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NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Uniunii Sovietice

Vineri, 25 august a.c., tovarășul și plenipotențiar al U.R.S.S. la 
NIcolae Ceaușescu, secretar gene- București, In cererea acestuia, 
ral .1 -„.Mulol K«n»n.

afacerilor externe. J
Cti acest prilej a .ăvtit loc o con

vorbire care s-a desfășurat intr-o 
awno&feră tovărășească.

președintele Consiliului de Stat nl 
i Republicii Socialiste -RomânIn, a ’ 

primit pe Vâsli! Ivarfovlcl Droz
denko, ambasadorul extrnordi’iar
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mECEREA CONTINUA
întregul, nostru popor a Intlmpl- Băptflmînlle și lunile ’ următoare să 

nat ziua de 23 August intr-o atmos- -^fip șl mai rodnică. Există toate 
feră de-puternic, avlnt In muncă, «------
generat de. hotârifea unanimă de a 
traduce neabătut in viață progra
mul stabilit de Conferința Națională 
a partidului. Prin telegrame adre
sate C.C. ul P.C.R., iovarișului 
NIcolae Ccaușescu, de comitetele 
Județene de partid, de diferite .mi
nistere, de numeroase colective de 
întreprinderi, oamenii muncii au 
raportat realizările lor in marca În
trecere avind ca obiectiv esențial 
îndeplinirea cincinalului Înainte do 
termen. în Capitală șl in majori
tatea județelor țârii, planul pe 0 
luni a fost Îndeplinit. mai devre
me, g-a realizat o mure parte din 
angajamentele anuale' in indus
trie. Rezultatele obținute plnă 
acum in această entuziastă mișcară 
patriotică — pe ansamblul Indus
triei planul a fost depășit pe 7 luni 
cu circa -1 miliarde Iei, producția 
crescând cu 12,3 in sulă față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecui — relevă pregnant dina
mismul, ritmul Înalt fa care con-l 
tlnuă «fi se dezvolte această ramură' 
fundamentală a economiei noastre, 
realismul sarcinilor de plan șl al 
angajamentelor asumate, In intrece-' 
re do colectivele de întreprinderi; 
atestind că dispunem de iot ce este 
necesar pentru îndeplinirea șl deț- 
pășirea lor.

Realizările pozitive obținute 
ansamblu, in industrie, in agricul
tură, in celelalte ramuri ălp eco
nomiei naționale dcnionstreâză ho- 
lărirea cu care întregul popor a 
răspuns vibrantei chemări adresate 0 1 ('n wf ■"«■! wl aal »*■- n —
ționale de tovarășul NIcolae 
Ceaușescu, de a realiza Înainte de

cincinal,  ¥^nK_, ,. ,
înalte și mobilizatoare sarcini puse 
de partid pentru accelerarea pro
gresului econotnlco-social ai țării. 
Aceste' realizări' constifale o bază 
trainică pentru noi șl Importante 
Înfăptuiri fa marea întrecere so
cialistă din acest an. care se va 
încheia o dală cu bilanțul pe carc-l 
va face Întregul popor ta cea de-a 
XXV-a aniversare a proclamării 
republicii.

Deosebit de Important este ca. 
pretutindeni, să se dea nn nou 
Impuls întrecerii, să șo nslguro 
desfășurarea largă a Inițiativei și 
capacității, creatoare n oamenilor 
muncii. pentru ca activitatea fa
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Mims'â'rall petrofehi și industriei 
din Abu Dhabi

Emiratelor Arabe Unite, exprlmînd 
dorința, Românie! socialiste de a - 
promova larg colaborarea cu acest 
stat, cu țările arabo, penlțu a fAuri 
relații de tip nou bazate pe respect 
și avantaj reciproc.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc au fost abordate probleme pri
vind legăturile’, de colaborare .eco
nomică dintre cefe două state. Re- 
levîndu-se cu satisfacție evoluția 
pozitivă a raporturilor economice 
reciproc avantajoase, s-a apreciat 
că există largi posibilități pentru 
extinderea șl diversificarea lor, 
pentru dezvoltarea cooperării .pe 
multiple planuri. S-a subliniat,-tot
odată, că în Condițiile lumii con
temporane afirmarea Independentă 
a statelor, dezvoltarea lor de sine 
stătătoare reprezintă o condiție 
fundamentală pentru întărirea pă
cii, înțelegerii și colaborării inter
naționale.

întrevederea i s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială.

■ț
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Vineri,' 25 august, tovarășul 

NIcolae Coaușcscu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Maneh Șald Al Allba, 
ministrul petrolului ' ți Industriei 
din Ă.bu Dhabl. •

La primire a participat Ion 
M. NIcolae, adjunct al ministrului 
Industriei chimice.

Oaspetele a transmis un cordial 
mesaj din partea președintelui 
Emiratelor Arabe Unite, in care a- 
cestn Iși exprimă admirația față de 
succesele obținute in dezvoltarea 
României, sub conducerea înțe
leaptă a președintelui NIcolae 
Ccaușescu, precum și speranța că 
în viitor se vor dezvolta legături șl 
o colaborare fructuoasă între Româ
nia și Emiratele Arabe Unite.

Mulțumind pentru mesajul ce l-a 
fost transmis, tovarășul NIcolae 
Ccaușescu a adresat la rlndul său 
un salut călduros președintelui

ION GHEORGHE MAURER, 
adresat primului Congres al Asociației 

științifice internaționale Ovidianum
Guvernul Republicii Socialiste România adresează pnrtlclpanțllor In pri

mul Congres a) Asociației științifice internaționale Ovidianum un "călduros 
salut șl urarea de depîln succeji In desfășurarea lucrărilor.

Cele aproape două milenii In cursul cărora opera Iul Ovidiu șl-a păstrat 
nealtcrata vitalitatea au consacrat-o intre valorile de preț alo culturii uni
versale. Expresie reprezentativă a Înaltelor culmi atinse de spiritualitatea 
Inlină. ea continuă &â ofere, prin noblețea Ideilor șl sentimentelor de care 
cale străbătută, prin virtuozitatea șl rafinamentul formei, ca și prin influenta 
pe care a exercitat-o asupra creație! literare din diferita epoci, un pasionant 
dmp de cercetări. Problematica allt de diversă abordata do poet — de la 
meditația filozofică la evocarea'Istorică, do. la clntarca naturii la elogiul iu
birii.— vorbește șl astăzi despre multitudinea, practic Infinită, n Izvoarelor 
care pot inspira creația artistică. Scrierile ovldlene au și meritai de a pune 
In evidență una dintre mările cuceriri ale culturii latine — inolta capacitate 
de sinteză, concizia, calitate ce s-a dovedit deopotrivă de valoroosă pentru 
expresivitatea creației artistice, ca șl pentru puterea el de pătrundere in 
conștiințe. ......

Este limpede eă activitatea unei' asociații internaționale cum „1._ 
Ovidianum, care șl-a asumat nobila misiune de â promova șl stimula 
studiul opere! marota! poet, schimbul de ide! șl colaborarea Intre toți cel ce. 
prețuiesc cultura și ’umanismul latin, merita să sa -bucure de apreciere. De 
altfel,; însemnătatea Inițiativei de a se înființa această ;nșociajîd astei dovedită 
șl de faptul că, in numai doi ani de existență, ea a reușit să polarizeze un 
număr apreciabil-de emlncnțl oameni de ■știință șl cultură, ca și prestigioase 
Instituții universitaro șl de cercetare științifică dta multe țări ale lumii.

Congresul dv. prilejuiește reafirmarea unul adevăr unanim cunoscut șl 
recunoscut, șl anume1 imensul rol Îndeplinit de cultură in progresul general 
al societății, rol cu atit mai pregnant fa zilele noastre, cind dezvoltarea 
furtunoasă a științei, ca parte constitutivă a culturii, nu numai că Inspiră, 
dar In maro măsură determină ritmul rapid al mutațiilor ce se petrec sub 
ochii r.oșiri in întreaga viață socială. Merita relevat că Însăși creația cullu- 
ral-arllsUcă poarta amprenta cuceririlor po care le acumulează știința con
temporană.

în aceasta perspectivă apare cit se poate de clar importanța difuzării largi 
a culturii, a ridicării maselor la'un înalt, nivel do cunoaștere.', Plnă In sflrșl- 
tul stlrșlturji, cultura, ideile înaintate dobîndțte întreaga forță revoluționară 
numai atunci și In' mâșura in care^sfat însușite de mase.

Nu poate fi Îndeajuns subliniată Utaemnătatoa.raltuxll și ca’factor de dez- 
-------- --- solidarității urna’ne. în condițiile aciuate, clnd In fața omenirii bs 
ridică din ce In ce mat muite probleme a căror rezolvare este indisolubil 
legata de cooperarea tot mai strinsă Intre popoare, solidaritatea ganeral- 
umană, ridicarea ei pe o treapta superioară capătă caracterul unul impera
tiv, stringent. Or, una din premisele întăririi acestei solidarități este'tocmai 
clrc-ofațla de s'alori culturale. Congresul dv., prin contribuția pe care o poate 
aduce la Intensificarea schimbului de Idei pe plan mondial, se înscrie, neîn
doielnic, Intre manifestările. capabile să favorizeze apropierea și cooperarea 
popoarelor. ■

Pentru români, manifestarea de față șl In general studiile ovldlene pre
zintă un Interes tn plus, deoarece — așa cum bina se știe — strălucitul poet 
latin Șl-a petrecut ultima parte o vieții sale In exil po țărmurile Pontului 
Euxln, opera sa refleclind; numeroase elemente caracteristice acestor locuri 
șl oamenilor care le-au populat- Lucrările iul Ovidiu s-uu bucurat, de-n lun
gul timpului șl cu deosebire in anii din urmă, de o largă popularizare în 
țara noastră, influențind și itisplrlnd creația multor literal! români.

SaluUnd prezența dv. In România, exprim totodată speranța că lucrările 
congresului vor sluji scopurilor do prim interes umanitar — progresul știin
ței ți culturi L prietenta, . colaborarea și pacea Intre popoare.
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prin obiectivele sale majore, Între
cerea aodnllstă din acest an vi
zează accentuarea laturilor calitati
ve’ alo activității economice, con- 
centrlnd eforturile colectivelor c!c 
Întreprinderi din toate raniurile 
spre valorificarea mal Intensă 
a marilor rezerve de care dis
pun in vederea , sporirii maL 
rapide a produclivllățll muncii, re
ducerii substanțiale a ehcliulelllor 
de producție șl, in primul rind, a 
celor runterLale, înnoirii șl ridicării 
calliÂțli produselor, creșterii volu
mului beneficiilor și a rentabilității 
producției.

Am reamintit aceste, .obiective 
majore aia Întrecerii, In truc", in 
perioada care a; trecut din acest an, 
in unele întreprinderi, dlntr-iin 
motiv sau altul, o scrie de indica
tori de cflderilă S-au situat sub ni
velurile ; stabilite prin plan. Bună-, 
oară, in primele 7 luni proiluctivl- 
tațea muncii a crescut i>e ansamblul 
industriei, față de aceeași perioadă 
a anului tigrat, cu aproape 7 in 
sută, dar, in același timp, o serie. 
do‘. Întreprinderi — printre care U- 
zlna mecanică dih Buzău, Grupul 
de uzine pentru 'aparatnj și mașini 
electrice Craiova, Uzina chimică 
Valea Călugărească — ou Înregis
trat rămlnerl in urmă la acest In
dicator esențial pentru dezvoltarea 
eficientă a producție! materiale, 
pentru ere?terra venitului național. 
Este evidentă; in această1 perspec
tivă. necMltatea de a se lua nein- 

-41 reiat măsuri ferme pentru Înde
plinirea ai depășirea, sarcinilor de 
ploii In acest domeniu, prin utlliza- 
r»a .rnț!onală;i-a; capacităților .de 
producție, folosirea completă n tim
pului de lucru, raționalizarea con- 
.-aimulul de muncă și ridicarea ca
lificării 'cadrelor.

Este necesar sA se acționeze cu 
mal multă stăruință pentru încăr
carea cit mai Judicioasă a mașini
lor șl utilajelor, prin generalizarea 
schimbului | II-șl- extinderea schim
bului III. O atenție deosebită tre
buie acordată Intensificării acțiunii 
de organizare pe baze științifice a 

___________ ____ , : producției șl a muncii, care consli- 
în esență, realizarea obiectivelor tute în momentul de față o sarcină 

B1 £ .'-.mm-nîikăf'r' .r»'«*3at«FAl'î''«=FiiîrewlS «al M u c»?.'.'A«Tifci"rwi**4«- ff • S wn

rllor. șl cehtrolelâr, de ■ înfăptuirea 
căreia depinde valorificarea Imen
selor rezerve șl posibilități de care

(Continuare tn pag. a IH-a) 
" ; ; ■- ;■ ■ .1 '

condițiile ca prin acțiuni ferme, 
bine organizate, să fie puse in va
loare mni intens marile rezerve de 
care dispune economia noastră, 
flecare ramură șl unitate.' pentru 
sporirea ț producției șl creșterea 
continuă ' n eficienței economice. 
. Care slnt1 cele mni importante 
obiective care trebuie urmărite fa 
continuare in întrecerea sociaUstă 7 
O imagine limpede a ceea ce sa 
cere perfecționat in fiecare unita
te, o ceea ce trebuie făcut pentru 
o obține noi și însemnate succese, • 
un program de lucru concret exis
tă'la lndemlna fiecărei om ol 
muncii, a, fiecărui conducător de 
Întreprindere: este vorba de sar
cinile șl' exigențele formulate cu 
claritate in raportul prezentat de 
tovarășul ‘NIcolae Ceausescu la ' 
Conferința Națiojială a partidului, 
fa rezoluțiile adoptate, care tre
buie sl fie, în permanență, în a- 
tcnțla noastră, a tuturor. în lu
mina acestor sarcini și exigențe.- 
dezs'oltind experiența acumulata 
in lunile-nnterioare. In fiecare în
treprindere trebuie adinei t sta
diul poslbilltațllor și rezervelor 
existente, găsite căile pentru va
lorificarea lor mai susținută, sil- 
niulindii-se poienile inițiativa 
creatoare și elanul constructiv ale. 
oamenilor muncii, in scopul ridi
cării întrecerii socialiste pe o nouă 
treaptă.

Recentele, adunări .gqnerale ale 
onmenlior muncii clin întreprinderi 
au prilejuit o dezbatere aprofundată

tribuna Cohferlrrtel- Na- IndepilrUrc®- 
de ■ tovarășul . NIcolae

=nT^vedâlto7c7uai^-pia"n UM este să‘Re valorificate din 
cincinal, de a. înfăptui cele mal 5’.!,“ ’%e^.te?L “"lîe

aplicate neinlîrzlat programele de 
măsuri stabilite in.flecare întreprin
dere, astfel ca economia națională 
să beneficieze, Încă din acest an, 
de efectele lor, ca tacă din 1972 să 
asigurăm an apreciabil cițllg de 
timp in efortul generai de realizare 
a cincinalului înainte de termen.

„.i'i-L. ....... .... ....
economice stabilite pentru acest an primordială a tuturor lritreprlnde- 
trobule’să albă loc in condițiile -«•— -■ ■ -• «_..j—-
valorificării superioare a potenția
lului productiv existent in fiecare 
întreprindere, acordindu-se priori
tate, indicatorilor de eficiență eco
nomică. De, fapt, după cum se știe,

în
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Doua exemple
Se spune — șl ața erfo — eă nu porocul. cl munca

Pentru că norocul sa barează pe intimplare. iar mun- 

unei i 
caracterele .

Plnă deundzl consideram că as fi putut oferi între
bărilor un răspuns complet. Două* observații m!-au 
clintiti insă convingerea. Două observații din doud 
orațe diferite :‘ Gh. Gheorghlu-Dej fi Cimpina.

Prima: străMtcam, împreună cu unul din edili, par
cul arajului de pe malurile Trbtufulul. Mulțimea apa
ratelor pentru glmnatitică existente aici, a’ toboganelor, 
a caruselelor ilustra evident grifa celor i—1 
timpul liber cl celor mai mici locuitori al așezării. (Mai 
mult de un sfert din populația orașului — 43 0X) de lo
cuitori — o formează copiii de virstă. școlară fi pre-

.

feț-fi. ’wct î' ’P'jFSsr âr

este

studiul operei marota! poet, schimbul de ide! și colaborarea Intre toți cel .ce.

altfel, tasemnătaten Inițiativei de a se Înființa această .asociație este’dovedita
igu Wins , itij-rtu; un, «îl JLlUUJLajl UlVi UJU, UU UAjta8>CUVel JL KCUJJJt llîl

număr apreciabil-de emlncnțl oameni de-știință șl cultură, ca șl prestigioase

Congresul dv. prilejuiește reafirmarea unul adevăr unanim cunoscut șl

însemnări doî

Zaharia STANCU

CĂ 
orii

QGi@a

Nu poafe H Îndeajuns subll
voltare a :

••r 5

1 -' 11
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calc aceea care face pe oameni ceea ce slnt. De ce ?
Pentru că norocul sa bazează pe intimplare. iar mun

ca pe caracter. Lâ rindu-i, caracterul -esta resultatul 
-zr.zl voințe educate. Cum șl unde se educă voințele, 
caracterele?

U fi putut oferi între- 
ud observații mi-au

mari față de
____ _________  _ _ '• I
ipiitația oralului — 43 MO da lo-

ePiCÂTURA DE CERNEALA

școlară). La un, moment dat, atenția ml-a fost captată 
de poaiția In cârc era monlatd „roata curajului*. Părea 
a face abstracție de simetria absoluta aflată in Jur. 
„Intenționat am pus-o așa — ni se spune. >n mișcare, 
roata oferă micilor curajoși posibilitatea ----- 
va două panarame: cici, linpâ ci, cea a orașului, iar 
dincolo, peste apă. instalațiile platformei petrochimi
ce. Ambele înseamnă muncă: Munca părinților \țbr — 
„autori" atit ai orașului,; cit și ai platformei indus- I 
triale. Dacă vreți,' se poate spune că cei mici pripesc i 
munca. Pricind, Învață s-o respecte. încep să-ți do
rească să-i imite pe col mari*.

A doua: intr-unui din magazinele alimentare din 
Cimpina am tntllr.it un grup de copil de 9—10 ani, ca- 
re-și notau de zor in niște carnețele ceea ce le spunea 
casiera: untdelemnul cotită âtițla lei. zahărul atlția, 
orezul alifia, conservele.- M-am apropiat șl. intrebln- 
du-i, am aflat că sini elevi la Școala generală nr. 1 fl 
cd se interesează nu numai de prețurile alimentelor, ci I 
și de ale articolelor de papetSrie. îmbrăcăminte... De i 
ce ? „Problemele la aritmeticii propuse pentru vacanță 
le facem folorindu-ne de. prețurile adevărate*. I

Două situații, doud , metode — o ilngurd ți de clo- | 
giaf preocupare : aceea de i-i obișnui pe copii cu tma- j
ginea muncii. <Cii produsele muncii, cu prețul muncii, 
cu ideea câ nimic nu se poate obține fără muncâ. fără 
efort. Edilii orașului de pe Trotuț ți învățătorul din 
Cimpina dovedesc că. in primul rlr.d. copiilor trebuie 
să li se ofere exemple și cd un bun exemplu II consti
tuie atmosfera de muncă și valoarea produselor mun
cii. E’i ftlu : cuvintele le învață, irud exemplele sini 
cele care te pun in mișcare. v

?! obișnui pe cineva cu ideea muncii, a sugera at
mosfera. cedrii! in care ca te desfășoară înseamnă, 
implici: șl explicit, a lăsa o moștenire.

Pentru copii mai ales — Ir.cclculcblla moștenire.
Mircea BUNEA

-r) 
a^face'abs'tracție de”simetria "absolută ajlatfi in Jur. 
„Intenționat am pus-o așa — ni se spune. In mișcare, 

orașului, iar

părinților 
ilatform'ei
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250 tone oțel 
peste planul zilnic

REȘIȚA (corespondentul ,3c!n- 
teii, Florea Clobanu). — Cln- 
sUnd cu fapte - demne glorioa
sa sărbătoare n poporului nos
tru, slderurglștli reșlțenl au 
reușit să încheie; ziua de 
23 August cu rezultate remar
cabile. Astfel, oțelarii au de
pășit. planul zilei cu 330 de tone. 
Iar furnallștli nu înregistrat su-
pllmentar o producție de aproa
pe KM/ tone. Ita cuploarele 2 
și 4,/unde au lucrat topitorii 
Vasile Achirn, • Ion Lalnlnger. 
Ion Duică, Vnsile Mocea. Flo
rea Bălan șl Ion Putalc, s-a dat 
die o șarjă in plus, i

O muncă Intensă B-a depus 
la furnale. Datorita unei repa
rații la magL'îLrala do gaz me
tan ce aprovizionează combina
tul, efectuată1 in afara județu
lui, furnalele Reșlței au' primit 
numai jumătate din cantitatea 
necesară din ; acest 'combustibil. 
Totuși, datorită înaltei compe
tențe a maiștrilor de schimb 
Petru Ba hr ș! Ludovic To th. 
regimul termic n fost menținui 
in limita . parametrilor optimi. 
reu?lndu-s6 in final îndeplini
rea și chiar depășirea muduc- 
tiei planificate.

■
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A trecut o lună și 
dleva' zile de clnd nu 
avut loc tn Capitala 
țării lucrările Confe
rinței Naționale a 

’ Partidului Comunist 
Român. Ecourile stir- 
hlle de raportul se
cretarului general al 
partidului,' de bogăția 
dezbaterilor, de te
meinicia holărlrilor a- 
doptate nu numai că 
nu s-nu stiiM, dar au 
crescut și nu Început 
a dă roade. Știrile 
care ajung, plnă la 
ndl și rare vin din 
toate colțurile țării 
ne arată că pretutin
deni. In țoale sectoa
rele, se lucrează' ■ cu 
rlvnâ șl cu Spor, ceea 
ce ne bucură pe toți 
ți ne dă asigurarea că 
cincinalul va fi. fără 
Îndoială, Jripllr.lt îna
inte de termen, așa 

stabilit la

problemele 
dezbătute 
larg al 

Naționale

1

cam s-a 
conferință.

Tonte 
ridicate ș! 
in cadrul 
Conferinței 
au fost Interesante, 
toate aii fost legate 
de viața do nzl și do 
viața do mline a po
porului nostru, de 
sporirea cuceririlor 
revoluționare, de ma
rii pași făcuțl Înainte 
in construcția socia
listă a țârii, In clștl- 
garea, tot mai sub
stanțială, a bunel 
stări pentru toți, in 
făurirea unul viitor 
cit mal strfilucit pen
tru întregul nostru 
popor.

Șiim, din proprie 
experiență. sau din 
literatură, cum a fost

murilor ca niște r(oșii 
săbii de foc. Mă gln- 
desc mai departe j la 
versurile lui Vaslle 
Aiecsandri. Mă gin- 
desc cu aceeași dra
goste la George 
Coșbuc, la Octavian 
Goga șl Încă la mulți 
alții. Cred că nu mă 
înșel clnd afirm 
aproape toți scrii 
care au ținut in mina 
lor o pană dreaptă au 
scris opere care | au 
Îndemnat poporul | la 
lupta pentru liberta
te, pentru Indepen- 
dență, ■ pentru drep- 

___ ___  late socială. El 1 aii 
al epocii sale, a pro- fuat nu numai mari .

vlața din trecut a po
porului- nostru; știm, 
din practica de toate 
zilele, cum este viața 
noastră de așlâzl și 
dprlm cu ardoare să 
știm cam cum va fl 
viața de mline a po
porului nostru. Un 
poet, care a fost unul

dintre col mal , mari 

fetizât'.atunci1 clnd a 
scris celebrele ver
suri :

Viilor de aur (ara 
noastră are 

ȘI prevăd prin secol! 
a el înălțare

A trecut abia un 
secol și ceva de clnd’ 
D. Bolir ■ 
cut această profeție. 
Șl acum no! vedi 
zi cu zi, cum a< 
profeție 
nește.

Dar profeții cu pri
vire la viitorul de 
aur ol României șl al 
poporului român nu a 
fficut numai D. Bo- 
llntlneanu, ci aproa
pe toți marii noștri 
scriitori din wchlme. 
Mft cindesc, Intre al
tele, la Innacâralela 
pagini ale lui Nicotae 
Bâlcoscu, mâ glndesc 
la versurile de tine
rețe ale lui Mihai E- 
mlnescu, care strălu
cesc prin negura vre-

mari 
pa-

scriitori, cl șl 
cetățeni, mari 
trioțl.

