă de scrisori 
primite la redacție ni se 
semnalează însă că unele 
trimiteri poștale sau tele
grafice nu ajung la timp la 
destinație sau altele — și 
mai graxv — se pierd. Ale
xandru Stamate din Bucu
rești ne-a 
cent că 
simple și 
ilustrate 
expediat 
Borsec —
tratament • — au ajuns la 
destinație după mai bine de 
zece zile de la întoarcerea 
sa acasă, iar altele n-au 
ajuns deloc. „Mi s-a spus 
— ne scrie el — că, fiind 
vorba de trimiteri poștale 
simple, 
acest 
n-am 
am 
văr, 
ve. Bineînțeles 
nici o dovadă, 
cotesc că, o dată 
în cutia poștală, 
au fost încredințate poștei, 
care are ol.ligația să asi
gure prin toate mijloacele 
ajungerea lor la destinație".

Dacă așa stau lucrurile 
cu unele trimiteri poștale 
simple, să vedem ce se în- 
tîmplă cu cele depuse la 
ghișeele P.T.T., unde i se 
înmînează expeditorului o 
dovadă de primire (reci- 
pisă sau chitanță).

La oficiul P.T.T. Horod- 
nic-Suceava a fost primit 
și înregistrat un mesaj te
legrafic adresat Tîncuței

Tigănescu din Valea Voe- 
vozilor, județul Dîmbovița. 
Telegrama a fost recepțio
nată imediat la Tîrgoviște. 
Cu toate acestea și cu tot 
conținutul ei deosebit, tele
grama n-a fost 
destinatarei decît 
tîrziu — a treia : 
recepționare.

Iată un alt 
la cunoștința 
Vasile Guțu 
ceava a expediat, la 
februarie a c., o scrisoare

înmînată 
: — prea 
zi de la
caz adus 
redacției : 
din Su-
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Ca
se

comuna Schitu, satul 
tane, județul Olt, ni 
semnalează pierderea unor 
colete Firește, în cazurile 
de pierdere a unor tri
miteri, poșta acordă des
păgubiri. Dar ce-1 încăl
zește pe- cetățean acest 
lucru ? Și cum e cu pu
tință să se piardă o scri
soare, un . colet ?

în sectorul deservirii te
legrafice promptitudinea 
n-ar trebui să fie, în nici 
un fel, pusă sub semnul

fuseseră primiți nici după 
patru luni de la expediere".

Cum sînt totuși posibile 
astfel de situații ? In cazul 
de față — ne informează 
Direcția de poștă și teleco
municații a județului Ialo
mița — vina aparține 
în exclusivitate oficiului 
P.T.T.R. Fetești-Gară, res
pectiv telegrafistului, care 
a fost apoi sancționat, dar 
prejudiciul adus cetățeanu
lui și familiei acestuia prin 
întîrzierea achitării banilor

trebi: oare în sistemul de 
organizare poștală nu există 
un mecanism de control 
bine pus la punct, care să 
asigure ajungerea la timp 
la destinație a fiecărei tri
miteri, să prevină orice în
tîrziere sau pierdere ? Răs
punsul la această întrebare 
este negativ. Omul depune 

un co-

semnalat re- 
unele scrisori 
cărți poștale 

pe care le-a 
din stațiunea 
unde se afla la

nu pot 
lucru, 

nici o 
expediat, 
scrisorile

reclama 
deoarece 

dovadă că 
într-ade- 
respecti- 

că n-am 
dar so- 

i introduse 
, scrisorile

A
FIRE INC1LCITE

PE MARGINEA UNOR SCRISORI 
SOSITE LA REDACȚIE

recomandată către o rudă 
din comuna Dragomirești, 
județul Neamț Dar scrisoa
rea n-a ajuns la destinație 
nici pînă astăzi „S-a pier
dut — motivează organele 
poștale Veți primi despă
gubiri" Și un altul . coletul 

. poștal nr 1541. depus, cu 
cîteva luni în urmă, la ofi
ciul P.T T.R Focșani de 
către Ștefan Calomfir pen
tru fiul său Leon din co
muna Albești, județul Ar
geș, i-a fost predat acestuia 
din urmă după aproape 
două luni și jumătate — și 
aceasta numai după recla- 
mații insistente. In alte scri
sori, ca, de exemplu, în a- 
ceea a Ioanei Coman din

îndoielii. Dar și acest ser
viciu, de o extremă utili
tate pentru cetățeni, de
vine uneori o sursă de ne
cazuri pentru ei George 
Pascariu, muncitor pe un 
șantier din Jegălia, județul 
Ialomița, a depus, mai de 
mult, la oficiul poștal din 
localitate, suma de 300 lei, 
destinați familiei sale din- 
tr-o comună a județului 
Suceava „Ca să ajungă ba
nii mai repede — ne scrie 
el — i-am trimis prin man
dat telegrafic. Dar ce să 
vezi ? După un timp, pri
mesc veste de acasă că 
banii n-au ajuns. Am făcut 
la poștă o reclamație, două, 
trei, dar degeaba. Banii nu

nu mai poate fi reparat. 
Aceeași cauză — încălcarea 
flagrantă a îndatoririlor 
profesionale — stă la baza’ 
și altor situații de acest 
gen La 3 iunie a.c. Matei 
Havlicek din satul Eibent- 
hal, județul Mehedinți, a 
trimis fiului său, prin man
dat telegrafic, suma de 200 
lei, bani care i-au fost a- 
chitați destinatarului după 
mai bine de o lună

In cazurile de întîrziere 
sau „pierdere" a unor tri
miteri poștale sau telegra
fice, organele P.T.T. acțio
nează și iau măsuri doar în 
urma reclamațiilor făcute 
de cetățeni. Astfel stînd lu
crurile. este firesc să te în

este negativ. Omu) 
la un ghișeu poștal 
let, o sumă de bani sau un 
mesaj telegrafic. ~ 
este normal s-o 
oficiile P.T.T. de ... 
pediție nu se interesează 
jîn nici un fel dacă trimite
rea respectivă a ajuns sau 
nu la destinație, nu cer să 
fie informate asupra predă
rii ei. Acest control îl face, 
în exclusivitate, cetățeanul 
care, atunci cînd observă 
întîrzierea, reclamă faptul 
la poștă Abia atunci se de
clanșează controlul, abia a- 
tunci se întreprind cercetări

■ pentru a se constata cau- 
|Zele , întîrzierii. Este o 
anomalie asupra căreia 
se cuvine ca organele 
M.P.T. să reflecteze și 
să ia astfel de măsuri pen
tru ca oficiile de expediere 
să aibă o evidență clară a- 
supra soartei fiecărei trimi
teri poștale care le-a fost 
încredințată de cetățeni, să 
aibă certitudinea că aceasta 
a ajuns în timp util Ia des
tinație.

Nu trebuie să fii specialist 
în ale poștei ca să-ți dai 
bine seama că astfel de si
tuații sînt provocate de una 
și aceeași cauză ■ lipsa de 
probitate profesională sau, 
neglijența unor lucrători ai 
poștei De aici se desprinde 
necesitatea stringentă ca. 
pe lîngă măsurile de sanc
ționare corespunzătoare a 
lucrătorilor vinovați. să fie 
luate și o seamă' de măsuri 
în vederea educării perma
nente a lor în spiritul răs
punderii depline față de 
funcția încredințată. al 
autoexigenței profesionale, 
al unei înalte solicitudini 
fată de cetățeni.

Deși 
facă, 

ex-
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UN POPAS PLĂCUT 
LA ROMÂNEȘTI

Pentru a nu lăsa intîmplarea să 
decidă, atunci cînd stabilim iti
nerarul unei călătorii e bine să 
ne gîndim și la locul unde vom 
poposi.

Pentru deservirea turiștilor, 
cooperația de consum din jude
țul Prahova are o rețea speciali
zată, compusă din unități de ali
mentație publică și unități de 
cazare. De o bună apreciere se 
bucură unitățile cu specific tra
dițional local care, pe lingă bu
nul gust și inventivitatea cu care 
sînt amenajate, prepară și servesc 
specialități culinare deosebite de

cele din alte părți. O asemenea 
unitate cu specific tradițional lo
cal este restaurantul Românești, 
Merită... să te oprești aici. Prepa
ratele culinare de bună calitate, 
vinurile din podgoria Valea Că
lugărească te îmbie să iei loc și 
să te ospătezi.

In vecinătatea restaurantului se 
află campingul Românești. Cam
pingul este amplasat pe șoseaua 
București-Ploiești (D.N. 1 — E 15) 
la kilometrul 50, intr-un cadru 
natural atrăgător, la liziera unei 
păduri.

(Publicitate)

Noi produse 
la Chimica—Mârăsesti

Alexandru STROE

Materialele, peliculogene — 
cunoscute, în general, sub 
denumirea de lacuri și vopsele 
— reprezintă un mijloc uni
versal recunoscut de protecție 
și înfrumusețare a construcții
lor, contribuind efectiv la îm
bunătățirea condițiilor de ex
ploatare a acestora și la rea
lizarea unui aspect estetic su
perior.

Printre produsele cu o largă 
utilizare ce se fabrică în mod 
curent la întreprinderea „Chi- 
mica“-Mărășești sînt’ lacurile 
și vopselele pe bază de ulei și 
de rășini sintetice, lacurile 
anticorozive, emailul pentru 
bicicletă —„Velux" și emailul 
pentru calorifere — „Termo- 
lux“.

Alte tipuri de produse de 
calitate superioară ce se pro
duc aici: clei și grăsime de 
oase și de piele, gelatină in
dustrială ; spumogen — lichid 
și praf ; mangal din coji de 
nuci.

Fabrica „Chimica“-Mără- 
șești anunță noul produs — 
lac lunar — utilizabil la vop
sirea pieselor metalice : calo
rifere, sobe etc. și produsul 
îmbunătățit — Alba menaj — 
pentru curățirea veselei, tacî- 
murilor și altor obiecțe de uz 
casnic. Aceste două produse se 
găsesc de vînzare la toate ma
gazinele metalo-chimice din 
țară. ,

(Publicitate)
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ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR Anotimpul friguros se apropie/

CONTRASTENimic despre disciplina 
muncii, pentru că și unele 
cadre tehnico-inginerești

o nesocotesc

ATI PREGĂTIT
ADĂPOSTURILE
ANIMALELOR?

1 •

© Ca la baia de aburi

Potrivit unor /indica
ții, la întreprinderea 
de prefabricate 
Craiova trebuie să 
dezvolte centrala 
termoficare, prin 
rea in exploatare 
încă două cazane, 
nul dintre ele <

Importantă unitate industrială de 
prelucrare a țițeiului, Rafinăria 
Brazi a încheiat 8 luni din acest an 
cu sarcinile de plan la producția 
globală și marfă îndeplinite și depă
șite, cu economii suplimentare de 
peste 17 milioane lei și beneficii 
peste plan în valoare de circa 11 mi
lioane lei. Așadar, un punct de ple
care stimulativ pentru dezbaterile 
din adunarea generală a salariaților 
de aici. Darea de seamă prezentată a 
pus pregnant tn evidență aceste re
zultate, dar a și subliniat că ele ar 
fi fost și mai bunet dacă s-ar fi 
evitat o serie de opriri• neprevăzute 
ale instalațiilor.

Ce cauze au generat aceste nea
junsuri ? Mai întîi, accidentele 
tehnice energetice. Apoi, unele 
operații efectuate greșit de mun
citori sau maiștri, precum și ne- 
respectarea cu strictețe a instruc
țiunilor de lucru, a prescripțiunilor 
de ordin tehnologic. Unor asemenea 
cauze se datorește, de pildă, opri
rea din 20 iunie a.c. a compresoru
lui V-201, de la complexul de refor
mare catalitică. Direct sau indirect, 
la această întrerupere în funcționa
rea instalațiilor au contribuit ingi
nerul Gheorghe Nichita, maistrul Ni
colae Barbu, operatorul Petre Flo- 
rea, tablonistul Dumitru Mihalcea. 
Investigațiile efectuate au arătat, 
încă o dată, că orice mică abatere 
de la indicațiile tehnologice, negli
jențele în serviciu, orice neatenție 
în supravegherea funcționării insta
lațiilor se pot solda cu pagube ma
teriale mari. Specificul producției 
rafinăriei impune o disciplină de 
fier, o înaltă conștiinciozitate în în
deplinirea sarcinilor, o pregătire 
■tehnico-profesională desăvîrșită și, 
din nou, o înaltă răspundere în mî- 
nuirea instalațiilor.

Cum s-a putut, deci, ca în adu
narea generală să fie omise proble
mele atît de importante ale disci
plinei în muncă și ale disciplinei teh
nice ? Cum se explică faptul că in
ginerul Costin Ionescu, șeful servi
ciului energetic, în al cărui sector 
s-au înregistrat atîtea avarii, s-a li
mitat să abordeze numai probleme 
de ordin tehnio și nu a scos o vorbă 
•despre cazurile de indisciplină ale 
unor salariați din subordine ? Era de 
datoria lui să informeze adunarea 
generală despre măsurile ce are de 
gînd să le întreprindă pentru ca, în 
•viitor, să nu mai apară „surprize" 

• de soiul celor de pînă acum ; era 
de datoria lui să fie autocritic, să-și 
analizeze activitatea, în conformitate 
cu răspunderea ce-i revine în me
canismul complex al rafinăriei.

Au vorbit și inginerii Alexan
dru Neagu, șeful serviciului meca
nic, Ion Apostoiache, șeful instala
ției de reformare catalitică, Constan
tin Năstase, șeful secției cocsare. 
Toți, în aceeași manieră. Nu contes
tăm faptul că procurarea unor ma
teriale și utilaje, că problemele de 
ordin tehnio și tehnologic, la care 

tjs-au referit, nu sînt importante. Dar 
53 să se... uite că la instalații se lu- 

erează cu oamenii, că de aceștia de

pinde, în ultimă instanță, bunul 
mers al rafinăriei, îndeplinirea pla
nului, ni se pare cu totul de neîn
țeles. Cu atît mai necesar era acest 
lucru, cu cît numeroase neajun
suri se datoresc nerespectării, pe 
diferite trepte de funcții, a instruc
țiunilor de lucru. Trecerea sub tă
cere a faptului că, în unele sectoare, 
sînt maiștri, operatori și tehnicieni 
care întîrzie sau nu vin Ia serviciu, 
că anumiți șefi de secție tolerează 
asemenea abateri dovedește un scă- • 
zut spirit de disciplină chiar din 
partea 'diferitelor cadre cu munci 
de răspundere din rafinărie.

