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avem tini .
lumea așa cum o vedem azi.

NICIPIU CU... TUTELA
.. i

TT..„ . anumi ta
do asigurare a pași
lor de exercitare a 

muncă pen- 
anumite categorii

ie.șțeflugăreștl, fabri' 
irelucrare a marmu-

ur- 
in 
de 

insă' 
cu întreprinderile

duri ale Tuleai vechi — 
poate aă-și .dea seama de 
adevărul clntecului, cit de 
mare era supărarea el de 
atunci. Poate-ar trebui edi-

tn plinul clmpiei Bărăganului, crescut din seca pă- 
minturilor ei fertile, se lr.ni|d acum un oraș modem 
cu numele de Slobozia, sinonim al cuvintului libertate. 
Orașul crește, de fapt, dintre vechile și măruntele clă
diri ale upui foit tlrg de cereale al cărui destin a 
făcut o întoarcere de J8t) de grade către civilizația 
socialuld. Și clei, ca peste tot in România, istoria a 
lăsat urme adinei in memoria pdmintului, șl a oame
nilor luț. Iată o succintă fiU de istorie scrisă aici, la 
Slobozia, in august 1914.

...Lupte violente pa străzile orașului, împotriva unor 
coloane naziste 'motorizate și blindate. Ostașii români 
și populația civilă ridică baricade pe străzi. Superiori 
numerlcește, hitleriștli au izbutit in cele din urmă să 
sfarme baricadele, continulndu-ți retragerea spre Că
lărași. El au pierdut insă' aici peste IM de militari.

— Execuția contractelor este 
mărită de fiecare întreprindere 
parte, tar, periodic, prin dările 
seamă statistice, se asigură 
informarea centralei. Se discută 
orice problemă . ____...__
atunci cirul apar dificultăți in apro
vizionare.

— Dacă se Ivește un gol de apro
vizionare la o unitate componenta, 
puicii redistribui opwailv anumite 
stocuri do la celelalte unități 7

— E drept, nu avem un sistem 
de urmărire operativă, la nivelul

Alexandra BRAD

In bazinul minier al Roviuarlior se desfășoară ample lucrări pentru 
punerea in valoare a unor noi zăcăminte de cărbune. In aeesi scop, 
se fac ultimele pregătiri pentru Intrarea in producție a noii cariere,de 
la Roșta-Jiu, care va fl caracterizată prlntr-o masivă mecanizare a 
lucrărilor.

Printre aceste pregătiri se numără iți montajul celui mal mare exca
vator pus vreodată in funcțiune in (ara noastră, pe care vl-l prezentam 
în fotografia de față. Acest excavator gigant axe o greutate de peste 
3 (KM tone, iar datorită mobilității sale pe șenile, cit ți ca urmare a sis
temului puternic de dislocare in stratul de cărbune ți a Instalațiilor mo
derne de dirijare a întregului agregat poale asigura o productivitate 
orară de 2 400 mc. ■

Zilele acestea, colectivul șantierului de eonstrucțll-montaje miniere 
din Rovlaari a încheiat lucrările de montaj la excavator, precum șl pro
bele de funejlonare in regim de lucru. Cinstea de a monta și a faee 
probele Ia dispozitivul de siguranță al excavatorului a revenit echipe
lor conduse de Dumitru Cambrez (fotografia I) șl Vaslle Dolohan 
(fotografia 2), surprinse In momentul unei operative de lucru lingă ex
cavator, înainte ca acesta să părăsească rampa de montaj ru des
tinația— noua carieră de exploatare a cărbunelui ta suprafață de la 
Roșla-Jlu.

Bupemiagazlnul, un liceu 
industrial, do construcții cu 
20 de săli de clasă, stadio
nul cu 10 000 do locuri; 
gara do călători șl gara do 

‘mărfuri, crețe șl grădinițe, 
centrala automată de tele
foane, palatul administra
tiv, piața 'civică, blocuri de 
locuințe, o tipografie mo
dernă. Sini in construcție a-, 
batorul cu o fabrică de pre-

Una dintre știrile reni- 
.nlflcnlJvc. caro au marcat 
recentele zile sărbătorești : 

’•in întrecerea socialista în, 
cinstea zilei de 23 August' _____ ___ _

-iți fa aniversării ’Republicii,- tat un album cu aceiegfa- 
mărturii'albj trecutului, 

pentru ca vizitatorul de azi 
al orașului să confrunte, să 
înțeleagă mutațiile uriașe și 
de care este capabil acest ~ 
oraș.

Ca întreaga țară, Tulcea 
trăiește acest Înalt moment 
de amplă construcție poli
tică, economică, profund u- 
martă : repartizarea ruțlo-

Tn domeniul aprovizionării' tch- 
nico-matertalo ți desfacerii produc
ției,. centralele' industriale au atri
buții, competențe șl răspunderi pre
cis stabilite prin Legea cu privire la 
organizarea șl conducerea unităților 
socialiste de stat. Esențial este fap
tul că centralele răspund do asigu
rarea condițiilor materiale ale rea
lizării planului, deci activitatea lor 
în domeniul comercial nu are numai 
un rol de organizare, coordonare șl 
control, ci si unul de Intervenție dl- 

netnljlocită a In-

categoril de oameni de 
un drept ce il se cuvine ! 
In locul Invalizilor, cărora 
legea le conferă, cum e și 
firesc, prioritate In. realiza
rea unor lucrări la domici
liu, Intllnlm pe statele de 
plata o altă categorie : „In
valizii1’ morali, pofticioși de 
venituri ilicite.

Să-l luam de pildă chiar 
pe inginerul Valda. Pe sta
tul Întreprinderii „Metalo- 
iehnlca" a figurat tot tim
pul cu salariul Întreg : con
comitent, pe statul „Mur.e- 
șulul" a figurat cu veni
turi intre 1 5€0 și 3 200 lei 
lunar. Uneori mal mult de
alt la locul său de muncă !

Din curiozitate, am vrut 
să vedem-cc a făcut ingi
nerul A. V. pentru acești

— Nu vă putem oferi ni
mic. Toate contractele slot 
cedate. ' ' . ■ ;

— Dine, dar am văzul
Că. .. Y ' , ,

— N-avem, v-am spus o bani,
data.1 — Trebuia să execut lăzi,

Șl președintele unității, ne-a declarat A. V. 
enervat de insistențele gos
podinei, lese din birou 
trinllnd ușa.

Scena ne-a fost redata tn 
unele din scrisorile sosite 
ia redacție pe aceasta 
temă. Aparenta „nevinovă
ție" Înseamnă nu numai în
călcarea formală a unor 
dispoziții imperative ale 
legii, ci ți frustrarea unei

— De ce „trebuia" 7 Prac
tic ați executat altceva 7

Nu putem transa-le ulei 
Sntreg răspunsul interlocu
torului nostru. Redăm nu
mai concluzia : pentru banii

era, rău In faptul că, după 
orele de program, un om — 
inginerul A. V., do pildă — 
lucra șl la domiciliu. în
trebarea este, numai In a- 
parență . nevinovată ! In 
realitate, lucrurile stau cu 
totul altfel :

— Aș vrea .să lucrez ceva 
Ia domiciliu : sini casnică 
țri potrivit legii...

de umanitate pe 
care' conducerea partidului 
Ii săvlrșește cu Tulcea — cu 
acest oraș atit de hulit ți 
disprețuit,, șl frustrat in 
trecut — scoțlndu-1 din a- 
nonimat, tnălțind pe Jocul 
unul orășel «.cufundat in 
ruine ți uitare un oraș nou, 
plin de forță șl tinerețe.

Cu dt ii caic mal des 
pragul, mă conving că exig-

recta, dc urmărire 
depllnlril sarci
nilor In legătură . 
cu aprovizionarea 
si desfacerea, dc 
rezolvare opera
tivă a probleme
lor respective care 
componente. In acest 

subliniat

mijloc de .-sprijin a unor 
persoane aflate In condiții 
de viață ' deosebite, fiind 
convertita Intr-un mijloc 
de clștlguri ilicite. , •

Avem In față două state 
de salarii. Unul de la între
prinderea „Metalotehnlea", 
celălalt de la ■ cooperativa 
de consum „Mureșul" — 
ambele din Tg. Mureș. Pri-

Este bine știut că societa
tea noastră asigură- fiecă
ruia posibilitatea de a 
munci, de a-și manifesta 
capacitățile creatoare în 
uzine, pa ogoare, in mine, 
In Institutele de cerce
tare etc. Ea oferi con
diții corespunzătoare șl 
acelora care, dlntr-un 
motiv sau altul, nu pot 
exercita o profesie In 
condiții de lucru normale : 
invalizilor, persoanelor cu 
anumite recomandări, me
dicale, femeilor casnice, 
pensionarilor. Astfel, aceștia 
din urmă pot presta — po
trivit legii — muncă la do
miciliu. Este o dovadă de 
echitate, de umanism, de 
bună gospodărire a resur- 

, șelar de muncă.
, Munca la domiciliu în

seamnă, deci, 
formă (' 
bliitațlli 
dreptului ia

bine precizate de cetățeni. 
Un control al organelor In 
drept a ®eoa Insă, la iveală 
următoarea situație: de
turnata de Ia scopurile salo, 
munca la domiciliu a fost 
transformata in unele locuri 
in contrariul ei, dlntr-un

cipold ișl "face apariția președintele 
R. F. a Germaniei, ' Gustav Heine
mann, sub patronajul căruia se des
fășoară Jocurile Olimpice. 11 inso- 

_____ fese : Avery Brundage,
__ președintele in funcție

al Comitetului interna- 
J f10’1®* olimpic, Willl

Daume, președintele Co- 
miletului de organizare, 
Georg Kronawitter, ipri- 

KSS mărul orașului MGn-
J&fcă chen. Se intonează

«tal al S.F. a
- după care 

gjSffigj ■ fanfara atacă un marș 
SSÎJțfiSffi vesel,-In timp ce pe 

P‘bar,a dinspre apus a 
stadionului se ivesc prl- 

gșjHșM mele rlnduri ale partlcl- 
panfilor la Jacuri, tn 

echipa Greciei, 
ae origine a aces

tor minunate reuniuni sportive. In 
ordinea alfabetului german au trecui 
pe rlnd, prin fața spectatorilor, dele
gațiile |(".rllor participante la Olimpia
da. Intimpinatd cu aplauze, a trecut 
prin fafa tribunei oficiale delegația 
sportivă a României socialiste. Purtă
torul drapelului, ca și la Jocurile O- 
limplcc de la Tokio și Meric, a fost 
Aurel VerncScu. Sportivele noastre 
purtau elegante costume cu Jachete 
albastre in dungi și "fuste alba, iar 
bărbații erau imbrăcați in haine al
bastre șl pantaloni gri. Participir.d, 
alături de redutabili sportivi ai lu
mii, la aceastd competijie tinereasca 
reprezentanții noștri aduc, ca îfi 
atițed alte rlnduri. mesajul de pace, 
de înțelegere și colaborare Intre ti
neri, se înrolează cu emoție ji dirze- 
h'e In creastă mare întrecere sportivi, 
ăiarea paradă — care, timp de două 
orc, ne-a.îneînlat privirile,— a fost 
încheiată de delegația sportivă a țârii 
gardă.

Pe covorul de smarald ai stadionu
lui delegațiile sa aliniază cu fața la 
tribuna oficială, tn acest.moment, 
3 293 de băieți țl fete, școlari din 
MOr.chen, puf tind buchete de flori, 
evolueard pe stadion in acordurllg 
unui clglec tradițional aranjat de 
cunoscutul compozitor Cari Qrjf. As
cultăm alocuțiunile rostite de pre
ședintele Comitetului de organizare, 
Hr. Daume, șl A. Brundage, președin
tele in funcțiune al C.I.O. Președin
tele R. F. a Germaniei, Gustav Hei
nemann,, pronunță apoi cuvintele 
iradlțlbnale : „Declar deschise Jocu
rile Olimpica de la IdSnchen, cele-

centralei Industriale, -a - situației 
stocurilor pentru perioada foarte 
scurte,- ci tot trimeștrial prin ra- 
portarlie statistice. 'Do regulă, insă, 

• situații de genul celor amintite se 
rezolvă prin înțelegerea directa Intre 
întreprinderi. Noi credem el trebuie 
să acordăm mai multă autonomie 
unităților in desfășurarea aprovizio
nării tehnlco-maleriale. Vom da 
dreptul do contractare chiar unității 
,.Dîmbovița" pe care centrala este 
grefata. înlrucil întreprinderile clnt 
colo care iți cunosc cel mai bine 
necesitățile, centrala trebuie să in
tervină in aprovizionarea imitați.ior 
.numai pentru materiile prime la 
■rare echilibrarea balanțelor ridică 
anumite probleme..