Așa cum scria 
zeci șl zeci do ani ta 
urmă tânărul Mlhal 
Eminescu, trecutul po
porului nostru a tfosi 
mare. Trecutul nos
tru n fost mare prin 
uriașa putere de ; re- 

D. Bolintlneanu a fă- .zlslență a poporului 
nostru, vreme de 

Tedem, cole; prin vitejia
iceastă patriotismul său,

se Impli- fața celor ce
r* “i 

cu pri- Și Independența,
■ul de tor ce voiau să

robească. Uneori 
fost Învinși pe clm- 
puri de luptă, am 
fost siliți să plătim 
tributuri grele, chiar 
tributuri de singe, ni 
s-au răpit vremelnic 
libertățile, de înge
nuncheat insă nu ani 
Tost îngenuncheațl 
niciodată. Poporul ro-

• : 8 ..i'ÎLTț,!

Oraș nou ? Nu, earlier nou. Dat 
proporțiile salo depusese pe colo 
alo mullor orașe mici ți mijlocii 
din |arâ. Tn fotoprafie : Carliorul 

Drumul Taberei din Capitală

Foto : Gh. Vlnțilă

POVESTEA (din păcate reală) DESPRE
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(Continuare 
în pag. a n-a)

începe 
a -a ediție 
a Jocurilor

Olimpice 
de vară
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Unui producător de bunuri materiale — fie ele îm

brăcăminte, produse alimentare sau mobilă — nu-l 
poate fi, deslffur, indiferent ce se pcirece cu lucrurile 
realizate după Ieșirea lor pe poarta fabricii. Nu-I poale 
fi indiferent pentru că în producția aceasta este In
corporată propria muncă, pentru eă ea reprezintă un 
bun ol societății șl este destinată satisfacerii unor nevoi 
sau cerințe ale populației. Fiind o parte din averea 
obștească, bunurile materiale trebuie păstrate cu grijă 
și valorificate eficient.

Este incontestabil eă cea mal mare parte dintre cel 
ee lucrează în domeniul desfacerii acestor bunuri au 
conștiința răspunderii, vegheală la Integritatea avtt- 
tulul obștesc. Cazurile de Ignorare a acesiei datorii 
sint, tocmai de aceea, cu ații mal contrastante. în rin- 
durlle de față ne vom referi la cllcva dintre cauzele 
care scot din clrculiul normal bunuri de consum, gc- 
nerlnd, in final, pagube averii colective.

trecut do curind
.' pragul secțiilor fabrici! efo 

conserve Valea Roșie. Mun- 
îcltbrll, Inginerii, laboranțil 
de'ald.jca și cel‘ din celer- 
ialtc fabrici do acest gen, 

..se .află tin plină campanie. 
Z’lnlc, se transformă In 
eo tserve sute de tone de le- 
sntme. încă de pe acum4de- 
poz'tele i slnt Încărcate cu 
mat fa care va lua In cit
rine! drumul magazinelor.

Am Toatc bune. Numai câ.„ o 
bună parte din spatiile de 
depozitare sini Imobilizate 
cu pesto 130 de tone de con
serve, produse iacă In .ani!; 
treeuți, șl care nu au bene
ficiari. Atunci de ce, șl pen
tru cine s-au produs 7

— Stocurile de acest fel 
au fost mult mal mari -ț 
ne spune directorul fabricii. 
Dar chiar țl ce a rămas re-

prezintă pentru noi un ba-

— De ce produceți. In ioc 
de conserve vandabile, ase
menea „conserve-balast11 7

— N-avem nici o vină, 
..balastul" a fost produs — 
Înnoi, ca șl la celelalte fa
brici — In urma presiuni
lor exercitate asupra noas- . 
tră de către forul tutelar. 
Conservele fără desfacere 
asigurată, pe lingă faptul că 
Irosesc materia .primă și 
cheltuielile de producție, ne 
mal. blochează depozitele, 
constituie un focar de in
fecție (in urma deprecierii 
prin stocare prelungită), no 
umflă cheltuielile făcute cu 
păstrarea,, sortarea, depozi
tarea și manipularea lor. 
Ara că, nici măcar no! nu

■ nvem nevoie de ele.
...Am mers „pe filieră", 

repetind Întrebarea : de ce 
produc fabricile de conser
ve marfă ncccrută do ni
meni ? Tovarășul St Oprlș. 
director In Centrala pentru 
p-pd"?;id .sl valorificarea 
legumelor șl fructelor, ne 
lniormează :

, — Fabricile de conserve 
nu au, Intr-adevăr, nici o 
vlnfl. Surplusul de marfă e 

„vechi ți a for.’i produs in 
condiții deosebite, fortuite, 
cu acordul Ministerului Co
merțului Interior. O ..bună 
parte din conservele (do le- 

i gume ți cu carne), produse 
- suplimentar, au fost valori

ficate. Oferim, in continua
re, cantitățile pe care lo 
mal avem. (Printr-o recentă 
adresă nr. 3117 — trimisă 
M C.I. se solicită preluarea 
altor circa 50'0 t de con
serve fără desfacere, pro
duse In acelea?! condiții 1 — 

' n.a.). ■; '
— Iată acum șl răspunsul 

tov. N. Blejan. directorul 
Direcției mărfurilor ali
mentaro din M.C.I. :

— Mărfurile nevandnblle 
nu fost produse din dispo
ziția „Centralei" de legume 
și fructe fără acordul co-

Georqe POPESCU

(Coniinuare in pag. a Iii-a)
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Din toate colțurile țării, corespondenții ziarului nos- cum In fapt Deși 
tru Informează despre ccoUt larg pe care l-au sllrnlt, 
in rindurile populației, Decretul eu privire la majo
rarea pensiilor de asigurări sociale și de stat, pensiilor 

/LO.VJL și ajutoarelor socâale și Decretul eu privire 
*ta majorarea pensiilor .militare de stat, adoptate ne— . . . — ■|0£aje a partîduiuL în

corespondenții noștri cu bene-

1 pensiilor de asigurări sociale și de stat, pensiilor 
’.It. șl ajutoarelor socSale șl Decretul eu privire

baza indicațiilor Conferinței Nații
— discuțiile, purtate de corespunde__  _ ______ _____
flclări al decretelor, aceștia șl-au exprimat satisfacția

drea șl rtscunoșilnia fierbinte pentru 
. și statului față de pensionari — o 

nouă dovadă a politicii conscevenic n Partidului Co
munist Român de ridicare continuă a standardului de 

. viață al întregii populații a țării.

— Am muncit aproapo 49 
de 'uni "1a căile, ferate — ne 
spune Emil. Constantlneacu, 
pensionar din Iași. De tind 
am’ Ieșit ta pensie m-am 
buCuraf de o Mtrlnețe lip
sită. do grija zilei de mllne. 
Acum, -potrivLt noului de
cret, pensia men se va 
mări cu, aproape 250 de lei 
pe lună. Mulțumesc tlin 
inimă partidului șl statului 
pentru răsplătirea echitabilă 
a jhuncil pe care am de
pus-o fiecare in decursul 
timpului. Mă simt încă în 
putere șt sini hotarlt ca 
atlt timp cit puterile nu mă 
vor părăsi „’A Io dedic șl in 
viilor cauzei partidului, În
floririi țării noastre dragi.

— ȘL pe mine m-a bucu
rai nespus vestea despre 
majorarea pensiilor — ne

,deplină, mulțumirea șl nxunosilnia fierbinte 
grija partidului șl statului față de pension)

• noul dovadă a

slntern 
pensionari, nu vom precu
peți nici un efort pentru a 
contribui, alături da ceilalți 
oameni al muncii, la înflo
rirea continui a patriei.

Ceferistul Kacso. GyOrgy, 
"a Tg. Mureș, a sosit prin- 

! primii invitați in tribuna 
lelalfi din piața centrală

prin acest exemplu, că flecare mem
bru de partid trebuie să m uite cu 
atenție In Jur, să-și cunoască tovă
rășii de muncă, cu calitățile și defec
tele lor, să-l ajute să se perfecționeze, 
să se ridice 1a infllțlmen exigențelor 
unul comunist-

— Deci, vadeți acțiunea de cunoaș
tere a oamenilor ca o obligație a în
tregii organizații de partid.

— Da, fiindcă numai ața pot fi 
combătute cu eficacitate neajunsurile 
care exista In ce privește apropierea

" UlU-ti ~.U.3 mtn-- 
talltățl greșite. Există unii muncitori

spune Hlsnbeta Popescu, 
In virată de 74 do ani, din 
Calea București, bloc 34, 
Pitești. Văd In aceasta Încă 
o dovadă a atenției și grijii 
cu care partidul nostru II 
înconjoară pe bătrlnl, a 
preocupării sale pentru ri
dicarea nivelului de trai al 
tuturor oamenilor. Pensia 
mea de urmaș vn crește a- 
cum cu 23 Ia sulă. Este un 
nou dar pe care nl-l face 
partidul. Ce pol spune, de
alt aUt: ■ '■ ’
partidul 1

— La numai o lună de Ia 
lucrările Conferinței Națio
nale — ne spune Mircea 
Aramă, colonel pensionar 
din Galați — indicațiile date 
In ce privește majorarea 
penalilor slnt transpuse a-

SA ne trăiască

din Ti 
tre . 
oficială din piața centrală 
a orașului pentru a -asista 
la demonstrația oamenilor 
muncii în cinstea marii săr
bători a eliberării patriei.

— Trebuie să mărturisesc
— ne-a spus el — că 23 
August a fost an de an 
prilej de bucurie șl satis
facție pentru poporul nos
tru In întregul său, pentru 
fiecare familie. Iată că, o- ' 
cum, partidul ne aduce 
Încă o bucurie. Pensia mea 
se va majora considerabil. 
Văd In noile măsuri o ex
presie concretă a umanis
mului ce caracterizează po
litica partidului nostru.

— Fiind pensionar de 
peste B ani — ne-a spus 
Constantin Prlcop din Ba
cău (Aleea Parcului, bloc 
10), mă bucur din toată 
inima că, după o muncă de 
peste 3D de ani La calea fe
rată, voi primi de acum 
Înainte o pensie și mai 
bună. Nici pini acum pen-

sla mea nu era mică. Pol 
spune insă că pe viitor anii 
bătrinețR'Îmi vor fl mal 
ușori. '

— Noi, pensionarii, ca de 
altfel întregul nostru popor 
— ne spune Leon Sava din 
Tlrgoviște, — am simțit per
manent preocuparea parti
dului pentru Îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de 
muncă și viață. An de nii 
nu fost alocate, din bugetul 
statului, sumo din cc,In co 
mal mari pentru construe-- 
ții de locuințe, pentru Im-, 
bunătățirca asistenței' sa
nitare, pentru dezvoltarea 
InvățămlntuluL De ta ulti
ma majorare " ’ _
mici n-a trecut o lună de 
zile. Șl lată că acum b nouă 
măsură vine să sporească 
pensiile. Eu,' de pildă, 1a 
pensia mea de 1 057 Iei, voi 
beneficia în plus de 158 de 
lei pe lună. îmi este greu 
să-mi exprim In cuvinte 
recunoștința față de partid. 
Dar cum am fost Învățat să 
răspund totdeauna prin 
fapte, voi răspunde și do 
această dată grijii partidu
lui prinLr-o participare și 
mal activă ia toate acțiu
nile de interes obștesc or
ganizate în cartierul In 
care locuiesc.

a salariilor

După cum este cunoscut, recenta 
Conferință Națională a partidului a 
subliniat necesitatea Întăriri! conti
nue a organizațiilor de. partid prin 
primirea in rlndurlie lor a celor mai 
destoinici și mal avansați oameni al 
muncii care s-au distins prin rczui- 
Jalele obținute in producție, In pro
cesul de Îmbunătățire a activității In 
toate domeniile vieții sociale. In ce 
măsură se află aceste preocupări pe 
agenda de lucru a comitetelor jude
țene de partid, ce se Întreprinde pen
tru valorificarea experienței dobin- 
dlte plnă acum șl înlăturarea unor 
neajunsuri In acest domeniu?. Iată 
tema convorbirii' noastre" cu tovarășul 
Vosile Moise, secretar nl Comitatului 
județean Xrraneen al P.C.TL

— NI s-a arătat că In acest an 
organizația Județeană de partid Vran- 
cea n primii In rlndurlie el 874 de co
muniști, oameni destoinici, harnici, »— „„ —
capabili, fapt care. Indiscutabil, con- nul mers al treburilor colectivului. Or. 
tribute la Întări
rea vieții de . 
parii:!, la sporirea 
competenței șl a 
rolului el condu
cător In viața ju
dețului. "Totuși, 
din evidențele e- 
xisiente, rezultă 
că in județ slnt 
peste . 3 CW) de 
muncitori care se 
mențin an de an 
jxj lista fruntași
lor șl evidenția,- 
Iilor In Întrecerea 
șodallslă. Cum 
vă explicați fap
tul că prea puțini 
din rindurile lor 
au fost primiți
In acest an in

l”- m d. Ud. Din activitati 
noi trebuie să, ne "
glndim mai mult; __ .....4 ...... .. ..

. In spiritul subll-
nlerilor fficute de

/Conferința Națională a partidului, lâ 
atitudinea pe care o au organizațiile 
de partid față de Întărirea propriilor 
lor rinduri. Principala cauză a nea
junsurilor este că nu toate organiza
țiile de partid înțeleg că slnt datoare

țel oamenilor de a

puțin de jumătate slnt membri de «“ 
partid Cu atlt mal mult fiindcă slnt I 
fruntași in producție, organizațiile do « 
partid trebuie să le Încredințeze sar- I 
tini Importante in munca de partid, | 
In activitatea profesională, să-l invite 
la unele adunări de partid și la pre- ' I 
găti,rea unor materiale pentru adună- I 
rile generale, să le folosească bărnl- •

I divers;
I —

rile generale, să le folosească bărnl- 1 
cin, experiența, priceperea.

Trebuie, de asemenea, să comba
tem mai hotărit șl unele prac
tici birocratice. La Fabrica de 
confecții Focșani, de exemplu, au 
fost găsite, recent, Intr-un du
lap unde se aflau documentele unei 1 
organizații de bază, cererile de a fi ’ 
primiți In partid adresate de trei 
fruntași in producție, care așteptau
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» toare de servicii către populație. La orn actuală,
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.In județul argeș

DIVERSIFICAREA SERVICIILOR
PENTRU POPULAȚIE

’• X
PITEȘTI (corespondentul „Scintefl" Gh. Clrsiea). 

Pe lingă cooperativele de consum dip județul Ar
geș nu fost Înființate numeroasa unități presta- 

sătenll argeșeni beneficiază' de 076 do ateliere meș
teșugărești,' cu GO de profile. în majoritatea comune
lor funcționează secții de croitorie, cizmărie, 
tlmplărie. Au fost desțhlșe, de asemenea, B centre 
zonale cu ateliere pentru reparat radio,'televizoare, 
mașini de spălat, aragazuri șl alte obiecte de uz 
casnic. Măsurile luate de cooperativele de consum

i

,,, vr________ -__________________ -____ ,..t
j pentru lărgirea bazei de prestări de servicii 1B sate
i .■ situează Argeșul printre Județele fruntașe ale țării
J ia Sn^acest domeniu* ’ .
f .y^ • A.   
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MODERNIZĂRI i REJEAUA 
COMERCIALĂ SĂTEASCĂ

’ ’ ■ ,
In ultimul timp, Uniunea Județeană a cooperației 

de consum Argeș a luni o serie ce măsuri concrete 
pentru modernizarea rețelei comerciale sătești. Noile 
magazine pentru desfacerea produselor industriale 
și alimentare au fost.dotate cu mobilier modern șl 
Încadrate cu lucrători calificați. Anul acesta, din 
fonduri centrale șl prin contribuția cetățenilor, au 
fost construite șl date in folosință Jn comunele 
Botenl, MlhăeșU, Dragbstavele, Brădet șl altele 30 
de unități moderne, cu o suprafață comercială de 
14 003 mp. Alte 61 de unități au fost modernizate, tn 
satele argeșene lșl desfășoară in prezent activita
tea 25 de magazine cu autoservire, urmlnd cn pină 1a
gfirșilul anului s’i fio deschise Încă 10 unități de I 
âcestdtaL^ku-
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de oameni, pot fi infrlnte unele 
taUtățl greșite. Există unii mur 
buni, oameni cinstiți, cu experiență, 
fruntași in producției dar care nu În
țeleg că ei pot da măsura Întregii lor 
valori sociale numai devenind ș! acti- ‘iTS^ZSnS ge- î
vlști politici care să se intereseze nu nerale J!e mfll b|ne lrel anL Dfiu. I
numai de propria lor mașină, de piesa naior este ții faptui: că unele organ!- I
pe care o au de executat, el șl de bu- zațll de partid nu controlează orga- ’

■, nizațllle U.T.C.- asupra modulul cum
acestea li reco- 

____ __ ti, ................................. ..... .j ..-imuni ii faandâ pe tinerii 

0 BfiflMMAIMTAII ■ Șa”?
gricole din Ja-lș- 
:ea, Făurel, Mll- 
covui și altele 
slnt tineri care 
așteaptă de 3—4 
luni să obțină a- 
semenea reco- 
mandărlndin par
tea organizații
lor U.T.C. Evi
dent, combate
rea acestor prac
tici va sta mol 
mult ■ tn atenția 
biroului comite
tului județean 
de partid, a acti
vului său, care 
trebuie să fie 
mai exigent In 
conducerea și co
ordonarea mun- 

pnrtid.
upfirile do ime- 
biroulul comite-

nerale de mai bine de... trei ani.

%

Ș

{
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să vină în inllmplnarea dorin- 
. -- ■■ intra ■ In

partid, să-i ajute In înțelegerea 
aprofundată a faptului că, astăzi, 
In România, partidul concentrează tot 
ceea ce are mal bun națiunea. Bună
oară, ta organizația de partid de ta 
Complexul C.F.R. Mârășeștl,' din 173 
fruntași In producție, anul acesta doar 
8 au fost primiți in partid. DlscuUnd 
cu secretarul comitetului do partid, 
cu secretarii organizațiilor de bază 
nl s-a spus că aceștia 8 nu fost sin
gurii care nu cerut să intre in partid. 
Sigur, acesta e adevărul. Dar, in ace
lași timp, lucrurile nu pdt fi privita 
otlt de pasiv, de simplist.

— Vă glndiți, firește, la rolul activ 
pe care trebuie să-i albă orgnnlzațllle 
de partid In munca de primire in 
partid.

— Desigur. Este vorba de felul fn 
care organizațiile de partid cunosc, 
realmente, pe do o parte calitățile 
oamenilor. Ier pe de altă parte, ca 
Întreprind spre a Ie dezvolta. De mul
te ori poți aven plăcuta surpriză să 
descoperi ta un om calități pe care 
nici nu le Mnutai. Iată, In atelierul 
de întreținere al Combinatului de ex
ploatare șl Industrializare a lemnului 
din Focșani lucrează rinârul ajusior 
Constantin Burulele. Dar pentru că 
era un om mal timid și nu prea vor
băreți biroul organizației de bază i-a 
observat, tlrzln adevăratele calități — 
hărnicia, inițiativa, cinstea șl corec-

o !
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cunosclndu-l bino pe acești oameni, 
activlzlndu-i politic, mulțl dintre ei 
vor solicita sa Intre in rindurile 1 
tlduluL

— Ce căi de activizare politică 
aveți in vedere ?

— Să extindem experiența exis
tentă In multe organizații de partid 
de a antrena fruntașii In producție 
nemembri de partid In munca orga
nizațiilor do. bază.- So poate vorbi că 
a apărut ca un fel de deviză in unele 
organizații do partid : fruntașul in 
producție trebuie sâ fie șl fruntaș țn 
munca politică. Procedirid astfel,, or
ganizația do partid de la U.ELL. 
Focșani, de exemplu, a soluționat 

" " l fruntașilor în pro
le, dintre care unii nemembri de 

__ îl, multb probleme privind Îm
bunătățirea calității produselor, întă- 
rlroa disciplinei in muncă etc. A- 
ceasta. (ace cn șl viitorii membri de 
partid să se familiarizeze cu metodele 
de a munci ale organizațiilor de bază, 
cu problemele acesîojn-

Dar există pe alocuri o mentalitate 
greșită,- potrivit căreia sarcinile. de 
partid ar putea fi încredințate numai 
membrilor do pari id. Așa procedează, 
lngustlndu-șl artificial arta șl posibi
litățile de acțiune, unele organi
zații de bază de, ta platforma 
industrială a Combinatului de ex
ploatare șl Industrializare a lemnu
lui Focșani, ceea ce explică șl faptul 
că, nici, din marele număr do frun
tași șl evtdențtațl în, producție, mal

dl de primire In .
_____ „ — Care slnt preocupările de ime- 

rlndurile par- diată actualitate ale biroului comite
tului Județean de partid in această 
direcție ?

— învățlnd
"illlta

■j
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cu ajutorul 
ducțle, ” ’

r-
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exemplu, a soluționat
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Modem, funcjionol, frumos ; iniegrore armonioasă a clădirilor cu arhitectură contemporană In peisajul

(sllnga) Hoiel Aurora la Saîb-Mare, (dreapta) Palatul polilico-admînisiraliv din orațul Bisfrija-Năsăud
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unor centre dvice județene. în fotografia i
Foto : S. Cristian

__ I din spiritul de mare 
responsabilitate al Conferinței Națio
nale n partidului, slntern preocupați 
să imprimăm fiecărui membru al co
mitetului Județean, Întregului activ 
de partid conștiința că primind In 
p; ’ .muncii se întărește organizați* jude
țeană de partid. De aceea, membrii 
biroului, ai comitetului au fost repar
tizați pe organizații de partid să lo 
ajute In munca de educare partinică a 
colectivuliii, ca acestea să acționeze 
mal bine In cunoașterea oamenilor, 
să-l sprijine să se pregătească sub 
aspect politic șl profesional. Anul a- 
ccsta, In Invățămlniul do partid, vom 
căuta aă cuprindem un numâr mal 
mare de membri de partid, Îndeosebi 
din rindul fruntașilor In producție, 
tar cabinetul Județean de, partid a 
alcătuit un ciclu de expuneri p« temo 
polltlco-Ideologlce care vor fi prezen
tate In organizațiile de partid, Sln- 
tem convinși efl, urmărind cu perse
verența aplicarea acestor măsuri, vom 
reuși sA stimulăm întărirea rindurlloc 
organizațiilor de partid prin primirea 
In partid a celor mal destoinici oa
meni, fruntași in producție și In ac
tivitatea obștească, • cei caro slnt 
exemple de urmat pentru Întregul 
colectiv.

VasUe MIMAI

partidului, slntern preocupați 
irlmărn fiecărui membru al co

lo partid conștiința că primind In 
lartld pe cri mal Înaintați oameni al

colectiv.

n
f-v

Ansamblu polonez 
de cintece și dansuri
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(Urmare din pag. I) 

mln nu șl-a pierdut nicio
dată nădejdea Intr-un 
tor mal bun, intr-un 
tor de aur — cum l-a 
mit D. Bollntlneanu. 
a rezistat, cu o forță 
traordinară, tuturor presiu
nilor șl tuturor opresiunilor, 
demonslrlnd, In fața lumii, 
dreptul Iu! sfint de a avea 
un loc sub soare, locul pe 
râre poporul român a trăit 
totdeauna, locul pe care 
trăiește astăzi și va trăi și 
in viitor. Virtuțile moște
nite de 1a străbunii cel mai 
Îndepărtați, poporul român 
nu le-a pierdut, cu toate 
calamitățile care s-au abă
tut deseori asupra sa. Le-a 
păstrat întregi, Tc-a sporit 
șl le-a trecut mai departe.

■ Cui ? Nouă, celor de azi. 
țfouă celor do astăzi șl, prin 
noi, celor do mllne.

In 'strălucitul său raport, 
prezentat Conferinței Na
ționale a Partidului Comu
nist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a ocu
pat pe larg do viitorul po
porului nostru, de viitorul 
patriei noastre socialiste. 
Oamenii politici sau scrii
torii vizionari din trecut, a- 
tuncl-dnd lșl exprimau În
crederea in viitorul po
porului român șl al pa
triei -române, făceau aceasta 
din patriotism, din dorința 
de-a, semăna in popor În
crederea In forțele lui. Un 
popor-care nu are Încredere

• p i .... <■ ■ . -
___  , lăudabilă ță de clntecele șl dan- 

‘ Uvâ a Început
trecut serL.. — ..........™ — ........---- ..—,_T_ „

schimburi culturale regiunea de nord •> Gotowlcz In «mduce-
(tentru, expoziții do țării. ren artistică a intregu-

......................  Iui ansamblu.
Spectacolul reușit-

viu'aplaudat al forma
ției din țara1' prietenă 
a evidențiat Încă o da
tă tradiția unei bogate 
arte populare, origina
litatea cinteculul și 
dansului polonez.