Ne-am străduit să aflăm care ar

LA RAFINĂRIA

BRAZI

fi explicația slabei combativități a 
adunarea generală a 
s-a răspuns că unii 
au luat cuvintul au 
abateri de la discl- 
Neavînd curajul să

dezbaterii din 
salariaților. Ni 
dintre cei care 
avut ei înșiși 
plina muncii, 
vorbească autocritic, nu s-au încu
metat să înfățișeze și alte 'lipsuri. 
Așa e cazul inginerei Gabriela Bar
can, șeful serviciului C.T.C E drept, 
a luat cuvîntul și a ridicat o seamă 
de probleme însemnate pentru bunul 
mers al rafinăriei, în general. Ar 
fi fost bine, însă, să amintească și 
de disciplina în producție și teh
nologică, de care, în mod nemijlo
cit, este legată calitatea benzinelor 
și a celorlalte produse. Ar fi fost 
bine să se vorbească și despre ati
tudinea ei, în primul rînd, față de

', după 
tov. Dumitru Alecu, 
Comitetului județean 
P.C.R. — prezent la 

Ing. Gabriela Bar- - 
să coordoneze, uneori.

obligațiile de serviciu. Căci, 
cum arăta 
secretar al 
Prahova al 
dezbateri — 
can înțelege 
munca, atunci cînd e de serviciu pe 
rafinărie, de... acasă. Inadmisibilă 
practică, intolerabilă clemență din 
partea conducerii rafinăriei !

Cît de necesară era axarea dezba
terilor pe întărirea disciplinei mun
cii o dovedește și intervenția o- 
peratorului Iulian Banciu, locții
torul secretarului organizației U.T.C 
din rafinărie. El a arătat câ, din nu
mărul destul de mare de absențe 
nemotivate înregistrate pe rafinărie 
(aproape 3 000 ore-om), o însemnată 
parte revine muncitorilor tineri. 
„Noi am dezbătut aceste probleme 
în comitetul U.T.C. și trebuie să ac
ționăm și mai energic, pentru a se 
întrona o disciplină fermă în rîndul 
tuturor și, mai ales, al acelor tineri 
•care cred că într-o rafinărie vii 
cînd vrei la serviciu și faci ce vrei".

Ideea conjugării forțelor pentru In
tensificarea muncii politice de masă 
în rîndul colectivului, pentru a creș
te simțul de răspundere al fiecărui 
om, pentru ca fiecare „rotiță", oricît 
de thică ar fi ea, să funcționeze per
fect în angrenajul procesului de 
producție al rafinăriei, a fost destul 
de firavă, s-a strecurat cu greu în 
dezbateri. Spunea inginerul Ion Bi
volarii : „E suficient ca un simplu 
muncitor, de la rampa de încărcare, 
să nu lucreze ca lumea și gata ne
cazul. în sectorul A.F.P.E., în ulti
mul timp se observă abateri de la 
disciplina de producție Este impe
rios necesar ca organizația de partid, 
cea de U.T.C., împreună cu condu
cerea secției, să caute și să pună Ia 
punct metode pentru a determina 
aplicarea strictă a normelor disci
plinei în producție".

Președintele comitetului sindicatu
lui, Nicolae Negulescu (singurul, de 
altfel, care a abordat mai profund 
problema disciplinei în muncă) a 
arătat că accidentele tehnice influ
ențează negativ întregul proces de 
producție și, mai ales, realizările fi
nanciare ale întreprinderii. Expu- 
nînd măsurile ce se vor lua de sin
dicat pentru întărirea răspunderii
maiștrilor la locul de muncă, a fie
cărui- operator în parte, vorbitorul

:i la o altă problemă
: protecția

și paza contra Incendiilor, 
care, din păcate, nimeni alt-

s-a referit și la o alt 
extrem de importantă : 
muncii 
despre va, c, um pavate, 1 
cineva nu a mai amintit.

Dacă 
punerea la 
de ordin 
adunarea 
rafinăriei 
tn domeniul întăririi disciplinei’ de 
producție, aceasta nu a fost la înăl
țime. In sală se’ aflau secretari ai 
organizațiilor de bază, membri ai 
birourilor acestora, dar și ei — cu 
voie sau fără voie — au omis abor
darea temelor mal spinoase, mai.- 
grele.

Ing. Dumitru Alecu a subliniat că 
o sarcină importantă care trebuie 
să stea permanent în fața organiza
țiilor de partid; de U.T.C. și de sin
dicat, a conducerii administrative, 
este de a milita consecvent ca, la 
toate locurile de muncă, să se în
troneze disciplina fermă, răspunde
rea materială, capacitatea de a pre
veni orice deficiență ; aceasta dă 
garanția că instalațiile rafinăriei 
vor lucra la randamentul cel 
mal înalt, în deplină securitate, în 
condiții de eficiență economică su
perioară. Cu alte cuvinte, comitetul 
de direcție să-și facă datoria, să nu 
admită încălcarea normelor proprii 
activității rafinăriei, să dovedească 
intransigență și spirit de" responsa
bilitate în curmarea tendințelor de 
formalism și superficialitate în înde
plinirea sarcinilor —. oricare ar fi 
funcția

tn ce privește abordarea și 
punct a unor probleme 
tehnic și tehnologic 

generală a salariaților 
Brazi și-a atins scopul,

celor în cauză.

Constantin CÂPRARU 
corespondentul „Scînteii

în cooperativele agricole din județul Galați 
se fac importante investiții pentru întărirea 
bazei tehnico-materiale. Intre acestea, o mare 
pondere au construcțiile pentru adăpostirea 
animalelor. Normal ar fi ca executarea lor 
să înceapă încă din primele luni ale anului, 
astfel îneît obiectivele planificate să fie ter
minate într-un termen cît mai scurt. Care 
este stadiul lor acum, cînd au trecut opt luni 
de la începutul anului ? După aprecierile tov 
Nicolae Velichi, vicepreședinte al uniunii co
operatiste județene, deși lucrările au început 
tîrziu, pînă Ia sfîrșitul anului obiectivele pla
nificate vor fi terminate. Analizînd situația 
existentă rezultă că din cele 29 construcții 
zootehnice prevăzute să se realizeze în acest 
an, pînă la 10 seotembrie era terminat un sin
gur saivan I Stadiul de execuție a construc
țiilor pune sub semnul întrebării îndeplinirea 
integrală a planului : din cele 8 grajduri de 
vaci planificate, unul este la învelitoare, 4 
sînt la zidărie, 2 sînt la fundație și unul nu 
este încă început. Mult rămase în urmă sînt 
și construcțiile prevăzute pentru adăpostirea 
porcinelor și ovinelor.

Un mare volum de lucrări mai este de exe
cutat și la const-ucțiile rămase restanță din 
anul trecut : din cele 30 de grajduri pentru 
vaci începute, în Incinta cărora ar fi trebuit 
să se producă lapte încă din anul trecut, sînt 
terminate numai 17. Direcția agricolă și uniu
nea cooperatistă județeană fac planuri pentru 
mărirea numărului de porci, dar din cele 13 
maternități pentru scroafe începute din anul 
trecut s:au terminat numai 8. Iată deci că 
bilanțul primelor opt luni ale anului în curs 
este total nesatișfăcător. Care sînt cau
zele acestei situații?

Intîrzierile semnalate se datoresc deficien
țelor existente atît în activitatea uniunii co
operatiste județene, cît și a consiliilor de con
ducere din cooperativele agricole care nu s-au 
preocupat de asigurarea din timp a documen
tațiilor și a materialelor de construcție. Greu
tățile în întocmirea proiectelor de execuție 
pornesc de la definitivarea foarte tîrzie — în 
februarie-martie — a planurilor de producție 
și financiare ale cooperativelor agricole, pro
cedeu care împiedică lansarea la timp a co- 
menzilor de proiectare pentru diferite obiec
tive. Mult mai frecvent- se invocă lipsa de lipsurile ■ semnalate șl să-i ceafă să îndepli- 

î nească punct cu punct sarcinile încredințate. 
După cum este știut, în fermele zootehnice 

sînt necesare mari cantități de apă și totuși 
executarea lucrărilor de alimentare este ne
glijată. Din cele 9 foraje planificate, pînă la 
începutul lunii septembrie s-au terminat doar 
3, celelalte fiind în diferite stadii de lucru. 
Numai 6 rețele de alimentare din cele 15 pre- 
văzute sînt terminate, 
crări se fac în regie 
urmă datorîndu-se, în 
care au fost deschise 
tiva agricolă Slobozia-Conachi lucrările de fo
rare au început abia în luna august.

Ținînd seama de însemnătatea lucrărilor de 
construcții și de alimentare cu apă în fermele 
zootehnice se impune ca uniunea cooperatistă 
județeană care se ocupă de îndrumarea co
operativelor agricole „în general" să le spri
jine concret și eficient în realizarea tuturor 
obiectivelor de investiții planificate.

terialelor, a preferat să lase această treabă 
pe seama constructorilor. Cine va executa lu- 

. crările de construcție propriu-zise dacă brațele 
de muncă calificate sînt lăsate să se descurce 
cum pot ?

în multe cooperative nici nu s-au organizat 
echipe de constructori. Din această cauză, la 
Folt.ești, grajdul care trebuia terminat anul 
trecut nu este gata nici acum. In iarnă, tine
retul taurin a fost cazat într-o hală de păsări; 
tn condiții necorespunzătoare. Cooperativa are 
un efectiv de peste 440 taurine, dar capaci
tatea de cazare este asigurată numai pentru 
300 capete... Este cazul ca, măcar acum, cînd 
au mai rămas puține luni pînă la sosirea Unei 
noi perioade de iarnă, să se ia toate măsurile 
pentru terminarea lucrărilor.

Una din cauzele care împiedică dezvoltarea 
creșterii păsărilor în cooperativele agricole este 
lipsa construcțiilor 
agricolă Tulucești, 
capacitate de 10 000 
lată anul acesta, a 
rativa are încheiat 
de meseriași din Rîmnicul Sărat, din 
rămas însă numai „șefulr 
nu are nevoie. Nu 
rativele agricole, ci 
să lucreze efectiv 1

Și alte consilii de ....... 
lor agricole se lasă ușor păcălite de către 
pretinși meseriași care mai mult încurcă lu
crurile. La cooperativa din Frumușița, unde 
efectivul de taurine depășește capacitatea de 
cazare, a fost încheiat cu multă ușurință un 
contract cu o echipă de meseriași din afara 
unității. Este aceeași echipă care mai are un 
contract și cu cooperativa Tulucești, pe care 
nu îl respectă : „Am fi reușit să găsim în 
comună meseriașii de care avem nevoie", ne 
spunea contabilul cooperativei din Frumușița 
Atunci de ce nu s-au găsit de la bun început ? 
De ce n-au fost confecționate cărămizile în 
cooperativă, tn loc să fie cumpărate din alte 
părți ? Consecințele unui asemenea mod de 
lucru se ,yor răsfrînge însă asupra veniturilor 
cooperativei. Ar fi cît se poate de nimerit 
ca adunarea generală a cooperatorilor să tragă 
la răspundere consiliul de conducere pentru

adecvate. La cooperativa 
hala pentru păsări cu o 
capete, care trebuie 
ajuns la... fundație. > 
un contract' cu o
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Coope- 
echipă 

care a 
nimeni 
coope-

ei. de care 
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este 
destinat să alimenteze 
cu abur o unitate in
dustrială vecină, noua 
fabrică de bere. Pen
tru acest proiect de 
investiție eficientă, în
treaga noastră conside
rație 1 Numai pentru 
proiect, căci după ela
borarea lui s-a trecut 
la „masa rotundă" și

au început tratativele 
care au durat circa un 
an de zile. In sfirșit, 
s-a ajuns la o conclu
zie și Trustul 2 In
stalații București a 
început lucrarea. Ar fi 
interesant să știm și 
noi de ce și despre ce 
s-a discutat atît de 
mult. Dar mai bine ar 
fi dacă forurile de 
sort s-ar folosi 
prezența cazanelor 
aburi și ar trage 
„săpuneală"
celor care au tărăgă
nat atîta timp lu
crurile.

re
de 
cu 

o
zdravănă

• Colecționarii de...

restanțe
Cu ani in urmă — 

spune istoria — uzina 
„Republica" din Capi
tală era o firmă seri
oasă. Nimeni nu avea 
ce să-i reproșeze, iar 
beneficiarii îi trimi
teau... scrisori de mul
țumire. îi trimit și a- 
cum. Dar scrisori, te
lexuri și alte semnale 
deloc 
Multe, 
Se spune că conduce
rea uzinei nu mai pri
didește să le citească. 
Și ce semnături 1 De 
greutate, fiindcă și u- 
nii adjuncți de miniș
tri i-ar fi scris. Cei 
din uzină, după cum 
spuneam, le citesc și 
continuă să nu respec
te obligațiile contrac
tuale, să nu livreze la 
timp și In sortimen
tul cuvenit țevile ne
cesare fabricării utila
jelor chimice.

măgulitoare, 
foarte multe I

Timpul trece și res
tanțele se acumulează. 
La sfirșitul lunii au
gust ele însumau 150 
tone. Neputînd livra 
țevi (numai uzinei de 
utilaj chimic „Grivița 
Roșie" din București ii 
este datoaje cu 36 to
ne), conducerea între
prinderii furnizoare 
dă... sfaturi. Să se fo
losească alte sortimen
te de țevi, din stoc, 
care nu corespund nici 
ca dimensiuni și nici 
din punct de vedere 
calitativ prescripțiilor 
tehnice, contractelor. 
Are conducerea uzinei 
capacitatea de a elimi
na de urgență restan
țele ? Sau poate do
rește să primească în 
continuare scrisori. 
Face colecție de sem
nături și timbre ? Este 
și aceasta o pasiune 1 
Dar nu pe banii statu
lui.

materiale pentru justificarea rămînerii în urmă 
a lucrărilor de construcții. Anul acesta, repar
tițiile pentru material lemnos au fost date pînă 
th luna august.

An de an, în cooperativele agricole s-a re
simțit lipsa balastului, deși acest material se 
găsește cu prisosință în cuprinsul județului. 
Explicația dată de uniunea cooperatistă jude
țeană sună neconvingător : „Balastierele n-au 
putut fi exploatate din cauza ploilor" Oare 
construcțiile rămase neterminate, anul trecut, 
au întîrziat pentru că balastul n-a putut fi 
adus din cauza secetei ? Cooperativa agricolă 
Șivița a avut ,prevăzut în planul de investiții 
pe anul trecut un grajd pentru 240 vaci. El 
nu a putut fi însă terminat din cauza lipsei 

’ de materiale, printre care figurează și balastul. 
La Șivița există două echipe de constructori — 
lemnari și zidari. Cu toate acestea grajdul 
Început în urmă cu un an nu este terminat 
nici în prezent. Cauza o constituie tot lipsa 
balastului.
repartizeze

Consiliul de conducere, in loc să 
cooperatori pentru transportul ma-

• „Căldură mare"

Majoritatea acestor lu- 
proprie. rămînerea în 

principal. întîrzierii cu 
șantierele La coopera-

Ministerul către În
treprindere : Scotociți 
prin sacul cu rezerve 
interne și reduceți 
prețul de cost cu în
că... la sută.

întreprinderea către 
minister : Nu mai a- 
vem rezerve.

Ministerul către în
treprindere : Revizuiți 
și reduceți normele de 
consum.

întreprinderea către 
minister : Nu putem.

Ministerul către în
treprindere : De ce ?

întreprinderea către 
minister : Normele de 
consum sînt aprobate

de organul tutelar. Nu 
sînteți dv. „mai mare
le" nostru 1

(Cu prilejul verifică
rii planurilor financia
re s-a constatat re
cent că în uzină exis
tau reale posibilități 
pentru a se diminua 
consumurile specifice : 
134,4 tone metal nu
mai la 6 produse).