Esio oare fundamentat punctul de 
vedere expus mal sus ? Sc știe 
cfi procesul de asigurare a bazei 
materialo a producției este încheiat 
numai, in clipa In care materiile pri
me necesare se atta in depozitele 
sau magaziile întreprinderilor rare 
le consumă ți, de aceea, misiu
nea centralei nu trebuie considerată 
terminata o data cu organizarea ope
rațiilor precontracluale. Rolul mult 
mal amplu ni centralei reiese ți mai 
evident atunci dnd este vorba do 
desfășurarea unei aprovizionări rit
mica, raționale, eficiente. Chiar la 
Centrala Industrială de pielărie ți 
Încălțăminte, ale cărei unități au la 
ora actuală importante resurse ma
teriale imobilizate in stocuri, sa re
simte în mod vădit lipsa unui sis
tem de informare asupra stocurilor, 
care să permită centralei respective 
sâ decidă distribuirea materialelor 
in funcție de nevoile reale ale fiecă-

mui este un stat de salarii 
obișnuit ; cel de-ai doilea 
privește munca la domici
liu. In amlndouă,. un nume: 
Andrei Valda. Funcțiile de
ținute: In primul, șeful ser
viciului producție ; in col 
dc-al doilea.,, „angajat" in 
domiciliu. Ambele privesc 
aceleași perioade de timp. 
Așa facem cunoștință cu 
primă dintre ilegnlltațlle aă? 
vîrșits — de cine, vom ve
dea imediat -- pe terenul

- muncii la domiciliu : înca
drarea altor persoane de- 
di cele prevăzute in lege.

Unii ar fi — poate — ten
tați să replice : el ți 7 ! Ce

dispozițiile

la domiciliu?

Volumul de muncă, de 
construcții, > este reconfor
tant, tonic.
. Se dau orașului aripile 
lui, dimensiunile iul, viabi
litatea șl strălucirea iul. 
Mai aflu de la edilii Tulcei 
că în toi ce s-a construit se 
vede, rodul consultării cu 
populația orașului — pen
tru fiecare obiectiv, pentru 
utilitatea ți rostul fiecărui 
obiectiv șl chiar pentru lo
cul unde 'Bă fie plasata fie
care construcție. Tulcea va 
mai avea nevoie de inire-

apar tn unitățile 
.i context, ața 

cum s-a subliniat Ia Conferința 
Națională a partidului, una din lip
surile organizatorice, care vor tre
bui In-timp scurt eliminate, constă 
in aminarea preluării și exerei- 
tarll cfccilvc de către uncie cănbrale 
a Întregului ansamblu de atribuții 
Încredințate, -a prerogativelor legate 
de asigurarea aprovizionării iehnlco- 
materiale a inlreprlnderiror. Co Îm
piedică aceste centrale să îndepli
nească prevederile legale privind ac
tivitatea lor comercială 7 ’ Ce trebuie 
făcut pentru - cri centralele să ..preia 
in totalitate și să exercite efectiv 
uiribuțllle, competențele șl răspun
derile care. Ie; revin in* nceșl dome-, 
nlu 7 Sint Întrebări cărora le-ani 

-căutat răspuns iii ancheta întreprin
să In dtevu centre industriale.

— Consider că, din punct de ve
dere al activității comerciale, cen
trala noastră s-a Încadrat in pre
vederile legale — ne-a spus iov. 
Constantin Badea, director comercial 
al Centralei industriale de pielărie șl 
Incălțârninte din Capitală. Astfel, 
ne ocupăm de centralizarea cererilor 
întreprinderilor privind materii
le prime principale, purtam dis
cuții cu coordonatorul de balanță sau 
cu organele de resort din Ministerul 
Industriei Ușoare șl repartizăm 
cantitatea de materii prime .ce ne 
revine din balanță către fiecare în
treprindere componenta, în vederea 
contractării cu furnizoriL

— Dacă centrala nu Intră în relații 
directe cu furnizorii, cum se urmă
rește coordonarea aprovizionării teh- 
nico-materiale 7

Prin lege, atribuții și competențe bine precizate 
în practică, ezitări și preocupări sumare

Intervină in 
lajiilor coniraclunlc 
tațilo , subordonate. 
. o situație in cara- 

___ . ,1 noi, 
- ■- benețiclârc, ne-am!
înțeles 6â' schimbăm un anumit sor
timent și deallnația sa, dar plnă 
am lămurit unitățile și am obținui 
acordul lor a trecut destul‘de mult 
timp.

Desigur, contractarea directa de că
tre centrală a unor materii prime 
presupune] ca centrala respec
tivă să cunoască foarte bine 
activitatea' cconomlco-producllvă a 
unităților, să poată stabili precis ne
voile reale ale producției șl deci prio
ritățile, In' deplină cunoștință de 
cauză Exista, este drept, și anumite 
dlficultațl de ordin juridic. Dar Im
portant este cn centrala eă-și organi
zeze intr-un asemenea mod exercita
rea funcției salo comerciale, precum 
șl relațiile informaționale, financiare, 
juridice,cu unitățile .componențe, in-

Cornellu CARULN

colectivul întreprinderii dc vo 
construcții hidrotehnice 
Constanta șî-a îndeplinii 
angajamentul dc a termina 
cu cinci luni mai devreme 
construcțiile din noul port 
comercial Tulcea.

Aici s-au realizat trei,1 
dane destinate traficului; 
de mărfuri pe Dunăre,! trei 
Unii ferate, un grup teh
nic de exploatare - cuprln- 
ztnd magazii,. atelier me
canic, centrală termică^ 
birnurl și vestiare, pentru 
docheri. Este o lucrare de 
ample proporții care face 
parte integranta din acțiu
nea de ridicare a; acestui 
vechi oraș dunărean pe’ 
noi trepte de înflorire eco
nomică șl spirituala.. '

Tn nici un oraș de pe Du
năre nu om văzut lumea 
trăind intr-o mal niare 
prietenie, Intr-o mai since
ră tovărășie , șl inUmilate, 
șl comunicare cu Impe
tuoasa curgere a fluviului, 
cum trăiește Tulcea.

Privesc fluviul, aștept gfi 
treacă vapoarele, fă Înre
gistrez ralului lor inalt, 
care M revarsă in lungi tu
nete pește oraș. Mari, ele
gante vapoare dc pasageri, 
construite la Oltenița ; șle
puri urcind spre Galați cu 
calcar de Ia ' Mnhmudla ; nală a forțelor de pTOduc- 
șlepuri cu încărcătură urla- țte pe Întreg teritoriul ță- 
șă de stuf ; navele rapide rii pentru dezvoltarea mul- 
pentru turl&m ; pontoane- tilatcralfi, armonioasă a tu- 
dormitor cu tineri în turor județelor și orn- 
cxcursie ; .o' iuivă din flota' șclor. Ce aripi mari și nu
de pescuit oceanic ; cargo- tamlcn întinde acest oraș 
uri, vaporașele pescărești pe zarea întregului nord al 
alo Deltei... Dobrogei, plnă la mare ; ce

îmi amintesc.un cinice : perspective mari deschide 
;,Clt eșil Dunăre, de marc / gindirea comunistă ereatoa- 
,.Tu curgi italștita-n vale / re acestui oraș ! De cile ori 
„Și n-al nici o supărare / scriu despre Tulcea ultimi- 
„Ilai. Dunărea men !“ ier tsni nu reușesc kJ sub-

Al'.t'dc defeat și adevă- llnlcz destul dt da mare și 
rat ml se pure acest clntec cit de nobil este actul do 
in' fațu colosului de ape dreptate 
care se rostogolesc impn- 
sibilo in goana lor spre 
mare! Acest clntec «-a năs
cut nici.'in Tulcea.

'...Numai cine a călătorit 
cu vechile- trenuri ale Tul- 
cel. clno și-a dat obolul de 
umilință m vechile săli do 
așteptare ale Tulcei, cine a 
fr.1min:nt noroaiele șl mi
tul printre fantomaticele zlș

dezbaterea Congresu
lui internațional de

ta in stilul de muncă al 
Tulcei o efervescență crea
toare, o vocație, o concepție 
îndrăzneață, comunistă, un 
suflu Înnoitor de autentic 
constructor de orașe și de 
civilizație. Starn de vorbă 
cu primul secretar al ju
dețului Tulcea — tovură- 
șul. Teodor Coman, cu pri
marul munlclpliilul — to
varășul Ion Andronache : 
II rugăm să ne introducă lucrare a produselor, un 
in acest moment de efor- teatru șl cinematograf de 
turl creatoare ale Tulcei. vară lingă casa dc cultură, 
Ni se conturează astfel un restaurant, hoteluri, 
harta eforturilor, a reali; autogara, o nouă fabri

că de cherestea șl pralu- 
........... i-l....jj.!crareă lemnului : se extind 

j tlI n0[ secțn fabrica de pro
duse i lactate, fabrica de 

fjȘîî....................conserve de pește. Se con-
' Kirulesc atelierele coopcra-

tlvel m< ‘ ■
yvSS'l ca dC’pru___
jl/H • reij do Dobrpgea. Se vor

construi un spital modern 
șl o policlinică. S® lucrează 

arnonaJat,ca lacului .Clu- 
perca șl dotarea Iul cu 

fâfaF complexecultural-sportive,
r/țl /pțȘ] □ W Se continuă reconstrucția și
sf Li £/ LJ sistematizarea zonei cen

trale a orașului, precum șl 
___ zona vestică. A început 
FF?) construcția noului șan-

w ® /J ller nnvaL devierea 11-
y M n S ffs n,el ferate care va tre-
/ ks ra hui .să deservească șl’ £3 o U combinatul do alumină șl.

In curind, se prevede con-
■ ,»• >,.rf.vbsstruct!a unei pasarele pen-'

tru . linia ferată, care să e- 
ltmlne bariera pe șoseaua 

zărilor și a perspectivelor Tulcea— Mftcln.
Tulcei.

In IfWSO au fost investite In 
economia municipiului Tul
cea 100 milioane, in 1S72 un 
miliard șl jumătate. De ia 

,1(X) de apartamente, dt 
construia In 1IM7, In pre
zent municipiul Tulcea 
construiește I (NJO de a- 
partamente anual. In IK8, 
valoarea producției glo
bale a fost de 324 mi
lioane. De atunci a cres
cut de 23 ori. In 1973, pro
ducția globală va fl do trei 
ori mai maro decîl în 1972, 
Populația Tulcei a crescut 
la &9O09, numărul salariați- 
lor la aproape 20 090. Tui- prinderi, dc fabrici care să 
cea are in prezent două li- absoarbă șl să .valorifice in-

profesionale. S-a dublat ’Produsele județului și ca- 
nuntarul elevilor In școli : 
o frumoasă pepinieră de 
cadre. Au fost construite
fabrica de produse lactate, (Continuare in pag. a V-a)

O „ESTETICA, ARTA Șl 
CONDIȚIA UMANA 
CONTEMPORANA13 în

26 august, ziua deschiderii celei 
de-a 20-a ediții s Jocurilor Olimpice 
de vară. Cu două ceasuri înaintea 
începerii solemnității, stadionul — 
împodobit cu drapelele 
celor 122 de (dri partid- _
pante, cu steaguri albe 
și embleme olimpice — S «rfrej, 
oferea o priveliște mul- 
ticoloră și fremătătoare, 
ca șl lumea aflată sub ■ \
uriaș dl cozoroc de pieri- ÎSrSSSÎ.
glas, ce acoperă irlbu- Sfc&HK’w
ne.'e, lăslnd sub cerul WvSjQI
liber doar inima arenei, 
cu gazonul său de un 
verde proaspăt, ți pista ■ȘȚrȚriBej
de culoare portocalie. ‘

Ileralzii olimpici — 
folosind de data aceasta fiSâfcfei
un; fel de, tulnice (in- . ;|T||Ț1îu
strumente vechi ale păs- 
tarilor din Alpl), in lo- 
cui ^obișnuitelor ilrompete din argint 
— ’’au dat semnalul de începe
re a festivităților. La ora 15 (la 
București — ora 16), In loja prin-

leri după-amiază, 80 000 de spectatori și sute de mili 
oane de telespectatori au asistat la festivitatea oficială di 
deschidere © 122 de țări (printre care și România) — repre 
zentind toate continentele — iau parte la tradiționala intre 
cere.

In urma luptelor, pe ștrăsile Sloboziei au rămas ma-- I 
șinl șl motociclete distruse, stupii rețelelor electricei I 
frinți șl râsturr.afi de-a lungul drumului, zidurile du- | 
rulte de gloanțe. Șl a mai rămas amintirea curajului, 
a patriotismului pg care l-au docedit două femei — 
operatoarele de la centrala telefonică, Elena lonescu 
șl Ioana Zamfir-Bazac. Elena lonescu, in m’rshî de 18 1
ani, a rămas la post chior și după ce 23 de gloanțe I 
dușmane i-au provocat lot atltea răni !

lntlmplărUe dramatice de alunei "au deuenit istorie. I 
După 28 de ani cunoaștem, In aceleași locuri, pe Stela ■ 
Bordel, aflată acum la vlrsta de atunci a Elenei Io- I
nescu. E una dintre cela 700 de textiliste ale modernei | 
filaturi din Slobozia. Despre inllmplările din acel au- 
gust eroic, ea ne spune :

— Pe atunci nici nu vnisem pe lume. Noi, tinerii, I
cori impresia că (ara noastră a fost de cina 8

_șn „„m „ Dar fapte ca cele din ■
urmă cu 28 de ani ne vorbesc despre cit de mult s-au I
schimbat aceste locuri, și asia pentru că oamenii și-ou |
făcut mereu datoria.- Căutăm, de aceea, șl noi t& ne 
facem datoria, muncind dl mal bine. I

Si Stela Bordei nu-i declt una dintre fruntașele fila- I
turil a căror activitate se contopește cu marele fluviu *
al efortului șl eroismului general care străbate țara. I

Două fete de 18 ani, la 28 de ani distanță in timp. I
iji fac datoria. Două momente din istoria densă a •
acestor locuri vorbindu-nc despre sensul diferit, și ■
totuși aceiași, a ceea ce sc numește la noi „datorie11, 1

O In dezbatere publică 

PROIECTUL LEGII FI-

rai întreprinderi In parte. Același 
lucru este valabil și jjentni activita
tea de dissfgcâie, domeniu in • care. ■ 
de asemenea,, preocupările centralei' 
gravitează mai mult' in sfera "opera-! 
(Iilor precontraclualb, , prospectarea 
pieței farirulu-se, in bună măsură, 
doar de întreprinderi.