O asemenea acțiune, 
care facilitează cunoaș
terea reciprocă a miș
cărilor artistice profe
sioniste sau de ama
tori. constituie unul din 
multele exemple edifi
catoare asupra vaste
lor posibilități de dez
voltare a schimburilor 
culturale, asupra con
secvenței cu care, In 
spiritul general al po
liticii partidului rtos- 

. tru, se realizează In 
practică o fructuoasă și 

■-! colabo
rare cu țările socia-

co-Dlntr-o lăudabilă ță de clntecelc șl dan- Lontin Orskl, a
inițiativă a Început a- șurile poloneze, repre- regrafiior Kazimierz
nul trecut seria de zentlnd, cu precădere, Prsybylski șl Jadwlga

(teatru, expoziții do țării, 

bluri " populare șl - de grația 
estradă) Intre Județul calllăț 
Argeș și voievodatul 
Bydgoszcz din R.P. Po
lonă. Astfel că printre 
manifestările de deo
sebit Interes dedicate 
anul acesta, In Județul 
Argeș, zilei de 23 Au
gust sc înscrie șl evo
luția ansamblului de 
dntece ș! damuri din 
voievodatul Bydgoszcz, 

înființat cu 13 ani In 
urmă, ansamblul cu
prinde 100 de elevi ți 
studenți — artiști a- 
mntorl — Îndrumați cu 
multă atenție șl com
petență.

Publicul argeșean din cu timpul, accesul in 
diferite localități (PI- marea formație, 
teșii, CimpuIung.Că- Nu putem încheia *- F,utwtWM „ 
llmăncștl, Topoîoveni ceste rinduri fără a multilaterală 
e!c.) a manifestat o sublinia strădania fruc-

(tentru, expoziții do țării.
artă populară, ansam- Elanul, sinceritatea, 
" ’ . .... grația juvenilă au fost

calltățUo principale ale 
acestor spectacole do o 
remarcabilă ținută ar
tistică. Da apreciat 
faptul că interproțli 
dispun de multiple re
surse, manlfestlndu-se, 
o bună parte din el, ca 
dansatori, soliști vocali 
sau membri în grupu
rile corale. Președin
tele ansamblului, In
ginerul Edmund Gor- 
zanlak, ne Informa a- 
șupra existenței unul 
al doilea ansamblu, de 
copil. Intqs 14 șl 10 ani, 
a căror instruire mul
tilaterală le permite,

caldă receptivitate ta- tuoasă a dirijorului liste.

vll- 
vli- 
nu-

E1 
ex-

I

In forțele Iul, In viitorul lui 
este păscut 
pierzării .

Vorbindu-ne Ia Conferin
ța Națională a partidului 
despre viitorul țării, tovară
șul Nicolne Ceaușescu nu 
s-a mulțumit să ne înfăți
șeze acest viitor numai ca 
un vizionar care lșl iubește

de pericolul

lartldului

poporului nostru, aceeași 
dragoste ncsflrșltă pentru 
acest popor Inteligent șl 
harnic, plin de virtuți, care 
secole de-a rindul a suferit, 
crezlnd totuși, cu neclintire. 
In dreptate. In viitor.

...Iar acum, Ia o lună șl 
ceva de In Conferința Na
țională a partidului nostru

care ml se pare lung. Pe 
urmă prind iarăși condeiul 
intre degete șl-ml reamin
tesc, de raport. Erau acolo 
anumite date. Erau acolo 
anumite cifre. Șl tot acolo, 
ascunse parcă sub cifre șl 
sub date, mal erau și vi
suri. înir-ndevfir, nimic 
măreț nu sc poale con-

'I' ' W ' ’ i '4; %

astăzl merge, cu pași mari, 
înainte. Știm, avem șl lip
suri, poate nici neînsem
nate și nici puține. Șl mal 
știm că pe parcursul celor 
douăzeci șl opt de ani, cîțl 

, s-au scurs de la eliberare 
și piuă astăzi, s-au făptuit 
șl unele greșeli. Dar parti
dul le-a descoperit la timp 
și Ie-a InlâturaL

Dar să ne întoarcem ia 
România de mllne, la 
România viitorului. Cifrele 

secretarului 
irtldului expri-

Formație muzicală

î

VISULUI NOSTRU
.

patria șl poporul cu patimă, 
ci și ca un bărbat politic 
foarte realist, ca un om de 
știință, care lșl întemeiază 
afirmațiile pe date, pe ti
tre. pe realități ce nu pol 
In nici un fel să fie ne
gale

Ori de cite ori ne vor
bește despre viitor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu par
că nc-Esr citi ceva care con- 
tjriuă li’.Rtfcărntcle pagini 
ale Iul Nicolae Bălcescu. A- 
celașl fierbinte patriotism, 
aceeași viziune optimistă a 
viitorului patriei noastre și

comunist, după ce am clllt 
șl recitit clarele documente 
ale conferinței, cred că ar 
fi cazul să ne întrebăm cum 
am descrie viitorul patriei 
române,

întrebarea, ca multe din 
Întrebările ce ni se pun 
mereu In ultima vreme, 
este, desigur, destul de 
grea. Să străbați cu ochii 
de azi anii care ne stau tu
turor In față plnă la con
struirea comunismului . 
Condeiul șovăie șl hlrtla 
rămlno mal departe albă ca 
zăpada. Aștept un timp

j

șirul pe ' lume fără vi
suri, la nimic extraordinar 
nu se poate ajunge 1 fără 
visuri. Nu s-a ajuns fără 
vtâi'ri nici măcar la Lună. 
Viitorul patriei noastre șl 
al . poporului nostru va fi 
de aur. «ceasta este certi
tudinea visului nostru. Un 
popor care a trecut prin a- 
tlten greutăți și prin atlten 
primejdii șl a Izbutit gă-ri 
păstreze ființa, ba chiar să 
prospere, nu se poale să 
nu albă un viitor strălucit.

România socialistă de

Romflnla de milnc, 

din raportul 
general al partidului expri
mă realități — realități pe 
temelia cărora se poate 
privi realist in viitor. In 
viitorul mal apropiat șl in 
viitorul mal îndepărtat. îm
pletind realitatea cu visul' 
vom avea o imagine dl de 
cit exactă a Homănlel so
cialiste de mllne.

Către această Românie 
înflorită se îndreaptă gln- 
durile noastre.

Pentru această Românie 
înfloritoare muncim ș!-l 
chemăm la muncă pe toți 
oamenii României „do as
tăzi.

România do astăzi sin 
constrult-o prin muncă. 
Prin muncă vom construi 
și măreața Românie de 
mllne. Iată ce ne, Învață Is
toria. viața.

s Iată ce ne învață mereu
• și mereu secretarul general 

ai partidului nostru comu
nist.

i 1
j conducătorul 

Nicola a Ceausescu.
Iubit,

■ ■
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centrafricană
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în peisajul muzical torlul lui Halliday, Al- 
estlval, eparițln for- tain Bariăre etc.) cu 
mațiel „Troplcal-fics- melodii africane (Ch. 
ta" din Republica A- Portiere, Evoko Evl®, 
frica Centrală a con- Dominique Cisco etc.) 
slltult un interesant bogate In semnificații;

_-j reținut, astfel, pie
sele „Cine! cuvinte*.

_____ interesant bogate in semnificații; 
și plăcut prilej de In- am reținut, astfel, ple- 
tllnlre cu unele ns- sele „Cinci cuvinte", 
pecie ole arte! con- „Clntec dedicat prlc- 
—africane. U..IJ dl-1 ■ ~ '

,™JnțaUk In 10©. la românji
Bangui, prin străda- f.'._ll 
nia iu! Charlie Por- picai" (Închinat 
rlere — compozitor șl șuiul BanguL 
solist vocal — forma
ția „Tropical-fiesta" a 
întreprins," de atunci, 
numeroase turnee In 
țările Africii ri . Eu-

I
I
I
I 
I 
I 
I
I

complex balnear aflat In I 
■ucțle. Astfel, cea' de-a I

I
I

a fost găsit

I
I
I
I

cadrul căreia'au fost ’chesîio- 9 
note aproape 2 000 de persoane I 
de pe raza a 10 comune, pre- ■ 
cum ți un număr mare de con- 9 
ducători auto din județul Dolj | 
și din alte judefe care au călă
torit pe acel tTateu la data ac- i 
cldentillaL In cele din urmi, I 
după 10 zile de cercetări, făpta- 1 

descoperit in persoana |

I 
“I

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

ța, șoferul 1 
putut pleca I 
e ruta Co- | 

___  era și nor- . 
malf lucrurile nu se. puteau opri | 
Insă doar la simpla repunere a | 

mare, făptașul, depistat rapid, 9 
fost obligat să achite I.l’Ul. I 
iramurcș suma de 234 let 1

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I I

Un nou 
complex 
balnearI

! la Mangalia

I
n geologice de la Institute
| neplogie și fizioterapie
| pltală, aici a fost dată h 
Itare n nouă sondă — a 

de apă mc 
Dispun! nd 
4(K) vnnoar

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I stanf
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r 
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i 
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i 
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i 
i 
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Mangalia —.veritabila perIL 
a Mării Negre — tinde să do- 

[ vină o stațiune balneară de prim 
rang. în urma prospocțlllor efec
tuate de specialiștii secției hldro- 
geologico de la Institutul de bnl- 
- ------------ "-fT din Ca- 

in exploa- 
n nouă sondă — a patra — 

rnezotermală sulfuroasă. 
“1 de un debit mare — 

4M vagoane pe zi — cu o tem- 
| pern tură de 27 de grade, noua

sondă va fi folosită In cadrul 
unul complex balnear aflat in 
construcție. Astfel, cea'' de-a 
patra sondă din MangaU a com
pletează potențialul balnear al 

X- stațiunii.

rlă 
lo-

7
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Făptașul

Circullnd pe foseaua Craio
va—Cetate, șoferul Constantin 
Ruican, la un moment dat, a 
oprit autocamionul pe care-l 
conducea (după eum s-a stabi
lii ulterior, iri stare de ebrie
tate) șl a cobortt din cabină. In 

' un alt auto- 
în plin șt., a 

. In urma 
a decedat, 

- ----------- de mllllic soslfi la 
fața locului au găsit doar ctte- 
va urme. Descoperirea fâpti 
șuiul era deosebit de diflc. 
lă. Ca toate acestea, ei au 
început o amplă inveitigaiie, in

acest timp Dud, 
vehicul l-a lovit 
plecat mal departe, 
acestui fapt, C.R. c 
Lucrătorii dt .....

fo-
’tei-

<

șui a /ost descoperit în persoana 
fractorlitului rutierist Ion Ca- 
randa din comuna Moțăței 
(Dolj). Pus în fața probelor, el 
și-a recunoscut vina. Acum va 
trebui să răspundă în fața in
stanței nu numai pentru acci
dent, ci șl pentru fuga dc 
locul lut.

■Feirtrtfr.1

acoperire
Cu ocazia unor verificări e- 

fectuate la.LC.R. Pantelimon 
din Capitală s-a descoperit un 
caz aparte : un cetățean solici
tase și obținuse acoperirea ca
sei cu tatalâ, deși nu era pro
prietar do casă și, ca atare, nu 
avea ce acoperi ! Cc se Inllm- 
ptasc atunci cu tabla ? Cercetă
rile minuțioase întreprinse de 
organele de resort au stabilit 
că sub patronajul lui Vtisilo 
Durcel, șef adjunct al grupului 
1 șantiere, mai mulțl saleriațl 
al Întreprinderii respective li
vrau tablă, chipurile, pentru 
reparatul caselor, unor aface
riști particulari, care, la rindul 
lor, o vindeau la preț de specu
lă. A fost sustrasă In felul a- 
cesta lablfl In valoare de 2&4 3ffl3 
lei. In curind, toți cei implicați 
In această afacere vor fi tri
miși in fața instanței de jude
cată, unde, deși au lucrat cu 
tablă, nu' au nid o_. acoperire.

Un cui de

■V
I

II

l
j

J

I
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234 lei
loan Lupta din comuna Săcă- 

lășcni (Maramureș), afLlndu-sa, 
Intr-o noapte, rub influenta al
coolului, jl-a luai de acasă un 
cui șl securea fi s-a oprit lingă I autobuzul 31—MM—627, proprie
tatea autobazei nr. 1 din Baia 
Mare : era curios sd vadd cum 
intră cuiul intr-o anvelopă fi ce 
țect are. Dimineața, șoferul 
’asile Oros n-a mai j ■ ■ ■

In carsd la timp pe 
f ula-Baia Mare. Cum era și nor- ...... ... . ( 

simpla repunere a 
.autobuzului în stare de func
ționare. făf ' .......................
a ..
Maramuret _________ _____

corectă sincronizare și 
acuratețe sonoră, teh
nica Instrumentală re
marcabilă.

..Troplcnl-tlesta" cu
prinde șl un grup de 
patru dansatoare -- 
„Les Charlottes* — a 1 
căror evoluție repre- 
zintă o sinteză Intre 
ritmurile africane șl 1 
dansul modern ; to
tul iTOtarlze.izfl, In 1 
interpretarea lor, pre
ocuparea pentru o 
maximă expresivitate 1 
a mișcării.

Este semnificativă 
șl relevabilă, totoda
tă. prezentarea unor 
momente de artă sin- I 
tetlcă, tn care deotă- 
șurarea simultană a 
dansatoarelor, a or
chestrei șl a soliștilor 
vocali oferă un ar
gument suplimentar 
pentru o caldă apre
ciere In adresa aces
tui ansamblu lină- șl 
entuziast. Fără îndo
ială., cele 22 de spec
tacole. prezentate In, 
diferite localități din 
țara noastră se vor . 
bucura de Îndreptățită 1 

serioasă atenție și apreciere a 1
muzicală, marelui public.

acea Maria SAVU (

tenie! dintre poporul 
.1 popoarele A- 

frlcfl Centrale", „Tro- 
ora- 

__ I _____ capi
tala republicii). „1 De
cembrie* (dedicai ani
versării Republici! A- 
frlca Centrală). „Ma- 

_____  r. __ lingă" ș-a.. a căror in- 
ropel. repuriind bine- terpretare colorată șl 
meritate succese.

Cele două specta
cole. care au avut loc 
In decorul natural al 
teatrului de vară „23 
August", au relevat 
nubitcului bucureștean 
melosul si ritmurile prin vocea sa 
specific africane, tre
cute prin filtrul mij
loacelor de expresie 
modeme.

Datorită unei aten
te selectări.
mul nu a 
discrepante 
narea unor 
noscute șlagăre Inter
naționale (din reper-

temporone
1 în fl in la tă .

Bangui, prin 
ala Iul Cha-

(

Muzeul din

progra- 
prezenlat 
In allcr- 

blnecu-

convingătoare a cu
cerit publicul.

Ca soliști vocali 
“s-au distins : Charlie 
Penrlere — sensibil, 
cu un temperament 
ardent. Evofeo Evls. 

, . . _ caldă,
penetrantă, precum șl 
A. Antoine Mateson. 
D. Anatole Doris.

Succesul formației 
este justificat s! de 
prezența celor 11 In
strumentiști dlspu- 
nlnd de o serioasă 
pregătire
Kră de care n-am fi 
putut constata t„„_

f

farmacie
în Sibiu, piața 6 Martie nr. 

26, se află o clădire veche da- 
tind din secolul al XVlI-len, 
Pc vremuri, clădirea a adăpostit 
o spițerie. Trecutul șl valoarea 
ei arhitectonică deosebită au 
determinat începerea lucrărilor 
de restaurare, urmlnd ca in in
cinta sa afi se deschidă un 
muzeu al farmaciei. Astfel, 

« după ani șl an! de zile, clădi- 
I rea rlbtana iși recapătă vechea 

funcționalitate, lucru care, fără 
Îndoială, va conferi un plus de 
Interes exponatelor muzeale.

Rubricâ redactata de i 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți eoreipondenții iȘdnleîl”
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Astfel, au fost terminale și predate beneficiarilor 
lucrările de construcție la fabrica de nutrețuri comatului ■

■ duri fixe cu 4.13 lei. Au fost asimi
late. de asemenea, noi mărci de b-ț 
țeluri. Iar ppnderea oțelurilor car- ■ 
bon de. calitate pi a oțelurilor aliata 
au ajuns la M In sută din totalul pro-

Zona industrială a lațului s-a îmbogății cu- un nou 
■obieciiv industrial. Fabrica ele nuire|uri combinate. Aici 

se produc zilnic circa 350 tone furaje
, , ■ ■' ’• l,
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rolo : M. Amlrecreu

(Urmare din pag. I)
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țarc, randament slab 
al radiantului ; I..
plus, nu do puțina

spori cu 1,3^ 
lei pe an. 
i socoteala

provocata de apariția pe 
piață a produselor depre
ciate. ’

— Am aflat că. o . parte

i isr' >

8
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Secvență de muncă la Uzina „Republica” din Bucuroșii, unde numai în 7 luni din acest an s-a realizat pesle plan o producție in
valoare de 23 milioane lei

SClNTEIA — slmbăfă 26 august 1972

kl 
t 
,jfel
s'.

ÎN ADUNAREA GENERALĂ A SIDERMȘTSLOR HUNEDORENI

în adunarea generală a reprezen. 
teniilor oamenilor mundl din Combi-:, 
natul siderurgic Hunedoara (care a 
amt loc cu clteva xlle In urmd, dar 
a cărei relatare o publicăm pentru 
eemnificafîa valoroasă' a acestei adu- ' 
nărO s-a reliefat puternic faptul 
ca sub conducerea comitetului' do 
partid, comitetul oamenilor mun
cii a asigurat. organizarea șl coor
donarea mal bună a activității de 
producție, de nprovLzionare și des
facere, de folosire, judicioasă a mij
loacelor mnIertate șl f‘.r.ancfa-<: alo 
combinatului în vederea îndeplinirii 
șl depășirii tuturor indicatorilor de 
plan, creșterii eficienței Întregii ac
tivități economice. Astfel, a fost 
posibil ea în primul semestru al' a-, 
riulul-sidcrurgiștl! din Hunedoarasă 
realizeze suplimentar 30. milioane Iei1 
ta producția globală, G3j milioane lei 
ta producțla-marfă, BL milioane lei 
ia productfa-marfă vîndntă ți înca
sată, 30, rpllioane loLbeneficii, să re
ducă cheltuielile la o mie de lei pro- 
ducțle-marfă cu 3.39 lei, ;eă crească . 
rata rentabilității -cu 438^10 sută, tar 
acumulările bănești fa o mie lei fon- 

• duri fixe cu 4,13 lei. Au fost asimi
late.. de ascmeiaea, noi mărci de o-' 
teluri, tar pț>ndeî__\.;j2j.4-"- - ::r 
bon dc calitate și a oțelurilor alta.- 
au ajuns In M in sută din totalul pre 

\ ducțlci de oțel.
Exprlmlndu-șl- hotărirea de :a în

deplini înainte de termen actualuj 
cincinal șl de a amplifica’ dimensiu
nile realizărilor de plnă acu.m, par- 
tlclpanțll la dezbateri au aduș In 
prim plan neajunsurile care afectea
ză Încă desfășurarea normală a pro
cesului do producție, prin lichida
rea cărora pot fi puse în valoare 
importante rezerve Interne de creș
tere a producției și ; a eficientei 
economice. ■ .
.—.Faptul că pînă.fa prezent co- 

lecâvuT nostru a 'dat pasta prevede
rile ptanulul mai mult de 13 000 tone 
oțel și paste 12 milioane lei econo
mii, ia prețul, de cost — sublinia 
maistrul ojdlaf Victor Petrolescn, de 
lă oțelărla nr. 2 .ește Îmbucură
tor, dor. cl .nu tnal este eatiafăcător 
în continuare, clnd trebuie să abor
dăm cu multă răspundere . sporirea 
proprietăților fizice șl mecanice ale 
oțelului, incit acesta să satisfacă pe 
deplin - exigențele unităților in- 
duBtrlel -constructoare, de mașină Ca 
atare, atragem atenția cbbiiletulul ■ 
oamenilor muncii ' asupra necesității 
soluționării definitive a proSlcmei 
fierului vechi, precum ?: a trahsfor- 
taării mașinilor' do - țnrjoreș De ,a- 
semenea,' considerăm de vitală Im
portanță, pentru unul .1973, cuprinde- .] 
Aa în planul de reparații, capitale; a i 
liniei de rulare deria;tatfn(^rnMej|do " 
turnare, precum sPa llMilOr'de.con
tact, intruclt gradul avansat de uzu
ră al acestora .ne_.creează -multiple 
necazuri. Aceeași" cerință ,se ridică 
la linia fontei din hala cuptoarelor. 1 
Mal amintesc alei șt nemulțumirea 
colectivului' nostru; față; dri' direcția 
mecanică. Intruclt, In acest an. timpul 
de : reparații' a fost dcspășlt la a- 
proape toate cuptoarele noastre — 
ceea ce însqâmnă pierderi de ca
pacitate de producție.

— Deși avem rezultate frumoase 
— spunea In Intervenția sa furnalu
lui Nicolae Mărculeseu, Erou ni Mun
cii Socialiste.— trebuie totuși să n- 
răt că In activitatea noastră au exis
tat, o zeamă; de deficiențe, prin În
lăturarea cărora am fl putut prfalu--' 
ce, in plus, față de depășirile ăclua- 
lh, 'circa‘4000 tone fdn'ă. Este1 vor
ba. îndeosebi, do .opririle, și stație- 
iiărilo prelungite ale agregatelor, de, 
abaterile de la tehnologiile do ,fa- 

ib-Icație. Informez adunarea 5 că în 
iltimlna recentelor sarcini' ăle'Con-

(Urmare din pag. D

fcrlnțel Naționale a partidului, con- viață hotârirllo Conferinței Națlonh- 
duccrea- secției -noastre a acționat- le a •partidului, precum și preocu- 
ferm-In'acest sens și slntem pe- ca- parca permanentă pentru vnlorifice- 
lea cea bună. Una din ■ problemele rea multiplelor rezerve de creștere 
cele mai Importante care ne frămin- a producției de metal șl;de sporire

ADUNĂRILE GENERALE
S-AU ÎNCHEIAT

Timp de mai bine de trei aăptamînl s-au desfășurat. In unitățile eco
nomice adunările generale ale oamenilor muncii, care au analizat pro
blemele majore ale aciiviiățll ficclrul colectiv și au stabilit cele mai 
potrivite măsuri menite ita asigure transpunerea în viață a sarcinilor 
economice fundamentale trasate de Conferinț* Națională a partidului. 
Caracterul lor profund de lucru a prilejuit, în numeroase întreprin
deri, dezbateri fructuoase asupra problemelor șl sarcinilor economice 
majore ale Îndeplinirii și ,depășirii planului pe acest an și ale bunel 
pregătiri ă producției anului viitor,, dovedind hoiărirea fermă a mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor de a face total pentru . perfecțio
narea continuă și ridicarea calitativă a activității economice.