Dialogul a avut loc 
intre Direcția gene
rală utilaj petrolier și 
minier din Ministerul 
Industriei Construc
țiilor de Mașini și u- 
zina „Unio" din Satu 
Mare.

Teodor ION © Au depășit măsura,

La sfîrșitul lunii martie a.c., con
ducerea COMPLEXULUI DE MATE
RIALE DE CONSTRUCȚII DIN TG. 
JIU, de comun acord cu forul de 
resort din Ministerul Industriei Con
strucțiilor, a prevăzut într-un grafio 
că întreprinderea va încheia anul 
acesta cu o restanță de 20 800 tone 
ciment, 15 800 tone var și 61 km tu
buri. Ing. Constantin Hristu, direc
torul complexului, susținea atunci: 
„Nu există posibilități pentru a 
recupera integral rămînerile în 
urmă". Și aceasta, cu toate că este 
vorba de produse așteptate de bene
ficiari, de economia națională.

Din păcate, „profeția" lui tinde să 
se adeverească. In 7 luni din acest. 
an, indicatorii de plan nu s-au în
deplinit nici pe departe. Posibilități 
și rezerve pentru a retupera restan
țele nu s-au identificat. S-au ivit, în 
schimb, alte deficiențe, care au di
minuat potențialul de producție al 
întreprinderii. în 7 luni din acest 
an, timp de 2 060 ore-mașini n-au 
funcționat morile de făină, s-au 
irosit 1 100 ore-mașini la instala
țiile fabricii de tuburi și plăci de 
azbociment! peste 2 500 ore-ma- 
șini întreruperi s-au consemnat la 
cuptoarele de clinker și alte cîteva 
mii ore-mașini întreruperi la fa
brica de var. Am reținut și implica
țiile acestor defecțiuni în exploata
rea mijloacelor tehnice, în sensul că 
s-au pierdut 81 000 tone de ciment, 
180 km echivalenți tuburi și 56 000 
mp plăci de azbociment. Calculele 
arată că, prin prevenirea acestor 
neajunsuri, nu numai că se atingea 
nivelul planificat' al producției de 
ciment, var și tuburi, dar se puteau 
realiza importante sporuri de pro
ducție cu același număr de salariați, 
că restanțele din primul trimestru 
ar fi fost recuperate în întregime, 
spre cinstea comitetului de direc
ție, a colectivului întreprinderii.

— în. lunile mai—august a.c., ne 
spunea ing Ștefania Vitcă, pentru 
prima dată în „istoria" complexului 
s-a realizat productivitatea muncii 
planificată. Aceasta a influențat po
zitiv și nivelul celorlalți indicatori 
de plan.

Tot ce e posibil Numai că influ
ențele nu sînt de loc vizibile. In 
luna august, Complexul de materiale 
de construcții Tg. Jiu a rămas în 
urma prevederilor de plan cu aproa
pe 19 000 tone ciment, datorită în
treruperilor în funcționarea fabrici
lor, generate din nou de defecțiuni 
mecanice și electrice. Nu se puteau 
preîntîmpina, eît de cît, aceste nea-

junsuri în utilizarea mijloacelor teh
nice ? „Cum să nu — ne-a răspuns 
tov. Constantin Făgaș, șeful serviciu
lui plan. Dacă s-ar supraveghea per
manent funcționarea instalațiilor, 
iar reparațiile s-ar face . la timp și 
de bună calitate, rezultatele ar fi cu 
totul altele". Iar șeful serviciului 
mecanic-șef, ing. Viorel Gherghel — 
care are atribuții riguroase în do
meniul întreținerii și funcționării 
optime a instalațiilor — ne relata :

— Unele măsuri s-au aplicat ; se 
mențin însă cazurile de exploatare 
nerațională a agregatelor. Cuptorul 
de clinker nr. 6 a funcționat un timp

«

Tg. Jiu are
industriale

silozuri de depozitare a varului, si
lozuri nefolosite de ani de zile — 
preciza șeful de tură Ion Stoiculescu, 
— însă le lipsește fundația meta
lică, absolut necesară. Cu puține 
fonduri problema s-ar rezolva și 
s-ar crea și un depozit pentru piatra 
de calcar.

De ce nu sînt valorificate aceste 
posibilități ? De ce se admit, în con
tinuare, nu numai neajunsurile în ex
ploatarea utilajelor, agregatelor și 
instalațiilor, ci și pierderile de timp 
de lucru, determinate de concedii’e 
fără plată și absențele nemotivate? 
Mii și mii, de ore s-au irosit. în 8

mentul. Directorul de aici știe acest 
lucru, dar nu acționează energic. De 
ce ? Nu credem că se gîndește să 
plece, chiar dacă în cazul comple
xului din Tg. Jiu „rocada" directo
rilor este o măsură practicată pînă 
acum de Ministerul Industriei Con
strucțiilor pentru a arăta că... mun
cește !

Risipa de timp de lucru, de for
ță de muncă se constată și la COM
BINATUL DE INDUSTRIALIZARE 
A LEMNULUI TG. JIU. Aici, de la 
începutul anului și pînă acum s-au 
pierdut 44 352 om-ore, ca urmare a 
întreruperilor și stagnărilor în pro-

restanțe în îndeplinirea planului
4

33

fără blindaje, distrugîndu-se astfel 
virola. Implicațiile 7 S-a mărit costul 
repartiției și s-a prelungit timpul ne
cesar efectuării acesteia de la maxi
mum 2 zile la 5 zile.

Așadar, apariția unor asemenea 
deficiențe care împiedică buna uti
lizare a mijloacelor tehnice își are 
izvorul în lipsa de răspundere a 
specialiștilor de aici, a comitetului 
de direcție pentru respectarea celor 
mai. elementare norme de întreținere 
și funcționare a utilajelor. Este de 
neconceput ca specialiștii întreprin
derii să știe ce măsuri trebuie să ia 
și, totuși, s? stea în expectativă. La 
fabrica de var, după cum spuneam, 
cuptoarele n-au funcționat Ia întrea
ga capacitate din cauza lipsei -de 
calcar și indisponibilității unor silo
zuri de depozitare a varului.

— Se pot pune în funcțiune două

luni din acest an, în fabricile com
plexului, din cauza absențe’or nemo
tivate, ceea ce ilustrează dai cli
matul activității de aici : lipsa de 
preocupare pentru utilizarea deplină 
a potențialului tehnic pare că se îm
bină cu risipa forței' de muncă. O. 
atare situație este explicabilă, din 
moment ce unii maiștri nu res
pectă programul de lucru, unii 
șefi de secții și normatori nj și exer
cită cu autoritate sarcinile de ser
viciu, din moment ce oamenii cer
tați cu disciplina găsesc „înțelegere" 
din partea conducerii complexului, a 
organizației de partid.

Unii membri ai comitetului de di
recție al complexului, foarte rea
liști de altfel, au recunoscut defi
ciențele, pierderile, indisciplina. De
vine însă clar pentru oricine că nu 
cu.„ încetinitorul se obține roviri-

in acest do-

ne-a răspuns 
inginer-șei. a 

au existat

cesul de producție, Învoirilor și con
cediilor fără plată, absențelor nemo
tivate. Ele echivalează cu nereali- 
zarea unei producții globale de peste 
1.2 milioane lei. Iar fabrica de mo
bilă deține „recordul" 
meniu. De ce ?

— în trimestrul 1, 
tov. Anatolie Druță, 
lipsit materia primă ;
condiții climaterice deosebit, de ne
favorabile în lunile ianuarie—mar
tie...

— Dar în trimestrul II și în lu
nile următoare ?

— Ne-au lipsit muncitori calificați, 
în rjndul cărora se înregistrează a 
fluctuație accentuată.”

Am întrerupt aici discuția cu in- 
ginerul-șef. Pentru că ori încerca să 
ne inducă în eroare, ori nu cunoștea 
situația exactă a forței de muncă.

Și spunem aceasta Intrucît la com
binatul din Tg. Jiu, în unele luni a 
existat un număr de circa 70 de 
salariați peste cel planificat.

— Se justifică, într-un fel, anga
jarea unui număr mai mare de sala
riați decît cel planificat? -ne-am 
adresat tov. Constantin Militaru, șe
ful serviciului salarizare.

— Desigur. Afirm acest lucru ți- 
nind cont că Ia fabrica de placaje 
s-a prevăzut intrarea în funcțiune 
a unei noi linii tehnologice. Ca atare, 
era necesară angajarea acestor sala
riați 'în vederea calificării lor.

Situația este de-a dreptul parado
xală : surplus de salariați și... lipsa 
lor, în același timp. Nu cumva ea 
merită să fie mai profund analiza
tă ? Ce părere au organele de con
trol ? Pentru comitetul de direcție 
al complexului punem două între
bări : cînd se vor recupera restan
țele din luna august la placaj (adi
că, în ce lună noua linie tehnolo
gică va funcționa cu randamentul 
proiectat) ? Și cum va despăgubi pe 
C.I.L. Blaj, care, din cauza neprimi- 
rii cantității integrale de plăci aglo
merate din lemn, nu a putut să-și 
realizeze în întregime planul la pro
ducția de mobilă ?,

Ministerelor de resort nu le mai 
punem nici o întrebare. Ar fi în za
dar. întrucît nici cu alte prilejuri 
nu au intervenit energic și nu au ac
ționat pentru lichidarea cauzelor 
neajunsurilor de la C.I.L. Tg. Jiu 
și Complexul de materiale de con
strucții din aceeași localitate. în 
schimb, ne adresăm organelor locale 
de partid, respectiv tovarășului ingi
ner Ion Licu, secretar al Comitetu
lui județean Gorj al P.C.R. La înce
putul lunii aprilie a.c., referindu-se 
la activitatea Complexului de ma
teriale de construcții din Tg. Jiu. 
într-un .articol apărut în ziarul nos
tru, • tovarășul secretar aprecia : 
„în ultima vreme, lună de 
lună, s-au ținut ședințe de coman
dament, la care au participat, pe 
lingă reprezentanții complexului, un 
ministru, adjunct de la Ministerul 
Industriei Construcțiilor, un director 
general și alte cadre cu munci de 
răspundere din minister. Cu toate 
acestea, rezolvarea problemelor a 
fost amînată de la o lună la alta". 
Adică, se făcea o constatare. Acum, 
după cinci luni,. tovarășul secretar 
care răspunde de problemele econo
mice ale județului Gorj ne-ar face 
aceeași declarație constatat.ivă ?...

Cooperativa agri
colă Sinești, județul 
Iași, are, ca toate 
cooperativele agri
cole, un consiliu de 
conducere. Numai că, 
spre deosebire de 
alte unități agricole, 
membrii consiliului 
de conducere mun
cesc altfel, sau mai 
bine-zis, nu muncesc. 
Datorită lipsurilor 
în organizarea ’mun
cii, lucrările agricole 
nu se execută la 
timp. în aceste con
diții, producțiile ob
ținute sînt sub pre
vederile 
Totuși, pe 
planul s-a depășit: 
la consumul de zile

planului, 
undeva

muncă. Pentru îngri
jirea boilor s-au 
prevăzut, pe întregul 
an, 2 000 zile-muncă, 
iar numai pe primul 
semestru au fost a- 
cordate 2 400. De a- 
semenea, se depășesc 
zilele-muncă atribui
te paznicilor : în plan 
sînt prevăzuti 19 paz
nici, iar în prezent 
funcționează 26. Și 
de ici, de colo, zilele- 
muncă neproductive, 
din mila consiliului 
de conducere, se a- 
dună. Să nu zică lu
mea că nu au depășit 
și ei planul. Dar 
cooperatorii spun că 
s-a depășit măsura. 
Și nu greșesc.

® De ce nu pulsează

Cu o viteză de circa 
90 de pulsații pe mi
nut, aparatele de muls 
recoltează „piriiașele" 
de lapte, in condiții de 
igienă ireproșabile. 
Mulgătorii sint scutiți 
de un mare efort fi
zic, avind doar rolul 
de a supraveghea 
funcționarea instalați
ilor. In mod normal 
așa stau lucrurile. A- 
lesea, insă, instalații de 
muls complexe nu pot 
fi utilizate din cauză 
că lipsesc o serie de 
piese de schimb mă
runte, 
„ciorapi 
și alte 
cauciuc, 
procesului de produc
ție, in marile ferme de 
vaci, au devenit o

Așa-numiții 
de muls", ca 

mici piese de 
indispensabile

rara avis. Bazele 
D.G.A.D., aparținind 
Consiliului Superior al 
Agriculturii, dispun 
numai citeva mii de 
semenea articole, 
loc de multe zeci 
mii cite ar fi necesare. 
Se semnalează cazuri 
cind ciorapii respec
tivi se livrează „pe 
sprinceană" sau cu in
sistențe repetate. O fi 
vorba de mărunțișuri, 
nu spunem nu, dar 
fără ele ințarcă 
„Bălaia". Nu la figurat, 
ci la propriu. Sau se 
ajunge iarăși la mul
sul manual. Oare to- , 
varășii din întreprin
derile care au sarcina 
să livreze aceste piese 
nu beau niciodată 
lapte ?

de 
a- 
în 
de

llie ȘTEFAN
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DUMITRU PETRESCU
Mitingul

(Urmare din pag. I)

Sicriul este depus într-una 
din criptele de la baza hemici- 
clului monumentului. Răsună 
solemn, impresionant, acordurile 
Internaționalei. Cerul plumbu
riu vibrează de cele 12 salve de 
artilerie trase în semn de su
prem omagiu adus tovarășului 
Dumitru Petrescu, luptătorului 
revoluționar pentru eliberarea 
oamenilor muncii, pentru înfăp
tuirea celor mai nobile idealuri 
de progres ale poporului nostru.

în fața criptei deschise, con
ducătorii de partid și de stat, în
treaga asistență, păstrează un 
pios moment de reculegere.

Pe lespedea de granit negru, 
care acoperă cripta, sînt gravate 
numele : Dumitru M. Petrescu 
și datele 10.5.1906—13.9.1969, 
care închid între ele o viață de 
luptă închinată cauzei partidu
lui, binelui și fericirii poporului 
român.

(Agerpres)

Cuvintarea tovarășului

i Chlvu Stoica
Tovarăși și tovarășe,

Ne despărțim,pentru totdeau
na, cu inimile cernite de du
rere, de tovarășul Dumitru Pe
trescu, fiu credincios al parti
dului și poporului român, luptă
tor neobosit pentru cauza cla
sei muncitoare, a înfloririi pa
triei noastre socialiste.

Figură luminoasă de munci
tor înaintat, el 
toate fibrele 
de năzuințele 
sei muncitoare, 
de ucenicie la atelierele C.F.R. 
Grivița, uzină cu vii și 
puternice tradiții revoluțio
nare, Dumitru Petrescu s-a 
încadrat în mișcarea muncito
rească, îndeplinind din fragedă 
tinerețe, sarcini de răspundere 
în organizația de tineret a Ca
pitalei. El a participat activ la 
mișcările revendicative ale 
muncitorimii din Capitală, la 
organizarea luptei sale pentru 
drepturi și libertăți muncito
rești.