Merita a fi reținuta experiența In- 
tllnita la Centrala industriei rnălăsil, 
Ia care aprovizionarea cu materii pri
me Importanta se face in cadrul unor 
contracte semnale de centrata. Chiar 
dacă cele care primesc produsele 
________ 4nt întreprinde- ■ 

- rile, centrala — 
nurii nd răspu n- 
deren pe care 
*^-a asumat-o»ol 
dată cu semnarea 

contractului; economic — urmărește 
mult: mai direct derularea aprovl-, 
zionăril. Exista Insă un nomencla
tor destul de marn.de produse. în
deobște; cele specifice1 sau do, mai 
mica Inipo-tânifl. caro sint procurate 
direct do unltațlle componente.

— întlmpinăm uneori ■ dificultăți 
atunci cind intenționăm aă redislrl- 
buim anumite materiale contractate 
direct de Întreprinderi — ne relata 
Iov. Teodor Gheorghiu, șeful servi
ciului de aprovizionare al centralei., 
Do; aceea, consider că trebuie să ae; 
permită centralei să Ir.'.c~ 1~* •-
desfășurarea reiâf ’ 
stabilite de unii 

,Rj«cnt,.tun avut .
centrala uhltațil. furnizoare șl 
ceritrtila unității beneficiare, i •’v «. J,.

'I
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Slatina

inventatori

Industria

Metamorfoza
cristalină

Ventilatoare
> snubrtd

Cum, concret 7

Vinovată

de kilometriOficiul-1.

a normelor noas'

cileva probleme legale de modul 
buțllle acordate.

n -- judecind 
dnS acum —

POPESCU 
MAR1NACIIE

-menea „Interpretare” 
'pundere !

asupra cărora

și răspunderi multiple pentru 
Ic ' ‘ ~ - - - ■ -

Dinu
Emil

Agamiță...
Trahanache

an Închisoare, N. P. s-a convins că noro
cul e cum și-l face omul — șl nu altfel.

... Judecătoria sectorului 8, completul I. 
Pe lista do la intrarea in sala de 
număr do dosar : 3552/1072. Șl 

litigiu do munca. In cauză,

din vărărie

: pot demonstra, cu cifre, eu 
că In fiecare din sectoarele 

trecute In conducerea directă a mu- 
nlcipiuiui s-au înregistrat rezultata 
pozitive.

re..
ria“ nu se simte oare cu... mus
ca pa căciulă 7

muncitorilor din colonie 
șl a locuitorilor din co
munele din apropiere, 
cit șl pentru vegetația 
din jur. De aceea, cei 
care nu emis autorizație 
de funcționaro pentru a-, 
semenea cuptoare au da
toria să le controleze ac
tivitatea șl să impună

plan local Intr-o discuție avută cu .....______ __________ „ ™™_„.
sd- Consiliului popular al maniei plaiul Buzău, GR. MILU, am abordat 

municipiul atri-

iți punea «onoarea de familist» la mezat șl 
tot el mai vorbește de prestigiu. Curat 
prestigiu

Recursul Inculpatului V. P. a fost resping. 
Tribunului municipiului București a menți
nut hotarirea primei Instanțe : un an șl țaso 
luni Închisoare pentru șantaj I

’-.Ceva din Dandanache, șl ceva din Tra
hanache. O scurtă carieră de șantajht.

te). Dar nu s-a făcut ni
mic. Du aceea, Întrebăm : 
cum a fost posibil să se 
admită fabricarea ți mon
tarea acestor tventlla- 
toare 7 Știu că specialiș
tii din tara noastră rezol
vă probleme tehnice 
mult mai grele șl mal 
complexe. Să nu su poată 
realiza oare niște venti
latoare care Bă nu maci
ne nervii celor din jur 7 
Mai degrabă este vorba 
de o anumită neglijentă, 
fie din partea celor care 
le produc, fie a acelora 
care le montează sau ie 
folosesc. Oricare ar fi 
cauza, această situație nu 
poate dura In ncsfirșlL 
Cerem conducerii fabri
cii, forurilor de resort să 
la măsuri pentru atenua
rea zgomotului acestor 
ventilatoare sau pentru 
înlocuirea lor.

tăm o organizare care e& ne permi
tă accelerarea ritmului de refacere a 
rețelei stradale. Pentru aceasta, nm 
desprins din t LJ2‘... 22’-, _r 
de gospodărie comunală un 
bugetar productiv — r“ ----

Ca să-și apere „poziția” de Ia direc
ție’ tovarășii de aeolo ne solicită tot 
felul de hlrlll, centralizează o serie 
de date. ișl conferă atrlbuțiunl cure 
sini, do fapt, alo municipiului. Iată 
de pilda o situație anacronică : deși 

sută.dih volumul producției 
Industrie! locate sa reali-

-sonore
ăîMîtJiifes b p.-

combustibili reziduuri de 
petrol, deșeuri de cauciuc 
jt.a.. care, prin ardere, răs- 
plndesc un fum negru, 
urit mirositor. Acești nori 
de fum aint dăunători 
atit pentru sănătatea

Locuim Intr-o zonă fru
moasă a orașului Sebeș 
(a Ir. Poștei nr. 70), in 
imediata vecinătate a fa
bricii de tricotaje ,/Sebe
șul”. Aici, concomitent 
cu perfecționarea proce
selor tehnologice, au fost 
Iuato măsuri pentru îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă din secții și ate
liere. Astfel, pentru asi
gurarea unei bune aeri
siri, Intr-o rerle de ate
liere nu fost Instalate, in 
urmă cu doi ani. un nu
măr de 10 ventilatoare. 
Firește, o măsură bine
venită. Dar, tot do-ntuncl, 
nervii noștri, 
caro locuim In

— Ce efecte a, avut creșterea 
autonomiei asupra conducerii 
vieții roeicl-economicc a mu
nicipiului ?

— Ața se pune chestiunea ? Părerea mea, 
In calitate de director, fi fost Insă alta. To
tul este problema Interpretării Ordinului 
nr. 1S2 din 1033. Am mai spus-o șl in alta 
ocazii I' -

Nu, replica reprodusă aici nu face parte 
dlntr-o discuție purtată Intr-un cabinei, 
intre un director și colaboratorii săi, cu 
privire Ia interpretarea cea mal Justă a pre
vederilor unui paragraf sau articol al unui 
anumit act normativ. En o răsunat in cu 
iotul ailă parte, Intr-o sală de tribunal. A 
răsunat fals, nefiresc, ca faptele înseși...

Ștefan Ghcorghiță din București, Calea 
Grlvlței 103. a fost trimis In judecată pen
tru faptul că, In calitatea pe caro o avea, 
.de director al Direcției județene P.T.T.R. 
Teleorman, s-a făcut vinovat de producerea 
tutei pagube pentru caro unitatea are drep
tul la despăgubiri îh valoare do 34 70S lei ! 
Cum s-a ajuns la aceasta pagubă 7 Să dăm 
cuvlntul faptelor. Deși făcuse In așa fel In
cit încasare cuvenita Indemnizație de 
transfer (3 053 de le!) la Alexandria, ca ?1 
cum și-ar fi mutat înmiita aici, domnla-sa, 
cx-dlrectorul Gheorghlță, prinsese un guri 
grozav do drumeție. Nu oricum insă, ci cu 
mașina direcției, bineînțeles : simbăta îl du
cea In București, lunea — înapoi. Și tot așa, 
pină s-au adunat cu toiul 14 427 km. Leafa 
șoferului, benzina, uzura mașinii (nu mai 
Intrăm în alte amănunte) — totul p® sea
ma statului !

— Așa nm înțeles eu că am dreptul sil 
mă folosesc de mașină I

Rubricâ redactata do i 
Dumitru TÎRCOB 
GtieorRlie DAVID 
și corespondenții „Scînteii

Pare surprinzător, desigur : ce caută aid 
binecunoscutele personaje ale celebrei co
medii ? Nu cumva Împreunarea numelor 
este o confuzie? Nu, nu e nici o eroare: 
trăsăturile lor de caracter le-nm Inillnlt, 
In sala tribunalului, sintetizate expresiv In 
una șl aceeași persoană 1

Totul a tncepukdnd lul V. P., salariat la 
Loto-Pronoaport, 1 s-a părut a descoperi 
„trădarea* : ce altceva puteau să Însemne 
cete douăsprezece bilețele de amor care-1 
amenințau liniștea conjugală 7 El bine, va 
găsi o răzbunare fă-1 țină minte „stimabi
lul”. Șl a găsit™ șantajul A cerut „beche
rului” mal intll. 17 C>®0. Ca să nu so afle 
acarsă și la serviciul 'respectivului.. Apoi 
și-a ridicat pretențiile : 80 flOO ! Scurt și răs
picat Nici un ban mal puțin !

— Onorată' Instanță, era o chestiune de 
prestigiu... Dar pină la urmă aveam de glnd 
să-1 dau în vileag la serviciu. Do unde avea 
a ti; ta bani 7

Ca un făcut, do la un timp, ghinioanele 
se țineau lanț de șoferul Nicolae Pasca. 
Mal intli. cei do Ia Î.H.R. „Ambasador” il 
deșfăcuseră contractul de muncă pentru 
lipsuri nemotivate. Acum, colac peste pu
păză, cutia de viteze a „Wnrlburg”-ului 
aău se blocase, lăsindu-1 in pană, pe o vre
me urltă, ta o distanță bunicică de casă. 
Supărat pe soartă, N. P. trintește portie
ra mașinii ți dă 3ă plece către stația de 
autobuze. Dar... „Măi să fie, nu cumva vi
sez sau In' oflrțlt m-am Intilnit ți eu cu 
norocul ?”. și-a zis ,N. P., fredndu-se ta 
ochL Clțlva metri mai încolo era o 
șină aidoma cu a sa. Doar numărul 
altul. Ce-nr ti să-nccrce ?

.„ Judecătoria sectorului 1. Căci N. 
avut și de ostă-data „ghinion”.

— Onorată instanță, n-am vrut. 8-o

— Considerați că, Ta ora ac- 
tuaiă, municipiul iși erercitd 
in întregime atribuțiile acordate 
de lege comiUiior populare ?

— în acțiunea de descentralizare, 
de creștere a atribuțiilor munici
piului. s-au obținut o aerie do re
zultate bune. Dar la unele cadre da 
Ia județ, mal ales la direcțiile de 
specialitate, continuă să existe ten
dința da a ne tutela cu orice preț. 
Această atitudine se explică, între 
altele, șl prin următorul fapt : o 
dată cu transferarea atribuțiilor 
direcțiilor' de specialitate la ni
velul municipiului, activitatea a- 
cestora — in structura organizato
rică actuală — nu sa mal justifică.

Hotelul turistic din Miercurea Ciuc

cadrul’ întreprinderii 
--------- jeefor

. j — pe caro l-am
dotat corespunzător — șl care sa 
ocupă numai do înțrețlnerea străzi
lor. trotuarelor șt spațiilor verzi. 
Rezultatul : In anul trecu! ®m pie
truit pavat perie 210 000 mp străzi 

învățăminte!, “ și trotuare, de 7 ori mal mult de-

înnmer,
Fhpoșiii de Pădure, 
juaejul Prahova

Consiliile populare sini învestite, prin Legea 57, ca o largă autono- 
“ — ™„| răspunderi multiple pentru soluționarea pro- 

locaJ. în documentele Conferinței Naționale a

exigentă...
Șl uita cum se aruncă slăbiciunile ș! lip

surile proprii pe seama... exigențelor le
gii ! Da, legea este, intr-adevăr, ți ața tre
buie să fie. exigentă. Comerțul nostru tre
buie să ofere spre vinzare — Întotdeauna 
fl pretutindeni f — produse corespunză
toare. Fondul de marfă este parte Inte
grantă din avutul obștesc Șl nu putem nd-

— Pină, acum doi ani, bugetul 
consiliului popular csra deficitar. 
Dacă In 1970 activam încă cu sub
venții do 1a Județ, astăzi —, dato
rită efortului propriu, exprimat in 
beneficiile pa care le dau unitățile 
pe care Ie conducem — consiliul 
popular realizează un excedent da 
vonlturi de circa 40 000 000 lei. Care 
slnt efectele imediate ale echilibră
rii bugetului propriu — nu e greu 
de demonstrat. Avem posibilitatea 
să investim fonduri mal multe pen- 
tru_,dotarea orașului cu. echipament 

(spodăresc, să orientăm 
cheltuirea lor In raport de

...Demnllatca nu se vinde șt nici nu se 
cumpără. Epilogul Intimplăril n-a, putut "fi 
altul detit cel pe care-1 merită un asemenea 
act de sfidare a moralei,

al celor 
preajma 

fabricii, slnt supusl ta 
grele Încercări de zgomo
tul infernal ce-1 pro
duc . aceste ventilatoare. 
Nc-a’m adresat conduce
rii fabricii cerind să 
Întreprindă ceva pen
tru atenuarea zgomotelor 
(măsurători făcute da 
specialiști arată că ele 
reprezintă un pericol 
pentru sănătatea oameni
lor obligați să le gupor-

titularilor de autorizații 
respectarea dispozițiilor 
legale, care apără me
diul Înconjurător Împo
triva poluării.