Manlfesllndu-șj activ lnlfiatlv*, competența șl capacitatea crea
toare, cu convingerea că In dubla calitate pe care o au — de proprietari 
al mijloacelor de producție și de producători — se simt răspunzători 
pentru buna gospodărire șl rezultatele Întregii aetlvltățl a întreprinderi
lor, oamenii muncii au făcut în adunările generale mil șl zeci de mii de 
propuneri interesante, de utilitate certă peniru îmbunătățirea diferite
lor laturi ale acllvllăfil productive, peniru fructificarea unor.Importante. 
rezerve Interne, peniru asigurarea încă din aeesi an a unor depășiri 
siibslanfiale ale planului, care să contribuie la realizarea cincinalului 
înainte de termen, notărilor peniru eficiența acestei mari Investiții de 
glndlre și de inițiativă a maselor largi de salariați este acum pasul 
următor pe care trebuie să-l facă comitetele oamenilor muncii, adică 
finalizarea operativă șl Integrală a tuturor propunerilor făcute în • 
adunările-generale. De aceea, In fiecare'unitate, sub directa’îndru
mare a organizațiilor de partid, trebuie să se acționeze eu fermitate 
pentru transpunerea în practică a programelor de măsuri' adoptate, 
îmbogăți ie pe baza propunerilor șl ideilor valoroase desprinse din 
dezbaterfa Numai așffel adunările generale ale oamenilor muncii Iși 
vor Îndeplini întocmai rotai lor de for al conducerii colective, prin care 
elosa muncitoare participă In mod organizat 1* conducerea activității 
economico-soclalc din întreprinderi, ta dezbaterea șl soluționarea pro
blemelor legale de îndeplinirea șl depășirea planurilor de producție.

iilfi-. li ’.'sț ! U'"” ii V î''' ’ '! ■ !■' •

tă în prezent șl pe caro o supunem 
atenției comitetului oamenilor mun
cii : șl ministerului noslru — profl- 
tlnd de prezența tovarășului ministru 
adjunct. Ștefan COMtantlnescu — 
osie asigurarea condițiilor , necesare 
phnlru apropiata -punere In funcțlu- 
nș a'furoaludul’ijf.jS !(n,r.f; .așo, cș/n» 
dm antinfaț; la'23 ah&toîfțai'/oîLaprins , 
focul și la aceit, furnal care ta iittfa, 
deci, Jn funcțiune Incinte dc termen)- 
în acext sens amintesc că nu stăm de 
Ioc bine cu asigurarea j mijloacelor 
rulante aferente noii ' capacități 
da; producție (la data adunării) : 
din cele 0 vagoane complete au so
sii doar 4, Iar din oalele pentru fon
tă nici una, din cele 18-vagoane-șl 
oale peniru zgură au sosit doar 10 
șl.''.respectiv,-.6 bucăți. Or. dacă a- 
vem in vedere că numai pentru, zi
direa și uscarea fiecărei' oale ejnt 
necesara 30 de ore. este limpede cit 
de Importantă este această pro
blemă. ,■

în cuvlhtul multor participant! la 
discuții șl-au găsit locul cuvenit și 
problemele referitoare la stilul de 
muncă ol comitetului oamenilor 
muncii. 1a relațiile ‘combinatului șl 
centralei, fathistrtaie cu aparatul mi
nisterului de resort .

— Realizările amintite ale! — spu
nea Inginerul Ionel Dobrin, director 
comercial — reflecta P.del 'abnegația 
șl pasiunea cu caro întregul nostru 
colectiv s-a angajat să traducă In

a eficienței economice. Pe lingă aîțl 
factori, succesele obținute slnt Indi
solubil legato șl de continua perfec
ționare a stilului de muncă al comi
tetului oamenilor muncii, de selec
ționarea atentă și ancorată în rea-

Hîate a problemelor, de afiîudLnea 
principială șl critică In discutare® șl, 
elaborarea măsurilor' șl hotăririlor. 
Consider că esie necesară o pre
ocupare mal mare din partea co
mitetului pentru armonizarea acti
vității tehnice’cu cea economică, aist- 
fei incit orice progres In domeniul 
tehnic să se regăsească In rezulta
te economice superioare, in consu
muri mai mici. In sporirea valorii 
de Întrebuințare a metalului. In re
ducerea necesarului de mijloace cir
culante; a cheltuielilor Indirecte. 
Pentru aceasta cred că trdbulc ridi
cată pe, o treaptă mnl Înaltă funcția 
și personalltniea cadrelor economice, 
în altă ordine de idei, se impun și 
unele măsuri pentru perfecționarea 
raporturilor noastre cu organele din 
afară șl. în primul rind, cu aparatul 
ministerului.

Cu ncheași responsabilitate pen
tru perfecționarea întregii activități 
de viitor au vorbit In cadrul adu
nării generale, șeful secției bluming 
— semifabricate. Inginerul Petru Da- 
zăr, lăcătușul Nieolac Buriîcâ, mais
trul oțetar Nlcofae' Avramescu, ing, 
Lciiția Cioroirn.ru, electricianul Tibe- 
riu Nttggy șl alții, subbrdonlnd cuvlh- 
tul lor ideii de bază conturate In 
adunare, in sensul gdoptărir unor mă
suri tehnice șl organizatorice care 
să asigure, realizarea, încă- din 
trimestrul pateu ol acestui an, 
a nivelurilor, de producție, de ca
litate șl de costuri propuse pen
tru anul 1973. Și trebuie spus că 
acesta măsuri, caro și-au găsit, de 
fapt, locul în programul aprobat de 
adunarea generală a reprezentanți
lor slderurgiștllor hunedorenl. in 
bună parte nu intrat- In sfera mate
rializării încă înaintea adunării ge
nerale, ele fiind conturate Încă din 
adunările la nivel de secții șl sectoa
re. Așa se explică că realizările sl- 
denirgiștllor din primul semestru nl 
anului au fost majorata In Iulie, ast
fel Incit cumulată pe primele șapte 
luni .producția suplimentară a ajuns 
să fie de 1 715 tone cocs metalurgic, 
110 C©0 tone minereu aglomerat. 
12 323 tone fonta, 1(1 (®0 tone oțel 
și peste 11 GTO tone luminate finite. 
Acestea slnt mărturii fapUco ale 
hotărîril ferme tp BlderurglștUor hu- 
nedorenp de n îndeplini înainte de 
termen sarcinile actualului cîndhaL

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteîî

IH CONSTRUCÎÎILE AGRO-ZOOTEHMICE
7 ■- ' : • V

GALAȚI. — (Corespondentul ^Sdiitell* T. Oan- 
cea) : Sub denumirea nouă de I.C.A.Z. Galați, în- 
toeprinderca de construcții agrozootehnice nu este 
prea cunoscută. Clnd L se spunea I.CtO.IL, sau 
întreprinderea 7 constoucțil-montaj Galați cartea 
sa de vizita era bine cunoscuta. Dar șl s-ub r.oim 
titulatură I-C.A.Z. și-a' doblndlt un binemeritai 
prestigiu prin noile construcții realizate In nume
roase localități ale județului. Chiar dacă Întreprin
derea de construcții agrozootehnice ar fi executat, 
după reprofilare, numai o singură-lucrare de mări
mea șl importanța noului combinat pentru pul de 
came ..Av!cotao-Ctalați șl lo*. ar fi ridicat prestlaiul 
colectivului de muncă de'aid Aceeași Întreprindere 
o realizat obiective — Complexul de sere șl răsad
nițe Baraca, alimentarea cu apă a orașului Galați, 
abatorul din Golațf șl multe altele. lavă că. recent,' 
I.C.A.Z. Galați — după cum ne informează iovâră- 
șul Zaven Altunlan, inginerul șef al acestei între
prinderi — a obținut succese remarcabile în scurta
rea termenelor de execuție 1a o serie de-oblectlve.

blnate de la Galați, la' stațiile de uscat furaje verzi 
da la Tecuci șl Tuluccștl, precum și la noun „capa- .. 
citate de producție a intrcprlnderll de prefabricate i 
din beton-Gotați.

, 'A

inițiative valoroase născute în 
întrecerea socialistă din acest 

dispunem pentru îndeplinirea afa_ Dacă Insă în Intreprlnde- 
cinclmlului înainte de. termen, rile în‘ care s-au declanșat aăe- 

Cu toată energia ee cer con- menea Initiative rezultatele au ' 
centrate .eforturile șl Bprc di- fost dintre cele mai favorabile, 
minunrea mid accentuată ! a nu aceiași lucru se poate, spu- 
chelluleillor de producție, in, ne și despre unitățile Învecinate 
primul rind'a celor materiale, sau alte unități din sectorul 
în pofida-bunelor'rezultate ob- sau ramura respectivă. Din pă- 
ținutc In întrecere' de o scrie cate, o scrie de Inițiative slnt 
do Întreprinderi, se constată și puțin cunoscute, după cum pu- 
In această privință o inconsec- fin se face șl pentru generall- 
vență, pe ansamblul unor cen-, zare* tor. Este un prilej deosc- 
traie «industriale Ir. regi s’, rin- bit oferit de Întrecere, pentru 
du-se depășiri nejusUficate do luarea unor măsuri sistematice de 
consumuri specifice * la unele către conducerile centralelor și 
materii prime șl materiale de . ministerelor, Împreună cu unlu- 
bază. Numai Ia întreprinderea nlle sindicatelor, pe rămuri, ,In 
mecanică do utilaje din Med- vederea extinderii unor Inlfia- 
gldta s-aii consumat In pluș 130 tlye de certă valoare, generall- 
tone de metal datorita rebuiu- zării experienței înaintate aca
rilor din primul semestru, tar mulate de. către colectivele 
la Uzina de vagoane din Dro- .fruntașe în întrecere.
bota-Tr. Severin peste 2C4) de întrecerea socialistă pcmteu 
tone datorită utilizării de alte depășirea planului pe 1072 șl 
materiale decit cele prevăzute ridicarea calitativă a întocmi 
in documentațiile tehnice.' Iată activități economice este In pil
de ce, pa toate treptele organl- nă desfășurare. Flecare colec- 
zniorice — do la Întreprindere tiv de Întreprindere să-și facă 
și centrală plnă la minister — in continuare un tiilu de cinste 
so Impune luarea de . măsuri . din realizarea exemplară a pre- 
hotârite pentru raționalizarea vederilor planului și a angaja- 
consumurilor materiale,- peniru mtntelor, cu convingerea că In 
întărirea controlului și discipll- acest mod tși aduce o. conitolbu- 
nei In acest domeniu, pentru țlo însemnata la îndeplinirea șl 
Înlăturarea și prevenirea imo- depășLrca sarcinilor de dezvol- 
blllzărllor în alocuri suprandr- ; tare economică a țării in aceri .. .. ...----- ------ nn Organele'și organizațiile de

lomicoase. parl.ld.au îndatorirea să acorde
rezultatele obli- întreaga atenție desfășurării în- 
n, colectivele do trecerii, aplicării In viață de că- 

n întrecere, toc conducerile întreprinderilor a 
s- ——11 -v— «.îa p.--.>«-5 ei/Irxratra Im

gia se cer con- menea inițiative ■ rezultatele au ' 
fost dintre cele mai favorabile,

materiale decit cele prevăzute 
în documentațiile tehnice.' Iată 
de ce, pa toate treptele organl-

nei în,acest domeniu.

matlve, lichidarea tuturor chel
tuielilor necconomlcoase.

Consolldlnd t.„~_.
nule pină acum, colw,u,<»i»:,u« -——; , .. ...
șantiere, angajate în întrecere, tre.conducerilo întreprinderilor a 
vor trebui să acționeze cu in- programelor de măsuri adoptate 
treaga răspundere pentru în- de recentele adunări generale 
depllnlrea ritmică » planului de ale oamenilor muncii să mo- 

(lurklelor bllizeze puternic forțele și cner- 
- - giile creatoare ale colectlvelo-

penfru. ca activitatea din lunile 
următoare să fle șî mai rodnică, 
pontau-ca întrecerea in inllm- 
plnarea aniversării proclamării 
republicii să marcheze noi șl 
strălucite succese in efortul l_n- 

—itru indepil- 
‘ >. de

Investiții, scurtarea
de, execuție șl reducerea costu
lui lucrărilor pe șantiere ;;de 
asemenea, trebuie intensificată 
preocuparea prolectanțllor in' 
direcția asigurării Încă prin 
proiecte, a condițiilor de spo
rire a eficienței .investițiilor, 
astfel ca de ta fiecare leu In- tregului popor pentru n< 
vestit 6ă se obțină un volum . nlre» cincinalului Înainte 
dl mnl mare de producție șl termen - imperativ ni nccele- 
ncumulărl bănești. răHl dezvoltării economlco-șo-

Am relatat pa larg. In, timpul .etale a patriei noastre socta- 
respectlv, despre o serie de liste.

marțului. Noi aveam 
tractate asemenea sortimen
te (cosii ță cu fasole sau 
mazăre, tocană de legume, 
vinete în ulei, pilaf cu car
ne do porc etc.) în canJitâțl 
suficiente. Cu materiile pri
me 'folosite Inutil ia aceste 
produse necon tractate ■ de

corllcalfi. Firește, nu noi, 
1 comerțul, slntem vinov’ațl... 

După cum lesne 'se poate 
observa, nimeni nu . pare 
vinovat pentru faptul că 
mal lent sau mai puțin 
lent, dar In mod sigur, zeci 
de vagoane de marfă se 
degradează. Un vinovat e- 
xlstă insă, iar stabilirea Iul 
este de competența foruri- 

. chemate sAnoi șl neceruta pe piață sa lor In drept,
puteau realiza alte sorit- stabilească răspunderile 

•/mentei ij&isîent. precise, care trebuie ®â
dc consumatori. Pe de altă existe in ncert „ping-poâg" 
parte cutiile (conservclor-
batasl — n.a.) — ih fapt _________________________balast — n.n.1 — ih fapt 

‘ inari cantități de 'tablă 
adusă din import cu 
valută. — . or. îl . putut 
avea o altă . destinație. 1

Producătorii Insă nc-au pus |
In fața Unul fapî' impllnit. n j-a
Aveam de ales Intre două 

.alternative : . să . refuzăm 
conservele produse fără ce
rere, lăslndu-le să se dears- IH
deze In depozitele fabricilor, g
ori eâ le primim, căattnd 
căi suplimentare da, desfa
cere. Am alea a doua al
ternativă. Desfacerea osie 
Insă extrem de 'entft.

...Ce se InllmplA. oacft nn ■ 
produs alimentar ore des
facere „extrem de lentă" ?

— Opțiunea minlsleruiuî, 
menită, evident, să punâ in 
circulație șl să. vaJbcîflcc 
produse realizata fără con
sultarea cornierțului, a pieței 
— apreciază tov. Alex. Bur
ton, directorul comercial al 

‘I.C.IIA București ne-a 
determinat să acceptăm cir
ca 120 tone de conserve. Din 
păcate, cu toată bunăvoința 
noastră, n-am putut comer
cializa decit vreo 3d la BÎiiă. 
din ctuiUlalc. Peste 80 de 
tone au fost rclumale. fur
nizorilor. Da ce ? . Marfa 
produsă inulfi, stocată prea 
multă vreme, nu mal cores
pundea normativelor.’ Iată 
clțlva- „protagoniști" la II- duse, 
vrerea unor produse nece
rute de, nlme.nl : Fabririle 
de' conserve Tiirnu Măgurele 
șl Fetești (au livrat 120 (KM 
cull! de costiță cu fasole —

. cu gust șl miros modifica- ________ __
te) ; unitatea similară din transportate în condiții Ini- 
Cnrnral — 33 OM eiitil — car
ne do porc cu mazăre do- .

Dați milionul? 
Dăm betonul"

duce la 43 W0 mc. 
Pentru a convinge or-sj 
ganelc! bancare de 
îe-ciul-1 propunerii, ser-, 1 
viciul de resort ar 1 
I.J.C.M. a umflat 
cltevn cifre. încerclnd., 
să demonstreze că vs-. 
loaroa producției Rto’-’' t 
bale va 1. 
milioane lei 
Numai că ___
de acasă nu s-a poirfa / 
vil cu cea de la li:ai-. "V 

Hecalcullndu-sq„ J 
prețurile dc fabricație 2 
șl vlnznro a betoane-S*“ j 
lor a reieșit că nici- \ 
măcar producția pre'-L \ < 
văzută prin document" .< 
tațta Inițială nu se va^-țj 
atinge. Caro mal este / 
atunci eficienta exlln-" J 
derii de capacitate ?’’ J 
Conducerea 1..I.C.M. a J 
rămas însă mnl de-;- C 
parte „pe poziție", I C 
susUnlnd sus șl ture : <
„Nu ne dnțl alte 2 m!-(.^ i 
lloane lai, nici noi nu "' J 
atingem capacitatea':'. -J 
proiectată". SI. după".' j 
rezultatele obținute.; J 
ptnă acum (sub 50 taa.nșj 
aulă) se pare că se < 
țin de ■ cuvlnt. Rcgrc-"'" •< 
tăm că, .din lipsă de... <
spațiu, nu putem Bă a- j 
dresăm felicitările cu- j 

la venite pentru afitn 1 
jcrupulozitata față da J 
cuvsnml dat. ; 5

. ■ '•» 4

Cu trei ani in urmă, 
întreprinderea jude
țeană de conslrucțil- 
mbntaje Vliceă obți
nea aprobările de ri- 
gonre. inclusiv fondu
rile necesara, pentru 
executarea unui poli
gon de prefabricate 
din lwton. Insă după 
un start promițător a 
urmat un finiș... rem- 
promițător. Nici azi. 
după doi ănl' de la fn-‘ 
trarea in funcțiune, 
n-au fost incă , atinși 
parametrii proiectați, 
în această situație 
mal marii întreprinde
rii s-au glndit să jon
gleze cu alte docu
mentații pe 1a trucursa- 
ta județeană a Băncii 
de Investiții. „Mai a- 
probațl-ne 2 milioane 
lei cn să extindem 
capacitatea existentă" 

au solicitat, el. Dea- 
.pto ce extindere este 
vorba ? Să explicăm. 
Capacitatea proiectată 
inițial prevedea reali
zarea unul volum de 
Î2O®O mc pe an prefa
bricate șl 4fl OttO mc 
beton mar făt Prin ex
tinderea - propusă sa ■ 
menționează că pro
ducția de prefabricate 
va crește pină l_ 
15 (JitM) mc. în schimb 
cea de betoane se re-

Termometrul invers
> ori se produce aprin

derea vagoanelor. Un 
colectiv a proptu: un 
alt procedeu de dez- 
ehețare a minereu--? 
lui, bazat pe folo-r- 
sire a aburului rezlri- 
dual. Cltevă avantaje': 

‘-ala noului procedeu 
— reducerea cu 1Ț, 
la siilâ.. a consumului!, J 
de combustibil ; redu-J-' 
cerea cu 23 la sulfi. j 
a timpului de stațlo^™ 
nare a vagoanelor. Lu- .. 
entroa a - fost Inloc-Ț 
mită și predată spre' /

..,-iuiuL.trecut- Si da»..-.; 
atunci... tăcere. A tre
cut tarna, clnd se 
putea experimenta 
procedeul, a venit șî 
vera Iul 1972. va treed 
ji ea, șl, la iarnă, lac . 
vor— arde vagoanele: 

Aceasta . stare de 
lucruri lasă pe toată 
lumea... rece, acum 

-Căci 
precis va produce. 
mult... năduf prin 
Ianuarie.

La Galați, termome-

După cum se știe, 
omul gospodar ișî 
face fanta căruță șl 
vara sanie. ‘ So vede 
treaba că de clnd nu 
mni folosim ața . des 
căruța, Iar sania, din ■ 
lipsă de cal sau ză
padă, nu ne mal face 
trebuință, am uitat 

' plnă și proverbul. Nu 
știm dacă tontă lumea 
l-a uitat, dar, precis, 
la' Combinatul siderur
gic din Galați există 
unii tovarăși’ care nu 
mnl știu ncejțslă vorbă . 
băirlnească. S3 vedem 
deci, cum stau lucru
rile.

In timpul Iernii, mi
nereul de fier nece
sar combinatului, adus 
in vagoane, îngheață 
bocnă. Pentru a fi 
descărcat, este ' trecut, 
pe o rampă de dez
ghețare. Sistemul e- 
sislent pentru această ■ 
operația — încălzirea---- -—
cu radiant — prezintă In mijlocul verii? Căi 
riteva Inconveniente:' 
timp mare de dezghe-

■ '» 
in

De vină sint Newton 
și cu legea gravitației

La irigații apa tre
buie să curgă prin că
dere din canalele prin
cipale in cele secunda
re și de aci la plante. 
Această' regulă efemon- 

. tară a fost Încălcată de 
del care nu construit 
sistemul.do irigații de 
la cooperativa agricolă 
Vilccle, județul ialo
mița, • undo apa nu 
poate curge din ca
nalul principal In 
cele secundare. ' ------ - —. -- --

A trebuit să sc în- fercnfde de • nivel,'s
staleze patru moto- n-avea aparate dc mfl—
pompe pe rambleu! surat, n-nvea
canalului, caro trag molopompe.

’ ■ ■ . . ur ca vaca în
pompînd-o cu 
pompa.

Cit privește lriga- 
țlllo de ta Vilccle, de
sigur, nu există decit 
un singur vlnovas-.i.. 
legea gravitației. Poâ- is» n_a

de
veni

- 1 ' ' .1 ’ ' ■- ij Si’S’--1',

alte cooperative" —*n«'țr’ 
• lăinuraște ing. V. Dur,X ’ 
mitrescu, - directorul^.
J.EXU.E.G.A. Călă-”- < 
ruși. Cooperativa a Irte^Xț 
gat plita acum numniJ.r„( 
jumătate din suprafața ■ , 
amenajata, . deși J plnn- ”,“". 
tele cer mereu upă.'t, ; 
Debitul e. Insuficient.. ’ 
Erou! iul Creangă șa-'’'1 

. încercat să urco pa’.' < 
scară vaca In pod 
mănlncc Unul. El nu-sb-’u 
chinuia mintea cu dl-ț;^

„„ 
nici '

Altfel,, 
pod; ‘ i 

moto- i

optime In consum. Direc- birocrația celor chemați să 
torul întreprinderii pentru -valorifice bunurile.

'.^jnibSta 10 august .O
ploaie .măruntă, deasă, că- -■■■-
dea peste stivele cu legu- din legume- se degradează 
me .„depozitate" sub .cerul .
liber. Degeaba au acoperit 
cooperatorii marfa, vintul 
puternic smulgea foliile de

‘ polietilenă 'protectoare'. în — Cred că știu ta ce vă 
fața noastră sc află pesta’’ referiți, e vorba,, probabil, 
100 de tone de legume caro -- 7
așteaptă do circa, o lună să \firteju. No! avem obUga- 
fic ridicate de I.P.V.LL.F. Jta prin contract',să luăm 
București. lri august 10 tone șl 23 de (

tone în septembrie. N-am ( 
. __ limt In cele din urmă o

is-^wrsaaiai să preluăm toată n’.arfa.
Dar de ce hu.‘pf6dus mal ’ 

ff a mult, de ce au recoltat , j
mnl devreme ? SI, apoi, ( 

® contractele slnt contracte, .
. trebuie respectate, nu ?

Desigur, obligațiile con- '
tractualc nu pot fi Ignora- <
te. Dar acest an a fost mnl <
bogat, s-n produs mnl 4
mult — fapt ce ar trebui 4
să no. bucure pc toți. Or, ,
după optica de mai sus, .
producția aceasta supllr '
montară pare o pacoste. '
Nu credem că este .,0 l
vină" dacă unele coopera- <
live au produs mul mult, <
sau dacă. potrivit cu <
timpul optim, au recoltat .
mai devreme : nu credem .
că In Mcmenea cazuri el- ’
nova so ponto prevala cu ’

• strictețe de litera contrac- J
tulul — mal ales clnd nici <
pe acesta nu-1 respectă In (
ce privește termenele dc 4
preluare. O producție mai ,
mare a fost, desigur, reali- .
zată cu eforturi mol mari ’
— cărora trebuie să le co- ’
respundă nu o tratare 1
rigid-blrocrnllcă. el eforturi <
sporite șl fn sfera desfa- ,ț
cerii. <

Înainte de a pune punct . 
acestor Însemnări, stern’ să 
subliniem încă o dată dato- ’
rla fiecărui muncitor, șpe- •
clallst, cadru de conduce- <
re dlntr-un sector sau al- (
tul de a veghea cn legu- (
mele șl fructele, produse (
sezoniere, să fie mnl bine .
gospodărite, fiii In desface
rea directă, fie ta conser- ’ 

__ I vare. punlndu-se capăt cu < 
poate să nu fermitate manifestărilor de (

nemulțumirile neglijență șl risipă.

producția, valorificarea șl 
industrializarea legumelor 
șl • fructelor’ București ne 
pune ta dispoziție o lungă 
listă cu furnizori care nu 
„pompat" de ta clmp spre 
magazine marfă ne-cores- 

’'bunzăloare. De Ini , Drftgă- 
ri&ștl-OIt, de pildă, au sosit 
două vagoane cu pepeni 

.verzi, din care 40—50 la 
sută — stricați ; C.AJP. Bo- 
llnllriu a livrai ci leva mii

s

wz

IS

oi explicațiilor dintre cen
trală și comerț. S-ar cuveni, 
totuși, o precizare. Firește, 
ar fi fost mult mal . bine 
ca fabricile da conserve să ; 
producă ntimal acele sor
timente contractate, cerute 
dc populație ; dar devreme 
ce n fost, insă, realizată o 
anumită cantitate de pro
ducție, credem că punerea 
el in circulație — desigur 
cu respectul strict ni nor
melor sanitare — nu mal 
poate intra in discuție. Tre

ia tur- . fade găsite cu mai multă 
Marfa sUnibițâ căile do valorifi

care, canale de desfacere 
pentru absorbirea acestui 
însemnat surplus de pro-

L-egumelbr șl fructelor — 
o știe orice producător, ori
ce gospodină — nu le tre
buie decit dleva zile pen
tru depreciere. E de ajuns 
sâ treacă momentul optim 
de recoltare sau sfi fie ,-----... ---------
___ ,,........... ... __ podari, dornici să smulgă 
proprii, cn produsele să nu pămlntulul cit mal multe
mnl poată intra In eondiții roade, intră In conflict cm..

de kilograme de roșii șl...  ......   — Am contractat cu 
ceapă depreciate In proper- LP.V.I.L.F.. 33 do tone de 
■'..... "....".........’ --■» -__ • usturoi, spune președintele

CiA.P.-Virieju; Anul agricol 
a fost favorabil, am efec
tuat tonte lucrările la timp, 
drept urmare producția ob
ținută este de 52 de tone. 