Însușirile lui de luptător ne
înfricat pentru interesele mun
citorimii, împotriva exploatării 
și oprimării, s-au evidențiat în 
chip deosebit în perioada mari
lor frămîntări sociale din anii 
crimei economice și îndeosebi 
în timpul luptelor revoluțio
nare ale muncitorilor feroviari 
din ianuarie—februarie 1933, 
lupte organizate și conduse de 
Partidul Comunist Român. 
L-am cunoscut în acea perioa
dă de crîncene lupte sociale, 
cînd, în calitate de secretar al 
Consiliului sindical local Bucu
rești, a activat neobosit pentru 
mobilizarea la luptă a muncito-

s-a legat 
ființei 

și lupta 
încă din

prin 
sale 
cla- 
anii

rilor din Capitală, pentru reali
zarea liniei politice a partidu
lui comunist pentru unitatea 
de acțiune a ceferiștilor, soli
daritatea proletariatului bucu- 
reștean cu feroviarii de la Gri
vița.

Anii grei de temniță la care 
l-au condamnat autoritățile 
burghezo-moșierești n-au reu
șit să înfrîngă voința de luptă 
a revoluționarului -proletar, a 
militantului comunist Dumitru 
Petrescu. Evadat din închi
soare, el s-a înrolat cu toate 
forțele în lupta antifascistă.

Merite deosebite în fața po
porului și-a cîștigat tovarășul 
Dumitru Petrescu în lupta pen
tru eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, în opera de în
noire a României pe calea re
voluției, în munca pentru ridi
carea edificiului orînduirii so
cialiste.

Poporul nostru, înfăptuind 
năzuințele pentru care au lup
tat clasa muncitoare, toate for
țele înaintate ale nâțiunii, a- 

i cordă întreaga sa cinstire celor 
care și-au închinat viața liber
tății și independenței patriei, 
progresului și prosperității ei, 
triumfului socialismului. în 
rîndurile acestora, tovarășul 
Dumitru Petrescu și-a înscris 
numele la loc de frunte prin 
slujirea fără preget, cu nestră
mutată credință, a poporului 
din care s-a născut, pînă 
ultima clipă a vieții.

Amintirea lui va fi 
neștearsă în memoria 
niștilor, a întregului 
popor.

Adio, iubitul nostru 
de luptă !

în

mereu 
comu- 
nostru

tovarăș

Cuvintarea tovarășului
\

Cheorghe Stoica
întristată adunare,.

Tovarășe și tovarăși,

ne 
de 

la un vechi și încercat rriili- 
tant al mișcării noastre munci
torești, al partidului și statului, 
tovarășul Dumitru Petrescu.

întreaga sa viață de munci
tor înaintat, de militant pentru 
înfăptuirea înaltelor idealuri 
ale socialismului, ale libertății 
sociale și naționale a poporului, 
pe care este greu să o evoci în 
cîteva cuvinte, reprezintă, la fel 
ca viața atîtor activiști ai parti
dului nostru, un exemplu de dă-' 
ruire pentru triumful cauzei 
revoluției, de slujire cu abnega
ție a intereselor oamenilor. 
muncii.

Noi, cei care l-am avut vreme 
îndelungată tovarăș apropiat de 
muncă și de luptă, am cunoscut 
îndeaproape și am apreciat e- 
nergia, calitățile de bun organi
zator, îndrăzneala revoluționa
ră în acțiune, devotamentul ne
mărginit față de partid, față de 
clasa muncitoare, de popor, 
munca neobosită pentru înfăp
tuirea directivelor partidului, a 
politicii sale de făurire a orîn
duirii socialiste pe pămîntul Ro
mâniei.

Fermitatea în lupta pentru e- 
liberarea socială și națională a 
poporului nostru se împletea la 
el strîns, ca în întreaga politică 
a partidului nostru, cu senti
mentele solidarității frățești 
față de oamenii muncii din alte 
țări, cu lupta pentru triumful 
cauzei socialismului pe plan in
ternațional. Prigonit de autori
tățile regimului burghezo-mo-

Cu nețărmurită durere 
luăm acum rămas bun

șieresc, emigrînd, după evada
rea din închisoarea Craiova, în 
Cehoslovacia și apoi în Uniunea 
Sovietică, el a desfășurat, îm
preună cu alți comuniști români, 
o prodigioasă activitate revolu
ționară, în spiritul nobilelor idei 
ale internaționalismului prole
tar. Dumitru Petrescu s-a înre
gimentat în rîndurile celor care 
cu arma în mînă s-au ridicat cu 
hotărîre împotriva hitlerismu- 
lui. a luat parte activă la consti
tuirea, pe teritoriul U.R.S.S., a 
diviziilor de voluntari români, 
la luptele pentru eliberarea Ro
mâniei și, dincolo de hotarele 
patriei, pînă la zdrobirea Ger
maniei hitleriste.

în înfăptuirea sarcinilor în
credințate de partid după elibe
rare, în înaltele funcții de vice
președinte al Consiliului de Stat 
și al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
Dumitru Petrescu a militat cu 
perseverență pentru promovarea 
politicii partidului de dezvol
tare a relațiilor frățești cu ță
rile socialiste, cu partidele co
muniste și muncitorești, a cola
borării cu forțele progresiste și 
antiimperialiste din celelalte 
țări.

în aceste clipe de grea du
rere, cînd te conducem pe ulti
mul tău drum, scump tovarăș 
și prieten, ne reafirmăm legă- 
mîntul sfînt de a sluji cu devo
tament interesele clasei munci
toare, ale națiunii noastre socia
liste, de a munci fără preget, 
cu toate puterile, pentru pro
gresul și prosperitatea patriei, 
pentru înfăptuirea țelurilor so
cialismului și comunismului, că
rora și tu le-ai închinat întrea
ga viață.

T elegrame

Cuvintarea tovarășului

llie Verdeț
Stimați tovarăși,

Cu inimile îndurerate, condu
cem pe ultimul său drum pe 
tdvarășul Dumitru Petrescu, 
vechi și eminent militant al 
mișcării noastre comunii .e și 
muncitorești, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 

, Permanent al Comitetului Cen- 
I trai al Partidului Comunist Ro- 
I mân, vicepreședinte al Consiliu- 
I lui de Stat, vicepreședinte al 
| Consiliului Național al Frontu- 
I lui Unității Socialiste.
i întreaga viață a lui Dumitru 

Petrescu a fost călăuzită de 
mărețul ideal revoluționar al 
eliberării clasei muncitoare de 
exploatare și asuprire, al trium
fului socialismului pe pămîntul

■ patriei noastre.
Acestui ideal l-a dăruit, cu 

nețărmurit devotament, întrea
ga sa energie și capacitate, 
toată puterea sa de muncă și 
luptă.

Născut dintr-o familie de 
muncitori, el însuși muncitor, 
s-a identificat din tinerețe cu 
interesele vitale și cu aspirații
le clasei din care făcea parte, 
s-a format ca un militant în
flăcărat și energic al mișcării 
muncitorești revoluționare. -

în anii în care Partidul Co
munist Român a mobilizat și 
condus masele muncitoare la 
luptă împotriva ofensivei capi
taliste, a înfeudării țării față 
de capitalul monopolist străin, 
Dumitru Petrescu a demonstrat 
o înaltă conștiință de clasă și 
combativitate revoluționară, lu- 
înd parte activă la organizarea 
și desfășurarea marilor bătălii 
ale muncitorimii bucureștene 
din februarie 1933.

In focul acestor bătălii s-au 
călit trăsăturile sale înaintate 
de activist al partidului — în
crederea în forțele revoluțio
nare ale poporului român, ca
pacitatea de a organiza și însu
fleți masele, curajul și neînfri- 
carea în lupta pentru cauza 
dreaptă a clasei muncitoare. 
Sînt calități pe care «Dumitru 
Petrescu avea să le pună în va
loare în întreaga sa activitate, 
în îndeplinirea tuturor sarcini
lor încredințate de partid.

Fiu devotat al poporului 
mân, el a fost animat de 
fierbinte patriotism și de 
consecvent spirit internaționa
list. Aceste sentimente, insufla
te de partidul nostru tuturor 
membrilor săi, i-au luminat 
activitatea și în anii în care a 
fost nevoit să trăiască departe 
de pămîntul patriei, în perioada 
celui de-al doilea război mon
dial, cînd a luat parte la marea 
luptă antihitleristă, la bătăliile 
purtate pentru alungarea tru
pelor fasciste și eliberarea în
tregului teritoriu al țării, iar 
apoi pentru eliberarea Ungariei 
și Cehoslovaciei, pînă la izbîn- 
da finală asupra fascismului.

în anii revoluției populare, 
cînd partidul comunist a desfă
șurat o clocotitoare activitate 
pentru făurirea noii orînduiri, 
Dumitru Petrescu a fost trimis 
de partid să lucreze în fruntea 
muncii politico-educative din 
cadrul armatei, în funcții de 
conducere din aparatul Comite
tului Central, în posturi de 
înaltă răspundere în guvern; 
pretutindeni, a pus cu abnega
ție aptitudinile sale organiza
torice, priceperea și bogata sa 
experiență. în slujba traducerii 
în viață a'politicii partidului de 
construcție socialistă în Româ
nia.

în îndelungata sa activitate 
în rîndurile Partidului Comu- 
nist Român, în organele sale de? 
conducere, a militat pentru res
pectarea normelor și principiilor 
sțatutare, pentru înlăturarea 
subiectivismului și arbitrariului 
în adoptarea de hotărîri și în 
aprecierea cadrelor, pentru 
crearea unui climat pe deplin 
democratic în întreaga viață de 
partid. Cu deosebită satisfacție 
și-a afirmat Dumitru Petrescu 
de la tribuna celui de-al X-lea 
Congres acordul deplin cu mă
surile pe care le-a luat con
ducerea partidului, după Con
gresul al IX-lea, pentru promo
varea muncii colective în orga
nele centrale și în cele locale, 
pentru dezvoltarea democrației 
interne de partid, pentru ma
nifestarea largă a inițiativei și 
combativității tuturor comuniș
tilor ; el și-a exprimat convin
gerea că acest curs a dus și 
duce la întărirea forței și co
eziunii partidului nostru.

bucureștene

ro-
un
un

Apreciind însușirile sale de 
militant revoluționar, principia
litatea sa marxist-leninistă, 
Congresul al X-lea l-a ales 
membru în Comitetul Central, 
în Comitetul Executiv și în Pre
zidiul Permanent al C.C. al 
P.C.R. Totodată, ca o expresie 
de prețuire a îndelungatei sale 
activități și a meritelor dobîn- 
dite în viața politică a țării, 
i s-au încredințat funcții de 
răspundere în conducerea acti
vității de stat și obștești, fiind 
ales vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat și vicepreședinte al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, funcții 
în care și-a adus contribuția la 
realizarea politicii partidului de 
dezvoltare a democrației socia
liste, de întărire a unității po
porului în jurul partidului, de 
progres multilateral și propăși
re a patriei noastre libere si 
independente. >

Dumitru Petrescu, în a cărui 
activitate s-au înmănuncheat 
trăsături de preț ale luptăto
rului comunist, a avut adînca 
mulțumire de a vedea cum în 
noua realitate socialistă a 
României sînt întruchipate nă
zuințele și visurile pentru care 
a militat din tinerețe, cu toată 
ființa sa, cu întreaga sa pasiu
ne revoluționară.

Slujirea cu fidelitate a pa
triei, a cauzei poporului și so
cialismului, legătura indisolubi
lă cu masele largi de oameni ai 
muncii reprezintă crezul de 
bază al partidului nostru, izvo
rul inepuizabil al tăriei sale, 
fundamentul afirmării tot mai 
viguroase a rolului său condu
cător în viața societății româ
nești.

înalta cinstire pe care parti
dul și poporul o acordă memo
riei tuturor celor ce și-au dă
ruit viața cauzei clasei munci
toare, a socialismului fși gă
sește expresia și în elanul cu 
care masele de oameni ai mun
cii, în frunte *cu comuniștii, 
muncesc pentru a înfăptui po
litica Partidului Comunist Ro
mân, mărețul program elaborat 
de Congresul al X-lea al parti
dului. i

Resimțind o grea pierdere 
prin dispariția lui Dumitru Pe
trescu din rîndurile noastre, a- 
ducem memoriei sale, în aceste 
clipe dureroase ale despărțirii, 
omagiul Partidului Comunist 
Român, al clasei muncitoare, al 
întregului nostru popor, cărora 
le-a închinat cu dăruire și de
votament viața sa demnă de 
luptător revoluționar comunist.

Neștearsă va rămîne amin
tirea să în inimile noastre.

Adio, scumpul nostru tovarăș 
de muncă și de luptă I
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Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Stimate tovarășe președinte,
Vă rog să primiți, în numele Comitetului Central al Partidului 

Socialist Unit din Germania și al Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, expresia profundelor mele condoleanțe, cu oca
zia încetării din viață a lui Dumitru Petrescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Permanent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

WALTER ULBRICHT
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit , 
din Germania, Președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Democrate 
Germane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

In timpul șederii mele în România am aflat trista veste că 
Excelența Sa domnul vicepreședinte al Consiliului de Stat al Repu-, 
blicii Socialiste România Dumitru Petrescu a încetat din viață. Vă 
rog mult, stimate domnule președinte, să primiți asigurarea pro
fundelor și sincerelor mele sentimente cu acest prilej.

FRANZ JONAS 
Președintele federal al Republicii 

Austria

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone și în 
numele meu personal, vă transmit, tovarășe președinte, expresia pro
fundei dureri în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Dumitru 
Petrescu, eminent conducător de partid și de stat al Republicii So
cialiste România frățești, membru al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C,C. al Partidului Comunist Român, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, vicepreședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Vă rugăm, de asemenea, să transmiteți expresia sinceră de 
condoleanțe familiei defunctului.

MARIAN SPYCHALSKI, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE ' CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

EUCUREȘTI

Aflînd trista veste a încetării premature din viață a tovarășului
Dumitru Petrescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, vă exprim condoleanțele mele.

DUN BI-U
Vicepreședinte al Republicii Populare

Chineze

CĂTRE CONSILIUL NAȚIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

BUCUREȘTI—ROMANIA

Sîntem foarte mișcați aflînd despre moartea tovarășului Dumitru 
Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste din România.

Rugăm consiliul dv. și poporul român să primească profundele 
noastre condoleanțe cu ocazia acestei mari pierderi.

PREZIDIUL C.C. AL FRONTULUI 
PATRIEI DIN VIETNAM
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noilor promoții 
de subingineri

(Urmare din pag. I)

O dominantă a planurilor și pro
gramelor de învățămînt ale secțiilor 
de subingineri este împletirea strînsă 
a bazelor științifice ale profesiunii cu 
deprinderea de a aplica cunoștințele 
în rezolvarea practică a problemelor. 
Aceasta va permite viitorului absol
vent, posesor al diplomei universitare 
de subinginer, să se integreze rapid 
și eficient în activitatea productivă și 
totodată să-și însușească prin studiu 
propriu cunoștințele noi, corespunză
toare progreselor ce se realizează în 
domeniul în care activează.