— în ultimii doi ani comitetul 
executiv al consiliului popular jude
țean a luat o reamâ de măsuri pen
tru lărgirea niribuțiunllor șl crește
rea responsabilității ' municipiului, 
în conducerea directă a municipiu
lui, respectiv a comitetului execu
tiv, au fost trecute, in linii mpri, 
tonte sectoarele vitale alo economiei 
și administrației, cum ar fi industria 
locală, construcțiile și reparațiile de 
locuința, comerțlil, 
gospodăria comu
nală etc. Practic 
noi răspundem 
acum de obține
rea in LL.
locală a unei pro
ducții globale de 
5â3 milioane Iei', 
de desfacerea, 
prin unitățile co
merțului, a unor 
mărfuri In va
loare de peste 
HM milioane lei.
do realizarea bugetului local care 
sa ridică ta peste Kffl milioane 
lei, de înfăptuirea unul bogat 
program de investiții social-cul- 
turale etc. Am dini aceste cifre 
pentru a arăta că, o dată cu 
transferarea conducerii acestor acti
vități la nivâlul comitetului execu
tiv al municipiului, autonomia func
țională a consiliului popular a cres
cut considerabil.

Demnitatea

Ajuns in comuna Jancu Jianu 
(Olt), șoferul Nicotao Nieotae, 
aflat Ia volanul autocamionului 
21-DJ-25S5, proprietatea Auto
bazei de irnnaporturi industria
le Craiova, a fost invitat de un 
lucrător de milițlo să (ragă pe 
dreapta pentru a prezenta netele 
)n control. Dumnealui insă a 
apăsat pe accelerator șl a dis
părut pe un drum lateral. Dar, 
abia sosit ta destinație, avea să 
se convingă că n-a scăpat de 
ceea ce fugea. Două motive il 
determinaseră să nu oprească Ia 
control : conducea mașina sub 
influența alcoolului, iar curea pe 
care o efectua ora clandestina ; 
transporta 43 do sad de dment 
iustrâțtl de Petre Fiorea, Stan- 
cîu Margiurea șl Vasllc Niță, in 
complicitate cu paznicul NIcolae 
Diță, de 1a lotul Bălceșii al în
treprinderii do construcții și 
transporturi Craiova. în curlnd, 
toți vor ajunge la o destinație 
sigură. Cu „foaie de parcurs” 
perfect legală !

— Alo ’ Rubrica „Din Instanță In fața 
opiniei publice ?” La telefon președintele 
judecătoriei Buftea.

— Vă ascultăm. Despre ce este vorba 7
— în legătură cu cele relatate In cuprin

sul rubricii din 11 iulie, sub titlul „în 
pețlt”...

(Reamintim cititorilor conținutul rubrldl 
In cauză : I. D. șl N. V.. șoferi pe un auto
buz I.TUA, au Kivlrșlt infracțiunea do viol 
asupra unei tinere pasagere. Șl, pentru a 
scăpa do pedeapsă, fiecare dintre cei doi a 
căutat să re căsătorească cu victima ofe- 
rîndu-1 — drept „dovadă” a dragoste! — 
...suma de 10 000 lei).

— Instanța — continuă președintele — a 
dezbătut cauza șl, recent, s-a pronunțat : 
pentru faptele comise, pentru încălcarea 
legii, a normelor de conviețuire socială, cei 
doi Inculpați, Ion Dorobanțu șl Nelu Vljlanu, 
nu fost condamnați flecare la clic 5 ani În
chisoare !

do orice răgpun- 
niitîlul executiv al 
-tă răspunderea șl 

. economiei locale și 
frantru gervldlle, do toate categorii
le, care sini prestate populației. Evo
luția generală, In ultimii doi ani, a 
modului cum esțc administrat munțrr 

i clpltti arată că autonomia și-n spus" 
a efețetiv cuvlntul.Jn Rorfocilonarea'ln-' 

tregii activități de interes local.

Norocul 
e cum și-1 
face omul..

De mal multă vreme, în ms- 
guzlnele do chlmlcnle din ora
șele Județului Vllcea nu se gă
sesc Insecticide pentru comba
terea muștelor. în schimb, de
pozitul O.C.L. Produse Indus
triale Rm. Vllcea este arhiplin 
cu asemenea substanțe ! De ce 
nu slnt puse In vinzare 7 A- 
proape un sfert din sticlele ex
pediate de către furnizor — în
treprinderea de industrie locală 
„Victoria” din Tirgoviște — au 
sosit la destinație cu gltul rupt. 
Ca șl in alte dățl, ele așteaptă 
să fie controlate din nou de că
tre un delegat al' Întreprinderii 
furnizoare, pentru a so stabili 
ce se mal poate pune In vlnza- 

Condu’cerea I.I.L. „Victo-

—■ Gospodăria comunală este 
singurul sector tn cere se v-Sd 
efectele Mrpirii autonomiei mu
nicipiului ?

—. Nu 
calcule

edllitar-go: 
mai b!ne,< ________ „ _____
riavol șl cerințe.

Buzăul a moștenit, de pildă, una 
din cele mâl uzate rețete stradale. 
Rină in 1970, ci nd gospodăria comu
nala era dirijată de către Județ, pe 
teritoriul municipiului os asfaltau 
in medio 30C®0 mp da rtr&zl și tro
tuare. Ori de cita ori încercam să 
argumentăm că* areal ritm este ne
satisfăcător, că se poate mal mult, 
primeam același răspuns : „Astea-s 
fondurile, Mtea-s ■ posibilitățile În
treprinderii noastre”. O dată cu tre
cerea gospodăriei comunale direct 
în ' subordine» municipiului x am 
căutat să găsim soluții noi, oă adop-

carc c rațiu- 
a direcțiilor jude- 

___  ta sută din, unită
țile pe care le coordonează sa află 
pe teritoriul municipiului, deci, 
practic, noi răspundem de activitatea 
lor 7 Pentru a „tutela” municipiile, 
pentru a fi verigi Intermediare, in
tre orașe, municipii șl comitetul 
executiv județean 7

Convorbirea cu primarul Buzăului 
aduce in prim plan dteva concluzii, 
în toate sectoarele 
municipiul exercită o conducere di
rectă s-au obținut rezultate bune — 
ceea ce Înseamnă că descentralizarea 
este un proces necesar, că aplicarea 
Legii 57 este o cerință obiectivă. A- 
precicrile formulate de Iov. Gh. Milu 
cu privire la actuala structură a di
recțiilor județene slnt puncte de 
vedere personale șl le-nm consem
nat, in cadrul schimbului de opinii 
găzduit do presă, pentru a le aduce 
in atenția factorilor In drept.

jmpletul L 
j ședințe, un 
ii o mențiu

ne : litigiu de munca, in cauză, trei împri
cinați : Andrei RlMcu, Petre Bîrcă, Afișă ci 
Din, salarlați la I.L.F. Ilfov, Oficiul 1. 
Obiectul dezbaterii : ctacă cei trei slnt sau 
nu vlnovațl, dacă slnt sau nu răspunzători 
de paguba ca li se. impută — 7 4W de lei. 
Cind tun intrat In sală, pledoaria apurarli 
— căreia nu i s-ar fi putut reprojn lipsa de 
elocință. după modul cum captase atenția 
auditoriului — se apropia do concluzii :

— ...comisia de recepție d.in cere nu fă
cut parto Impricinațti a întocmii procesul 
verbal așa cum cere legea, indldnd, tot
odată, necesitatea valorificării urgente a 
cantității de cartofi in pericol de depre
ciere. în fapt însă, imitate» n-a procedat 
Ia vnlorlficarea urgentă a acestei cantități 
de cartofi, nșa cum ar fi trebuit s-o facă

— Ați aurit 7 — Întreabă judecătorul pe 
juriscoîuultul unității. Nu-1 singurul proces 
In care apar astfel de susțineri : mereu 
aveți „necazuri” și pagube cu cartofii Dacă 
nșa stau lucrurile, so pune întrebarea : de 
ce nu vreți să intrațl în legalitate 7

Așteptam cu Interes răspunsul unității : 
era de dorit ca el să sune limpede, convin
gător, să arate măsurile luate de întreprin
dere, diligentele depuse pentru a asigura 
populației marfă din belșug și de bună ca
ii taie.

în loc de toata acestea,, insă...
— Păi, noi vrem ; dor dacă legea e așa

— Faptul că am dovenit titularii 
unul plan in profil teritorial, de or
dinul a șute de milioane, a soli
citat comitelui executiv să se ma
nifeste cn un organism de condu
cere complex : să planifice, să în
drume și să asigure eficiență eco
nomică în. toate sectoarele do activi
tate. Practic, am fost puși In situa
ția de a no simți cu adevărat răs
punzători ele actul deciziei. înainte 
cind pe teritoriul municipiului nu 
mergea o treabă bine 
gospodăria comunală - 
fa județ și cu tuf 
formal, absolviți 
dere. Acum, court 
municipiului poarl 
peniru eficiența e

Te , c

transportate In lacul do 
acumulare de la Pitești. 
Evident că intr-o astfel 
de apă pulcțll de pește 
pier. In plus, locuitorii 
satelor situate de-a lun
gul rîulul aruncă gunoa
iele in apă. ca șl cum or 
f,l loc de depozitare.
,.tSilm cu țoțlț. că cxișJAi 
o lege care ■«apără- apele', 
țării împotriva , poluării, • 
exista organe care tau^o^j 
bllgațU precise In aceat 
sens. Oare nu vede ni
meni ca se Intimplă cu 
riul Doamnei 7 Dacă nu 
se vor lua repede măsu
rile cele mal potrivite, se 
va ajunge ca acest rîu — 
odată unul dintre rele mai 
frumoase si pline de 
pești — să devină un. ca
nal de borhot și gunoaie.

_____________ ________ fur...
Ș- Alunei do ce al luat-o, știind bine că 

nu-1 n dumllate ?
Păi să’- vedeți™ eram nervos că am 

nvut pană și... trebuia să ajung acasă... 
afară era vreme urliă. Nici nu ml-am dat 
seama cum s-a Intlmptat..

— Șl a doua zi de ce i-at schimbai nu
mărul șl masca cu cele de ta mașina du
mnitale 7

Știți, am crezut că... am vrut doar 
s-o Împrumut pină o repar pe a mea...

Vocea 1 s-a împotmolit N-a mai con
tinuat.

Acum, după ce a fo.V. condamnat la un

J î Pasionați de tehnică și Inc'eo-/ 
Izebi da problemele „deschise? 

ale acesteia, frații Teodor, Petre 
și Damian Petrescu, din Tîrgo- 
vișle, sir. Muzeului nr. 7, pri- 

Imul — tehnician, tar ceilalți doi 
mecanici — și-au' propus sa re
zolve Împreună numeroase pro- 

iipete îndrăznețe. Pină în pre- 
* zent. ei au realizat, în „labora
torul” lor do creație, o scrie de 
invenții valoroase, 'cum ar fi-:

I arzătorul cu voleta pentru diri
jarea flăcărilor la’ cazane’e cen
tralelor termice bazat pa cfec-

Itul Coandă, cu ajutorul căruia 
se obțin economii de combustl- 
’ 'till, un aparat de măsurat do-

Ivtațla prin prăjini la sondele 
lh foraj, un mecanism do Închi
dere automată a gazelor în ca
zul unor accidente survenita pe

I rețea, un sistem do deschidere 
de ta distanță a ușilor de garaje 
aau de halo industriale ș.a. De

I' curlnd, oi au realizat o Instala-
’ Jle Ingenioasă pentru depolua

rea aerului, cure reține bioxidul 
do carbon și' poate 95 la sută din

I .cenușa emanată do coșurile ter- 
I ‘ mocentralelor industriale. După 
i cum se vede, un triumvirat cu 
I adevărat— inovator. căruia ii 

dorim succea In continuare.

milo nici un fol de pagube. Iar dacă pa
gubele so produc, vinovății trebuie să plă
tească, în cazul da față —- fiindcă, ta pro» 
nunțaro Instanța nu l-a găsit răspunzători 
pe cei trei satartați — așteptăm să vedem 
ckjo va fi socotit bun do plata.