, In loc să se bucure de re
colta bogată,"s-o preia și 
s-o pună ta adăpost, bene
ficiarii noștri abia dacă ri
dică cite 5®0 kg pe zi. Do

pentru că nu sini preluate 
la timp de comerclanțil din 
subordlnea dumneavoastră. ■ 
Este adevărat ?

— Creți că știu la ce vft 
ii.i.k.i .... ■ mi nu, pmiMMll,
de usturoiul de la C.A.P.

. pompe pe
’ apa zî șî noapte. Așa'
’ se duc po apa sîmbe-
> tel tone de molo-
i rină, munca oame-
> joilor. Și toate aces-
, tea sa datorase unei
j grețcll de construcție.
. Se afirmă că nu se rl-
' dica apa fa cota maxi-
; mă. „Clnd canalul' e
I plin • cu npă se ‘ psate
I iriga și fa Vllceie,
. dar e riscant pentru

te și Newton, cd 
descoperi t-o ma i 
vreme., Dv. mal 
citiți și alții ? .

'Z

V
,0°/ ■In'

t'u, • .

ț!e de 5—31 la sută ; dc la 
Vidra a venit ceapă de- 
gradnlă do ploaie deoarece 
camionul g!l-B-5029) nu 
avea pretată ■ de protecție 
etc.

S-ar mal putea da șl alte 
exemple, importantă Insă 
ni se pare n fi' concluzia : 
unii producători dovedesc 
o condamnabilă nepăsare _   -?«?
față de bunuri obținute cu la 13 iulie șl plnă acum 
destule eforturi și cu mari 
cheltuieli materiale. Din 
cauza organizării defec
tuoase a muncii, a negli
jențelor, Însemnate cantl- .
tățl do te.Țume se depre- poziție 18. tone de cartofi,
rin zii pe clmp sau In tlm- 10 tone de ardei, dar n-au
pul transportului fără ca ncceotat nici un gram. Ziua
unitățile agricole, cadrele produsele slnt pirjollle de

au ridicat cam un sfert din 
cit avem. Am oferit 00 tone 
de ceapă, au acceptat 30 de 
tone șl au, preluat... circa 
12 tone,; le-am pus la dis-

acceotat nici un gram. Ziua
____ „__________________ .
de conducere, lucrătorii a- soare, noaptea le udă rouă, 
cestora -să se sesizeze, să 
la măsuri pentru a evita 
risloa. Sini Insă șl situații 
clnd producătorii, buni gos-

SiALLl V. itLFWpiiLH IV , UUH I LJGM,

_______ i iar ploaia lo distruge de 
itru a evita toi.

Ne-nrh adresat din nou 
directorului I.F.V.LL.F„ 
Constantin Manca, care, 
credem, nu 
cunoască

La Rupea, județul j 
Brașov, se află In curs 
de . construcție un 
complex interccopera- 
tist pentru ingrășorea 
taurinelor. Aici urma 
ca, încă de ta Începu
tul lunii Iunie a.c., să 
fie date în funcțiune 
halele din faza intii 
destinate creșterii vi
țeilor mici. Lucrările 
slnt Lnlirzlate. Iar ha
lele resp-ecilvq nu 
slnt guta nici acum. 
De asemenea, nu exis
ta nici o garanție că 
se vor realiza preve
derile cuprinse In 
pionul do 
termina . 
halelor din faza a 
doua cu termen 
noiembrie a.c.. 
prinderea de 
strucțl! locale 
lingă Consiliul 
lor județean 
promite încheierea lu
crărilor pentru anul 
1973. între construe- anotimpului

fe vițelușii 
la hala „nouă“

tor șl beneficiar re 
poartă discuții și asii- $' 
p.-.'t termenelor- dn ( 
dare în funcțiune care, ■ ( 
nu au fost corelate-de ;'ț 
ta bun început ' ' ‘J 

în prezent, pe șan- f 
tier so lucrează in J 
ritm de melc.Tin prin- ' ? 
cipal din cauza neasl- > 
gurărli forței de mur.-- j 
că calificate șl necatl-! ,ț 
fîcatc. Se spune șă ( 
vițelușii neștiutori care < 
trec pe lingă șah-'f 
tier se uită mirați lă ) 
„halele noi" ®l -nu lo ( 
recunosc. Nici nu au-- ) 
ce să recunoască, pep- J 
teu că după proiect' , A 
slnt prevăzute corii, ( 
gtrucți.i cu pereți, aco- -( 
peri? șl toate dotațlîleț T f 2- 
dar la Rupea nu exis- . ). 
tă rnal nlmlc din toata 
acestea. Poate că foru-;;..,/ 
rile de resort vor rn-,,.,-} 
zolva dilema vițeiușl- -.3 
lor înainte de ttoslțțși, / 
anotimpului friguros.^

-vațjsrXÎ

cuprinse
J. stal de a 

, construcția..

. 30
înlrc- 
Con- 

de pe 
popu- 

Drnșov

,i &

I
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Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste J
ț

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă 
rog să primiți, stimate tovarășe președinte, urări cordiale formulate atit 
in numele guvernului și al poporului chilian, cit șl în numele meu per
sonal, pentru prosperitatea cresclntlâ n poporului romfin, pentru strfnge- 
reaTontinuă a legăturilor de prietenie care unesc tfiri’e noastre și pen
tru fericirea dumneavoastră personală.

SALVADOR ALLENDE GOSSEN
Președinte al Republicii Chila

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a XXVIII-a aniversări ă eliberării României de 
sub jugul fascist, care a marcat Începutul revoluției populare antiimperla- 
I is te, deschizlnd o nouă eră in Istoria poporului romfin, comuniștii chilieni 
vă .transmit călduroasele io? felicitări ți urări de no! succese in construcția 
socialismului.

LUIS CORVALAN

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

- 7' ' " , 7 ' / 7 '

Cu ocazia sărbătoririi de către republica dumneavoastră a fericitei 
aniversări a zilei eliberări! Im! face plăcere să vă transmit In numele 
poporului ți guvernului peruan sincere urări pentru prosperitatea cres- 
clndtt a României șl de fericire personală Excelenței Voastre.

General do divizie
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peru

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

Cu ocazia zilei naționale. In numele poporului și guvernului Argen
tinean și al meu personal, îmi este plăcut să transmit Excelenței Voastre 
cele mal sincere urări de fericire personală, de fericire șl prosperitate 
pentru țara prietenă.

ALEJANDRO A LANUSSE
Președintele Republicii Argentina .

Exc^nțeîEale Demnului NICOLAE CEAUȘESCU
Ptif.ȘediT.iele Couiih'tdui t’a Stat al Republicii Socialiste România

Cn prilejul BÎ ’-fit-71 nAțloiisile a României, primiți, Excelență, în 
numele popoiulul .Uruguayan șl al meu personal, cele mai calde felicitări 

;7ri d-, p-.o;; ;Tllate și f «rteru personală.

JUAN MARIA BORDABERRY
Președintele Republicii Orientale 

a Uru^uapului
iMiirinlnsH k; IsțvtuF «•-. 7.-ni f>ir
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Excelenței Sale Domnului
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
, ■ \ f-• ; I ■ 7' . ' Pf " '. i'.A • ■ ; <’ t

Cu ocazia celei de-a XXVIII-a aniversări a ellber&ril României de 
sub Jugul fascist, permltcți-ml să vă adresez in numele poporului laoțian, 
al Frontului Patriotic din Laos, precum și in numele meu personal, Exce
lenței Voaslre șl prin intermediul dv. poporului român șl guvernului 
Republicii Socialiste România, felicitările noastre cele mal călduroase.

în decursul celor 20 de an! care au trecut, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, poporul român, cu tradițiile sale revoluționare șl 
cu înalta sa conștiință, a repurtat mari realizări In opera de edificare 
a socialismului.

în prezent. România a devenit o țară socialistă dotată cu o industrie 
în plină dezvoltare, o agricultură socialistă in continuă modernizare, 

, o știință și tehnică avansată, nivelul de viață al poporului într-o neîn
cetată ameliorare.

Poporul laoțian se bucură din toată inima pentru marile realizări 
ale poporului frate român șl-î urează sincer noi șl mari succese In opera 
de edificare a socialismului, contribuție pozitivă la lupta pentru nwn- 
țlnerea păcii în Europa șl In lumea întreagă.

Cu această ocazie, permiteți-mi să mulțumesc sincer partidului co
munist, guvernului Republicii Socialiste România șl poporului frate 
român pentru sprijinul și ajutorul său prețios tn lupta contra imperia
lismului american șl «genților săi, pentru edificarea unul Laos pașnic. 
Independent, democrat, unit și prosper.

Fie ca solidaritatea șl prietenia "între poporul laoțian șl poporul 
român să se consolideze cu fiecare ri mal mult.

Samneua, 21 august 1072

Prințul SUFANUVONG 
Președintele Comitetului Central 
al Frontului Patriotic din Laos

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

Cu ocazia celei de-a XXVIII-a aniversări a eliberării României — ziua 
națională a poporului român — în numele Asociației Generale a Rezi- 
dențîlor Coreeni din Japonia și tuturor cetățenilor coreeni din Japonie 
adresez cele mai calde salutări Excelenței Voastre și prin Excelența 
Voastră poporului frate român. Cetățenii coreeni din Japonia, împreună 
cu poporul din patrie, se bucură în 'mod sincer de tonte succesele 
obținute de poporul român în revoluția șl construcția care au avut loc 
de la eliberare. Fiind convins că relațiile de prietenie șl cooperare dintre 
popoarele coreean si român se vor dezvolta pe mol deoarte; doresc din 
toată inima poporului dumneavoastră noi succese în lupta sa pentru 
prosperitatea țarii.

f

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

Cu ocazia acestei noi aniversări a zilei naționale n României am 
onoarea de a adresa Excelenței Voastre, în numele poporului șl guvernu
lui Venezuelel și al meu personal, cele mal călduroase felicitări și cele 
mai bune urări pentru prosperitatea și bunăstarea poporului român.

RAFAEL CALDERA
Președintele Republicii Venezuela

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

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România adre
sez Excelenței Voastre cele mal sincere urări pentru prosperitatea și 
bunăstarea țării dumneavoastră șl pentru fericirea voastră personală.

Cu acest prilej îmi este plăcut să reînnoiesc Excelenței Voastre senti
mentele melc de înaltă și distinsă considerație.

MISAEL PASTRANA BORRERO
Președintele Columbiei

Excelenței Sale Domnului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului ds Miniștri al Republicii Socialista România

Am plăcerea de n transmite Excelenței Voastre sincere felicitări și 
salutări cu prilejul zilei naționale a Republicii Socialista România.

■Mă folosesc, de asemenea, de acest prilej pentru a vă transmite cele 
mai bune urări pentru fericirea personală a Excelenței Voastre șl pentru 
continua prosperitate a poporului român.

Dragi tovarăși,

în numele Consiliului Național al Frontului Patriei, primiți salută
rile noastre cordiale, cu ocazia celei de-a XXV-HI-a aniversări a elibe
rări! României de sub jugul fascismului șl capitalismului. Milioane de 
membri al Frontului Patriei din Bulgaria se bucură sincer de marile 
succese obținute de poporul frate român, care, unit în-Frontul Unității 
Socialiste și sub conducerea Partidului Comunist Român, construiește so- 

, ciolismul in patria sa.
■ ■■■■■=

succese în edificarea Româniși sociniiste, pentru bunăstarea poporului 
român. Sîntem convinși că prietenia și colaborarea între cele două Fron
turi ale noastre se vor dezvolta și pe viitor, în interesul popoarelor bul
gar șl român, al socialismului șl păcii în lume.

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI 
PATRIEI DIN BULGARIA

j
: o Teatrul Mie lin Teatrul rte- varA 
l IlerâÂtrAu) : Pisica sâlhatlcA —

1 m Teatral1 evreiesc Ce stat : Un 
i liras de perle — 19,53.
' • Teatrul1 satlric-murical „G T3-
I nașe” (la Gradina Beams) : Trls- 

nltul meu drag — M.
I • Ansamblul artistic
, romană* : Pe plaiurile Mii
I 18.38.

„Rapsodia ’ 
Mioriței — l

- r . IPrimiți, dragi prieteni, cele mal sincere urări de noi șl tot mai mari 1 __

! ci n e m a

ț
Consiliului Național' al Frontului Unității Socialiste 

al României
7

Cu ocazia celei dc-a XXVIII-a aniversări a eliberării României, Comi
tetul Central al Frontului Național Democratic Unit al Coreei adresează 
Consiliului Național și poporalul romfin frate un salut șl cele mal calde 
felicitări. în anii care au trecut, Frontul Unității Socialiste al României, 
sub conducerea Partidului Comunist Român, a adus o mare contribuție la 
transformarea patrie! rale, la prosperitatea statului socialist independent, 
cu d industrie modernă șl o agricultură dezvoltată. Ne bucurăm sincer de 
succesele poporului frate român șl salutăm călduros aceste realizări.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că relațiile de' 
prietenie șl colaborare dintre cele două organizații ale noastre șl dintre 
popoarele ambelor țări se vor întflri și dezvolta și mai mult în viitor ; 
dorim din toată Inima consiliului d unui ea voastră național ®i poporului 
român noi succese In lupta pentru construirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

COMITETUL CENTRAL AL FRONTULUI 
NAȚIONAL DEMOCRATIC UNIT AL COREEI

Phenian

/ ; ■ ' ■ „ '7’' ' ‘ ’

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

Cu ocazia zilei naționale a României îmi este deosebit de plăcut să 
adresez Excelenței Voastre, în numele poporului libanez, viile mele feli-
citări și sincerele urări pentru fericirea dumneavoastră personală 
prosperitatea poporului român.

SULEIMAN FRANGIEH
Președintele Republicii Liban

HAN DUK SU
Președintele Comitetului Central 
Permanent al Asociației Generale 
a Rezidenlilor Coreeni din Japonia

'

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
' P-V^A’nTli X '7 - 71 J 51 b

1 ț 5 tftt, ««t ;-7
I nâțltSjgle â‘rRon’ânlei, în numele; poporul ui. șt guver- : 
opulâre Bangladesh transmit Excelenței Voastre cele 

mai călduroase felicitări. . ■ j
Sînt convins că prietenia existentă Intre cele două guverne și popoare 

ale noastre se va dezvolta pe mal departe in viitor. Permltețl-ml să folo
sesc această ocazie șl să adresez Excelenței Voastre cele mai bune urări 
pentru sănătatea șl fericirea dumneavoastră personală șt pentru progresul 
și prosperitatea poporului român.

Vă rog să acceptați,;Excelență, asigurările celei mal înalte conslde-

ABU SAYEED CHAWDHURY
Președintele Republicii Populare Bangladesh

, Excelență, >
Cu prilpjul zilei
Ji Republicii Ponulul' Republicii Popii

rațiuni.

8

Excelenței Săle NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi zilei naționale a Românie! am plâcerca de 
a vă transmite cele mal cordiale felicitări șl cele mal bune urfirl.

. Sînt convins că relațiile cordiale ș! prietenești care există Intre ță
rile noastre se vor dezvolta șl vor Înflori în Interesul popoarelor noastre 
șl vor continua să constituie un exemplu viu pentru cooperarea prosperă 
reciproc^ dintre națiuni.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările celei mai înalte conside- 
rațiuni. ?

General maior
GAAFAR MOHAMED NUMEIRI
Prefedlntele Republicii Democratice Sudan

r

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

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoasrt, 23 August 1072, 
am marea, plăcere de a vă adresa caldele mele felicitări, precum șl urfiri 
pentru fericirea dumneavoastră personala; dezvoltarea ;cphtinuă a Iegăr ';’ 
turilor de prietenie și cooperare între- cele două țâri ale noastre și de 
prosperitate-p&ntru poporul român. J

Cu cea mai înaltă considerație,
‘ AHMADOU AHIDJO

Președintele Republicii Unite a Camerunului

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

Aniversarea zilei naționale a Republicii Socialiste România, de care 
Republica Snn Marino este legată prin relațiile cordiale și prietenești, 
ne oferă plăcuta ocazie de a transmite Excelenței Voastre, tn numele 
guvernului și nl poporului San Marino, cele mal călduroase urări de 
pace, prosperitate șl bunăstare națiunii și poporului român,

Căpitan Regent MARINO BENEDETTO BELLUZZI 
Căpitan Regent GIUSEPPE MICHELONI 

GIANCARLO GHIRONZI
, Secretar da stat al afacerilor externe

i. •7r
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului ds Stat al Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu ocazia sărbătorii naționale, permllețl-mi, vă rog, să vă transmit 

calde și sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală și a 
poporului român.

Cu Înaltă considerațiune,

£

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

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră sini fericit să vă 
adresez, in numeie poporului din Volta Superioară, al guvernului său și 
al meu personal, călduroasele noastre felicitări șl cele mai bune urări 
pentru fericirea’ dv. personală șl a poporului român prieten.

Sințem convinși că excelentele relații existente în’re cele două țări 
ale noastre se vor consolida ți dezvolta permanent in avantajul, fericirea 
și prosperitatea p43poareior român și voîtarian.

Cu cea mal inalîfi considernțle.

General SANGOULE LAMIZANA
Președintele Republicii Volta Superioară 

i?\ . 7 -A 8 1- >71- 7 ;• ' i-.’1 . _>
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SADRUDDIN AGAKHAN

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

Cu ocazia celei de-a XXVHI-n aniversări a eliberării României, per- 
mltețl-ml ca. In numeie guvernului regal de uniune națională ai Cam- 
bodgiel șl Ia numele meu personal, să exprim viteazului popor român 
frate, guvernului său și Excelenței Voastre, cele mal călduroase felicitări.

Tn același timp, adresăm poporului român frate, guvernului său ș! 
Excelențe! Voas-re urările noastre sincere de fericire, prosperitate ș! 
succese depline In edificarea socialistă â glorioasei Republici a României.

Fie ca prietenia frflțaascft șl solidaritatea militantă dintre popoarele 
cambodgian șl român, exprimate în mod strălucit cu ocazia recentei 
vizite în România, să se întărească și mai mult pentru cauza progresului 
și păcii in lume.

Ceai mal înaltă și frățească considerație,

NORODOM SIANUK
Șeful statului și președintele 

Frontului Unit National 
al Cambodgiei

JABER LAHMEA ALJABER ALSUBAH
Prini-mlnistru al statului Kuweit

Excelenței Sale Domnului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului da Miniștri al Republicii Socialiste România

Guvernul șl poporul Indoneziei ml se alătură In a transmită Exce
lenței Voastre sincere felicitări cu ocazia zilei naționale a României

Fie ca legăturile de prietenie dintre cele două țări ale noastre să con
tinue să înflorească In viitor.

Vă rog să primiți, Excelență, cele mal bune urări pentru sănătatea 
dumneavoastră personală, pentru progresul șl bunăstarea poporului 
român.

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

- ^7. ' '• ’ ' 7 ' ,7’ - 7 ' '

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, permlte- 
U-ml să vă transmit dv., și prin dv. poporului prieten român, din par
tea poporului și guvernului Republicii Democratice Populare a Yeme
nului, calde felldtărl/urind. totodată, consolidarea pe mai departe a re
lațiilor $1 cooperării noastre reciproce, iar poporului român victorii mai 
mari ș! progres.'

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

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
avem deosebita plăcere să adresăm Excelenței Voastre, guvernului șl 
poporului român, in numele nostru personal, precum și al guvernului șl 
poporului nostru, călduroase felicitări și urările noastre sincere de 
prosperitate șl progres.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înalte! noastre considerații. 
■. _ ' 'I - . “ ■' : 7 ■ , 77 ' 77 - ’ 7-, ■; V ' / —
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AU NASSER MOHAMED
Prlm-minlstru

al Republicii Democratica Populare 
a Yemenului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Rapublicii Socialiste Româniâ

Sine fericii să adresez Excelenței Voaslre, p.-e&um și poporalul ro
mân. cu prilejui aniversării zilei naționale a țârii dumneavoasirâ. căl
duroase felicitări și cele mai bune urări de fericire și de prosperitate 
din partea mea. i

Cu îniillă considerație,

HASAN II
Regele Marocului

a guvernului șl poporului rnalgaș.

PHILIBERT TSIRANANA

Excelenței Sale Domnului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republic!! Socialiste România, trans
mit Excelenței Voastre cele mai calde felicitări și cele mn! bune urări de 
fericire ș! prosperitate.

HEDI NOUIRA
Prim-minUlru al Republicii Tunisiene

PROGRAMUL I

9.60 Dsachlderea emlslunlL Telex..
9.93 Romania In lume.
9,13 Da vorbă cu gospodinele.
9,30 Teleendclopedta.

1043 ZImbeto șl zurgălăi — film 
muzical pentru copil.

1®,M Ancheta TV. : „cei care nu 
fac*.

11.30 Emisiune de divertisment.
11,15 Legile In dezbatere publică. 
13,33 Telejurnal.
15.30 Jocurile Olimpice de vară — 

1B72. FeaUvllatea de deschi
dere. Transmisiune directă de 
la ătanchen.

13.93 Avanpremieră.
18,10 Emisiune tn limba germană, 
19,13 Publldiate.
1949 1«1 de seri.
19,59 Telejurnal.
M.C0 Avanpremieră.
J0,®3 Teleendclopedla.
W45 Film serial : „Mannlx*. Epi

sodul al TV-lea : „Vlnat tără 
! cruțare*.

81,40 Estival Tî. Spectacol de va- 
rlesă|l cu public realizat de 
Televiziunea romăna In co
laborare cu teatrul „Luda 
Slurdza Bulantlra* la Teatrul 
de vară Herâslrău.

8X50 Telejurnal.
83,00 Evocări lirice. Romanțe cu 

leans Radu.

PROGRAMUL H

3(5.03 Agenda.

!
 19,10 Aspecte de la col de-al

VHl-lea Festival de folclor.

18,46 Reportaj bucureștean.
< 1®,OT Pagini muzicale de mare
\ ■ popularitate de George
i Gershwin. „Uvertura cubane-
1 ză* șl .,Rhapsody la blue",
t Orchestra simfonică a f.l'.nr-
1 monlcli ..George Er.escu*. Dl-
1 rijor George Byrd. Solist Dan
i Mkrahy.

VI



SCINTEIA — slmbătă 26 august 1972

Iugoslavia
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia, la Invitația președintelui 

s Consiliului Executiv Federal al Rc- Homănla, Ion Gheorghe Maurer, Im- . „ .......
prevină cu tovarășa Elena Maurer, publici! SocialIste Federative 
va face o vizită prietenească in stavla, Gemul Biedlcl.

o vizită prietenească în I
în prima Jumătate a lunii sep

tembrie, președintele Consiliului do 
Miniștri al Republicii Soclallstq 
Romima, Ion Gheorghe Maurer, lm-

va face o vizită prietenească lh

7

lugo

Primire la Consiliul de Miniștri
Preșcdlntele Consiliului de Miniștri 

nl Republicii Socialisto Romania, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit vineri 
după-amlază pe Niccolo Moscato, am
basador extraordinar șl p'enipoten-

ii ;1 i -1 i
țlar al Italiei, In legătură cu plecarea 
definitivă a acestuia din țara noastră.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, a participat Petru 
Buriacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. (Agerpres)

Expozifia de fotografii 
„Vietnam-1972"

. A; ’ "
Vineri la amiază, sub auspiciile 

'Institutului român pentru relațllla 
culturale cu străinătatea, a fost des
chisă in Capitală expoziția de foto
grafii „Vletnam-lff72J, consacrată a- 
propiatel Eărbătorl a Zilei procla
mării ' independenței "R.D. Vietnam.

Expoziția reprezintă un mesaj al 
luptei poporului vietnamez împotri
va agresiunii americane, o expresie 
a hărniciei acestui popor, "n, rezulta
telor obținute In construcția socia
listă a țării. »

La vernisaj nu rostit scurte cuvln-

I
■ ■ I

țări prof. unlv. dr. docent MIhnen 
Gheorghiu, prim-vicepreședlnte al 
I.RRC.S., și Nguyen ’Dang Hanh, 
ambasadorul R.D. Vietnam la Bucu
rești.