Faptul că învățămîntul de subingi
neri se desfășoară în institutele teh
nice superioare atestă pregnant 
nivelul ridicat al pregătirii aces
tei noi categorii de specialiști, 
iar necesitatea subinginerilor este 
elocvent subliniată de amploa
rea pe care a luat-o pregătirea 
lor. Celor 20 secții de specialitate în- 
ființate în anul universitar trecut 11 
se adaugă 10 secții noi ce își vor în
cepe activitatea în anul universitar 
care se va deschide în curînd. Exami
narea nomenclatorului de specialități 
arată că acestea corespund ramurilor 
prioritare ale economiei naționale, 
ceea ce deschide perspective minuna
te tinerilor absolvenți de a-și găsi 
locuri de muncă adecvate pasiunii, 
priceperii și pregătirii lor, de a se in
tegra eforturilor întregului popor, pen
tru înfăptuirea programului de ridi
care a nivelului de civilizație și cul
tură a țării, elaborat de conducerea 
înțeleaptă, clarvăzătoare și dinamică 
a partidului.

Gadrul creat profesiunii noi de 
subinginer va permite celor ce i se 
dedică să pășească cu încredere de
plină într-o activitate care oferă largi 
posibilități de a-și dezvolta persona
litatea, care prilejuiește numeroase și 
nobile satisfacții.
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Cortegiul funerar în drum spre mausoleu I

Valorificarea superioară 
masei lemnoase constituie o 
țiune strîns legată de concen
trarea producției în mari în
treprinderi capabile să preia, să 
prelucreze și să realizeze o gamă 
variată de produse. O aseme
nea unitate modernă este Com
plexul pentru industrializarea 
lemnului din Brașov, care a luat 
ființă în primăvara acestui an. 
în structura sa sînt cuprinse, 
între altele, trei secții de mo
bilă — situate la Codlea, Bra
șov și Covasna și o secție d« 
mobilă, articole sportive și re
pere metalice — amplasată la 
Tg. Secuiesc.

Tradiția prelucrării lemnului 
din orașul Codlea a fost ridicată' 
pe o treaptă superioară prin con
stituirea noului complex. în ca
drul acestuia există condiții pro
pice de valorificare deplină a 
lemnului de fag și brad. întregul 
proces de producție este meca
nizat și parțial automatizat. 
C.I.L.-Brașov își trimite cartea^ 
sa de vizită în comerț și de aici 
în mii de case : dormitoare, su
fragerii, bucătării, „camere" pen
tru tineret, mobilă de artă. Gar
niturile de mobilă sau piesele 
separate — remarcabile prin 
nota de distincție a stilului, ele
ganța formelor și calitatea exe
cuției — atestă talentul și fan
tezia creatorilor, preocuparea a- 
cestora ca marca C.I.L.-Brașov 
să fie la înălțime, satisfăcând pe 
deplin exigențele beneficiarilor.

în concepția specialiștilor de 
la C.I.L.-Brașov, locuința îmbra
că nenumărate forme compozi
ționale. Ei știu prea bine că în 
preocupările oamenilor pentru 
aranjarea unui interior plăcut, 
pe primul loc se situează mobi
lierul. El este acela care reu
șește să creeze — în principal 
— atmosfera unei încăperi.

De la sortimentele de construc
ție simplă, modernă, în care se 
împletește armonios utilul cu 
esteticul — cum sînt piesele de 
hol ce se exportă în R. F. a 
Germaniei, studioul „Kajutt" 
pentru Belgia, camerele de zi 
destinate țărilor nordice — pînă 
la complexele garnituri „stil" în 
care arta și tehnica se întrepă
trund, ca — de exemplu — su
frageriile pentru Austria, garni
turile „stil" ce se livrează în 
U.R.S.S., toate acestea reflectă 
gradul de specializare la care 
s-a ajuns la C.I.L.-Brașov în do
meniul producției de mobilă. în 
serviciile de concepție ale com
plexului s-au creat noi tipuri de 
mobilier care să satisfacă cele 
mai exigente pretenții, precum și 
noi sisteme constructive pentru 
unele produse existente, dispo
zitive și instalații menite să mă
rească productivitatea, să îmbu
nătățească calitatea produselor. 
Au fost, de asemenea, concepute 
noi tehnologii de lucru. Printre 
tipurile de mobilier concepute 
de curînd se numără garniturile 
„Dacia", camera de zi „Lumi
nița", garniturile de hol „Cer
bul", fotoliile „Splendid". In a- 
celași timp, s-au îmbunătățit 
sistemele constructive la dormi
torul, „Molda", sufrageria „Co
dlea" și ,1a camera de tineret 
„Lămîița".
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Atena la ora startului
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN

„Leidilathletik

VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI

Delegația Partidului Socialist Bel
gian, condusă de tovarășul Georges 
Dejardin, membru al Biroului națio
nal al partidului, senator, care se află 
în țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R., a vizitat cartiere noi de lo
cuințe din București, Muzeul de is
torie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România, Expoziția realizărilor 
economiei naționale, Muzeul satului, 
precum și stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre, Combinatul de morărit 
și panificație, Spitalul unificat, por
tul și Muzeul arheologic din Coh- 

Cronica zilei
La Ateneul Român 

a fost deschisă, luni 
expoziție de pictură 
Populară Polonă. La 
participat Ion Brad, 
te al Comitetului 
Cultură și Artă,

din București 
la amiază, o 

din Republica 
vernisaj au 
vicepreședin- 

de Stat pentru 
Cultură și Artă, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, Ovidiu Maitec, vicepreședinte 
al Uniunii Artiștilor Plastici, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, ziariști. Erau de față, Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul R. P 
Polone la_ București, și membri ai 
ambasadei, șefi ai altor misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră 
și alți membri ai corpului diploma
tic. După cuvîntul de deschidere, 
rostit de tovarășul Ion Brad, a vor
bit ambasadorul Jaromir Ocheduszko. 

în continuare, directoarea adjunc
tă a Muzeului național din Cracovia, 
Bozsena Szajna-Sieroslawska, a pre
zentat asistenței gxpoziția Organiza
tă de Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, în cadrul schimburilor 
culturale dintre cele două țări, ex
poziția cuprinde o selecție din lucră
rile pictorilor ce fac parte din miș
carea artistică apărută în Polonia la 
sfîrșitul secolului trecut, cunoscută 
sub denumirea de „Tînăra Polonie". 
Cele 60 de lucrări, aparținînd unor 
personalități reprezentative ale aces
tei mișcări artistice, permit' publicu
lui românesc să cunoască direcțiile 
și caracteristicile esențiale ale pictu
rii poloneze de la sfîrșitul secolului 
al XIX-lea și începutul celui de-al 
XX-lea.

★
Luni dimineața, dr. Dan Enăches- 

cu, ministrul sănătății, a primit pe 
dl F. A. Bauhofer. directorul gene
ral al Departamentului de sănătate 
publică de pe lingă Ministerul Afa
cerilor Sociale din Austria.

Cu acest prilej, au fost purtate 
discuții privind aspecte ale ocrotirii 
sănătății din cele două țări și ale

Premii valoroase
la LOTO

La tragerea . excepțională de valoare 
Loto din 23 septembrie a.c. se 
atribuie opt categorii de pre
mii. Printre acestea se numără 
premiile în apartamente cu 
două și trei camere, cu confort 
de gradul I, ce se vor atribui 
în număr nelimitat.

Premiile în numerar sînt

Fibre poliesterice

sorturi de țesă-

pufoase; atin- 
senzația că ai 
Albul este in-

sînt 
ai 

fulg.

cu noi calități
*

In zona industrială a Iași
lor, Uzina de fibre sintetice 
este prezența cea mai nouă 
ca.,j — prin valoarea produc
ției sale — deține primul loc.

Uzina din Iași se înscrie 
printre ultimele obiective 
producătoare de fibre sinte
tice, devenite tot atît de obiș
nuite ca și lîna și bumbacul. 
Gama utilizării acestor fibre 
este cuprinzătoare și divers 
ramificată : de la stofele ter
gal pentru costume la mate
rialul din care se pot confec
ționa genți de voiaj, de la cio
rapi și lenjerie, mănuși, blă
nuri, plușuri, pînă la o multi
tudine de articole tehnico-sa- 
nitare.

Calitățile fibrelor ating 
pragul superior de performan
ță în ce privește gradul de ne- 
șifonabilitate, durata de rezis
tență, tușeul. Combinațiile cu 
lîna și bumbacul permit rea
lizarea de noi 
turi.

Fibrele 
gîndu-le, 
prins un 
tens, imaculat.

Noul produs 
născut în retortele 
toarelor universitare, 
o creație colectivă, 
le experimentale — 
nunate de succes — au per
mis realizarea înainte de ter
menul planificat a fibrelor ce 
au luat drumul țesătoriilor. în 
prezent, gama produselor noii 
uzine este cuprinzătoare : fi
bre poliesterice de tip lină, în 
culorile albă și neagră — tăia
te și în pale, fibre poliesterice 
de tipul bumbacului, fibre po
liesterice tip lînă cu pilling 
redus.

Viitorul cincinal conferă 
producției de fibre sintetice un 
loc prioritar în cadrul dez
voltării rapide a industriei 
chimice românești.

Colectivul uzinei ieșene, an
trenat în acțiunea de valorifi
care superioară a materiei 
prime în vederea îmbunătăți
rii calității fibrelor, precum și 
a obținerii pielii artificiale 
pe bază’ de poliesteri s-a an
gajat să depășească planul 
producției globale și marfă 
din acest an cu 199 milioane 
lei și să livreze la export — 
peste plan — 500 tone fibre 
poliesterice. 

românesc s-a 
labora- 

fiind 
Probe- 

încu-

stanța, Stațiunea experimentală viti
colă „Murfatlar".

Oaspeții au făcut o vizită la Con
siliul popular al municipiului Con
stanța, cu care ocazie tovarășul Pe
tre Nicolae, prim-secretar al comite
tului municipal de partid, președin
tele Consiliului popular al municipiu
lui Constanța, a înfățișat oaspeților 
aspecte din activitatea organelor lo
cale de partid și de stat.

în timpul vizitelor, delegația a fost 
însoțită de tovarășul Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R 

colaborării bilaterale în acest dome
niu.

★
S-a înapoiat în Capitală, acad, 

lorgu Iordan, directorul Institutului 
de lingvistică al Academiei, care, în
tre 8—13 septembrie, a participat la 
lucrările Congresului internațional 
de științe onomastice de la Viena. 
Comunicările științifice românești, 
prezentate la congres, cu privire la 
numele de locuri și de persoane, au 
fost _ primite cu interes de partici- 
panți. - Cu același prilej, dr. Marius 
Sala, secretar științific al Institutu
lui de lingvistică al Academiei, a 
fost cooptat ca membru al Comite
tului internațional de științe ono
mastice.

Institutului 
funcționari

★
S. E. Nahlik, profesor de drept 

internațional la Universitatea Ja- 
gellona din Cracovia, care face o 
vizită în țara noastră la invitația 
Asociației de drept internațional și 
relații internaționale, a vorbit luni, 
la sediul asociației, în cadrul unei 
mese rotunde despre dreptul trata
telor

Au participat oameni de știință, 
cercetători din cadrul ' .............
de cercetări juridice, 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, membri ai asociației,

★
Tn cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de UNESCO, 
luni seara a avut loc în Capitală 
un simpozion cu tema „Alexander 
von Humboldt, explorator și filozof 
german", cu prilejul împlinirii a 
200 de ani de la nașterea sa. Mani
festarea a fost organizată de Uni
versitatea populară București și 
Comisia națională a Republicii So
cialiste România pentru UNESCO.

Despre viața șl opera omului de 
știință german au vorbit prof. univ. 
dr. docent Vintilă Mihăilescu și 
prof. univ. dr. Victor Tufescu.

(Agerpres)

SALISBURY

Tiriac și Năstase în formă bună

(Publicitate)

A doua tragere

cinema

(Agerpres)

aer : PROGRE-
20,30, la grădină

Profesioniștii : VIITORUL — 15,30 ; 
; 20.30.
Dragoste la Las Vegas : POPULAR 
15,30 ; 18 ; 20 30.
Cavalerii aerului : MUNCA — 16 ; 
; 20, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Prințul negru : COSMOS — 15.30 ; 
; 20,15.
Neîmblînzita Angelica : FLACARA

zi a campionatelor se 
finalele la trei probe : 
greutății (feminin), 

și 20 km marș. La a-

cu premii
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" : 
Un tramvai numit dorință — 20.
O Teatrul Mic : Cinci schițe ; Cîntă- 
reața cheală — 20.
0 Teatrul muzical satiric „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 19.30.

Ion DUMITRII)

CONTACTE DIPLOMATICE CU PRIVIRE
LA ORIENTUL APROPIAT

statului iordanian,

JAPONIA

pentru cei

★
ocazia unei confe-

partea șefului 
regele Hussein.

în vîrstă"

va fi varia- 
în vestul și 
ploi locale, 
averse înso-

electrice. Vînt

respectului

O»

iiii

fixă — de cîte 
10 00Q, 5 000 lei și altele.

Vor fi efectuate cinci extra
geri a cîte 12 numere din 90.

Prețul biletelor este de 10, 
15 și 25 lei. Și cu 10 lei se pot 
cîștiga apartamente.

La Expoziția Realizărilor 
Economiei Naționale 

„România 1969“

La 14 septembrie, în incinta Ex
poziției realizărilor economiei na-1 
ționale — „România 1969“ a avut loa 
cea de-a doua tragere dotată cu 
premii. în urma extragerilor, au 
ieșit cîștigătoare următoarele bilete :
255 289 I 596 956 | 264 509 | 471 851 |
598 194 i 33 630 I 446 759 | 192 142 |
610 160 | 72 096 | 485 559 ț 266 205 1
266 192 | 579 880 | 157 094 | 476 606 ;
429 059 | 401 780 I 418 096 J 430 729 l
486 980 J 575 989 | 448 176 ; 606 491 |
357 438 | 197 924 î 456 988 | 92 520 ț
631 201 | 101 802 l 390 647 | 436 033 1
245 378 | 431 879 ! 660 646 | 352 706 |
473 ■266 | 495 440 1 465 407 | 253 227.

La această tragere au participat 
circa 400 000 bilete. Premiul I, con
stând dintr-un autoturism, marca 
„Dacia-1 100", a revenit biletului cu 
nr. 255 289. a cărui valoare este de 
1 leu. Celelalte premii atribuite con
stau tn televizoare, frigidere, mag- 
netofoane, aparate de radio, mașini 
electrice de spălat și cusut, aparate 
foto etc.

Cea de-a treia tragere va avea loc 
la 5 octombrie a.c., fiind valabile bi
letele introduse în urne de la data 
de 14 septembrie pînă la 4 octom
brie inclusiv.

din istoria carn
ale' continentu- 
cel mai populat 
vechea probă a 
de concurenți,

ATENA 15 (Prin telefon de la tri
misul nostru). — După trei ani și 
17 zile, o nouă ediție a campiona
telor europene de atletism — cea 
de-a IX-a — se află în pragul 
inaugurării. Azi, după-amiază, aici, 
in capitala Greciei, pe noul și mo
dernul stadion Karaiskakis, aflat in
tr-o splendidă poziție a golfului Pi
reu, vor avea loc festivitatea de des
chidere și primele probe ale euro
penelor — 1969. Lectura jurământu
lui atletic o va face fostul campion 
olimpic, prestigiosul atlet grec Pa- 
panicolau. Se contează pe partici
parea a_ 1 200 de atleți și atlete din 
30 de țări. Această participare este 
cea mai numeroasă.............
pionatelor atletice 
lui nostru. Startul 
se prevede a fi la 
maratonului — 39 . __
iar cea mai mică participare la a- 
runcarea suliței femei: 21 de con
curente.