.80 
globale â __ ______ _______ _
zează In unitățile de pe teritoriul 
municipiului, la județ continuă să 
exista o direcție de specialitate ■ în 
timp ce ta municipiu, care in mod 
normal trebuie să planifice, să co
ordoneze activltalea industriei lo
cale, să elaboreze programul de 
perspectivă, nu ex Wă un singuri sa
lariat eu pregătire tehnică in acest 
domeniu, Ia Județ slnt concentrați 
nu mai puțin de 17—20 do specialiști, 
în ioc ca tortele do ,la dlrocțio să 
fie deplasate la municipiu, acolo 
unde, practic, ae realizează acum 
conducerea Industriei locale, direcția 
a devenit o verigă Intermediară în
tre municipiu șl comUetul executiv 

județean. Absolut 
asemănător so

■ = prezintă in mo
mentul do față si
tuația ș i cu ce
lelalte direcții do 
spcdalUato ale 
județului — co
mercială. itflnă- 
tal'e, gospodărie 
comunală ele. La 
toate acestea sa 
adaugă un fapr 
cu. totul anormal 

In prezent competențele municipiului 
in domeniul'’sistematizării alnt foarte 
limitate. Se merge pină acolo Incit, 
pentru toate construcțiile locale, in- 

. cluslv construirea unei săli de clasă, 
deciziile comitetului MCoutiv trebuie 
avizate do tot felul de comisii de 
la județ și chiar da C.S.E.AL.

Se pune Întrebarea : care c rațiu
nea de existență 
țono dacă 60—80

Intrat do curlnd In funcțiune, modernul spital din Slatina are o ea poci taie do 700 paturi ?i este pre- 
vâzut cu secții și aparaîurfi complexă care pot asigura o gamâ largă de servicii ;i asistență medicală, 
începlnd de la anestezie-reanimare și p'nfi la probleme de urologie, ortopedie, chirurgie, precum și un 

serviciu do terapie intensivă

Pus Intr-o funcție de conducere, investit 
cu răspunderi pe măsura acealet funcții, 
Ș. G. a uitat de tinsie șl corectitudine, În
cepi nd eă „Interpreteze4 legea intr-un fel 
aparte, cit mal aducător de foloase pentru 
sine. Alături de ei, in fața logil — Interpre
tată cum so cuvine de data asta I — so află 
șl directorul adjunct Constantin Stoleescu 
și șoferul Ștefan lllzea, „bun! cunoscători-' 
al drumețiilor fostului lor șef.

...în aceste zile, la judecătoria din Ale
xandrin se află pe roi nu numai un dosar, 
d ș! o mentalitate potrivit căreia cineva 
aflat tntr-o funcție poate ocoli după bunul 
plac dispozițiile legii. Ișl poate crea, In vir
tutea poziției sale, avantaje personale. Dar 
tată că societatea nu e de acord cu o ase- 

ș! 0. trage la răs-

| De-ale poștei.
I. Aparent, nu arc nici o impor- |

• tanțd dacă locuiești pe o parte a 
străzii sau pe cealaltă. Dar nu- | 
mai aparent. Pentru că, in rea- I

■ litaic, lucrurile stau cu toiul 1 
I a altcumva. Bunăoară, locatarii de | 
| • pe partea dreaptă a străzii Con- I 
Istantin Brincoveanu din cartie- | 

rut Bcrceni 3 Sud au la dispo- . 
riție O/lciul poștal nr. 61, situat I

- la o distanfă de 200 metri. Lo- I 
I catarii da pe partea stingă a • 

strizii Insă — ori de cite ari | 
apelează la serviciile P.T.T.R, I 

I, (abohamente, ridicarea caietelor I 
sau recomandatelor etc.) — tre- ■ 
bule să bată cale lungă de-o... I

' poștă, pină Ia Oficiul nr. 7 din | 
I șoseaua Giurgiului / O anomalie

care, nefiind cu totul singulară, I 
■ sperăm că. nu va fi erpediata I 

I/ără adresa unei rezolvări cores- ’ 
puiuătoarc. |

Fumul „parfumat"

Ana COMȘA 
loan BOGDAN 
Iiutlna OPREAN 
și alți 18 cetățeni din 
Sebeș, județul Alba

La rubrica „Faptul di
vers” („Scinteia” din 1 
Iulie 1972) a apărut ști
rea că , doi tractoriști de 
la LM.A Domnești. Ju
dețul Argeș, nu otrăvit 
apele riulul Doamnei, o- 
morlnd peștii pc o dis
tanță de puste S km. Eu 
.vreau să mă refer ta alte, 

’ .aspecte i'âjd' poluării ăȘtis-”'.
tul fiu,.

„ ' O data’ ,reț venirea tonm- 
nel. in fiecare din satele ’ 
Înșirate de-a lungul rlu- 
lul Doamne! Intră In 
funcțiune cile 2—3 insta-, 
tații de fabricat țuică, 
adăugindu-se distileriei 
din comuna Domnești, 
care funcționează întreg 
anul. Toate dlstilcrillo 
varsă In acest riu, cu de
bit destul de mic. borho- 
tui rămas, Incit, spre 
toamnă, apa seamănă mal 
mult a poșlrcă dedt a 
riu erLstalln de munte. 
Aceste reziduuri slnt

în apropierea coloniei 
muncitorești Provlța, pe 
prundul riulul cu același 
nupie, ou fost Improvizata 
cîteva cuploare de ars 
piatră de var. La aceste 
cuptoare se folosesc drept

X________ ___________
| Picturi... vii
ILa Galeriile Fondului plastic 

din Satu-Mare a fost deschisă de 
curind o expoziție, organizată cu 
I^intenția cădită ca fiecare vizi

tator si o poată duce cu al aca
să. Toate „tablourile” ezpuy 
erau alcătuite numai din™ flori.

I Semnatara lor — Elitabeta 
Deutsch, care a reușit si foca, 
din simpla aranfare a florilor 

I intr-un interior, o adevărată
' crlA PcntTu că secvențele înfă

țișate in fljrpozi/tc, realizate din 
flori de cimp, de pădure sau de 

I grădină, relctrau in chip surprin
zător tot alilea fațete, inedite și 
surprinzătoare, ale unor frumu- 

Iseți cotidiene care așteaptă pre
tutindeni miinile iscusite, capa
bile să le pună tn valoare. O 
expoziție menită să fie luată 

I drept model și... transplantată 
| in cil mai multa case.

© Actul deciziei s-a mutat pe plan local ® De la buget 
deficitar la Importante excedente o Problemele - pe 

teren. Iar specialiștii Ia direcțiile județene ?

mie, cu compeieTițe 
blemelor'ide interes . BM__ _ __ ________________ ,_  __ ____ _ _
pzrildulu) s-a apreciat că pe adincirea In continuare a accsiai proces, 
pe creșterea răspunderii șl autonomiei funcționale a consiliilor popu
lare din unitățile de bază — comună, oraș, municipiu — se va înte
meia perfecționarea in continuare a întregii activități de conducere pe 

președintele Comitetului executiv 
il

in care iți exercită

-A . • AT) '
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llczuUat al experimentărilor din iilfimîi 
ani, în special în domeniul linanțărll șl ere-' 
ditării economiei, ai iinanțârii investițiilor, 
al constitalrll si repartizării beneficiilor, 
proiectul Legii finanțelor ~ supus dezbaterii 
publice potrivit hotărîrli Conterlntei Națio
nale a partidului — sintetizează, într-un ca
dru unic, atîl principiile generale care stan 
la baza relațiilor financiare în țara noastră, 
cit șl prevederile normative care vor regle
menta activitatea în domeniul financiar. EI

vizează crearea condițiilor pentru folosirea 
cit mal activă a llnanțeior și creditului în 
idenliiicarca și punerea în valoare a rezer
velor din economie, în sporirea răspunde
rii unităților socialiste pentru gospodări
rea rațională a resurselor materiale și bă
nești.

Publicăm azi cîleva din materialele de 
dezbatere sosite la redacție, în legătură cu 
acest proiect de lege.

'■i-

.-a-

■

Ar fi necesară 
o determinare mai strictă 

a răspunderilor 
la formarea stocurilor

Consider că proiectul Legii finan
țelor rezolvă cuprinzător o scrie de 
probleme practice privind relațiile 
financiare In economia noastră. Un 
capitol deosebit do important cuprins 
in proiectul dc lege se referă’Ju jus
ta determinare a necesarului de mij
loace circulante și In rolul creditu
lui bancar in finanțarea producției 
industriala. Apreciez că, mențlnin- 
du-se o seric de reglementări apli
cate cu bune rezultate iu perioada 
experimentării lor, sint necesare to
tuși citeva îmbunătățiri ale proiec
tului în actuala redactare.

Astfel, cum se știe, creșterile anua
le planificata (față de anul prece
dent) dc mijloace circulante -ale uni
tăților economice se acoperă din cre
dite bancare care, In prezent (pre
vedere care se menține șl in pro
iectul de lege), se rambursează Ia 
sfirșltul anului-dta beneficiile rea- . 
Uzate, conform bilanțului contabil, 

întrucit aceste creșteri se sta
bilesc în funcție do necesarul de 
mijloace circulante determinat 
penau trimestrul cu activitai/? 
minimă, cred că este mal just 
să se prevadă rambursarea ere- 
dllulul bancar pe seama bene- 

’ ficlllor reali zile — in trimestru l
minim, inlrcprlnderlle țînrifiil-î 

' fiind obligate să plătească do-
f binzl bancare pină ta Unele a-

* nului. în același -timp, prin aifcst 
procedeu, s-ar reflecta In con
tabilitate întregul patrimoniu al 

’întreprinderii privind fondurile 
proprii prin înregistrarea In con
tul „fondul mijloacelor clrcu- 
Lante” chiar în trimestrul la 
care se referă creșterea^ respec- r 
tlvfl de mijloace circulante. De 
altfel, creșterea patrimoniului 
Întreprinderii are loc chiar din 
prima zi a anului de plan.

Un fapt cu totul remarcabil este, 
după opinia noastră, acela că proiec
tul Legii finanțelor stabilește pen
tru prima dată ta țara noastră răs
punderea compartimentelor de apro
vizionare, producție și desfacere in 
ceea ce privește nivelul stocurilor 
șl Încadrarea In normatîvelo stabilite. 

Este însă necesar a sc mențio
na in acest sens și obligația or
ganelor de resort din cadrul cen
tralelor industriale de a controla 
în mod direct șl aceste laturi ale 
activității economice. în prezent 
unele compartimente generează 
prin activitatea lor crearea de 
stocuri peste necesar, tar răs
punderea pentru urmărirea mo
dului cum Se llchidoază'» aceale 
imobilizări, precum șl raportarea 
lor ta diverse organe se reali
zează prin alte compartimente.

Stere STATICA 
contabil șef. Uzina de pompe 
București , .

mijloacelor cir- 1 c »te normalivnl mijloacelor cir
culante aprobat, In vederea rea
lizării sarcinilor de plan șl nici 
pentru acoperirea unor greutăți 
financiare temporare dacă înre
gistrează pierderi in aciivltatca 
lor, in cazul in care sint planifi
cate să realizeze beneficii sau 
atunci ci rid fondurile imobilizate 
reprcalntă mal mult de M la sută 
din normativul mijloacelor cir
culante aprobat Aceste unități 
ar urma să poată beneficia, pe 
lingă fondurlîo aprobate prin 
normativul mijloacelor circulan
te, numai de credite speciale, fl
probate do către Consiliul de Mi
niștri sau de căirc bănci în con
dițiile articolului 52 dta proiec
tul de lege. O asemenea măsu
ră consider câ ar conferi credi
tului un rol mal activ pentru 
înlăturarea fenomenelor de risi- 

■pă șl gospodărire nerațlonală a 
fondurilor, pentru creșterea e- 
fidenței producției, ar spori 
răspunderea organelor de con
ducere ale unităților econo
mice ta folosirea mijloacelor 
materiale și bănești primite spre 
administrare de ta :;t;it.

De asemenea, ar f.l bine si se 
prevadă ta mod expres ta lege 
că, Ia creditele speciale acorda
te dc bănci in condițiile articolu
lui 52 dta proiect, se percepe o 
dobindă mai mare decil la cre
ditele eurente, întrucit necesita
tea creditelor speciale — cu 
fonduri suplimentare puse In 

. '•dispoziția Întreprinderilor pentru 
continuarea plăților reurente lăți finarâlare. Această dlvppzțțle,
7~~ ~ . P consacră'o'regulă tocdita 'în raporta-':
tezei de rotație ă ■ mijloacelor . file dintre .organJzațjUesocialiste d eă-" 
circulante prin taioblllEarea fcm- " fel1 adbptare poate suscita o' feerie-Me 
durilor. obiecții, printre care șl aceea că be

neficiarul se aprovizionează cu pto- 
duse In vederea îndeplinirii sarcini
lor sale de pian, el fiind, de multe 
ori, la rindul său furnizor față de 
ălț.1 beneficSarl. în acest fel, ,.suspen
darea” livrărilor pentru motivul a- 
mlntlt ar avea drept consecință ne- 
indcpLlnlroa unor sarcini de plan. Ne
ajunsurile economico ocazionate de 

1 întlrzlerea repetată a plății Elnt de 
obicei mal puțin însemnate declt eelo 
care se produc prin netadeplinirea 
unor sarcini de plan tn' lanț.