Au partldpat funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, reprezentanți ai unor Insti
tuții centrale, oameni de cultură, 
ziariști.

Au fost de față șefi al unor mi
siuni diplomatice acreditați ta Bucu
rești, alțl membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres)

'• r.alt x.j11 f':-. '.li' ’■ ;

: LA C.C. AL P.C. R.
Tovarășul Ștefan Andrei, secretar lumi șl Augusto Castagnn. membri . 
Comitetului Central al Partidului al C.C. al P.C.I. șl al Biroului Fc- 

____ LI __ :___________________ ; Dina Caprara. membră a 
: delegația Federației din Milano Comitetului Federal, Ugo Carreta.
Partidului Comunist Italian, care membru oi Prezidiului Comisiei fe

derale de control de partid.
Au participat tovarășii Constantin 

Vasiliu. adjunct de șef de, secție In 
C.C.- al P.C.R, șl Ștefan Antonlu. 

al Comitetului județean

întllnlrea s-n desfășurat Intr-o am
bianță de prietenie tovărășească.

al Comitetului Central al Partidului __
Comunist Român, s-a Intllnit vineri dcrnțiel,

SfeuS"””" *■ * ■
a , 1.......____ M  ___ __ ___ _ ..... ___
se află In țara noastră, la invitația 
Comitetului județean Brașov al 
P.CJL

Delegația Italiană este formată din ___ ...
tovarășii Glanni Cervoltl. membru secretar 
nl C.C. n! P.C.Î.. prlm-sccrelar al Brașov ai P.C.R 
Federației din Milano a JP.C.I.. con- •
ducătorul delegației. Ruggero Bona-

fc 1

internaționale Ovidîanum
La Constanta s-au deschta vineri

dimineață lucrările primului Con
gres al Asociației științifice in te.■■na
ționale Ovidiqnum, for științific con
stituit cu doi nnl in urrnfl, cu prilejul 
Congresului mondial ol laUnlștllor.

Manifestarea, cn se desfășoară pe 
locul undei șira petrecut ultima mir- 
te a vieții In exil marele poet nl 
latinității, Publius Ovidius Naso, 
reunește aproximativ 390 de lati
niști, istorici și literali din diferite 
țări de pe toate continentale. Timp 
do o săptămlnă. In cadrul a cinci 
secții, ei ■ vor dezbate peste 10'0 de 
comunicări științifice cu teme pri
vind umanismul iul Ovldlu. proce
deele lui artistice,! răsptndlrea ope
rei ovldlene Ln lume șl alte proble
me care vor contribui la o mal pro
fundă cunoaștere a creației marelui- 
poet, 1a promovarea umanismului 
latin.

în zilele congresului slnt progra
mate, de asemenea, mal multe ma
nifestări culturale dedicata memoriei 
Iul Ovldlu. printre rare : spectaco
le cu drama „Ovldlu" de Vnslle 
Alecaandrl, In traducere latină, șl cu 
piesa „Ovldlu" ,a poetului constan-

colocviu 
veatlgil-

L fi
3 H

țean, Grlgore Sfllceanu, un 
arheologic de prezentare a 
tor culturii șl civilizației antice In 
Dobrogea; contemporană Iul Ovldlu, 
vizite ta locurile pa unde o trăit șl 
creat poetul latin.

Lucrările congresului au fost des
chise de prof. dr. docent N. I. Bar
bu, președintele Asociației științifice 
internaționale Ovldlânum. Prof. Alexe 
Popescu„adjunct al ministrului educa
ției șl invățămlntulut, a dat apoi d- 
tlre mesajului de salut adresat con
gresului de președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Mourer. Me
sajul a fast primit cu Îndelungi 
aplauze de cel prezențl.

în continuare nu rostit cuvinte de 
solul reprezentanți al munidpalltați
lor Constanța-șl Sulmona — Italia — 
localitate in care- 8-n născut Ovldlu 
— ai unor academii, universități șl 
alte centre de cultură de peste ho
tare. în cursul după-amIezii au fost 
prezentate comunicări științifice,.

Lucrările congresului continuă, pe 
secții, plnă ta 31 august.

. / (Agerpres)
T.’Trț*'i!i.
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Cronica zilei
_______

La Invitația Băncii Naționale,a Re
publicii Socialiste România șl a Băn
ci! române de comerț exterior, vineri 
a sosit in Capitulă o delegație a 
Băncii Centrale șt a Băncii do co
merț exterior ale R.P.D. Coreene, 
condusă de ZI Zang I-Ufik, vicepre
ședinte al Băncii Centrale. Delegația 
coreeană urmează să albă un schimb 
de păreri in probleme privind orga
nizarea șl funcționarea sistemului 
banear din țara noastră și cu privire 
la dezvoltarea relațiilor dintre băn
cile din cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Oțopeni, 
oaspeții au fost Intlmpinațt dej Nico- 
lao Pretorlon, vicepreședinte al Băn
cii Naționale, și de funcționari su
periori din instituțiile bancare româ
nești! A fost de față Li Ha Zun. se
cretarial Ambasadei RP.D. Coreene 
Ia București.

*
O delegație din Emiratele Arabe 

Unite, condusă de Maneh Said Ai- 
Atlba, ministrul petrolului șl Indus
trie! din Abu Dhabi, a avut vineri o 
Întrevedere cu NlcoJae Nlcolae, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior.

Convorbirile purtate au scos In evi
dență dorința reciprocă de dezvoltare 
a relațiilor comerciale șl a cooperă
rii tehnico și economice dintre Re
publica Socialistă România șl Emira
tele Arabe Unite.

*
Vineri dimineața a' părăsit defini

tiv țara noastră Bruce M. Williams, 
ambasadorul Canadei in Republica 
SodaliaUl România.

(Aflerpres) 
i
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LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 25 AUGUST 1972 :

Extragerea I : 8-1 14 19 83 74 63 
87 8.

FOND DE PREMII : 459 011 Tel din 
care 112 675 lei report.

Extragerea a Il-a : 23 38 TI 5 1
62 O.

FOND DE PREMII • «M 760 lei.
i
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consacrate

• HAVANA. — Ambasadorul Petre 
Ionescu a oferit o rbcepție ta caro au 
participat Osvaldo Dorlicos Torrado, 
președintele Republicii Cuba, coman
dantul Sergio del Valle, membru al 
Biroului Politic al C.C. nl P.C. din 
Cuba, ministru ol afacerilor interne, 
Carlos Rafael Rodriguez și Bias Roca, 
membri ai Secretariatului C.C., alțl 
conducători de partid șl membri ai 
guvernului, șefi al unor instituții și 
organisme centrale, reprezentanți al 
organizațiilor de masă, numeroși oa
meni de artă șl cultură, ziariști.

Ambasadorul României a vorbit, de 
asemenea, ta postul de- televiziune. 
Televiziunea cubaneză a prezentat, In 
colaborare cu televiziunea română, 
„Z'ua României", un xaroplu pro
gram do actualități politice, sociale 
șl culturale, cintece șl dansuri româ
nești.

• PHENIAN. —
afaceri n.1. al --------------
mitru Bădica, a oferit o recepție 
ta caro au participat Klm Jr, mem
bru al Comitetului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, prim-vicepreședlnte al Cabi
netului de Miniștri ol R P. D. Co
reene, Ten Dlun Theak, membru su
pleant al Comitetului Politic al C.C. 
ai P.M.G, președinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Yang Hyong 
Sop. membru supleant a! Comitetu
lui Politic, secretar al C.C. al P.M.C

însărcinatul cu 
României. Du-

’ L',

• PEKIN. — însărcinatu! cu afa
ceri a.l., Ioslt Chlvu, șl jnembrl" al 
ambasadei’ au fost, ta 24 august, oas
peții comunei populare „Prietenia 
chino-română", din suburbiile Pekin
ului, pentru a sărbători Împreună cu 
membru comunei cea de-a 2B-a ani
versare a eliberării României. La so
sire, membrii Ambasadei româno au 
fost Intimplnațl cu căldură de Ciu 
Jul-cln, secretar al! Comitatului de 
partid al comunei șl președintă a Co
mitetului revoluționar, dc alte cadre 
dc conducere din comună, precum și 
de numeroși membri oi comunei 
populare.

Președinta Comitetului revoluțio
nar a prezentat succesele obținute de 
colectiv ln acest an, ln ciuda unor 
condiții meteorologice grele. Ea^Sraj, 
referit la vizita po caro a făcut-o.în 
Romania !n cadrul unei delegații,“14 
întllnlrHe pa eare le-a avut cu mem
bri ul cooperativei agricole de pro
ducție „Prietenia româno-chineză" 
din Muntenll-Buzău și a vorbit des
pre primirea delegației de către tova
rășul Nlcolae Ceaușescu și discuția 
cordială care a avut loc cu acel pri
lej. Vorbitoarea a transmis urArl'de ■ 
noi succese membrilor cooperativei 
agricole de producție „Prietenia ro- 
mâno-chlneză".

Un grup de tineri artiști din cadrul 
comunei a prezentat un frumos pro- 
------ arllsllc de dntece și dansurilui PolIUc, secretar al C.C. ol P.M.C..

Kang Ryans Wook, vicepreședinte al rnn^uctta ^taîirto -
Prezîdiuliil Adunării Populare Supre- chJ?t?2_ln_, cf [n.‘’.'ryc'l£Lf>?S^..l5mu
me a R P. D. Coreene, alți conducă
tori de partly de generali și 
ofițeri superiori.

In toastul său, Klm Ir s-a referit 
ta succesele obținute da poporul 
nostru, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate, a subUntat evoluția favora
bilă a relațiilor de prietenie frățească 
șl colaborare dintre partidele șl po
poarele celor două țari, a toastat 
pentru continua dezvoltare a legătu
rilor româno-coreene. pentru sănăta
tea conducătorilor de partid șl de 
stat al celor două țări, tovarășii 
Nlcolae Ceaușescu șl K!m Ir Sen.

iul, precum șl dntece românești.

Amlwsadorul• TIRANA.
României ta Tirana, Ion Sloian, a 
oferit un cocteil la care au parti
cipat Nestl Nasc, ministrul afacerilor 

' externe, alțl miniștri, Bllbll Klosi, 
secretar al Prezidiului Adunării 
Populare. Sotir Kamberl, secretar al 
Consiliului Central al Uniunilor Pro
fesionale, și alte persoana oficiala.'. ..

La Palatul Culturii din Tirana' a 
avut toc o gală a filmului românesc.

• TEL AVȚV. — Ambasadorul loan 
Covad a oferit un cocteil la care au. 
participat primul ministru Gălcîă'. 
Melr, președintele Knessetulul, Israel 
Yeshayahu, secretarul general-^’ al 
sindicatelor,Tlzhak Ben Aharon, con
ducerea Asociației de prietenia Isruel- 
România, oameni de afaceri, repre
zentanți al artei, culturii șl științei, 
ziariști.
• NICOSIA. însărcinatul cu afa

ceri ad-interlm, Ion M. Anghel; a 
oferit un cocteil, la care au partici
pat președintele Parlamentului, Gtaf- 
kos Cleridcs, ministrul do externa 
Yannakls Chrlstofides, alțl memiiri 
pi cabinetului, reprezentanți ai vie
ții politico cipriote.

o TOKIO. — Ambasadorul Iosif 
Gheorghiu a oferit ln saloanele ho
telului Hilton o recepție; Au partici
pat Naka Funada, speakerul Camerei 
reprezentanților, doamna Sbtnsaku 

, Iiogen, soția vlcemintstrulul da ex
terne, Masashi Ishibashl, secretar 
general al Partidului Socialist Japo
nez,- Tornio-Nlshizawa, membrii nl 
Prezidiului Permanent nl C.Ci nl 
PnrUdului Comunist Japonez, condu
cători do firme cu care România’țfiv-. 
trcțlne relații de afaceri, oamenii de 
arta și cultură, ziariști.

• BI.llT.IN. — La Uniunea Inîcr- 
cooperatlstâ Grossluta, din raionul- 
Spremberg, regiunea Cottbus (H.D.G.), 
a avut loc o adunare festivă ta care 
a luat cuvintul Siegfried MOnzerJ se
cretar al -Comitetului raional Sprcm- 
berg al/ P.S.U.G. A urmat un pro
gram artistic, susținut do artiști 
matori cooperatori.

• BAGDAD. însMciimtul cu afa
ceri a.L, Victor Dumitrescu, a ofe
rit un cocteil 1a care au, participat 
Hussein' Jamall, adjunct al- minis
trului afacerilor externe, șl alte par.-., 
sonalltăți rcprezcntlnd diferite «■in
stituții de stat, politlco-cconomîco 
șl soctal-cullurale din Irak.

e ADEN. — Ion Neagu. însărci
natul cu afaceri a. L la Aden, a ofe
rit un cocteil ta care au participat 
Abdullah nl Khnmnrl, locțiitorul 

arului șl ministru nl Ihlor-

vremea
Astăzi are loc festivitatea 

deschiderii oficiale 
a Jocurilor Olimpice 

de la Munchen
CORESPONDENTA DE LA TRIMISUL NOSTRU

Astăzi, In MOnchen, are loc des
chiderea oficială a Jocurilor celei 
de-a XX-a Olimpiade modeme, ce
remonie ce se vii desfășura duph rȘ-' 
tunlul mal mult sau mai puțin tra
dițional și pe care O veți putea ur
mări pe ecranele televizoarelor dum
neavoastră. Jocurile proprlu-zlM — 
moment așteptat cu nerăbdare de că
tre miile dă competitori de alei, dar 
și de către mulțimea amatorilor de 
sport de pe întregul glob pămintesc 
— vor Începe, de fapt, duminică.

Aci totul este gata de start : sta
dioanele, elegantele • piscine, sălile 
de gimnastică, Aproape- tot orașul a 
ieșit aseară In inllmpinarea flăcării 
olimpice, pe caro ștafetele au adus-o 
din Grecia, de pe malurile Alfeulul, 
străbătlnd peste 5 0®) km. dintre 
care peste EOT km șl prin țara noas
tră. Pină noaptea llrziu, mii de oa
meni au rămas pe străzi, comcntlr.d 
evenimentul șl mulți dintre el au 
făcut de strajă in apropierea clădirii 
„MaxImiUaneum", sediul Dietei ba
vareze, undo tocul olimpic a rămas 
In timpul nopții. Astăzi torța va fl 
purtata spre stadionul olimpic.

Deși lipsi to de Interes competlțlo- 
nal, zilele premergătoare Jocurilor 
aU fost Încărcate de evenimente, fie 
intereslnd In general soarta sportu
lui In lume, fie o anumită disciplină 
sau alta. Despre alegerea unul nou 
președinte al Comitetului olimpic In
ternațional — lordul Kllanln (Irlan
da) — ca șl despre hoiârirea C.I.O. 
de a exclude delegația Rhodesiei ra
sista de la J.O. am relatat in co
respondența anterioară. Merită o 
subliniere congresul științific cu 
tema „Sportul in lumea noastră —■ 
perspectivele și problemele sale". 
Acest congres, desfășurat vreme de 
patru zile In sălile renumitului 
„Deuls-chea Museum", a reunit peste 
o mie de oameni de știință din 70 de 
țări șl, după cum ne-au relatat par- 
tlclpanțil români la lucrări, a fost 
Impunător nu numai prin proporții

ac-a amv-js umjuipihuq Hiyjrauci lu 
remonie ce se vadeafâșura duptfrl

• JS-W-.M&.
dlL____ r,. .
mări pc ecranele televizoarelor dum-

numerice, dar șl prin calitatea ști- 
ințifică Înaltă a Intervențiilor din 
domeniile antropologiei,’, sociologiei.

* filozofiei; psihologiei,■ pedagogiei-ți“
medicinii. ‘î'< /

* De fapt, nici ecourile, nlc.1 efectele 
practice ale unor asemenea foarte 
utile consfătuiri științifice Internațio
nale n-au ajuns printre sportivii din 
satul olimpic. El — trebuie să-i În
țelegem I — slnt preocupați exclusiv 
de finisarea preparallvelor, dar oș- 
teapiă nerăbdători tragerile ta sorți 
sau modificările de reguli Ia clteva 
discipline. Așa, de pildă, pe boxeri l-a 
interesat hotărlrea A.I.BA. de a se 
proceda la tragerea la sorți a arbi
trilor de ring șl a Juriilor Înaintea 
fiecărei gale. După cum probabil vă 
aduceți aminte, primul pas In a- 
ceastă direcție a fost făcut da fede
rația română de specialitate, Ea 
propunerea el, experimentarea rea- 
liz!ndu-se cu succes in cadrul re
centelor campionate europene pen-

■ tru tineret de la București.
Ediția precedentă a J.O. fusese de

numita „olimpiada medicală", din 
cauza problemelor Iscate de altitudi
nea podișului mexican. Acum, prin
tre ziariștii c-1—----
țlonal, circulă expresia „olimpiada 
electronică" sau cibernetică. Pare să 
fie vorba Insă de un mare neadevăr, 
căci fie și numai exemplul de mai 
sus dovedește că „asaltul" electro
nicii nu a rezolvat integral ceea ce 
poate 1 se pretindea...

Să-i lăsăm, deci, uriașului clect.ro- 
' nlc „Golym", cum am făcut șl cu 

medicii după Mexic, numai rolul de 
prețids auxiliar al competiției spor
tive. Și f.i ne Îndreptăm atenția, pri
virile noaslre spre adevărații eroi — 
sportivii — Intcrprețl (după cum 
scria, deunăzi, un renumit coleg de 
breaslă din străinătate) ai celui mal 
mare, mai frumos, mai adevărat șl 
mai pur dintre toate spectacolele 
lumu—

Valerin. NdJRONESCU

numita „olimpiada medicală”, din

il mexican. Acum, prln- 
cu Înclinații spre senza- 

rculă expresia „olimpiada

Finala „Cupei Davis“ 
— la București!

® Echipele României și S.U.A. vor disputa meciul

j

decisiv între 13 și 15 octombrie
Finala, „Cupei Davis" ediția 

1972 — care va opune reprezen-, 
talivale de tenis ale S.U.A., de-, 
țlnătoorea trofeului, și ROMÂ
NIEI — va avea loc la Bucu
rești, In, zilele de 13, 14 șl 15 oc
tombrie. Stabilirea datei a fost

■ făcută joi, la New York, in ca- 
' drul unei reuniuni, la sediul Fe-

; derațlel do tenta a S.U.A. 
vkț.-iMAVPafttt«®berț Ș-.JțfaJar-

agențiile Internaționale de presă 
subliniază fapiul că este pentru 
a treia oară dnd echipele S.U.A. 
și României se inlilnesc in fi
nala] acestei mari competiții. De 
două ori, tenlsmanll români s-au 
deplasat in .S.U.A. pentru fina
lele din 1969 șl 1071, iar de data 
aceasta, echipa S.U.A. va trebui’ 
să joace In deplasare. Totodată, 
se remarcă faptyl că este pentru

■ j '■
Umpnl probabil pentru zilele de 

27, 28 șl 29 august In tară : Vreme 
relativ frumoasă, cu cerul variabil. 
După-amînza. In zona de deal șl de 
munte șl In nord-esiui tării slnt po
sibile averse Izolata. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre B șl 18 
grade. Iar maximele Intre 20 și 30 
de grade. în București : Vreme rela
tiv frumoasă. Ceru! va fl variabil. 
Temperatura ușor variabilă.

1

; făcuta joi, ta New York, in ca-
'ț 'iUnrtxl!' irrtievB ■ ww 9 w» I ;S 1 Jilț

........_________ .^.'âiAul

4- fn^ifo^nfoâ-*7'' 88 remarea tapțui ca esw pcniru
aS «f-’ dupămn'Interval, dm
■rLăzflrescu, secretar general al 33 de ani, c’nd finala „Cupei 

■ Federației române de lente. Davls" se dispută din nou pe
Comentind acordul intervenit, continentul european. ,

' ÎN CÎTEVA RÎNDURI
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• ATENA. — Ambasadorul Prun
cise Păcurariu a oferit o recepție 
ta caro au participat Styllonos Patta- 
kos, vicepreședinte nl Consiliului dc 
Miniștri, Chr. Xantopoulos-Palamas. 
ministru adjunct nl afacerilor ex
terne, Emmanuel Fihenakta, minis
trul marinei comerciale,, transporturi
lor șl comunicațiilor, alte persoane 
oficiale.

• CAIRO. însărcinatul cu afaceri 
ad-!nterlm, Gheorghe Vosilc, a ofe
rit tin cocteil, la care au participat 
înalte personalități egiptene, membri 
al guvernului, șefi ni misiunilor di
plomatice; reprezentanți ni presei, 
radiodifuziunii șl televiziunii.

In seara zilei- de 23 august, postu
rile de radio șl televiziune nu trans
mis o cuvlntare n Însărcinatului cu 
afaceri ad-lntcrlm, filmul documen- 
•tar „România inedită", precum și un 
program da muzică populară româ
nească.

TG. JIU (Corespondentul 1 
„Scintell* ' M. Dumitrescu). In 1 
lunile iulie șl august din acest .' 
an s-a desfășurat cea mal In- 1 
tensâ activitate pentru execută- i 
rea lucrărilor de modernizare n 1 
unităților de alimentație publi
că din Tg. Jiu. Inițiativa lău
dabilă luată do conducerea 
T.AP.L. din reședința județu- 
lui GorJ a făcut ca localurile 

' publico de aici să capete o in- 
l fățlșare nouă, atrăgătoare, fiind 
' dotate cu mobilier adecvat, cu 
\ noi Instalații moderne de pre- 
i parare șl păstrare a produse- 
1 lor. De altfel, pe această linie 
i se Înscrie o frumoasă realizare
> de ultimă oră : a fost dat In fo- 
ț losință un modern laborator de 
i carmangerie. Dlspunlnd de 
) instalații și aparatură perfec-
ț ționale, laboratorul are o capa- ‘ 

citate de prelucrare. In condiții 
\ optime de Igienă, a unor can- 
i iilăți sporite de pește, nfumfi- 
1 turl. came (nelipsind, firește, 
i clmăciorii oltenești, chiftelele, 
' ardeii umpluțl, sarmalele ele). 1 
ț Laboratorul aprovizionează loa- 
i te unitățile nparțlnlnd de 
I T.AP.L. Tg. Jiu șl, In mod 
l deosebit, cele menite să vină 1 
' In ajutorul gospodinelor, 
ț altfel, tot in aceste zile a ___
( dată in folosință o nouă uni- 
1 late „Gospodina". In plin 
l trul orașului. _ ’2“ - ______
.' tate de aprovizionare de cel pu- ' 
J .țlh.lODO gospodine pe zi. Tot 
l aici se pol onora comenzi In 
’ domiciliu. Gospodinele din Tg. 
I Jiu. cele mal exigente „contro- 
i loare de calitate". - se prezintă 
V în nuntăr tot mal mare la noun 
l unitate, confirmlnd astfel buna
> el aprovizionare șl, firește, ca- 

liiatea preparatelor.

• ULAN BATOR Cu prilejul zi
lei de 23 August, la Ulan Bator a 
avut loc o adunare festivă. A luat 
cuvintul' J. Batmung. rectorul Uni
versității din Ulan Bator, președin
tele Asociației de prietenie mongoîo- 
româr.e. în continuare, asistența a 
vizionat expoziția de fotografii con
sacrată realizărilor poporului român, 
în saloanele Ambasadei române din 
Ulan Bator a fost oferit un cocteil, 
1a care au participat tovarășii N. Luv- 
sonravdan, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. ol Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, 
B. Lhamsuren, membru supleant ai 
Biroului Politic al C.C. ol P.P.RM., 
membri ol guvernulu!, generali, oa
meni de cultură șl artă, ziariști.'

• KHARTUM; — Gheorghe Scr- 
bănescu, Însărcinat cu afaceri a.l. 
ta Khartum, a foferlt un cocteil la 
care au participat Kamel Mahgoub, 
membru al Biroului Politic al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, reprezentant 
al președintelui Republicii Demo
cratico Sudan. Mohnmmed Gaafar 
El Numeiry. Au mal luat parte 
Mahcll Mustafa Al Hadl, membru 
al Biroului Politic nl U.S.S. .șl mi
nistru de stat pentru problemele 
președinției. Dr. w. Laurance. mem
bru al Biroului Politic al U.S.S. șl 
ministru de stat pentru probleme de 
planificare. Halii! Paulo Logall, 
membru al Biroului Politic al U.S.S. 
șl al In01tului Comitet Executiv 
pentru provindile sudica, alte per
soane oficiale.