Pentru că sîntem la capitolul sta
tistică comparativă, vom mai arăta 
că la Atena sînt prezenți — potri
vit înscrierilor nominale inițiale — 
peste 40 la sută dintre atleții și 
atletele care au concurat la europe
nele precedente (Budapesta — 1966). 
Pe de altă parte, un anume record 
in materie îl constituie „armata" 
ziariștilor : totalul celor ce vor func
ționa in această calitate la campio
natele europene de la Atena (re
dactori, fotoreporteri, radio și tele- 
comentatori, cineaști, tehnicieni) de
pășește cifra de 850 Ieri la amiază 
pe terenurile special amenajate 
lingă stadionul Karaiskakis am asis
tat la antrenamentele primilor con
curenți sosiți din Elveția, Italia, 
Irlanda, Franța, Uniunea Sovietică, 
R.D.G., Cehoslovacia, Gibraltar. Cel 
mai interesați să cunoască 
starea pistei de antrenament ni s-au 
părut a fi alergătorii șl alergătoa
rele care și-au prelungit contactul 
cu tartanul grecesc. întîlnirea noas
tră cu fostul campion și record
men la. aruncarea ciocanului, Dumi
tru Constantin — aflat aici în cali
tate de turist interesat să urmă
rească marea întrecere atletică eu
ropeană — ne-a permis să aflăm 
aprecieri competente in legătură cu 
acest tartan atît de comentat: 
„Consider soluția tartanului atenian 
printre cele mal bune. Este pentru 
prima dată în Europa cind se fo
losește o pistă sintetică pe o fun
dație de beton și de asfalt și toc-

«

Tenismanii români Ilie Năstase și 
ton Țiriac au cîștigat cu scorul de 
4—1 întîlnirea amicală desfășurată 
în orașul Salisbury Ion Tiriac a dis
pus cu scorul de 6—3, 9—7 de Butch 
Seewagen, la capătul unui meci în 
care jucătorul român a oferit o fru
moasă demonstrație tn cel mai aș
teptat meci, Ilie Năstase. campionul 
României, a jucat în compania lui 
Ron Holmberg, cotat al șaselea ju-

l

I
I
I

0 My fair lady : PATRIA — 9 ; 12,45 ;
16.30 ; 20,15.
0 Angelica șl sultanul : REPUBLICA
— 8,15 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,30 16,45 ;
19 ; 21,15, BUCUREȘTI - 8,15 ; 10,15 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, STADIO
NUL DINAMO - 19.
0 Un glonte pentru general : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 2939) -
20, LUCEAFĂRUL - 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR — 8.30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21, MELODIA - 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. MO
DERN - 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 
20,45, EXCELSIOR - 9,45 ; 12,15 ;
14.45 ; 17,15 ; 20, ARENELE ROMANE
— 19,30, GRADINA AURORA - 19,15. 
O Omul care valora miliarde : FES
TIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,36 ;
21, FAVORIT - 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20,30, GRADINA EXPOZIȚIA — 19.
0 Omul, orgoliul, vendetta : VICTO
RIA - 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18,15 ; 20,45 ; FLAMURA - 9—13,30 în 
continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRA
DINA RAHOVA — 19,15.
0 Ultima lună de toamnă : CENTRAL
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Vadul iadului : LUMINA — 9.30—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Omul momentului : DOINA — 11 ;
13.45 : VOLGA —

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM

viața internațională

ÎN COMITETUL SPECIAL AL 0. N. U 
PENTRU FOLOSIREA PAȘNICĂ 

A SPAȚIULUI EXTRAATMOSFERIC

mai de aceea îl prevăd un succes 
special. Alergătorii cu care am stat 
de vorbă se arată a fi întru totul 
satisfăcuți".

— Acum, cu foarte puțin timp 
inainte de ora H a „europenelor" 
puteți aprecia șansele concurenților?

Interlocutorul, circumspect (și' 
poate cu deplin temei 1) ne-a spus : 
„Nu din lipsă de încredere in ma
rii favoriți, ci mai degrabă pe baza 
posibilităților noului val, prono
sticurile mele înclină spre cei din 
tinăra generație. Ca și în 1966, la 
Budapesta, și acum ,la Atena vor 
cădea multe stele. In privința re
zultatelor propriu-zise mă asociez 
celor care consideră că pe stadio-

PRONOSTICUL NOSTRU 
Ia finala de astăzi

Greutate-feminin; Margitta 
Gummel sau Nadejda Cijova; 
10 000 metri: J. Haase sau G. 
Roelants ; 20 km marș : Ger
hard Sperling.

nul Karaiskakis își vor semna cer
tificatul de naștere noi recorduri 
europene, poate chiar mondiale".

★

După festivitatea deschiderii 
campionatelor europene, pentru as
tăzi sînt programate următoarele 
întreceri : masculin — seriile la 
400 m garduri, serii și semifinale la 
100 m plat, seriile la 400 m plat, 
calificările la triplu salt și la a- 
runcarea discului; feminin — se
riile eliminatorii la 100 m, 400 m 
și 800 m, calificările la săritura în 
înălțime. La serii și calificări concu
rează astăzi reprezentanții noștri, 
Carol Corbu (triplu salt), Mariana 
Goth (100 m plat), Ileana Silai (800 
m) și Virginia Bonei (săritura in 
înălțime).

In prima 
vor disputa 
aruncarea 
10 000 metri 
ceastă ultimă probă participă trei 
mărșăluitori români: Caraiosifo- 
glu, Ilie Vasile și Such.

câtor ai S.U.A. Năstase a con
firmat torma bună în care se află 
cîștigîrid cu 11—9, 6—2. Acum Ilie 
Năstase și Ion Țiriac își continuă la 
Cleveland pregătirile în vederea fi
nalei pe care o vor susține cu în
cepere de la 19 septembrie cu echipa 
S.U.A., în joc fiind salatiera de ar
gint a competiției pentru „Cupa Da
vis".

9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30,
arta — 9,30—15,30 In continuare ; 
18 ; 20,15.
O Cînd voi fi mort și livid : UNION
— 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Totul pentru rîs : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
o Soarele vagabonzilor : GRIVIȚA —
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, GRA
DINA BUCEGI — 19,30, GRADINA 
ARTA _  19,30.
© Căsătorie din interes : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15 ; 17,45 ;
20.
O Tarzan, omul junglei : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20.30.
o Sherlock Holmes : DACIA —
8,45—20,45 în continuare, GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Vîrsta Ingrată : BUCEGI — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9,15—13,45 în continuare, 
16 ; 18,15 ; 20.30, GRADINA BUZEȘTI
— 19,30.
O Tigrul : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18,15 ; 20,30, GLORIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ' 18,15 ; 20,30, TO
MIS - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,30.
O Comisarul X șl banda „Trei clini 
verzi" : UNIREA — 15,30 ; 18, la gră
dină - 19,30.
e Creola, ochll-țl ard ca flacăra: 
LIRA — 15,30 ; 18, la grădină — 19,30, 
MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, la gră
dină — 19.
0 Fata din pare : DRUMUL SĂRII — 
15 ; 17,30 ; 20.
0 Străin în casă : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
O
18

•
18
O
18
O
— 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Noaptea generalilor : VITAN — 16, 
la grădină - 19,15.
o Aruncați banca In
SUL — 11 ; 15,30 ; J8 ;
— 19,30.
O Sîngeroasa nuntă
FERENTARI — 10 :

macedoneană :
15,30 : 18 : 20.15.

europeni
Pronosticuri

Săptămînalul vest-german de spe
cialitate „Leichtathletik", în numă
rul său destinat Campionatelor eu
ropene de la Atena, face următoa
rele pronosticuri cu privire la spor
tivii care vor intra în posesia titlu
rilor continentale :

MASCULIN — Lewandowsky (R. D 
Germană) — 100 m plat ) Clerc (El
veția) — 200 m plat; Jellinghaus 
(R. F. a Germaniei) — 400 m plat; 
Matuschewski (R. D. Germană) — 
800 m ; Murphy (Irlanda) — 1 SOO1 m ; 
Stewart (Anglia) — 5 000 m ; Taylor 
(Anglia) — 10 000 m; Hemery (An
glia) — 110 m garduri ; Skomorokov 
(U.R.S.S.) — 400 m garduri ; Jelev 
(Bulgaria) — 3 000 m obstacole ; Ga
vrilov (U.R.S.S.) — înălțime;
Ter-Ovanesian (U.R.S.S.) — lungi
me ; Nordwig (R. D. Gertnană) — 
prăjină ; Saneiev (U.R.S.S.) — triplu- 
salt ; Gies (R. D. Germană) — greu
tate ; Danek (Cehoslovacia) — disc; 
Nevala (Finlanda) — suliță ; Theimer’ 
(R. D. German) — ciocan ; Adcocks 
(Anglia) — maraton ; Kirst (R. D. 
Germană) — decatlon ; Sperling 
(R. D. Germană) — 20 km marș ; 
Hochse (R D. Germană) — 50 km 
marș.

FEMININ — Van den Berg (Olan
da) — 100 m și 200 m plat; Duclos 
(Franța) — 400 m ; Silai (România)
— 800 m J Pigni (Italia) — 1 500 m ; 
Balzer (R. D. Germană) — 100 m 
garduri ; Schmidt (R. D. Germană)
— înălțime ; Viscopoleanu (Româ
nia) — lungime ; Gummel (R. D 
Germană) — greutate | Westermann 
(R F a Germaniei) — disc; Jawor- 
ska (Polonia) — suliță i Prokop (Aus
tria) — pentatlon.

A

In cîteva rînduri
DUPĂ DOUA ETAPE, IN CAM

PIONATUL PORTUGHEZ DE 
FOTBAL conduc echipele Sporting 
și Tomar cu cîte 4 puncte fiecare. 
In etapa a 2-a, Sporting a învins 
pe teren propriu cu 2—0. pe Setubal. 
iar Tomar a cîștigat cu 4—2 par
tida susținută cu formația Boavista 
O victorie la scor (5—0) a obținut 

echipeiBenfica Lisabona asupra echipei 
Guimares. Alte rezultate : Braga — 
Leixoes 3—1 t C.U.F. — Barreirense 
4—3 ; F.C. Porto—Academica 3—3 ; 
Varzifn — Beienenses 1—1,

PROBA DE DECATLON din ca
drul concursului atletic ; desfășu
rat la South Lake Tahoe (altitudine 
2 700 m), a revenit lui Bill Toomey, 
campionul olimpic de la Ciudad de 
Mexico. El a totalizat 8 137 de punc
te, fiind urmat de Jeff Bannister
— 7 602 puncte, Barry King (Anglia)
— 6 978 puncte și Rick Sloan 
5 735 puncte.

« Tinerețe fără bătrînețe : PACEA —
15,45 ; 18 ; 20,15.
o Bun pentru serviciul auxiliar: 

’CRINGAȘI - 15,30 ; 18 ; 20,15. »
• Un glonte pentru general șl Omul, 
orgoliul, vendetta : GRADINA DOINA 
— 19.
o Omul care valora miliarde șl An
gelica și sultanul : GRĂDINA FES
TIVAL - 19.
0 „Tigrul" și „Un glonte pentru ..ge
neral" : GRADINA TOMIS — 19.15.

Buletin de știri. 17,35 
Lumea copiilor. Marek pistruiatul — 
film serial pentru copii. 18,00 — 
Studioul tineretului școlar. „Vă place 
muzica ?“. Emisiune realizată cu 
concursul orchestrei „Academica* a 
Conservatorului „Clprlan Porum- 
bescu". Prezintă Al. Sumskl. 18,20 — 
Criterii. Gong. 0 Turneul Teatrului 
Mic din Moscova. Prezintă Monica 
Săvulescu. o „De viață, de dragoste, 
de moarte" — recital de poezie, în 
premieră la Teatrul Mic din Bucu
rești, în interpretarea artistei eme
rite Irina Răchițeanu-Șirlanu. Co
mentariu de Victor Parhon. 18.45 — 
Coordonate ale științei românești.
19,15 — Cîntece bătrîneștl. Program 
interpretat de Sofia Drăghici, Vic
toria Darvai, Emil Gavriș. Acompa
niază o formație condusă de Nicu 
Stănescu. 19,30 — Telejurnalul de
seară. 19,45 — Ediție specială. Actua
litatea economică. 20,00 — Film ar
tistic : „Comoara din Vadul Vechi" — 
producție a studioului cinematogra
fic „București". Ecranizare după nu
vela „La Răzășl- ’ de V. Em. Galan. 
Regla Victor Iliu. 21,40 — Publici
tate. 21,45 — „Lunga vară fierbinte". 
22,35 — Telejurnalul de noapte și bu
letinul meteorologic. 22,50 — Selec- 
țluni înregistrate de la festivitatea 
de deschidere a Campionatelor eu
ropene de atletism de ia Atena. 23.35 
— închiderea emisiunii.

Timpul probabil pentru zilele de 
17, 18 și 19 septembrie, a. c. In țară: 
Vremea în răcire ușoară, începînd 
din vestul țării. Cerul 
bil, mai mult noros 
sudul țării Vor cădea 
mai ales sub formă de 
țite de descărcări 
potriyit Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 9 și 17 grade, local 
mai cobori'te în depresiuni și nor
dul țării, iar maximele între 19 și 
27 de grade, izolat mai ridicate la 
începutul intervalului în sud-estul 
țării în București : Vremea va fi 
schimbătoare. cu • ceru). temporar 
noros. favorabil ploii slabe. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
tn scădere ușoară.

NEW YORK 15 (Agerpres). - 
La New York se desfășoară lucră
rile Comitetului special al O.N.U. 
pentru folosirea pașnică a spațiului 
extraatmosferic. Comitetul discută 
rapoartele celor două subcomitete 
ale sale — tehnico-științific și juri
dic — și al grupului de lucru ce 
studiază problema transmiterii emi
siunilor de radio prin sateliți, pre
cum și activitatea acestor organisme 
în cursul anului 1969.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
permanent al țării noastre ,1a 
O.N.U., ambasadorul Gh. Diacones- 
cu, vicepreședintele comitetului, a 
apreciat pozitiv rezultatele ultimei 
sesiuni a subcomitetului tehnico- 
științific, subliniind utilitatea orga
nizării în viitor a unor reuniuni și 
întîlniri internaționale ale specia
liștilor în vederea examinării unor 
teme concrete privind aplicarea 
tehnicii spațiale.