Din această cauză dispoziția 
menționată nu-și găsește, după 
părerea mea, Justificare, cu allt 
mal mult cu cit există alte mij
loace legale pentru sancționarea 
unităților economice care intir- 
zle ta mod repetat plata șl pen
tru determinarea comportării lor 
corespunzătoare.

Chiar șl in Ipoteza menținerii 
art. 138 amintit, textul acestuia 
se impune a fi îmbunătățit in 
semn] ca măsura suspendării 
livrărilor să nu île la discreția 
furnizorului, d să fie dec.tsă de 
nn organ neutru (bancar sau ar
bitrai), competent să aprecieze 
obiectiv asupra existenței condi
țiilor care potrivit legii permit 
suspendarea livrărilor.

dln proiectul Legii finanțelor lipsește 
în mod nejustiftcui jm: furnizor de 
contravaloarea produselor in cazul 
clini acesta șl-a îndeplinit întocmai 
obligațiile, Incredințlnd produsele or
ganizației de" transport, iar nevasta 
nu ic predă beneficiarului. Este difi
cil de admis ca beneficiarul, deși 
proprietar sau titular al dreptului de 
administrare directă asupra produse
lor. să nu albă obligația de a achita 
contravaloarea lor, întrucit cale două 
obligații — a furnizorului dea expedia 
produsttto vi a beneficiarului, de a u- 
chlta prețul, stat corelative. Faptul că 
produsele ojung cu intirzlere sau nu 
ajung deloc la beneficiar este conse
cința culpei cărăușului, pentru care 
furnizorul nu răspunde.

arDeci, In asemenea cazuri _ 
trebui să răspundă fată de be
neficiar cărăușul, in loc ca furni
zorul gfi fie . lipsit, ta mod na- 
justificat, de contravaloarea 
produselor livrate. Neeoncordan- 
|a semnalata ar putea fi înlătu
rată prin modificarea art. ]37, 
Ut, h astfel : „produsele nn au 
fost primite pînă ta expirarea 
termenului de acceptare stabilit 
de bancă, iar' furnizorul nu a fă
cut dovada expedierii lor prin- 

, tr-o organizație de transport".
O altă problemă : art. 133 din pro

iectul Ltegil flitanțelor prevede că u- 
nltăUle economice au dreptul să sus- 

' pendc.livrările de produse, execută
rile do lucrări sau prestările de ser
vicii către beneficiarii care, intirziind 
in mod repetat plata, le creează greu- 

D conunuarea plăților reurente “■■ lăți financiaro. Aceasta ■ dispoziție, 
.'.î apare ca urmare 'arîncetfnlrir-vî-- consacră1 o «regulă toctlită 'în rhportîi-': 
t’Ki iezei de rotație' "
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Florca MITROI 
inspector principal 
în Banca Națională

Regimul plăților 
să contribuie în mod 
efectiv la întărirea 

disciplinei contractuale
Potrivit art. 137, 11L b din proiectai 

Legii finanțelor, beneficiarul este în
dreptățit să refuze plata contravalorii 
produselor po care nu lc-a primit 
pină la expirarea termenului de ac
ceptare Etablllt do bancă. Această 
dispoziție nu este insă In concordanță 
eu acele prevederi ale art. 15 din Le
gea contractelor economice, potrivit 
cărora produsele trec ta proprietatea 
sau administrarea directă a benefi
ciarului pe dala predării produselor 
către organizația de transport, dnd 
trec asupra benofidMtdtd și riscu
rile.

Din moment ce beneficiarul do- 
bîndește dreptul do proprietate eau 
dc admlnlstraro directă asupra pro
duselor nu pe data primirii, ci în mo
mentul clnd ele slnt predate cărftu- 
șțilul. Înseamnă că din acest moment 
există obligația plății. Reglementarea'

4
*

Î!

Ivan 1CZKOVITS, 
arbrlru da stat 
la Arbitrajul de Stat Central

Fotografia do sus — hala construcțiilor com
plexe. Sâgejilo indica ,cele patru tronsoane ale 
instalației chimice, proțj&lite pentru a fi 
transportate la Piatra Neamț. Directorul teh
nic, ing. Grigore Gorceag, ne declara : „Con
strucția acestei instalații, unice in }ar&, a ridicat 
multe probleme tehnologice. Imagina|i-vâ : 
corpul principal al absorborului, caro are un 
diametru do peste patru metri și infiljimea de 
40 metri, ode construit din oțel do maro rezis- 
tonțâ, cu o grosime de 83 mm. Proiectanții și 
tehnologii noștri au trebuit sâ conceapâ sis
teme constructive și mofode tehnologice spe
ciale pentru realizarea ei". în fotografia do 
jos vă prezentăm cițiva muncitori din brigada 

. Jiii \Dumitru Radu-—fana din/cfele tref brigăzi t 
care au constțuit instalația respectivă.'

Fata: S. Cristian“
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0 diferențiere 
mai accentuată 

în procesul creditării 
unităților

După părerea mea, ceea ce carac
terizează în mod deosebit prevederi
le acestui proiect do act normativ 
este legătura mai Elrinsă. pe rare i) 
realizează intre efortul material șl 
financiar ol statului șt efectele aces
tui efort. Pentru a putea fi socotită 
eficientă, activitatea economică a li
nei unități socloltate trebuie să se 
inch ele cu asemenea rezultate. Incit, 
pe lingă restituirea fondurilor inves
tita do societate, să asigure crearea 
resurselor bănești necesare dezvol
tării in continuare a acesteia prin 
autofinanțare, precum șî participarea 
din ee in ce mal mare la constituirea 
fondurilor centralizate ale statului.

în proiectul de lege, mljloacels 
prin care finanțele pot influența po
zitiv raportul dintre efortul Investit 
în activitatea economică și rezultate
le acesteia îmbracă forme variate. 
Ca luerător de bancă, îmi voi expri
ma unele păreri în legătură cu unn 
din aceste forme, respectiv folosirea 
creditului. Prevederile care reglemen
tează acest Important mijloc de con
trol asupra desfășurării activității e- 
conomlce corespund exigențelor ce
rute de etapa actuală do dezvoltare 
a țării noastre, aslgurlnd o mal bună 
gospodărire a mijloacelor materiale 
?i bănești.

Sowit însă că reglementările su
puse dezbaterii ar putea fi completa
ta cu unele,prevederi care să asigure 

o diferențiere mal accentuata, in 
procesul creditării, a Întreprin
derilor care gospodăresc bine' 
fondurile de cele care manifestă 
lipsuri tn această direcție. Dc a- 
ceea. consider necesar ca în pro
iectul de lege s& se‘ prevadă 
că unitățile economice nu 
pol beneficia de credite cu
rente cu dobindă normată 
pentru constituirea de stocuri 
sau efectuarea do chcliulell pes-

După publicarea anchetei noastre sub titlul : „Cu l~ l L___
un ochi ta creația tehnică proprie șl cu altul ia de lll“ sectorul
import—", redacția a primit, la timp, o seric de as.re c m ec care 
răspunsuri.' Promptitudinea șl, in primul rlnd, pozi- cristalizată. Faptul că, pină 
țiu constructivă manifestate, concretizate prin mă- în anul 1971. organele de 
șurile practice adoptate, gint demne de salutat.
latâ răspunsurile pnmhe (sublinierii© aparțin re- austriei: Chimice nu au 
dacțlel). avut o colaborare stelnsă

2 t ’ - '• | '■ I ■reieșit că s-a permis auto- —— 
rolul invenției, alit de I’u- 
silluiul de proiectări mi
niere, cil șl de organele de n», 
avizare ale ministerului, să || 
modifice nncle mrerații in 111 
fluxul tehnologic brevetat țp 
ți experimentat, fără o ve- H 
rificare in instajațla-pllot. “

Principala cauză caro u 
determinat această situație 
cpnxia in faptul că, după 
cc 8?a demonstrat viabili
tatea procedoulul in prima 
Instalație de la Ocna Mu
reș, organele ministerului 
nu au preluat inițiativa In 
soluționarea problemelor 
legate alit fle trecerea ta 
instalații de marc capacl- ăc ă-A THTt fhiTfl f fhrt fiîrtâT K> -n'.a. ț

:i .do necesitatea

MINISTERUL MINELOR, 
PETROLULUI ȘI GEOLO
GIEI : „Vă aducem la cu
noștință că articolul „Cu 
un ochi la creația tehnică 
proprie șl cu altul la Im
port...”, publicat In ziarul 
..Scintcin* din 14 Iulie 
a.c., in care sint criticate 
o serie de aspecte privind 
valorificarea Invqnțlci .ro
mânești pentru producerea 
sării fine prin proce
deul transferului caloric și. 
de masă direct (T.C.M.D.), 
a fost analizat de organele 
de resort alo ministerului,' 
împreună cu conducerea 
Centralei sării.

După cum se arată șl in 
articol, prin aplicarea a- 
cestai procedeu original, 
la salina Ocna Mureș au 
fost construite șl date in 
exploatare, in perioada 
1968—1971, patru instalații 
cu o capacitate totală de 
GHOM tone sare fină pe an. 
Toate instalațiile realizează 
producția în condiții eco
nomice net avantajoase. 
In anul 1971 s-a terminat 
construcția unei alte insta
lații, cu o capacitate de 
S0 C®0 tone pe an, < _. 
deși are la bâză principiile 
aceluiași procedeu ieiimlo- 
gic, nu a dat rezultate co
respunzătoare ta probele 
de punere in funcțiune. 
Din analizele efectuate a

■ putea fi aplicat ta uzinele
----- , —- ,,______1 in

dustriei chimice care sini 
mari consumatoare de sare
1..1 lr talIlxdtLLi SUțJlUJL tal. 
în anul 1971. organele de

9
Mateescu șl Alexandru 
Ciunumzu, inginerii um- 
nologi Anghel Ilian. Dan 
Roman șl Eeliela Cosga- 
rea sint socotiți, pe drept, 
creatori spirituali al a- 
ce»tei uriașe instabilii 
care, potrivit calculelor 
estimative, se ridică In o 
valoare de aproximailv 
12 milioane lei.

N-au avut utilaje co
respunzătoare, n-au avut 
dispozitive la începutul 
fabricației. Le-au făcut 
prin aulodotare.

— Ce să mai vorbim de 
greutăți, ele au trecut — 
ne spunea surizind Mir
cea Tîntauă, Ingtacrul- 
șef al sectorului unde a 
fost construită, instalația. 
Mul bine tsă amintim 
numele cltorvn / dintre 
harnicii noșiri- muitci- 
lorL Sta gindesc la sudo
rii Illo Marla si Nlcolae 
Bunea. la cazangiul A- 
lexaridru Nlcolae, la 
maiștrii Vâri le Bizgă și 

. ConstanUn Dinescu...
„.Afară, in curtea I- 

mensel uzine, trailerul 
așteaptă să ia In sarcină, 
pe cele ÎS osii ale sale.

ait in roșu, din hala de.

Zilele acestea se va ve
dea; pa urumul national 
spre Moldova, un specta
col puțin obăjuull. începe 
transportarea, de ta 
Bucurcșii la Piatra 
Nearnț, a unei impresio
nante iiutaluțll chimice 
construită la uzina „Gri
ului roșie*. Creionam 
dinainte tabloul : pe o 
platformă lungă de 33 do 
rnetrl, cu ÎS osii (ol dc 
roți !) va fi . Instalat, 
pentru transportare, un 
tronson in greutate de 
IOD de tone, primul din 
cele, patru tronsoane care 
compun absorberul de 
bioxid dc carbon al noii 
instalații do amoniac a- 
flală Jn construcție In 
Combinatul de îngrășă
minte azoioase Piatra 
Neamț. Aceat trailer va 
fi tractat de două auiore- 
morcherc. In față și in 
spate, două mașini vor’a- 
aigura securitatea circu
lației. Neobișnuitul con
voi va circula numai 
iKXiples.

...A trecut un nn 81 Ju
mătate de dnd uzina 
bucureștcanâ „Grlvlia ro
șie” i își asuma obligația tronsonul ngabarit, vop-
de a construi aceasta in- r” ‘
siatațle chimică.. Dcrigur, producție. In timpul 11- 
nu s-a putui renunța loial . bcr. oameni din celelalte 
la import pentru echiparea 
noii <fatalei, insă trebuie 
să remarcăm cu satisfac
ție câ utllajele-chelc ale 
procesului tehnologic s-au 
construit în (ară. la „Gri- 
vița roșie”. Proiectul a 
conslituil o adevărată 
piatră do Încercare.