A. X ’i

ȘAH. — La Sofia continuă Bal
caniada de șah. In competiția mas
culină pe edilpc, selecționata Româ
niei a intllnit formația Greciei, In 
fața căreia conduce cu 4—0 puncte, 
două partidă fiind , Întrerupte. La 
primele două mese de Joc. Florin 
Gheorghiu l-a luviuta pu o,,
tar Victor Cloclltea a clștigat la VI- 
zantladls. Înîr-un alt meci, Bulgaria 
a întrecut cu 6—0 puncte selecțio
nata Turelei. In clasament conduce 
Iugoslavia cu 13 puncte, urmată do 
România ,— 12 puncte (două partide 
întrerupte). Bulgaria — 12. puncte. 
Grecia — 6,5 puncte (2) șl Turcia — 
2.5 puncte. în turneul Individual fe
minin. In care acum se dispută par
tidele retur, maestra româncă Ell- 
sabeta Pollhrontade a clșllgat ta 
Czakyr (Turda). TENIS. — La New 
York a avut loc tragerea Ta sorți a 
partidelor din primul tur ale tradi
ționalului -turneu Internațional 
„Open“ de tenis de la Forest Hills, 
programat In acest an. Intre 30 au
gust si 10 septembrie. Campionul ro
mân Hlo Năslose 11 va întllnl In pri
mul tur pe Ja!ro Velasco (Vene
zuela). FOTBAL. — La Florența s-a 
disputat primul meci dintre echipa 
locală Florentina șl formația Iugo
slavă Cellk Zenlka, conllnd pentru 
„Cupa Europei centrale" 1a fotbal. 
Partida s-a Încheiat cu. scorul de 
0—0. o Reprezentativele de fotbal 
(Juniori) ale Bulgariei șl RD. Ger
mane s-au Intllnit la Sofia Intr-un 
meci amical. Victoria a revenit ti
nerilor fotbaliști bulgari cu scorul de

i?. ; ' T? » **“•*«* ' Jxutt JLZtS ’ - ș™,,.: •—■

canJada de șah. In competiția mas-
■ Sportivii 

no! recorduri 
de săritură In

2-1 (2—0). ATLETISM. — 
cehoslovaci au stabilit no!
naționale In proba. 2. ____
Înălțime." La feminin, Mllena Hubne- 
rovn. componentă a lotului oi’mplc,.

t 1,87 m, Iar la masculi, 
obținut 2,21 m, a șasea per- 

mârcat că Ălexa nu a fost gejejcțlo- 
nat pentru Jocurile Olimpice de la 
MQnchen. • Cu prilejul unul con
curs desfășurat Ieri,ia Potsdam. atle
tul llnrmulh Briescnlck (RD.G.) a 
stabilit un nou record al Europei In 
proba de aruncare a greutății, cu ’ 
performanță de 21,45 m.

a realizat 1,87
x>'i,j. 1 exa a .... _ ..., .. „..,,

Învins pe Staperas. formari’,fl mondială a anului. De re-

O

a-

Dln nou remiza, șl... 
FISCHER-SPASSKI 

10,5-7,5 Do 
fost

vlcepremlerulul șl ministru nl infor
mațiilor. Abdulaziz Addall. ministrul 
sănătății, Toha Mohamed Ganem, 
guvernatorul Adenului, Ahhmed Sa
leh Abdo. șeful statului major al 
forțelor armate, șl alte persoane ofi
ciale.

Ier! Ia Reykjavik (Islanda) a fost 
continuată a 18-a partidă a meciului 
de șah pentru titlul mondial dlntio 
Boris Spasski și Robert Fischer. 
După 30 de minute de Joc, In care; 
s-au efectuat dte 3 mutări, cei doi 
jucători au căzut de acord asupra 
remizei, la mutarea a 47-a. Rezulta
tul in prezent este de 10,5—7,5 puncte 
In favoarea Iul Fischer. Șalangerul 
mal are nevoie de 2 puncte pentru a 
intra In posesia Uliului mondial. A 
10-a partldfl are loc duminică. 
Spasski are albele.

...... . ccn-
avlnd o ca pad-

*

• 12S DE ECHIPE slnt angajate In, 
competiția olimpică de canotaj aca
demic, care va avea loc la baza nau
tică de la Feldmoching, cu începere 
de mline. Comisia lehnied de orga
nizare a efectuat tragerea la sorți. In , 
proba da 2 fără cirmacl, echipajul 
României, alcătuit din lila Oanță fi 
DumltTU Grumezescu, va evolua In 
prima serie, alături da echipajele 
ii. F. a Germanici, Angliei, Ungariei 
șl Merlcului. Primul echipaj se ca
lifică pentru semifinale, celelalta 
urmlnd să participe la recalificări. In 
proba de 2 plus i, echipajul Româ
niei, (Șt. Tudor, Șt. CeapUra și L. 
Lavrenschi) va lupta pentru califi
care in prima seria, împreună cu 
echipajele Cehoslovaciei, Elveției, 
Canadei, Norvegiei ți Belgiei. De a- 
semenea, echipajul Învingător se ca
lifică direct In semifinale. In sfirțlt; 
echipajul de 4 fără cirmacl al Româ
niei, care-l are ,,nroc“ pe Em. Tuța, 
va concura In prima serie, alături de 
echipajele Norvegiei, Canadei fl Iu
goslaviei. Echipajul învingător 
părllcipa la semifinale.

e PE STADIONUL OLIMPIC din 
M&nchen a continuat concursul — 
olimpic da atletism, la startul u------
•int prezenți o mare 
lorii protagoniști ai <----- -
va performanțe deosebi

_______il pre-
1 căzuta 

i parte dintre pli- 
OIimptadcțaCîte- 

__ performanțe deorebite : Klaus 
Woijcrmann (Il.F.G.) — 90,10 m la 
aruncarea suliței; Vince Matthews 
(S.UJl.) — 4-TTI10 la 1&0 m plat ; 
OiBusu (Ghana) — SfiS m la săritura 
in lungime.

• SELECȚIONATA OLIMPICA DE 
FOTBAL A UNGARIEI ți-a încheiat 
pregătirile în vederea participării la 
turneul din codrul Jocurilor Olimpice 
de vară. In ultimul jneci de verifi
care, susținut la Budapesta, fotba-' 
lițtli maghiari au învins cut scorul de 
2—0 (2—0) formația vest-germană 
F.C. KOln. In urma acestei partide, 
antrenorul Rudolf Illovsky a anunțai 
formația probabilă pentru primul joc 
din turneul olimpic : Geczt, — Vept, 
Pancsics, Vidals, P. Juhasz, Kovacs, 
Koests, SzOcs, Kosma, Dunai II ți 
Varadl

ROMANIA FILM prezinte! la cinematografele!: „Patria", Gradina „Doina" și „Lu 
ceafârul" din Capitala, comedia americana în culori

PROVINCIALII

ASTAZI ÎNCEP FINALELE LA HANDBAL Șl DINA 
PENTRU „CUPA TINERETULUI DE LA SATE” 

j„Bl—4 TFe unele dintre cele mal cunoscute 
baze sportive ale Capitalei. Intre M 
șl 2.9 august vor avea loc Întrecerile 
finale Ia handbal și oină din cadrul 
„Cupei tineretului de Ia sate". cpm- 
petlțlo tradițională de masă menită 
să coplrlbuleTa dezvoltarea sportului 
din mediul rural. La finale sini pre
zente 120 de echipe (40 la handbal, 
fete. 40 handbal băieți, 40 oină) — in 
total 10®3 de sportivi și sportive, 
din toate județele țării.

Primele meciuri vor avea loc as
tăzi după-amlază, Intre orele 15 șl

19 ; olnlștlt — la stadionul Tinere
tului. la bazele sportive de la C.P.B., 
Parcul Copilului și Institutul agro
nomic. Iar echipele, de handbal — la 
stadioanele Tinerelului, Dinamo, Pro
gresul. Voința, Electra șl C.P.B.

Deschiderea festivă a finalelor este 
prevăzută pentru duminică 27 au
gust, de la ora 1,8.45, pe stadionul 
,,23 August”, înaintea meciului divi
zionar de fotbal Rapid —- U.T.A. Fm- 
tlvltatea de premiere — marți. 29 
august, de la ora 12, po stadionul 
Tineretului.

în rolurile principale : Jack Lemmon șl Sandy Dennis. Scenariul: Neil Simon
Regia : Arthur Hiller

o BEIRUT — Ambasadorul Ro
mâniei ln Liban a oferit o recepție 
la care au participat Albert Mouk- 
helber, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministru de stat pen
tru cooperație șl locuințe, Bnriros 
Dib, director general al Președinției 
Republicii, reprezentant personal al 
președintelui Suleiman Frnngleh, mi
niștri, Mlchel Sasslre, ministrul tu- 

. rlsmului, Iskarder Ghnrem, coman
dantul'șef ol armatei libaneze. Ni
kola Seoul, secretar general al Parti
dului Comunist Libanez, precum șl 
alta persoane oficiale libaneze.

SANTIAGO DE CHILE 25. — Co
respondentul nostru. Eugen Pop, 
transmite : într-o pagină specială, 
intitulată „28-de nnl do socțalism", 
ziarul „El Slglo", organ al P.C, din 
Chile, publică comentarii despre 
marile succese obținute de poporul 
român in construcția socialistă și 
prezintă importanța Conferinței Na
ționale a P.C.R Un articol intitulat 
„Dezvoltarea cantitativă șl calitativă 
a Industriei românești" este consa
crat eforturilor României de a-șl di
versifica șl moderniza toate sectoa
rele economiei naționale. Un alt ar
ticol, referitor la politica -externă a 
României, menționează că 
„ține 
ristlce

* realitățile;.., „„..... 
căiăuzlndu-sc după prindplilo co
existenței pașnice". „Politica externă 
a României urmărește crearea unul 
climat de pace și cooperare cu toate 
națiunile lumii, pentru n permite 
tuturor avanseze; cit mal repede
pe treptele superioare ale civilizației. 
România, arată ziarul, promovează 
relații bazata pe principiile de voca
ție universală ale Independenței 
ționale șl suveranității. Integri 
teritoriale, egalității ln dreptwl, â- 
vantajului reciproc, neamestecului in 
treburile Interne, cu respectarea 
dreptului fiecărui popor de a decide 
singur, fără vreun amestec străin,

aceasta 
seama de trflsflturlle caracte- 

ale contemporaneității, de 
'.Tj, vieții Internaționale,

I na-
Integrltățll

• ROMA, — Ziua eliberării Româ
niei a fost sărbătorită la „Acadenșta' 
dl Romania" din Roma ln prezența 
unui numeros public, membri ol cor
pului diplomatic acreditați in capitala 
Italiei și membri al coloniei româns. 
In Incinta Bibliotecii a fost inaugura
tă o expoziția a cărții de istorie a 
Români eL

■ m ■

o ANKARA. — Ambasadorul 
George Marin a oferit un cocleli. . 
Au participat membri al guverrțulul 
turc, senatori și deputați. lideri ai' 
partidelor politice, conducători nl 
unor Instituții centrale, reprezen
tanți al armatei, funcționari supe- 

.rlorl din M.A.E. turc, oameni de 
afaceri, personalități culturala șl 

' științifice, ziariști.

asupra politicii sale internei șl exter
ne, In conformitate cu interesele și 
aspirațiile sale".

CAIRO (Agerpres). Periodicul- 
„Al Mussawar" a publicat un arti
col Însoțit de fotografia tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu, subliniind că po
litica promovată do țara noastră’ pe 
plan internațional este cnractcrțzaiâ 
prin diverBificorea șl lărgirea coo
perării economice, tehnlco-ștLlnțl- 
flca șl culturale cu toate statele, in
diferent de regimul lor social. Este 
scos In evidență cursul ascendent nl 
relațiilor româno-egiptene. a cărui 
expresie elocventă a constltult-o vi
zita in Egipt a președintelui Consi
liului de Stat, Nlcolae Ceaușcscu. 
Se, menționează, totodată, Importan
ța schimburilor de delegații la dife
rite niveluri, in domeniile politic, c- 
conomlc și cultural.

DAR ES SALAAM — Cotidianul 
„Dally News" din Tanzania consa
cră o paglnâ sărbătorii noțlonalc a 
țârii noastre. Slnt reproduse din Rb- 
portul tovarășului Nlcolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a P.C.R"ex-<’ 
trase care se referă ia realizările-, 
obținute plnă acum do poporul ro
mân, precum și principalele preve
deri alo dezvoltării economice a Ro
mâniei plnă ln anul I6S0. Ziarul pu
blică de asemenea, fotografia tova
rășului Nlcolae Ceaușescu.
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CHILE: în fața uneltirilor forțelor de dreapta MOSCOVA
i

guvernului Unității Populate

?■ :

■'jî
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MOSCOVA 23

Largă mobilizare în sprijinul

SANTLAGO DE CHILE 2-1 (Ager- 
' preș). — Sub președinția Iul Salva- 
. dor Allende, la Santiago de Chile, a 

avut loc ședința Consiliului superior 
al securității naționale pentru stu
dierea situației in urma Înmulțirii 
actelor teroriste provocate do gru
puri feacțlonare înarmate. .Desfășu
rarea de demonstrații antiguverna
mentale, tentative de devastare a 
locuinței unul membru al cabinetu
lui, precum șl Încercarea opoziției 
de a Incita la acțiuni îndreptate îm
potriva autorităților slnt numai cite- 
va din artele care au determinat de
cretarea stării de urgență In pro
vincia Santiago. Drept răspuns la 
aceste provocări, in uzine șl fabrici 
au loc mitinguri In caro se con
damnă acțiunile clementelor reac
ționare, oamenii muncii exprimln- 
du-și, totodată, sprijinul față da gu
vernul Uni tații Pooulara

într-o conferință de presă consa
crată activității etemenleior de 
dreapta, Luls Corvaltan, secretarul 
general al P.C. din Chile, a declarat 

.că partidul comunist respinge ase
menea arte ahUguvemnmentalo șl 
cere să fie adoptate măsuri holărlte

•'• ’ '' 1 ■ ■■ ■ ' ' ■ • ' ' ' h
pentru Încetarea lor șl sprijină pe 
deplin politica- economică șl finan
ciară a guvernului Unității Populare.

Comitetul Politic Național al Uni
tății Populare din Chile a dat pu
blicității o declarație In care de
nunță escalada elementelor.. de ex
tremă dreaptă In scopul răsturnării 
guvernului președintelui Salvador 

, Allende. Declarația condamnă greva 
comorctanțllor de la 21 august, in 
cursul căreia cu Izbucnii grave in
cidente, arâtlnd cfi „reacțiunea-se 
servește doar de un pretext pentru 
a încerca să-și realizeze proiectele*.

Centrala unică a oamenilor muncii
J ' săudin Chile a chemat la jindul său 

masele populare să-șl' mobilizeze 
forțele In fața încercărilor elemen
telor de extremă dreaptă din țară. 
Intr-un apel adresai Guvernului 
Unității Populare, centrala cere să 
fie pedepsiți exemplar cel care au 
pus la cale acțiuni antiguvernamen
tale In Santiago de Chile. în favoa
rea unității de acțiune a maselor 
populare s-n pronunțat, lnlr-o de
clarație, șl Federația muncitorilor a- 
gricoii.

ORIEMTOL APROHĂT
© Pregătiri pentru conferința arabă la nivel înalt © Turneul 

lui Yasser Arafat in unele țări arabe
'•„ JÎ* * . -. * ; *'•'** ' ' -r -.•<■■$ *- - *-l .-ii- * li

ABU DHABT 23 (Agerpres). — Se
cretarul general ol Ligii Arabe, Mah
mud Riad, a sosit la Abu DhabL La 
sosire, Mahmud Riad a arătat, Intre 
altele, că Întrevederile salo cu con-

( AZI SE DESCHIDE

LA HELSINKI

S'

ducătorii emiratului vor fi consacra
te examinării situației din Orientul 
Apropiat, căilor de consolidare a uni
tății de acțiune a țărilor arabe. Tot
odată, vor fi evocate probleme le
gate do conferința miniștrilor nface- 
rllor externe al țărilor membre ale 
Ligii Arabe, prevăzută pentru 0 sep
tembrie.

ALGER 23. — Corespondentul A- 
gerpres, C. jBcngă, transmite : La 
Alger au avut Ioc convorbiri Intre 
Yawer Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, șl Kald Ahmcd, 
responsabilul aparatului de partid al 

■F.N.E. din Algeria. Arafat a fost prl- 
-'mll de președintele HouarI rBoume- 
dlene.

După cum se arată intr-un comu
nicat difuzat la Alger, părțile au 
examinat ansamblul problemelor, care 
preocupă rezistența palcslineană, au 
evocat diferite aspecte ale situației 
din Orientul Apropiat, precum și alte 
probleme Interested lumea arabă. 
„Punctele de vedere ale celor'două 
părți, menționează comunicatul, au 
coincis in majoritatea subiectelor / 
abordate in cadrul convorbirilor.' Al
geria a asigurat rezistența palestl- 
neană de Întregul său sprijin0.

în cadrul turneului pe care II În
treprinde in unele țări arabe, Arafat . 
a plecat la Tripoli, undo va avea 
convorbiri cu conducătorii llbScni.

Vizita in fînMa a delegației P.C.R. 
condusa de tovarășul Emil Bodnaras

HELSINKI 23 (Agerpres). — Tri
misul nostru special, Radu Bogdan, 
transmite Delegnțin Partidului 'Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent ai C.C. ol P.C.R., care, la Invi
tația Partidului Sodal-Democral din 
Finlanda, face o vizită In această 
țară, a Început vineri ■ convorbirile 
oficiale cu conducerea PJ5.D.

Din partea finlandeză, la. convor
biri au participat J Rafael Paasio, 
președintele P.S.D.. Kalcvl Sorsa. se
cretar general. Vălde Ncvalalnen, 
membra al Comitetului Executiv, 
șef! al unor-eecțli aia partidului.

în timpul' convorbirilor, care s-au 
desfășurat Intr-o atmosferă sinceră, 
cordială, s-a, făcut un, schimb larg 
de păreri asupra dezvoltării relații
lor dintre cele două partide șl state, 
precum șl asupra unor aspecte ac
tuale ale vieții Internaționale șl. in

delegației P.C.R. Aii luat parte Ka- 
levl Sorsa, Volde „Nevalaincn. alțl 
mombri al conducerii P.S.I)., precum 
șl Mlrcea Bălănescu, ambasadorul 
României la Helsinki.

în seara aceleiași,-zile, președinte
le P.S.D., Rafael Paasib, a oferit, la 
Casa guvernului, un dineu în onoarea ' 
delegației P.C.R. ,

★
Vineri după-amfază, delegația 

P.C.R. a făcut o vizită la sediul 
Partidului Comunist' Finlandez, unde 
a fost, primită do Aarne Saarinen, 
președintele P.C.F., Olnvi llannlnen, 
vicepreședinte, Olvn xLehto, membru 
nl Biroului Poliție nl “ “ 
Polltolalnen șl Relno Vți

în timpul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej șl caic s-a desfă
șurat Intr-o atmosferă caldă, tovft-

PRIMIT DE IC F. KAI1KEV
•

-g-.,.- -- — Corespondentul
Agerpres, Laurențlu Duță, trans- 

. mite : Ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al Republid!' Socia
liste Românla^ln Uniunea Sovietică,

25 august, ‘ la
K F. Katușev, t___1C.C.
P.O1U.S. Cu .acest prilej, a avut foc 
o

Gheorghe Badrtis, a fost primit, la 
„ ' cererea sa, de către

K_F, Kațușev, secretar al C.C, ol 

convorbire caldă, prietenească.

special, ale problemelor europene.
La amiază. S. Penttlla. președin

tele' Uniunii 'sindicalelor metalurgice, 
membru al Comitetului Executiv al 
P.S.D., e oferit un dejun in cinstea

C.C.. Olavl 
Vlrtanen, se

cretari ni jC,C, al partidului.

loc cu acest prilej șl 
pirat Intr-o almosfe ____
rfișcascâ. cele două delegați^ s-nu In
format reciproc asupra activității 
partidelor lor și nu făcut un schimb 
de oplnlț in legătură cu unele pro
bleme ale sltunilel Internationale ac
tuale.

Convorbiri
franco-britanice (

kiev Succesul expoziției 
industriale ..Roniăniâ-’72“
® Peste 100 000 de vizitatori © Larg schimb de experiență 

și numeroase contracte comerciale
Trimisul special A- Concomitent, exporiția industrială 

La a llomdniel a facilitat un larg 
schimb , de experiență intre specia^ 
liștii ronidnl ji sovietici de diverse 
profesii, a. ocazionat contacte fruc
tuoase între reprezentanții comerțu
lui exterior, din cele două țări, multe 
dintre ele soldlndu-se cu rezultate 
concrete. Astfel, in cadrul expoziției 
ou fost semnate contracte comerciale 
importante privind exporturi romă- 

jiefti pe piafa Uniunii Sovietice — 
sili pentru anul 1972, cit țl‘ pe cel 

i următor — de produse ale industriei 
, v,,.,v -» ...... , w «... constructoare de mațini, mobilă,

Ucraina; președintele Consiliului da ’ produse chimice, medicamente șl 
rri.--,.—a» — preparate farmaceutice, confecții,

J ‘ 2j-
nuri.

Conferința europeană 
a miniștrilor responsabili 

cu problemele protecției sociale
Cuvințarea reprezentantului României

HÂGA 25 (Agerpres).- — La Ha ga 
se desfășoară Conferința europeană a 
miniștrilor responsabili cu probleme
le protecției sociale.

în prima ședința plenlră au fost a- 
lese organele de conducere ale con
ferinței și s-au conslliult comisiile 
de lucru. Tovarășul Petre Lupu, mi
nistrul muncii, conducătorul delega
ției române,, a fost ales vicepreședin
te ăl conferinței. Membri ai delega
ției , române au fost aleși Iri cele pa
tru Comisii tehnice, precum și In co
misia de redactare a conferinței.

Luind cuvlntul In ședința plenară 
din ziua de '23 august, șeful delega
ției române a prezentat pe larg po
litica socială promovată de guver
nul român. El n subliniat că poli
tica socială a Partidului Comunist 
Român s-a bazat In permanență pe 
cohcepțla că creșterea economică nu 
poate constitui un școp in sine, ci 
trebuie să aibă ca rezulta: dezvol
tarea socială. Acțiunea socială nu se 
adresează numai indivizilor defavori” 
zați,. ci tuturor membrilor societății. 
In vederea asigurării condițiilor fa
vorabile pentru deplina lor dezvol
tare. După ce a trecut In revistă 
principalele realizări ale României in 
domeniul politicii sociale, ț&ful dele- 
gflțlePLlrOmâne a subllrrtatrca :scopul 
suprem al poli 6.1 dl e’.Eiatulub nostru, 
rațiunea însăși a cons-rucțlc! siste
mului socialist eslo creșterea nivelu
lui de trai material și cultural, mai 
buna satisfacere a nevoilor membri
lor societății; asigurarea condițiilor 
pentru manifestarea completă a per
sonalității umane.

Referindu-se Ia Importanța con
ferinței pentru dezvoltarea cooperă
rii europene In domeniul protecției 
sociale, șeful delegației române șl-n 

■exprimat’regretul In legătură cu ne- 
InVlta-ea; R. D. Germane la acest for.

Reafirmlnd, poziția guvernului ro-

j

i

mân privind necesitatea ca toate ță
rile europene să acționeze mal ferm 
in direcția transformării 'Europei In
tr-un continent ®1 păcii și colaboră
rii, reprezentantul României a sub
liniat ca fiind de o deosebită Impor
tanță convocarea cit mal urgentă a 
conferinței gencral-europene pentru 

. securitate șl cooperare, la caro sâ 
participe, cu drepturi egale, toate 
stelele Interesate.

în ședința’din 23 august,' pe ordi
nea de z! a conferinței a figurat dis
cutarea problemei „Cooperarea euro
peană in materie de proiecție so
cială”. Lucrările au fost prezidate 
de Petre Lupu, ministrul muncii.

O atenție deosebită s-n acordat !n, 
curmi discuțiilor neccsltațll realiză
rii unor contacte permanente' Intre 
Mutele europene, schimbului de in
formații șl de documentație de spe- 
dailtate.