Referindu-se la raportul subcomi
tetului juridic, reprezentantul ro-

ACORD DE COLABORARE SOVIETO-FRANCEZ
PRIVIND ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 
Moscova a fost semnat un nou acord 
de colaborare între Academia de Ști
ințe a U.R.S.S. și Centrul Național al 
Cercetării Științifice din Franța. Docu
mentul a fost semnat de acad. Mstislav 
Keldîș, președintele Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., și de Pierre Jacquinot, 
director genpral al Centrului francez 
de cercetări științifice. Acordul, care 
va intra în vigoare de la 1 ianuarie 
anul viitor, prevede elaborarea în co-

Astăzi Mexicul sărbătorește a 159-a aniversare a „Zilei independenței*, 
în fotografie : imagine din capitala țării, Ciudad de Mexico

CAIRO 15 (Agerpres). — Primul 
ministru al Iordaniei, Bahjat Al 
Talhouni, a sosit luni la Cairo, în- 
tr-o vizită oficială Tn capitala egip
teană, premierul iordanian va avea 
convorbiri cu președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, și cu alte ofi
cialități în legătură cu evoluția si
tuației din Orientul Apropiat. Bah
jat Al Talhouni va înmîna președin
telui R.A.U. un mesaj special din

TOKIO 15 (Agerpres). — La 
15 septembrie, în întreaga Japonie 
băncile, școlile și serviciile guver
namentale și-au întrerupt complet 
activitatea : a fost „Ziua respectu
lui pentru cei în vîrstă" — o origi
nală sărbătoare căreia japonezii, 
îndrăgostiți în egală măsură de 
muncă, de flori și culoare i-au 
acordat tot fastul cuvenit.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
BEETHOVEN — 1970

In 1970, capitala R.F. 
a Germaniei va găz
dui Festivalul interna
țional Beethoven, con
sacrat celebrării a 200 
de ani de la nașterea 
marelui compozitor. 
Festivalul va fi împăr
țit in trei cicluri și 
va reuni la Bonn pe 
cei mai renumiți inter
pret ai lucrărilor lui 
Beethoven. Primul ci
clu va fi consacrat 

muzicii pentru plan șt 
orchestrei de cameră ; 
al doilea — operelor 
orchestrale, iar al trei
lea — operei Fidelia 
și Missei Solemnis. 
Vor participa or
chestrele ,,Filarmonica" 
■.lin Berlinul occiden
tal, „Concertgebow" 
(Amsterdam), „New 
Philharmonia" (Lon
dra), Filarmonica din 
Viena și „Beethoven

mân a scos în evidență necesitatea 
de a se întreprinde noi eforturi din 
partea tuturor membrilor comitetu
lui .pentru elaborarea în cel mai 
scurt timp a unui proiect de con
venție cu privire la răspunderea 
statelor pentru daunele cauzate de 
obiecte lansate în spațiul cosmic.

Vorbitorul a subliniat rolul deo
sebit pe care îl are cooperarea in
ternațională în crearea unor sisteme 
de radiodifuziune directă prin sate
liți și a arătat că această coope
rare trebuie să aibe la bază prin
cipiile egalității în drepturi și res
pectului reciproc al intereselor fie
cărui stat. Aceste sisteme trebuie 
să se întemeieze pe principiile drep
tului internațional ale Cartei O.N.U. 
și să fie în conformitate cu Trata
tul privind principiile care trebuie 
să stea la baza activității statelor 
în domeniul explorării și folosirii 
spațiului extraatmosferic, al Lunii 
și al altor corpuri cerești.

mun de lucrări științifice, schimburi da 
oameni de știință, organizarea de semi- 
narii și simpozioane sovieto-franceze. 
Instituțiile științifice din cele două țări 
vor spori cheltuielile legate de colabo
rarea reciprocă cu peste 20 la sută. 
Spre deosebire de documentul semnat 
anul trecut, noul acord este fără ter
men, valabilitatea lui va fi prelungită 
în mod automat în fiecare an dacă 
nici una din părți nu dorește să-l 
denunțe.

DELHI. - Cu
rințe de presă ținute la Delhi,, mi
nistrul indian al informațiilor, 
Inder Gujral, a subliniat că India 
sprijină cu tărie rezoluția adoptată 
de Consiliul de Securitate în no
iembrie 1967 în vederea reglemen
tării crizei din Orientul Apropiat

In legătură cu aceasta, s-a 
reamintit că cel mai vîrstnic- 
locuitor al țării este doamna Ito 
Morimoto, de 116 ani; durata 
medie de viață este în Japo
nia 69 de ani pentru bărbați și 
74 pentru femei.

In prezent, zece la sută din 
populația țării, deci aproximativ 
11 milioane de persoane, au depă
șit vîrsta de 60 de ani.

Halle" (Bonn) sub ba
gheta dirijorilor Karl 
Boahm, Eugen Jo- 
chum, Herbert von 
Karajan, Otto Klem
perer și Volker Wan- 
genheim.

Festivalul va lua 
sfirșit prin decerna
rea premiului Beet
hoven pentru com
poziție, conferit da 
municipalitatea Bonn
ului.

(Publicitate)
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Reizbucnirea incidentelor

de

Locuitorii 
strafie în a poporului vietnamez împotriva agre- 

americane

Indira Gandhi, l-a primit în au- 
Aurel Ardeleanu, în legătură cu 
India. Cu această ocazie a avut

Primul ministru al Indiei,
diență pe ambasadorul român la Delhi, 
apropiata plecare definitivă a acestuia din 
loc o convorbire cordială.

către miniștrii afacerilor externe 
ai S.U.A., U.R.S.S., Marii Britanii 
și Franței, în cursul apropiatei se
siuni a Adunării Generale.

din capitala Finlandei, Helsinki, au organizat, recent, o demon- 
sprijinul luptei drepte

siunii

agențiile de presă transmit»

BUCII AUSTRIA,BUCII AUSTRIA,
ANZ JONASANZ JONAS

Pe străzile Sibiului

NEW YORK 15 (Agerpres). — Luni 
după-amiază, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, șeful delegației ro
mâne la cea de-a XXIV-a- sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., a făcut 
o vizită secretarului general al Or
ganizației Națiunilor Unite, U Thant, 
la sediul său din clădirea secretaria
tului O.N.U. din New York.

în cadrul întrevederii prilejuite de

această vizită a avut loc un util 
schimb de păreri asupra unei serii de 
probleme importante aflate pe agenda 
actualei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., pe linia întăririi rolului confe
rit de Carta acestui important for in
ternațional, a cărui menire primordială 
este vegherea asupra menținerii păcii 
și securității mondialp.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager
pres). — Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, s-a pronunțat 
luni în cadrul unei conferințe de 
presă în favoarea întreprinderii 
unui nou efort susținut pentru 
realizarea dezarmării generale și 
totale.

„Comunitatea umană — a spus 
el — se află la un punct de coti
tură foarte critic. Alegerea este 
între a escalada cursa înarmări
lor sau a se îndrepta spre dezar
marea generală și totală, ceea ce 
a constituit dorința unanimă a A- 
dunării Generale în urmă cu zece 
ani". U Thant a subliniat că „aso
cierea tuturor celor cinci puteri 
nucleare în tratativele pentru dez
armare va constitui pasul indis
pensabil spre crearea unei lumi 
ferite de teamă".

Secretarul general al O.N.U. a 
repetat, pe de altă parte, propune
rea sa cu privire la examinarea 
crizei din Orientul Apropiat

în Irlanda de Nord ,ntro 
populația catolică și cea protestantă, precum și uciderea unui militar britanic 
din corpul expediționar au determinat guvernul britanic să trimită noi trupe în 
Ulster. în cursul zilei de duminică au sosit la Belfast alți 180 de soldați britanici. 
Un purtător de cuvînt britanic a menționat că pînă la sfîrșitul acestei săptămîni 
efectivul trupelor britanice, aflate în Irlanda de Nord, se- va ridica la' 7 000 
de soldați.

De la trimișii Agerpres, M. lo- 
nescu, V. Chișu și Th. Mateescu :

Luni dimineață, în cea de-a cincea 
zi a vizitei oficiale pe care o face 
în țara noastră, președintele federal 
al Republicii Austria, Franz Jonas, 
a sosit cu un tren special la Sibiu, 
înaltul oaspete este însoțit de Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președintele 
Consiliului Economic, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Gheorghe Pele, ambasadorul 
României la Viena, și de alte per
soane oficiale române.

împreună cu președintele federal 
au sosit Eduard Tschop, ambasado
rul Austriei la București, Karl 
Trescher, director de cabinet al 
președintelui federal, Georg 
Schlumberger, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar în Mi
nisterul Federal al Afacerilor Ex
terne, și alte persoane oficiale aus
triece. .

Gara Sibiu era pavoazată cu 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Aus
tria. Pe peron, în întîmpinarea pre
ședintelui Franz Jonas au venit 
numeroși locuitori ai orașului.

La coborîrea din tren, președin
tele federal a fost întîmpinat de 
președintele Consiliului popular ju
dețean Sibiu, Richard Winter, care 
a urat oaspeților „bun venit" pe 
meleagurile sibiene. După datina 
din bătrîni, li se oferă pîine și sare. 
Tinere în frumosul port local le în- 
mînează buchete de flori.

Președintele federal al Republi
cii Austria și persoanele oficiale 
române și austriece sînt invitate de 
oficialitățile locale să viziteze ora
șul. într-o mașină deschisă, escor
tată de moțocicliști, înaltul oaspe
te străbate vechiul oraș, cu străzile 
sale înguste, cu aspect medieval. 
Coloana trece pe sub vechi por
ticuri, pe lîngă zidurile ce străju
iesc de secole Cetatea Sibiului. în 
continuare sînt străbătute cartie
rele noi, moderne. Președintele 
Franz Jonas apreciază preocupările 
edililor orașului de a păstra aspec
tul tradițional al vechiului burg, 
cît și strădaniile depuse pentru 
construcția orașului nou. modern. 
Pe parcurs sînt vizitate cîteva din 
monumentele și instituțiile de cul
tură. Oaspeții străbat Piața Unirii, 
unde se află biblioteca „Astra“, 
cea mai veche biblidtecă a Transil
vaniei. Se trece pe lîngă casa în 
care a locuit, în ultimii ani de 
viață, cunoscutul literat ardelean, 
Gheorghe Barițiu, pe lîngă gimna
ziul din Sibiu, unde a fost dascăl 
Gheorghe Lazăr. La Biserica Evan
ghelică, o construcție în stil gotic, 
datînd din secolul al XIV-lea, oas
peții admiră arta vechilor construc
tori sibieni, frumoasele ornamente 
baroce, o mare frescă zugrăvită în 
1445 de Johannes Rosenau. Apoi 
ascultă un scurt concert, interpre
tat de cunoscutul organist Franz 
Xaver Dresler la vechea orgă a bi
sericii. Se vizitează, de aseme
nea, Muzeul de arme și trofee 
de vînătoare. Președintele fede
ral și ceilalți oaspeți se opresc 
în fața diferitelor tipuri de arme 
folosite de-a lungul timpului de 
vînătorii sibieni, precum și a 
splendidelor trofee — păsări, cerbi, 
urși — în total peste 1 500 de ex
ponate, multe din 
medalii la diferite

■ temaționale. ■
Un nou popas se

Bruckenthal din Piața Republicii. 
Aici, între numeroasele clădiri 
construite în stil gotic sau baroc, 
se află un impozant palat, care de 
Ia sfîrșitul secolului trecut a de
venit primuTmuzeu din țara noas
tră și unul din cele mai cunoscute 
din această parte a continentului. 
.'. înaltul oaspete este întîmpinat 
de Vasile Dinu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, și de colectivul de con
ducere a muzeului. Cornel Iri- 
mie, directorul muzeului, îi invită 
pe oaspeți să viziteze, mai întîi, 
colecția de artă populară. Sînt 
reprezentate aici costume, țe
sături, obiecte casnice, ceramică.

■ în . continuare, sînt parcurse’

sălile care adăpostesc nume
roase lucrări originale semnate 
de pictori aparținînd școlilor fla
mandă, olandeză, austriacă, ger
mană, italiană și alte picturi va
loroase identificate, în ultimii ani, 
de specialiștii muzeului. Oaspeții 
se opresc, apoi, în fața unor lu
crări ale marilor pictori români — 
Grigorescu, Andreescu, Luchian și 
alți maeștri ai penelului.

La sfîrșitul vizitei, președintele 
Franz Jonas a exprimat cuvinte de 
laudă și prețuire la adresa intere
santelor colecții ale muzeului, a 
cercetătorilor români care se în
grijesc să păstreze și să îmbogă
țească fondul artistic al acestei 
vestite și valoroase instituții de 
cultură a Sibiului și a semnat în 
cartea de onoare a muzeului.

Președintelui federal i-au fost 
înmînate volume și publicații de 
artă, istorie și etnografie ale mu
zeului.

La amiază, președintele Comite-

tului Executiv al Consiliului popu
lar al județului Sibiu, Richard 
Winter, a oferit un dejun în o- 
noarea președintelui federal al Re
publicii Austria, Franz Jonas. în
timpul dejunului, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, pre
ședintele consiliului popular ju
dețean șl președintele federal al 
Republicii Austria au toastat pen
tru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie româno-austriece.

în timpul vizitei la Sibiu, popu
lația orașului, exprimînd sentimen
tele de prietenie și stimă pe care 
poporul nostru le nutrește față de 
poporul austriac, a salutat cu căl
dură pe președintele federal al 
Republicii Austria. Președintele 
Franz Jonas a răspuns cordial ma
nifestației de simpatie făcute de 
cetățenii Sibiului.

După-amiază, președintele fede
ral al Republicii Austria, Franz 
Jonas, și persoanele oficiale româ
ne și austriece au părăsit Sibiul 
cu un tren special, îndreptîndu-se 
spre Cluj.

ele distinse cu 
confruntări in-

face la Muzeul

Convorbire
G. Husak -
W. Gomulka

OSTRAVA 15 (Agerpres). — La in
vitația lui Gustav Ilusak, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
la 15 septembrie a sosit la Ostrava, 
într-o scurtă vizită, Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

între 'G. Husak și W. Gomulka a 
avut loc în aceeași zi o convorbire re
feritoare la dezvoltarea colaborării 
dintre cele două țări și partide, la li
nele probleme actuale ale situației in- 

: temaționale și mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Seara, W. Gomulka s-a reîntors în 
patrie.

IN CAMPANIADupă ce a străbătut pitorescul 
peisaj al podișului transilvănean, 
trenul special sosește la Cluj. în 
întîmpinarea președintelui federal 
al Republicii Austria, Franz 
Jonas, au venit Clement Rusu, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular județean, Remus Bucșa, 
primarul municipiului Cluj, și alte 
oficialități locale. Pe peronul gării, 
numeroși clujeni au urat înaltului 
oaspete un călduros bun venit. Ti
nere, în frumoase costume popu
lare din ținuturile someșene, au 
oferit oaspeților flori.