Despre zilelo de lucru 
ale proiectauțllar, prelun
gita pină spre miezul 
nopții, aveam să aflăm 
ceva mai Urzlu, în hala 
de .cazangcrle-montaje. 
atunci clnd muncitorii 
brigăzii Iul Dumitru Radu 
ne-au spus : „Au lucrat 
ei. inginerii proiectanțl, 
zile șl nopți, dar au mers 
Ia fix. Fabricația a decurs 
conform documentației'-*.

Este bine că acum _oa- 
menil prfp&i ao glnd^clte' 
cel ce “au văzut diiialhte.', 
cu. ochii minții, lnrtutațlâ 
nouă. CI țîva dintre crea- 

' tarii ol — inginerii Du
mitru Munotache. șeful 
serviciului proiectări. Ion

El J.Afer-

ir;

privind punerea in funcțlu- scurtarea duratei de exa- 
ne a inriataiiel de 50 &W minare a propunerilor, mi- 
ionean dc Ia salina Ocna nlslerul a stabilii ca pro- 
Murej, dt șl pentru mențl- punerile respective să fie 
r.crca unei colaborări ta a- analizate șt de comisii coa
ceri domeniu Între organe- stliulie din specialiști de 
lo șl specialiștii celor două cea mal înalta calificare șl 
ministere, așa cum, de all- oameni dc știință din cadrul 
fel, s-a stabilit șl la nivelul Academiei, institutelor de 
conducerilor ministerelor invițlminl superior sau al-

clrcu-

sgi

(Urmare din pag. I)

scctoare vin să vadă a- 
eeastă nouă creația a uzi
nei lor. S-au achitat cu 
succes do sarcina asuma
ta. Cu flecare instalațle- 
unicat, de mare, capaci
tate și cu Înalte perfor
manțe tehnice, cum este 
aceasta. crește si încre
derea oamenilor in po
sibilitățile lor, in pregă
tirea lor tehnică. Colec
tivul „Grlvițel roții” 
șl-a dovedit încă o dată 
competența ?l capacita
tea. hotăriren de a adu
ce 1a Îndeplinire sarcini
le trasate de partid.
■ Așadar, curlnd vom In
ii Ini pe drumul național, 
spre Moldova, un- convoi 
auto neobișnuit. -

Cu Inscripția :
SEțlunedia 
. șitijs.-tata

scrisă : . 
depllnlt”.

Ștefan ZIDAH1TA

___ __ ...Aten-
. Gabarit depă- 
i.
mențiunea ‘hh- 

.Angsjument tn-

;i

țiilor". Semnează Ing. I. 
LAZARESCU, adjunct al 
ministrului minelor, petro
lului ț.i geologiei.

CENTRALA SARH BUCU
REȘTI : ...„Conslderâm jus- 
tă critica din. articolul men
ționat. Conducerea șl spe- 
ctalLțlll 'Centralei sării șf ai 
salinei Ocna Mureș vor ur-

tate (59 MO—IM MO tone/ 
an), rit și .do necesitatea 
îmbunătățirii unor operații 
din flux, tn scopul reali
zării uriel ofictențe econo
mice superioare. Acestea 
au fost lăsate în’ eea mal 
mare parte pe seama auto
rului invenției, i.

Totodată, trebuie să a- 
rătăxn că organele mintale- lonf./an. tru Gn)^ 
rului nostru, ca șt tastltu- dusîrlal «kchlmie >din Rin.

DUPĂ PUBLICAREA ANCHETEI: „CU UN OCHI LA CREAȚIA TEHNICĂ

/
In această problemă a con
dus le întocmirea proiectu
lui Insuitației de 1Q0 OM 
' — ' —tru Grupul in

cit să realizeze integrarea nemijloci
tă a centratei In activitatea economi
es a întreprinderilor. Nu este nevoie 
pentru aceasta de nici un fel do re
glementări suplimentare, cl ește ne- țj 
cesar să se acționeze practic pentru ' 

• aplicarea dispozițiilor legale, Intru-.
cit, indiferent de justificările care 
s-ar putea aduce, trebuie să se : 
știe că centralele răspund ne
mijlocit, Împreună cu Întreprin
derile, ca aprovizionarea tehnl- 
co-muierlolA să ee desfășoare in: 
cele nuil bune condiții, in mod ope
rativ, ritmic și ecosMjmîc. ,

Să na referim însă șl ta un alt *s- , 
pect al activității comerciale — țî ' 
anume, la modul în care se stabilesc 
șl se desfășoară relațiile între cen
tralele Industriale in procesul aprovi
zionării tehnlco-maierialo. Pornim de 
la un caz concret : pentru semestrul'’ 
II a. c., Combinatul siderurgic din 
Galați a impus ca fiecare sortiment s 
de tablă să fie contractat cu o sin
gură întreprindere in cadrul unei ' i 
centrale industriale beneficiare. .Ce 
Înseamnă acest lucrutin codrul Cen
tralei Industriale da mațini-unelte ? 
Uzina „Unirea" din Cluj, deși nu i 
avea nevoie deelt de 43 tone tablă 
subțlro, a trebuit să se angajeze să, 
cumpere 1W tone care urmează a-1 fi 
livrate la... domiciliu.- Deci 101. tone ' 
de tablă nu numai că vor . face o', 
plimbare de la Galați la Cluj, dar' 
acolo, după ce vor fi descărcate, re- I 
cepțtonate și reincărcale in vagoane,L 
vor fi reexpediate la Arad, Roman, 
București șl Sibiu ■— cu toate chel- 
tutelilo suplimentare ți pierderea de 
timp care rezultă de alcL La fel, Jn” 
trimestrul III a. c., vor luai de ta., 
Galați drumul Sibiului (la uzina me
canică), în piu®, 92 tone de tablă 
groasă șl de acolo se vor dirija dln“ 
nou : circa. 25 de tone Ia Arad, 7 tone 
la Roman și 59 tone Ia... București.' 
Centrala Industrială de maștaî-unelte3 
afirmă efi, întrucit discuțiile avute cu■ 
furnizorul, nu nu reușit să-l deter
mine pe acesta să-M schimbe1 poziția 
șl cum de .materialele respective era 
absoluLă nevoie, a fost' obligată să. 
accepte și nceaștă soluție total nee- 
conomică.

Realitățile de pe teren evidenU®ri 
iionc.luzia câ, deși in multe centrale, 
s-au adus o șiErie .d,^ # per/cc^Qi^rlr 
totuși, in ce privește exercitarea atrl- 
bjițiilor, competențelor și răspunde
rilor, tn domeniul aprovizionării teh- 
îiico-materlale,' .lucrurile nu «-au 
schimbat substanțial față de pe
rioada do început. în anumite cen
trale, fie din inerție, din neînțe
legerea sarcinilor hol care au apă
rut, re lucrează ta același stil'cs mal 
Înainte. O parte dta vină o nu insă 
și ministerele de resort care'nu au 
sprijinii îndeaproape și stăruitor cen
tralele in găsirea formulelor organi
zatorice priri, care ele să-șl exercite ‘ 
atribuțiile ce le revin in domeniul co
mercial. Din acest motiv, unele cen
trale apar ea verigi intermediare, de. 
coordonare, și nu ca organisme eco
nomice puternice de aprovizionare ți 
desfacere. Aprecierea este vptabllă 
nu numai pentru anumite centrale 
din Industria ușoară, cl și pentru li
nele centrale din alte ramuri (con
strucțiile de mașini, metalurgie, in
dustria lemnului). Se impune ca In 
centralele industriale organizarea 
exercitării -funcției comerciale să fie 
reanallzată șl să se treacă, ta cel mill 
scurt timp, la măsuri concrete pentru 
revenirea la legalitate, pentru ca cen
tralele industriale să’ &e ocupe șl să 
răspundă efectiv de desfășurarea în 
condiții optime a aprovizionării leh- 
nlco-mnteflale a tatre^rtaderilor.
S'

I

re n-au o fundamentare mal constructiv cu Inventa- 
reaifi. atenționăm : Ministe- torul care, spre regretul 
rul Minelor, Petrolului țl nostru, nu a fost receptiv la 
Geologiei, cit și Centrala nici o propunere sau soluție 
sării, LP.R.O.M.1.N. șl săli- vlzînd îmbunătățiri de ordin 
na Ocna Mureș au .acționat tehnologic ta instalațiile de 
toarte energic (citeva rin- '------- -----
duri mai sus, ministerul 
respectiv recunoaște, lotuși, 
că nu s-a acționat energie !
— n.n.) în ultimii trei ani 
(1970—11772) pentru valorifi
carea 'invenției- Dacă lucru
rile mergeau „de la sine", 
este evident că nu puteau ..... „
fi puse in funcțiune insta- nru optim, 
lațille industriale mențlo- forțele proprii ți ale con
nate dn articol. Slntem in- rtructorulul pentru finaliza- 
tru toiul de acord cu con- rea 1OT in nwi
curiile articolului »i vom '
face iot ceea ce depinde dc mfl fontj care‘ jinem
noLpentra o mal tamă va- sgâ Oi clarificăm ..«ic acet* 
tortficare a mventlel". Sem- privind responsabilitatea r'

evaporare, deși -- precizăm 
cu toată răspunderea — ni
meni de la salină nu a avut 
șl nu are pretenții de nici 
un fel cu privire in in
venție. ,

2. No vom spori eforturile 
ca lucrărilor de cercetare 
aprobate să le creăm un ca- 

sj mobilizăm

I

PROPRIE Șl CU ALTUL LA IMPORT"

noastre in ședința comună 
a consiliilor tehnlco-ștllnțî- 
flee din mai 1971.

Pe lingă cele arătate, din 
articolul apărut in „Scin- 
teia" se desprinde și o pro
blemă de principiu privind 
modul In caro trebuie spri
jiniți autorii Invențiilor, ta- 
cepînd dc ta faza de pro
punere pină ta materiallza-

lele de cercetare și proicc- vilcea, Înainte de a se cu
tare din subordine (care au 

cure, efectuat experimentarea 
procedeului ' șl au 'ela
borat proiectele instalațiilor 
in funcțiune) nu s-au pre
ocupat in Suficientă ml- __ _________ , ____ ____ __________________ _ _ __ _
sură de perfecționarea și realizarea programului dc penlru adoptarea unor ho- 
adaplarea procedeului spre, lucrări șl experimentări iărirl bine fundamentate și

nonșle rezultatele instalației
de' 50 MO tone/an.

Țtatad seama de crlticile 
din articolul menționat, mi
nisterul nostru a luat măsu
rile necesare, aiit pentru rea acestora, în acest sens,

tor foruri științifice. Con- mări și sprijini cu toata e- 
alderăm că prin această xigcnța ?i perseverența ne- 
măsură vor putea fi clorlfl- cesară finalizarea cerceta- 
cale toate problemele care. — ■- -■*
se ridică In legătură cu pu- 
nurea in aplicare a inven
țiilor. în concluzie, apre
ciem In mod corespunzător 
crlticile din articol, acestea 
constituind un sprijin efec
tiv pentru stabilirea unor 
măsuri care să ducă la ur
gentarea aplicării In prac
tică a invențiilor șl inova

timp posibil. Unica probta- 
! “ care ținem

’ '. aceea.
nează Ins', V, GIIUOABA, care trebuie privite rezul- 
dlredorul general al Ccn- utele cerceiârilor ce re a- 
irateî sirii. fectuează la instalația de

SALINA OCNA MUREȘ s M 000 tone an de către toii 
„Anallzlnd cu țoală aten- factorii Interesați, precîzln- 
țla articolul respectiv, : in du-vă câ sub acest aspect 
caro sini dezvăluite lipsuri, competențele noastre slnt 
privind «plScama. Invenției limitate-In execuția Ihlofc- 
" - niai a proiectelor — aportul

de glndlre tehnică, proiec
tare' șl coordonare a rezul
tatelor revenind îhslitutuîul 
de proiectări (IPROMIN). 
precum șl Inventatorului-' 
cercetător pe care 11 vom 
sprijini cu tonte forțele și 
exțierlcnta clștigâtă ta prae- 

■tlcă”. Semnează îng-, NICO- 
r-'MfiW7------ ----- - -------- LAE BELU, directorul sale necesare șl nă asigurăm Mar03_

că pe . vinos' vom respecta 
cu strictețe ordinul mintale- Nota redacției : Nu 
rulul nostru nr. ilf>3 dta tem ta măsură a-1 publica a— 
30X11971, ’
loază clar raporturile 
modul de lucru dintre 
și proiectant Am căutat 
totdeauna șl vom căuta 
pe viilor sA colaborăm

„Procedeu și instalație peri- 
iru cristalizarea sării". vă 
facem cunoscut pe\aceat;lă 
cale, următoarele :

L Tn articol w» critică fap
tul că au existat discuții 
inutile intre inventator ți 
inginerii eallncl. cșea ce 
ne-a determinat să analizăm 
Încă o dată această proble-

rilor ta Instalația de 50 MO mă, să tragem inVățăminte- 
lone an, în conformitate cu le necesara șl nA asigurăm
prevederile legale prin care 
s-au aprobat aceste cerce
tări. Apreciem, totodată, câ 
articolul avea un caracter 
mal eoni.truetlv in cazul in 
care s-ar fi făcut uz de toa
te Informațiile (documen
tele) puse la dispoziție, evi- 
tîndu-se unele afirmații.ca-

s!n-

cum, iiUrudl nu ne-a sosit 
incft la redacție, șl răspun
sul Ministerului Industriei 
Chimice, care era. de ase-

care rcglemen-
și

noi
In

și menea, criticat In articolul 
cil respectiv.