Din partea delegației române a 
luat cuvlntul George Ellon, amba
sadorul Românie! la Ifaga. care a 
susținut, printre altele, ca In conclu
ziile conferinței să se sublinieze ne
cesitatea ca toate statele europene sâ 
acționeze In vederea realizării prac
tice a principiului universalității In 
ceea ce privește participarea tuturor 
rtâtetar.. purppene la ,dezbaterea pro
blemelor do protecție’socială de pe 
continentul-nostru. «■

• ■ • . ' ,> . ■ ' !
Drumul spre conferința 

la nivel înalt a Pieței comune 
n-a fost încă defrișat

‘ LONDRA 23 (Agerpres). — Ca șl 
convorbirile pe care le-a nvut, cu o 
zi înainte, la Bonn, cu cancelarul 
Willy Brandt, Întrevederile de joi 
ale mlnislrului de externe francez, 
Maurice Schumann, cu premierul 

dra, n-au permis — după cum re
levă agenția Franco Prcssc — des
chiderea definlilvâ. a căli spre orga
nizarea conferinței ta nivel înalt £ 
Pieței comune lărgite. Agenția ci
tata apreciază cil aceasta este im
presia observatorilor politici dujta 
scurtele vizite făcute de Maurice 
Schumann la Bonn și Londra, pentru 
a explica punctul de vedere francez 
asupra preconizatei conferințe .la 
nivel înalt

„Itamin Inei multe probleme de er 
lueldat înainte ca noi si putem spune 
dacă există posibilitatea imul acord 
pentru a ne iritllnl ta Paris", a decla
rat șeful diplomației franceze la 
sfîrșltul convorbirilor, cu premierul* 
Edward Heath. întrebat de ziariști 
dacă este satisfăcut de convorbirile 
avute In Bonn șt, londra, ministrul 
de externe francez a declarat că 
„aceste inlrevedcri au netezit calea 
spre™ discuții viitoare". In ce pri
vește temele concrete dezbătute, 
Schumann a arătat câ a fost abor
dată problema generală a parități
lor monetare occidentale. ,

britanic Edward Heath, de la Lon-
t

KIEV 25 
gerpres, T. Nițcscu, transmite : La 
25 august , și-a închis porțile 1 ejrpo- . 
zițifl, industrială ,„Horndnia-ia72“.

înscrisă Iri contextul ’ cpoîutfel as-‘ 
cendente a colaborării multilaterale 
româno-iovietice, a ' relațiilor de 
prietenie frățească dintre cela două 
țări socialiste, cxpozifla românească a 
fost primită deosebit de facorabil atit 
de publicul larg, cit fl de specialists 
Expoziția â acut ca oaxpcți pa condu
cătorii de partid șl de stat ai Ucrainei, 
in frunte cu A.P. ■Leațfco, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din
3finl»trt al ’ILS.S. Ucraineni* cori- - , . , ■ , ----------. —
ducători ai'-unor mlnUtere -ți:insit- tricotaje, încălțăminte ți alia bu- 
tu(il centrale, reprezentanți ai opi
niei publice, oameni de ftfinfd ți 
cultură ele. Timp de două săpiă-" 
mint, expoziția a foit vizitată de 
peste 100 0‘W da persoane din Ucrai
na ți din alte republici unionale so
vietice, printre care mulți specia
liști din diversa sectoare economice. 
Interesul publicului vizitator este, 
de altfel, reflectat prin numeroa
sele impresii înscrise tn cartea de 
onoare a expoziției, In care se ex
primă satisfacția pentru varietatea 
exponatelor, pentru nivelul lor ca
litativ. De asemenea, presa ji radio-

■ televiziunea sovietică au oglindit pc 
larg această importantâ manifestare 
românească, relevind că ea a reușit 
să evidențieze in mod prepnnnt rea
lizările de seamfi obținute da fara 
noastră.

MOScbvA 25. — ’corespon
dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : întro întreprinderea 
română de comerț exterior 
„Romchlm” șl Organizația 
sovietică de comerț exterior 
..Neftchlmpromexport* a fost . 
semnat un contract privind II- . 
vrarea către România a unei 
Instalații pentru producția de 
cauciuc izoprenlc, cu o capa
citate anuală de 60 OTO tone.

în baza acestui contract, U- 
riiunca Sovietică va livra pro
iecte, documentații, echipa
mente șl va acorda asistență 
tehnică pentru montajul șț pu
nerea In funcțiune a Instalației.' •

\

V

■s ■■ ■

A'

Reprezentanți ai Partidului 
Laburist din Australia 

cer investigații privind 
artivitatoa iivtucilnr

■M Ă’’ ; v‘

AMĂNUNTE DESPRE „PLANETA ROȘIE" 
furnizate de stațiile sovietice „M arte-2" 
«nMi.v . ^rs;>Orte-3^"'

25 (A- Marte, relatează agen-
StafiUe fia TJt.S-S. Modulul

a tineretului
- sHiyWfflrns-european

"Ospitaliera capitală a Finlan
dei, Helsinki, găzduiește Ince- 
plnd de azi Conferința pentru 
securitate a tinerelului eurq- 
,pean.

> Inițiată de un comitet finlan
dez — cuprlnzlnd reprezentan
ții tuturor organizațiiior de U- 
neret șl studenți din această 
țară — conferința lșl propune 1 
sâ ofere cadrul unul schimb 
larg de opinii cu privire la 
securitatea șl colaborarea In 
Europa, la căile și metodele

1 prin care tineretul Iți poalei a- 
duce contribuția la cauza des
tinderii și coojifrflrii, a Mdl ți 1 
înțelegerii pe continent. (

Continuare directă a unui șir 
da astfel de lntilnlrl — prin- I 
tre care ae remarcă masa ro- , 
tundă de la Snagov din 1669, 
conferințele de la Helsinki si 1

1 MOiîchen din 1970, reuniunea de ■ 
’ la Florența dta 1971 — actuala 
» conferință din capitala Flntan- 
1 del este o expresie elocventa
* a curentului tot mal favorabil

■ I Ideilor de securitate ce se con- 
.’ turează pregnant în viața Eu- 
ț ropel. Ea atestă, In același timp, 
i creșterea mnnliesiârllor opiniei .
1 publice, a unor largi forțe so- | 
l claie șl politice — între care un 

rol din ce în ce mai activ jl , J 
ț are tineretul — dornice de a 
j acționa pentru însănătoșire» 
’ continuă a atmosferei politice, 1 
1 pentru înlăturarea focarelor de
1 încordare, pentru dezvoltarea 1 
1 colaborării multilaterale Intra 
i toata, țările șl popoarele, Intr-uri 

cu\int pentru transformarea
) Europei intr-un continent al 
. păcii șl înțelegerii.
’ Desigur, semnificația întllnlrll 
I actuale este amplificată do fap- 
t tul că ea are loc Intr-un mo- 
)• ment cînd pe continentul euro- 
î pean se desfașeară o serie de 
; procese pozitive, de contacte șl 
1 consultări, cînd la ordinea zilei 
i se’ impune tot mai categoric
* . necesitatea trecerii la ucllvlta- 
4 tea practică pentru convocarea 
l conferinței general-europene., 
j Așa se explică de altfel de ce 
4 obiectivul primordial al nctua-
’ lei lntilnlrl a reprezentanților j 
1 .tinerei generații din Europa II 
( reprezintă discutarea căilor prl- I 
1 ylnd accelerarea pregătirilor în 

. I vederea conferinței general-eu- 
ropene. In acess scop, reunlu- ( 

) nea de la Helsinki se adresează 
t tuturor tinerilor, forțelor poli- 1 
I tlce șl guvernelor, opiniei pu- 
i bllce pentru a acționa ferm lr> 
1 aceasta direcție.
! La conferință participă peste 
l !«O de delegați, reprezentlnd 
/, orgarsizaytle de tineret din a- 
V proape toate țările Europei, din 
1 S.U.A. șl din Canada, tineri de 
1 , diferite convingeri jwil'.lce, 1- 
L deologlce, filozofice și rellgtoa- 
J se, reprezentanți ol Federației 
1, Mondiale a Tineretului, ui 
l . U.LS. șl altor organizații In- 
■ ternaționale. Din țara noastră 
l este prezentă la țntllnlre o de- 
i legație a Uniunii Tineretului 
) Comunlst,-coaduaă de tovarășul 
î Vaslle Nleolclolu, secretar »l 
J C.C. al U.T.C.

/ t Radu BOGDAN
’ Helsinki

)

'jp >;

LA MIAMI, ÎN PALATUL SPORTURILOR
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activitatea ustașilor
MELBOURNE 23 (Agerpres). — Re

prezentanți ni Partidului laburist 
din Australia au cerul In Parlament 
efectuarea unor Investigații cit mai 
complete privind activitatea ustașllor 
in această țară. In sprijinul acestei 
cereri s-a arătat Că poliția a desco
perit listași antrenlndu-se in mane
vrarea armamentului in districtul 
Mackay, iar, după anunțarea de 
către guvernul iugoslav a numelor 
unor teroriști ostași care au fost 
anihilați recent In. Iugoslavia, repre
zentanții Ministerului nuslrallan ol 
Justiției nu ndml.i posibilitatea ca 
unii dintre ei să fl venit din Austra
lia..

ei ® © H

Miercuri noaptea s-a „Iras cortina* 
peste cea de-n 30-a convenție a par
tidului republican, după ce Richard 
Nixon șl Spiro Agnew și-au rostit 
discursurile de acceptare a învesti
turii de candidați la președinția șl, 

' respectiv, vicepreșcdlnția S.U.A. In 
alegerile din lima noiembrie a.c.

Convenția a fost lipsită de dispute 
politice, Încordare sau Incertitudini 
— nu au existat contracandidat! pen
tru tandemul Nlxdn-'Agncw — con- 
trastlnd astfel In mod flagrant față 
de cea a partidului democrat. Prac
tic, curentele da centru șl liberal 
ale partidului republican au fost 
reprezentate la convenție de o mino
ritate infimă și s-au găsit in impo
sibilitate de a-șî face simțită pre
zența in marele Palat al sporturilor 
din Miami.

„Bateriile grele" ale convenției au 
fost concentrate asupra platformei 
electorale a partidului, democrat, in 
special la capitolele privind încetarea ' 
agresiunii Statelor Unite In Indochi
na, reducerea cheltuielilor militare șl 
revizuirea priorităților naționale. Da 
altfel. In timpul lucrărilor convenției, 
numele Indochina a fosil auzit numai 
În contextul combaterii poziției 
antirăzboinice a candldaților partidu
lui democrat, tar războiul, ca atare, 
deși considerat șl de republicani o • 
constitui „problema numărul unu a 
Americii”, nu a format obiectul dez
baterilor, majoritatea conservatoare 
sprijinind, ca șl in celelalte proble
me interne și externe, liniile politice 
ale administrației.

Obiectivele camerelor do televiziu
ne au prezentat insă telespectatorilor, 
alternativ cu atmosfera din sala con
venției, și pe cea diametral opusă, din 
afara el. MU de partizani al păcii, 
veterani ni războiului din Indochina, 
reprezentanți ai organizațiilor de 

. . d.
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masă ale tineretului au organizat 
mari mitinguri, marșuri și demonstra
ții in favoaren încetării războiului din 
Vietnam. Pe bulevardul Washington, 
din vecinătatea Palatului sporturilor, 
demonstranții nu ridicat In mod'sim
bolic diguri din saci uinplujl cu ni
sip, slmbollzlnd digurile din R. D. 
Vietnam bombardate de aviația nrr.e- 
rlcanA.

Străzile din Împrejurimile Palatului 
au fost interzise circulației șl blocate 
pe distanțe de kilometri de mil de 
autobuze parcate bară In bară. Au 
fost / operate circa ESO de arestări. 
Punctele de prim-njutor Instalate pe 
străzi nu pridideau sA facă față nu
mărului mare do tineri răniți In 
ciocnirile cu pol iți o.

încheierea lucrărilor convenției n 
marcat lansarea oficială a partidului 
republican In campania electorală. 
,.Ncw York Times” șl .„Los Angeles 
■nines" apreciază că In cele din, 
urmâ victoria In alegeri’va fi decisă 
de doi factori esențiali :'războiul din 
Indochina șl situația economică n ță
rii — a căror evoluție «ta urmfirliă 
continuu șl cu foarte mare atenție 
de alegătorul nmerfeau. afectat In 
mod direct de ambii factori.

Washington

Leonid Brejnev,
general al C.C. al P.C.U.S.. a rostit, 
vineri, o cuvlntare In consfătuirea 
din Kokcetav a cadrelor de condu
cere de partid șl de stat din Ka- 
zahsten. La consfătuire au fost 
examinate probleme ale Indeollnlrli 
planului economic pe anul 1972. 
ncbrdlndu-'so o atenție specială or
ganizării stringerll recoltei și vlnză-

1 o _ ____ 1 *■

Froiechil acordului asu
pra traficului intre HF.G. și 
M.G. a fost Înaintat de guvernul 
R. F. a Germaniei vineri Bundes- 
raluluî spre examinare, In calitate de 
document urgent. Această procedu
ră permite scurtarea cu trei săptă- 
mînl a termenului de luare în dis
cuție a proiectului, ceea,ce înseamnă 
eâ el urmează să fie prezentat spre 
dezbatere șl aprobare Bundestegulul 
vest-german încă înainte de dizol
varea sa. ■ '

La Panmunjon 8 avut
Ia S august, schimbul listelor ran- 
țlnlnd numele membrilor delegații
lor șl al consilierilor celor două părți 
la convorbirile de fond dintre socie
tățile de Cruce Roșie din Nordul și 
Sudul Coreei.

Șeful statului cambod-
președintele Frontului Unit

Național al Cambodglel. Norodom 
Slanuk. n prjmlt vineri pe Mo
hammed Mainioudly ministrul aface
rilor externe a! Tunisiei, șl pe cei
lalți membri ai delegației guver
namentale tunisiene aflate in vizită 
In R. P. Chineză.

La Ottawa, Plerre Tru
deau. primul ministru al Canadei, 
l-a primit pe Pni Sian-kuo, mlnls-

rilor de cereale cftlrc stat.

vietnameză
n x, țs 1'7 . •

PARIS 23 (Agerpres). — La Paria cane șl formulele avansate de S.U.A
a avut loc cea do-a J50-a ședință urmăresc să .mascheze In fața-opiniei
plenară a Conferinței cvndrlpartile publice escaladarea agresiunii. Una 
in problema Vietnamului. Nguyen din cauzele lipsei oricărui progres
Thl BInh, conducătoarea delegației In căutarea soluțiilor o reprezintă
G.R.P. al Republicii VJelnamului do Inslstențh S.U.A do a menține; cu 
Sud, a condamnat jiolltlca de snbo- oried preț regimul Iul Thleu, a rela
tare a convorbirilor dusă dc delega- vat Nguyen îlil BInh, caro a arătat,
țlile S.U.A. și regimului saigonez, în continuare, efl problema vlelrta-
precum șl intensificarea războiului meză trebuie astfel reglementată, In-
lmpotrlvn popoarelor IndochineL Ea cit rezolvarea el să cuprindă instau- 
a arătat că toate propunerile ameri- rarea unui guvern de largă înțelege

re națională șl retragerea neinllrztată 
a tuturor trapelor americane. |

Nguyen Minh Vy, locțiitorul con
ducătorului delegației R. D. Vietnam, 
mențlonlnd cifre concrete, a combă
tut afirmațiile părții americano pri
vind micșorarea participării S.U.A. 
Ia războiul din Indochina. Lupta po
porului vietnamez,-a’ subliniat Minh 
Vyrnu reprezintă altceva dedt exer- 
dtaren dreptului său sacru la legiti
mă apărare. ■

în alocuțiunea sa, reprezentariful 
S.U.A. a evitat luarea în considerare 
a principalelor puncte ale planului 

G.R.P., impledldnd prin 
lucrările conferinței să

Vi <

fd sovteflcl au putut 1 
constata că temperata- 1 
ra pe planetă varia ( 
falrc plus 13 grade , 
Celsius ți minus S3 de ( 
grade Celsius, iar în 
zona calotei polare 1 
nordice cobora la mi- 1 
nus 1101 grade. In | 
aimosfera lui ' Marte 1

' MOSCOVA 25 ■ ■
i gerpres). — I-------
i interplanetare sovle- 
i tice ,,Marte-2" șl 
, „Sfarte-Î“ ji-au în

cheiat, dupd cum s-a ____ ______
anunțat, programul de televizate transmise de 

' cercetări ftiințifice. In camerele sale panora- 
‘ '■ taneta a mice nu permis recep-

j_-------  țlonarea pe Pămlnl, a . _______ _
unor imagini pe două confinutul vaporilor de i 
canale Independente. , ' _ 2";
Realizarea coboriirii ori mai mic decit ln 
line pe Marte deschi
de largi perspective 
pentru explorarea dl- țd, 
recta a aceste! plane- M< 
te int.r£un viitor apro
piat.

Pentru prima oară, 
oamenii de fliințâ au 

ții dintre oamenii de avut posibilitatea să
.j a_ exploreze planeta

_t;!j ‘Marte de la o distanță 
pro- relativ _ mică. Pre'u-

de coborire a stafiei 
„Marle-J" s-o așezat 
lin pe suprafața pla
netei, iar semnalele

cercetări ftiințifi 
același timp, p!a 
fost explorată de son
da americană „Mari- 
ner-lF. Plasarea pe or
bite clrcummarțiene a 
mor aparate cosmice 
sovietice ji americane, 
înzestrate eu aparate 
ftilnțlfice care se com
pletau reciproc, Junc- 
fionprea lor simultană

> timp îndelungat șl
> schimbul de înformâ-

știință sovietici șl a- 
' merlcanl, nu permis 
' realizarea unul ] ____ ,_____
> greș considerabil in crlnd datele recepflo-
> explorarea planetei nate, oamenii de șliin-

)’ f

plnnetcl nate, oamenii de știin

■ \ i ",T>"'r ■ '' . . j '

trul comerțului exterior al R. P.
Chineze, conducătorul delegației co
merciale guvernamentale chineze, 
aflate In vizită In Canada.

La Brazzaville a- avut loc ver
nisajul expoziției de fotografii 
eu aspecte de În Conferința Na
țională a P.GR. Cu nccsi prilej, 
au rostit scurte alocuțiuni pre
ședintele Asociației congoleze 
de prietenie Intre popoare 
(A.C.A.P.), Vital Ralia, fi însăr
cinatul cu afaceri a,l.- al Româ
niei, Gh. Gheorghiu.

ap<5 a fost de 2 0©0 de

atmosfera terestră. In ’ 
apropiere de suprafa- ' 
î, atmosfera planetei < 

.darie se compune 5n < 
principal din bioxid < 
de carbon, care, la al- < 
tltudlnca , de- aprozi- < 
matin IM de kllome- ( 
iri, sub influența ra- ( 
zclor solare ullravio- < 
lete, se descompune, ( 
elibcrlnd un atom de ( 
oxigen. «

“5

fin dat faliment 6 673 de 
întreprinderi suedeze,Sn !n- 
tervalul anilor 10OT—1070 — relevă un 
comunicat ,dat publicității de -Mi
nisterul Industriei al actșlel țâri.

Secretarul de stat al 
S.U.fi., WUlfom Rogers, a anunțat * 
că o escadră formată din 6 distrugă
toare aparțlnlnd Flotei a G-a ameri
cane se va Instala In npul său port 
de legătură, Pireu, la Începutul lunii 
septembrie. El a afirmat că pcordul 
In vederea creării unul asemenea

Ln Prozidinl Hradomiei R°rt do fogaturâ „servește nu jtumalLU rreziuiui HCanemiUl inicrMCior Greciei șl S.U.A., dar, mal
ales, celor âle N.A.T.O.".de Științe a U.R.S.S. au fost 

Inmlnate reprezentantului Societății 
Regale Britanice. James Lighthlll, 
două capsule conțlnlnd mostre de 
sol luwr. Lulnd cuvlntul, acad. 
Alexandr Vinogradov șl-a exprimat 
convingerea că aceasta „va contribui 
la dezvoltarea continuă a contacte
lor savanțllor sovietici șl britanici". 
La rindul său, James Lighthlll a re
levat că darul reprezintă un „minu
nat semn de prietcnlo”.

a principalelor puncte ale pi 
de pace al G.R.P.. impledldnd 
aceasta ca I ~ " ' '____
progreseze.

Noi bombardamente 
asupra R. D. Vietnam

HANOI 23 (Agerpres). — Ager 
V.N.A. Informează r‘ ' 
aviația omerlcenă a__ ____ _____ _
damente intense asupra unor centre 
populate ale R.D. Vietnam. Nume
roase sate, școli șl diguri au sufe
rit importante distrugeri șl un mare 
număr de civili au fost uciși sau 
răniți. într-o declarație daiâ publi
cității, un purtător de cuvlnt al Mi
nisterului de Externe al R.D. Viet
nam a condamnat aceste acte 'de 
război șl o cerut Încetarea Imediată 
a bombardamentelor aeriene și ria- 
vale americane, a bloărll șl mln£a.'i 
porturilor țării șl a tuturor acțiuni
lor care Ii Încalcă suveranitatea ■ și 
securitatea.

I Protest al M.A.E.
al R. P. Chineze împotriva 
bombardării de către avi
oane americane a unei am

barcațiuni de salvare
PEKIN 23 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă informează că, in ziua 
do 22 august a.c., două avioane mili
tare alo S.U.A. nu atacat o ambar
cațiune de salvare aparțlnlnd nov.;! 
comerciale chineze „Hongqi no. 131°. 
ancorata In largul Insulei Hon Ngu, 
din.provincia Nghe An a R. D. Viet
nam, In timp cc efectua drumul de 

. Înapoiere spre nava bazâ, venind din 
direcția altei nave comerciale chine
ze. Ambarcațiunea a fost distrusă, lor 
cei cinci membri ui echipajului au 
fost uciși..

Ministerul Afacerilor Externe nl 
R. P. Chineze a dnt publicității o 
declarație' în care se arată că această 
acțiune reprezintă o gravă provocare 
Împotriva poporului, chinez. Guver
nul ?! poporul chinez ișl exprimă 
profunda lor Indignare șl adresează 
un ferm protest guvernului S.U.A., 
cerlndu-i să ofere garanții că Inci
dente similare nu vor mai aven loc.

„ !ia 
că, la 24 august, 
efectuat bombar-

fl

Primul concurs mondial 
de vinuri, orltanlzrit la Buda
pesta, a debutat vineri;cu un Urg 
și o expoziție Internațională de vltl- 
culturâ și vințflcaUe. In pavlironul 
central al expoziției. România este 
reprezentată cu 60 de'sorturi de vi
nuri. Cu ocazia tlrgulul, la Buda
pesta se află o'delegație a Ministe
rului Agriculturii, Industriei Ali
mentare șl Apelor din Republica 
Socialistă România, condusă de Ion 
Ceaușescu, adjunct al ministrului.

R. P. POLONĂ4 Acfiuni pentru lichidarea 
urmărilor inundațiilor

VARȘOVIA 23 (Ager- . g„ .... _____ ......
pros). — Corespondenții spre localitatea 'Znko- 
agențîel P.A.P. In difer .. ... ....
rltc voievodate aie țări! 
au continuat să relateze 
despre acțiunile oame
nilor muncii polonezi 
îndreptate spre lichida
rea . urmărilor :nim- 
dațlUor din ultimele 
zile. Astfel, feroviarii 
din Cracovia ' lucrează____ ____  _ _
neobosit ta Înlăturarea din flntlnl șl bazine, 
avariilor survenite pe 
căile ferate, repară po
durile: șl verifică rezis
tența acestora. Se de
pune o activitate Inten
să do reparare a rețelei

i
toare. Dar șl alei, men
ționează agenția P.A.P., 
nivelul apei se află in 
scădere. Be rlul Odra, 
viitura se apropie de 
Wroclaw. în dimineața 

___ „ _ .___ : '4-'-' -- ~ august Co 
putea Ineepe anul șco- mltetul voievodat de 

luotâ împotriva inunda
țiilor ,a declarai starea 
de alarmă In mai mul
te localități și In ora
șul Wroclaw. Hidrologii 
apreciază că nivelul 
apelor riulul va atinge. 
In zona orașului, tHO cm. 
adică cu 130 cm deasu- 

nivelulul obișnuit.

de căi ferate care duce

parso — una dintre cele 
mal afectate de, inun
dații O atenție Reoce- 
bilă se acordă repa:firii 
școlilor, pentru a sa zilei de 23 aui
putea începe anul șco
lar ln primele zile ais 
luni! septembrie. Are 
loc o amplă acțiune de 
dezinfectare a apelos

Lupta Împotriva inun- 
dnțRior continuă pe 
Vistula. în unele ra
ioane, apa a spart digu
rile de pămint proiec-

C. ALEXANDROA1E

REDACȚIA si ADMINISTRAȚIA a București, Piața Sc’ntell. Tel. 17 M 10. n (MM. Abonamentele ta fac la oficiile noitale ți Cllfuzorll din Întreprinderi șl tcutilulU. Pentru Birt Instala, abonamente prin taROMPRESFILATEUA% BucureșU 
Calea GrlvP.d nr. 6i—sa, P.O. Li. — Box scol. Tiparul a Combinatul Poligrafie CASA SClNTEJI