Președintele Franz Jonas, îm
preună cu vicepreședintele Consi
liului de Stat, Manea Mănescu, 
iau loc într-o mașină deschisă și, 
însoțiți de persoanele oficiale lo
cale, fac o scurtă vizită în oraș. 
Pe principalele artere ale Cluju
lui, mii de cetățeni salută cu deo- „ 
sebită simpatie pe șeful statului 
austriac. în Piața Libertății se 
face un scurt popas 'pentru a se 
Vizita Catedrala catolică, unul din 
cele mai vechi edificii ale orașu
lui, ridicată acum mai bine de 
6 secole într-un autentic stil go
tic. Canonicul Baratho Bela pre
zintă înaltului oaspete cîteva date 
despre acest vechi monument ar-

hitectonic. Sînt admirate dantelă
ria de piatră ce împodobește ex
teriorul, suplețea turnului, vechile 
fresce, basoreliefuri și frumoasele 
vitralii. Coloana oficială trece 
apoi prin fața Teatrului Național, 
instituție de cultură de marepres- 

' tigiu și vechi tradiții artistice și 
se îndreaptă spre modernul car
tier de locuințe Gheorghieni. Pre
ședintele federal este informat că 
în acest cartier, cel mal mare al 
orașului, au fost ridicate în ulti
mii ani 8 000 de apartamente.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre aeroportul Someșeni, 
unde a fost dată de curînd în fo
losință o modernă aerogară. Un 
mare număr de cetățeni au venit 
aici să-și ia rămas bun de la 
înaltul oaspete.

Cu un avion special, președin
tele federal și persoanele oficiale 
române și austriece s-au îndrep
tat spre Suceava.

în timpul călătoriei, discutînd 
cu ziariști români și austrieci 
care îl însoțesc, președintele Franz 
Jonas și-a exprimat deosebita sa
tisfacție pentru căldura cu care a 
fost întîmpinat pretutindeni.

„Impresiile mele sînt atît 
bune,’ de puternice — a spus 
ședințele federal — îneît cu 
găsesc cuvinte să le exprim".

LA SUCEAVA
aterizează 
Aici au

Ora 19,15. Avionul 
pe aeroportul Suceava, 
venit, pentru a-1 saluta pe pre
ședintele Franz Jonas și pe cei
lalți oaspeți, Emil Bobu, președin
tele consiliului popular județean, 
și alte persoane oficiale, un mare 
număr de locuitori ai Sucevei. Pe 
frontispiciul clădirii aeroportului, 
împodobită cu drapelele de stat 
român și austriac, erau înscrise 
urările: „Bun venit excelenței 
sale președintelui federal al Re
publicii Austria,' Franz Jonas" — 
„Trăiască pacea și prietenia între 
popoare".

înaltului oaspete i se face o pri
mire deosebit de călduroasă. 
După vechea datină i se oferă

de 
pre- 
greu

sositpîine și sare, 1 se urează bun 
pe plaiurile sucevene.

De la aeroport, coloana oficială 
se îndreaptă spre reședința rezer
vată înaltului oaspete. în drum, 
populația Sucevei a salutat cu 
multă prietenie pe șeful statului 
austriac.

Programul zilei de luni al vizi- 
, tei președintelui federal al Repu
blicii Austria se încheie cu un 
dineu oficial oferit în onoarea sa 
de președintele consiliului popu
lar județean, Emil Bobu.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă 'cordială, s-a 
toastat pentru prietenia și colabo
rarea dintre cele două popoare.

Plecarea ministrului federal
ai afacerilor externe al Austriei

Luni după-amiază, a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre patrie, dr. 
Kurt Waldheim, ministrul federal al 
afacerilor externe al Austriei, îm
preună cu dr. Claus Winterstein, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar, șeful protocolului Ministe
rului federal al Afacerilor Externe 
al Austriei, care l-au însoțit pe pre
ședintele federal al Republicii Aus
tria, Franz Jonas, în vizita sa ofi
cială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bâneasa, 
oaspetele., a fost salutat de Văsile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Nicolae Nicolae, adjunct 
a! ministrului comerțului exterior, de 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost prezenți membri ai amba
sadei Austriei la Buouresti.

(Agerpres)

ELECTORALĂ
din R. F. a Germaniei

BONN 15 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat săptămînalului „Der 
Spiegel", ministrul de externe vest- 
german Willy Brandt a declarat că 
va refuza portofoliul Ministerului 
de Externe dacă acesta îi va mai fi 
din nou propus după alegerile de la 
28 septembrie, în cazul în care nu 
va primi, din partea cancelarului 
Kurt Georg Kiesinger, asigurări pri
vind exercitarea independentă a a- 
cestei funcții.
Referindu-se la perioada colabo

rării cu actualul cancelar, Willy 
Brandt a relevat că, începînd din 
1966, cînd a intrat în guvern ca re
prezentant al Partidului social-de
mocrat în calitate de vicecancelar și 
ministru de externe, el nu și-a putut 
pune in aplicare principiile de poli
tică externă, datorită faptului că șe
ful guvernului de la Bonn a uzat 
din plin de prerogativele sale în ce 
privește relațiile externe ale R.F. a 
Germaniei.

fi 8-a sesiune a Comisiei mixte pentru pescuit în 
mări și oceane, 'a care Pardc>Pa delegații din Bulgaria, R. D. Germană, 
Polonia, România și U.R.S.S., s-a deschis la Leningrad. Din țara noastră, la 
lucrările comisiei, participă o delegație condusă de ing. C. Nicolau, secretar 
general în Ministerul Industriei Alimentare.

Secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Leonid Brejnev, a pri
mit luni pe ministrul afacerilor externe 
al Indiei, Dinesh Singh, care se află 
în vizită oficială în Uniunea Sovietică, 
în cadrul convorbirii purtate cu acest 
prilej — anunță agenția TASS — s-a 
efectuat un schimb de păreri în pro
blemele întăririi și dezvoltării relații
lor dintre U.R.S.S. și India, precum și 
asupra unor probleme actuale ale 
situației internaționale. Tot luni, mi
nistrul afacerilor externe al Indiei, Di
nesh Singh, a fost primit și de preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin.

0 cantitate de aproape 
300 tone de benzină 3 p°lual 
apele Rinului, în urma ciocnirii unui 
petrolier olandez cu un alt vas. Ofi
cialitățile locale vest-germane au a- 
nurițat că datorită curentului apei, 
benzina s-a împrăștiat foarte repede 
pe o distanță de peste 10 km.

Forțele biafreze au res
pins un puternic atac nige
rian *ntr"° regiune situată la apro
ximativ 60 km sud-vest de Owerri, 
anunță postul de radio biafrez. Avia
ția federală și-a continuat totodată 
raidurile de bombardament în diverse 
puncte ale teritoriului biafrez.

Vernisajul expoziției 
„Cartea științifică româ
nească" 3 avut l°c 1™’ ’n caPhala 
R. S. Slovace, Bratislava. La deschi
dere, Julius Molitoris, redactor-șef al 
Editurii Academiei slovace, a propus 
un moment de reculegere în memoria 
tovarășului Dumitru Petrescu. La ver
nisaj au rostit cuvîntări acad. O. Duh, 
membru al prezidiului Academiei 
slovace de științe, și Ștefan Ștefănescu, 
director adjunct al Institutului de is
torie „Nicolae Iorga" din București. 
Au fost prezente personalități ale 
vieții științifice și culturale slovace, 
precum și reprezentanți ai ambasadei 
române la Praga.
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ASTĂZI ÎNCEP LUCRĂRILE
CELEI DE-A XXIV-A SESIUNE

a o.n.un

fi

■v.

w

I

(Urmare din pag. I)

nul acesta o deosebită importanță, 
întrucît in 1970 se împlinește un de
ceniu de la inițierea „Declarației 
privind acordarea independenței tu
turor țărilor și popoarelor coloniale". 
Numărul impresionant de puncte, re
feritoare la această problemă majoră, 
înscrise pe ordinea de zi a sesiuni? 
care începe se explică în primul rînd 
prin faptul că. în pofida eforturilor 
multiple întreprinse de O.N U., ome
nirea se mai află încă în fața a nu
meroase cazuri de înțălcare a dreptu
rilor, inalienabile ale popoarelor la 
libertate, inaenendență și autodeter
minare.

O a treia mare categorie de pro
bleme ale agendei celei de-a XXIV-a 
sesiuni a O N U derivă din decalajul 
mereu c.rescînd dintre țările avansa
te din punct de vedere economic și 
industrial și țările aflate în curs de 
dezvoltare. După părerea experților 
economici ai O.N.U., perpetuarea a- 
cestei stări de lucruri nu poate 
ducă decît la 
nale.

Un grup de , ,
și Republica Socialistă România, a 
propus discutarea și în cadrul actua
lei sesiuni a problemei restabilirii

să
complicații internațio-

14 state, printre care

drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la ONU și în 
toate organismele sale

însemnătatea pe care statele mem
bre o atribuie sesiunii este dovedită 
printre altele și de nivelul partici
pării la lucrări Pînă acum și-au 
anunțat prezența mai mulți șefi de 
state, circa 10 premieri și vicepre- 
mieri și aproximativ 100 de miniștri 
de externe

Cercurile diplomatice apreciază că 
atît din experiența sesiunilor prece
dente, cît și din analiza punctelor 
agendei actualei sesiuni, reiese că 
cele trei luni de lucrări ce stau in 
fața Adunării Generale și comitete
lor ei, nu vor fi desigur lipsite de 
greutăți și chiar de divergențe acute. 
Aceleași cercuri fac însă mențiunea 
că toate realizările obținute pînă în 
prezent de acest for internațional nu 
au venit de la sine, ci au fost rodul 
perseverenței, a! multiplicării efor
turilor statelor care militează activ 
pentru asigurarea păcii.

Ca în întreaga perioadă de cind 
este membră a O N.U.. România va 
acționa și la această sesiune pentru 
soluționarea, problemelor majore în 
interesul popoarelor, pentru ca 
O.N.U. să-și îndeplinească rolul ce 

'îi revine în viața internațională.

I ...
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Lingă Point Marfa, în nordul insulei 
Malta, la 6 m sub apă se montează 
o „casă" destinată cercetărilor sub
acvatice. „Casa” este compusă din- 
tr-un schelet metalic, acoperit cu un 
înveliș cauciucat și este ancorată, 

prin cabluri, de fundul mării

Ministrul britanic al teh
nologiei, Anthony Wedgwood 
Benn, a sosit la Budapesta într-o vizită 
la invitația guvernului ungar. La sosire, 
ministrul britanic a declarat că în 
cursul vizitei sale vor fi analizate re
zultatele colaborării celor două țări 
în domeniul tehnic. „Sperăm, a spus el, 
ca această colaborare să fie extinsă și 
în domeniul industriei alimentare, elec
trotehnicii și automatizării".

Mohammed Esmat fîbdel 
Magilid 3 f°st numit >n funcția de 
purtător de cuvînt oficial al guvernu
lui R.A.U. — transmite din Cairo a- 
genția Reuter, citind ziarul „Al Ah
ram". El este succesorul lui Moham
med Hassan Al Zayyat, căruia i-a 
fost încredințată funcția de reprezen
tant permanent al R.A.U. la. O.N.U. 
Maguid a fost pînă în prezent direc
tor al Departamentului pentru pro
bleme culturale din Ministerul Aface
rilor Externe.

Primele încercări ale 
noului aero-tren francez, 
pe ruta Paris-Orleans, s-au încheiat 
cu succes. Aero-trenul este asemănător 
cu un avion fără aripi propulsat de o 
elice aflată în spate și poate atinge o 
viteză de aproximativ 300 km pe oră.

SÂRBĂ TORIREA

ZIARULUI

JS
L’UNITÂ"

ROMA 15. — Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, trănsmite : Zeci 
de mii de persoane au participat du
minică, la Livomo, la tradiționala săr
bătoare a ziarului „L’Unitâ", organul 
Partidului Comunist Italian. Anul a- 
cesta, festivitățile s-au desfășurat sub 
lozinca unității în lupta pentru pace, 
împotriva imperialismului, pentru de
mocrație în societatea italiană contem
porană. în încheierea manifestărilor, 
care au durat o săptămîna, peste 
70 000 de persoane, venite din întreaga 
țară, au asistat la mitingul la care au 
luat cuvîntnl Luigi ■ Longo, secretar 
general al P.C.I., și Giorgio Amendola, 
membru al Direcțiunii P.C.I.

BEDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sctnteil". Tel, 17 60 10, H 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorli din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scinteii

„TIMIȘUL" IN FMNȚH
Ansamblul folcloric „Timi

șul" și-a încheiat turneul pe 
care l-a efectuat în Franța. 
După o serie de spectacole 
date în partea răsăriteană a 
țării, sîmbătă și duminică au 
avut loc ultimele spectacole 
ale ansamblului în localitatea 
Le Mans.

Spectacolele ansamblului 
folcloric românesc s-au bucu
rat de un frumos succes.

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-238" 3 
fost lansat, la 15 septembrie, în Uniu
nea Sovietică, în vederea continuării 
explorării Cosmosului, potrivit progra
mului anunțat.

Ce va aduce 
conferința 
la nivel înalt a 
„celor șase" ?

BRUXELLES 15 (Agerpres). — 
Consiliul ministerial al C.E.E., întru
nit luni la Bruxelles, a hotărît, la 
propunerea Franței, convocarea unei 
conferințe la nivel înalt a „celor 
șase" pentru zilele de 17 și 18 noiem
brie. Conferința se va desfășura la 
Haga și va lua în discuție o serie de 
probleme, printre care cererile de a- 
derare la Piața comună prezentate 
de Marea Britanie, Irlanda, Danemar
ca și Norvegia. O altă'problemă, nu 
mai puțin dificilă, care figurează pe 
ordinea de zi a viitoarei conferințe, 
o constituie cererea Franței de desă
vârșire a politicii financiare comune 
în domeniul agriculturii.

Pe de altă parte, ministrul fran
cez al afacerilor externe, Mr“3=ice 
Schumann, a respins in ședtp.,<r de 
luni propunerea Olandei privind co
ordonarea acordurilor comerciale bi
laterale dintre membrii C.E.E. și terțe 
țări. Față de propunerea olandeză, au 
manifestat rezerve, de asemenea, 
R.F.G. și Italia.

în sfirșit, ministrul vest-german al 
afacerilor externe, Willy Brandt, a 
sugerat partenerilor săi din Consiliul 
ministerial reluarea tratativelor cu 
Israelul în vederea încheierii unui a- 
cord comercial.

CA REACȚIE LA „PLANUL 

DE AUSTERITATE"

Largă mișcare 
revendicativă 

in Franța
PARIS 15 — Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite ; 
Săptămîna ce a început va fi ho- 
tărîtoare pentru viitorul planului de 
redresare economică și financiară, 
pus la punct de guvernul francez.

Se apreciază că planul de austeri
tate propus de guvern ca mijloc de 
însănătoșire' a situației economiei nu 
va fi acceptat cu ușurință de oamenii 
muncii. Astfel, greva declanșată de 
feroviari acum patru zile și care pa
ralizează aproape in întregime trafi
cul pe căile ferate continuă. Nego
cierile dintre .Societatea Națională a 
Căilor Ferate și reprezentanții sin
dicatelor feroviarilor au fost reluate 
luni dimineața. îngrijorări serioasa 
provoacă și situația din alte sectoa
re publice, mai ales din cel al tran
sporturilor pariziene și al electrici
tății și gazului, unde sindicatele a- 
menință să treacă la acțiune dacă 
revendicările lor nu vor fi luate în 
considerare. Pe de altă parte, doche
rii au hotărît pentru marți o grevă 
de avertisment de o oră în toate 
porturile Franței. în fine, în tot 
mai multe orașe ale țării, diferite or
ganizații sindicale ale comercianților 
și meseriașilor au organizat luni 
manifestații de protest împotriva ta
xelor fiscale și a controalelor abu
zive.

W.3C»