C

l
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solidaritate să crească șl să se întărească pe mal departe pentru coeziu
nea țărilor sdclaiisfe' și -triumful nobilelof noastre idei ta lume.

Cu înaltă și militantă considerație,

Comandant- MARIEN N'GOUABI
Președintele 

Republicii Populare Congo, 
Președintele Partidului Congolex 

al Mundi

în dezbaterea Congresului internațional de estetică 
ale cărui lucrări încep miine, la București

Aflai la cea de-a VII-a edl(ie a sa, Congresul in
ternațional de estetică îți desfășoară lucrările, anul • 
acesta, te București. Timp de-o săpl&mînă, intre 23 
august șl 2 septembrie; tn localul Universității din 
București vor avea Ioc expuneri și dezbateri axate 
pe tema „ESTETICA, ARTA 91 CONDIȚIA UMA
NA CONTEMPORANA*. In legătură cu desfășu
rarea' lucrărilor, am adresat eileva întrebări tova
rășului dr. ION PASCADI — secretar executiv ai 
Comitetului îomin de organizare.

„Al VH-lea Congres in
ternational de estetică, .ne-a 
spus dr. ion Pascad!, g’e- 
crotar executiv al Comite
tului remăn de organizare, 
continuă seria unor ■ con
grese prestigioase, printre 
care aș enumera congresul 
din 155S de la Veneția, cal 
din 10450 de la Atena, cel 
din 19M de ta Amsterdam, 
cel din 16®> de ’a Upsala. 
In urma congresului de ta 
Upsala, unda delegata ro
mână a avut o contribuție 
remarcată! comitelui in
ternațional ■ ffiest propu
nerea ca următorul congres 
să alba loc In Româ
nia. Astfel, anul acesta, 
SUB ÎNAETUL PATRO
NAJ DE ONOARE Al> 
TOVARASUEUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, președint 
Ie -Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nie, Congresul internai tonal 
da estetică se desfășoară la 
București, organizat aub 
BUjpfcille Acndemtel da 
științe sociale și politice. ,
' Ce importantă are,

tn aceste condifii, orga
nizarea in România a 
congresului ?

literaturii și estetica" de 
Paul Cornea și numeroase 

! altele.; Creți că înșiruirea 
de mai sil? e :MmnIflca- 

- ti vă atlt pentru marea di
versitate o p rent" î pâri lor

SClNTEIA duminică 27 august 19 72

do artă și umanismul el. a 
fost aleasă ea temă n unul 
congres caro sa desfășcarfi 
intr-o țară unde probleme
le omului stau in centrul 
polllicii

./rj. 4 ir ’
tic.

de Blat.
- Care val fl, pree- 

desfățurarea con- 
greiului ?

— Lucrările congresului 
re vor desfășura In ședin
țe plenare, ca șl In ședințe 
de secții. Sint 6 secții : 
„Formarea estetică0 (artist- 
eritîcfl-publlc). „Arta con
temporană. Moartea ar
iei 1“, „Actualitatea cer ce- 
țărilor de istoria artei șl 
esțcUcâ^ „Noi metode, noi ' 
criterii", „Estetico ambian
ței și a vieții cotidiene" și 

:t®Ț o secție deschisă. Secțlllo 
vor lucra paralel. 21 de ra
portori, printre cnre șl trei 
români (Ion lanoșl. N. Ter- 
lulian, Ion Pascadi), numiți 
de Comitetul Internațional, 
vor sintetiza cele 4®0 de 
lucrări prezentate In con
gres; Aceste sinteze vor fi 
urmate de 'dezbateri. Inedit 
in acest congres este șî 
faptul că, zilnic, vor avea 
Ioc conferințe de sesră 
prantru publicul larg, ținute 
de un număr de 10 perao- 
naliiăți ale esteticii mon
diala : Jan Alef (Olanda), 
Heinrich DGtzoler (R. F. a 
Germaniei), John Fisher 
(S.U.A.), Edgar Papu 
(România). Mikel Dufrenno 
(Franța), Miklos Szablocsl' 
(Ungaria), Ruby Meager, 
(Anglin), Ladlalaw Tatar- 
klewlcz (Polonia), Gustaf 
Itamberg (Suedia) și Ro
mano paleffi (Brazilia).

în ședința plenară vor 
susține comunicări Zoe 
DumlUe.’-cu-Bușulengn. Mi- 
hall F. Ofseannikov (Uniu
nea Sovietică), Helmut 
ilungerland (S.U.A.), Adol
fo Sanchez Vazquez (Me
xic). Slaw-Krzemlcn Ojnk 
(Polonia), Georges Chsr- 
bonnter (Franța) ?! alte 
jMmsohnlitațî din rindul 
particlpanților.

scrîej in frumoara ,tradiție .Vî£i' »
a esteticii românești este gioasă ra qunierert. esteîi-
firesc șl necesar. Nu mi se eleni, Istoriei literari și de
pare Intlmplător faptul că arta . din Întreaga lume,
o asemenea tenta, legata printre rare, alături de per-

Acest al Vil-lea Congres 
Internațional de estetică 
este, prin natura Iul, un c- 
venlmenț de cultură deo
sebii, Problematica abor
dată, referitoare mal ales 
la arta șl ambianța coti
diană, nu se adresează nu
mai specialiștilor, ci șl 
unu! public larg.

Problema destinului ariei 
șl. 5n general, problemele 
pe care arta contemporană 
le ridică esteticii sini deo
sebite. Sini multe între
bări, unele legate da mu- 
tațilîe survenite în sensi
bilitatea omului contempo
ran, da evoluția Interioară 
b artei, legate de revoluția 
iehnlco-științifică contem
porană, de mijloacele co
municării de masă. în acest 
context, n pune problema 
esenței umane a oriei — 
lucru care dc altfel sa In- . 
rerfr. i- 
a esteticii românești este

sonalltflț! românești, tre
buie s-A adăugăm pe Etien
ne Sauriau, președinte de 
onoare al Comitetului In- _ _ ______ _ ___ ...__ _
temațlonal, Jasepjj Gaut- tivă mit pentru marea di
ner, președinte activ al r—
Comitetului international, , estetica In România,' cit și 
Erwin . Prucbi. . (TLD.G.). r'*"*"' d» -a»
Helmut Hungcrland- răspunsuri problemelor de
(S.U.A.),- Milan Damiano- actualitate ole esteticii con-

vid: (Iugoslavia), PhI- ‘ ------- ‘-----------------■-
lippe Mlnguel (Belgia), 
Aianas Stolkov (Bulgaria), 
Harold O-sbome (Anglia), 
Glnnni Vattlmo (Italic), 
Tomonobu Imumlki (Japo
nia), Olivier Rcvault 
D’AIIonncs (Franța). Pro
blematica dezbătută in ra
poartele lor cuprinde as
pecte ale creației noilor 
forme de artă, ale metode
lor și criteriilor folosite In 
abordarea operei de artă șl 
elaborarea judecăților de 
valoare, ale raportului dln- 
tee Istorie și tetoricitaie In 
cercetarea valorii estetice, 
ale funcțiilor ambianței 
cotidiene șl însemnătății 
esteticii industriale pentru 
Induși procesul de produc
ție eic. Problemele majore 
ale dezbaterilor vor fi le
gate de educația estetică, 
de raportul artă-public. de 
statutul criticii, do relația 
dintre artă șl realitate, de 
sensibilitatea , artistică a 
omului contemporan, d® 
problemele previziunii In , JBL__  .
artă, ca șl de analiza unor de artă, monumentele Is-
momente semnificative ale lorice, peisajele patriei
Istoriei artei. noastre. Sint de semnalat,

p-amru J n cerca rea de a da

temporane, formullnd, de 
pe poziții marxiste, o per- 
spactivă, o încercare de a 
răspunde întrebărilor puse 
de practica artistică însăși. 
De altfel, marele interes 
provocat în' rindul esteti
cienilor. Istoricilor literari 
și de artă români ‘e mar
cat șl prin faptul că in 
cadrai rapoartelor sint In
cluse S3 de comunicări ro- 
mâneștL Fără îndoială că 
participarea congres Ișli lor 
români va fi interesantă

— Dezbaterile teore
tice detfățuratc fn șe
dințele pe secii: vor fi 
iruojite de un întreg 
complex de manijestiri 

• cultural-artistlce. Care 
este rolul lor ?

— Congresul va f: înso
țit de numeroase mani
festări cuteural-artlsllce, ea 
șl de □ serie de excursii 
menite a face cunoscute 
oaspeților străini operele 

lorice, ’ peisajele patriei 
noastre. Sint de semnalat, 
alături de ExțjozRia Inter
națională da carte, care va 
fl deschisă In localul Uni
versității. cele ÎS expoziții 
Individuate de artă plas
tică, expoziția de sculptură 
in aer liber Ia Mogoșoaia, 
expoziția de tapiserie, 
sculptură in lemn șl gra
fică de la sala Dalles, cu șl 
spectacolul de gaia care va

con- 
cercetăioritor

\
— Referindu-mă In par

ticiparea " românească, aș 
cita comunicări ca : „Uma
nismul — criteriu de va
lorizare al artei coniern- 
porane" do', Zoe Dumf- 
Ire^ai-Bunilcnga, „Aspect prezenta un program cu
tele realiste' — caractere- prlhzlnd atlt mnnlfeșlftri 
permanente ale artei lite
rare" de AI. Dlma, „For
mare® ' sensibilității ar
tistice a omului contem
poran șl constituirea cri- “ 
«oriilor de valorizare’ de 
Marcel Breazu, ..Raportul 
arta-critlcfi-publieri da Li
vio Rusu, „Artă" șl tehno
logie’ de G. Ivașcu. -X-i- 
teratură șl concept’ de S. 
loslfescu, „Șansele criticii 
de artă’ de Ion Fninzeili, 
„Estetica produsului artis
tic’ fie G. Achlțel, „Critică 
și filozofie01 de N. Tertu- 
rlnh, „Convenție și valoare

, Artistică" de, Cpzar Radu, 
-r^Ariă șl previziune" de

Grigore Smcu. „Ambigui
tate și eonsirlnaore" de 
Miluit Nadln, " „Sociologia

folclorice autentice, cit și 
un număr de piese de mu
zică romftnească ri uni
versală In execuția coru
lui Madrigal. Rostui aces
tor manifestări culinrai- 
artlslice este de a Înfățișa 
specialiștilor de peste ho
tare, ca șl publicului -ro
mânesc. nu numai comu
nicări de spedtelllate, ra
poarte, conferințe și dez
bateri teoretico, cl de a 
lega toata tacestea de bo
gatul patrimoniu ăl cul
turii românești. Imbinlnd

Convorbire consemnată de 
Marina PHEUTU

CARNET CINEMATOGRAFIC

— Patronăm liceele „Gheorghc 
LozCr1- și ^Dlmltrlo - Bollntlneanu1*,' 
pentru caro am amenajat, Încă din 
unul școlar trecut, ateliere de elec
trotehnică șl lăcătuș arie, jl n> cadrul 
complexului de ateilere-scoalâ or
ganizate In sectorul 6 din core fa
cem parte.

— Șl cum au mere lucrurile ?
— Mulțumitor. Elevii au execu

tat, in orele do lucrări, practice, une
le piese șl repere din producția cu
rentă a uzinei noastre. In general, 
s-a lucrai conștiincios șl cu' multă 
tragere de Inimă, munca aceasta de 
folos obștesc punlndu-și o vizibilă 
amprenta pozitivă pe conduita: și 
profilul moral In formare al tine
rilor. . ; t

— Ce aveți de gind pentru noul 
an școlar î ‘ "

r- Bineînțeles, să continuăm, pe 
baza experienței», dobindite, cu mal 
bune rezultate — atlt sub aspect 
economic cit și educativ — îndru

marea pregătirii 
- practica a elevi

lor in alellerete 
amintite. Mă gin- 

. drac că. întreg a- 
ecsț sistem de 
muncă practică a 
elevilor din școli 
generale șl mal 

□ ales din licee de 
cultură generală, 
s-ar putea perfec

ționa. Am, șl o propunere con
creta : să se studieze posibilita
tea comasării timpului destinat 
acilvltliilor teiinlco-produrtlve pe 
un trimestru sau an școlar. înț 
tr-o perioadă comjMctfi de ’ timp 
elevH ar căpâta deprinderi mal 
complexe și trainice de lueru Intr-o 
meaerte anume, iar producția execu
tată de el nr avea mal multă con
tinuitate. Pe de alta parte, de co
mun acord eu forurile locale de 
partid, am hotărit să patronăm di
rect LJccuI nr. 38, organlzlnd. chiar 
In incinta sa, condiții pentru desfă
șurarea activliății tehnlco-produc- 
tive a elevilor.

în Încheiere, cltevn observații cu 
caracter mol general. în eele mai 
multe unități economice din Capi
tala problema patronării liceelor șl 
școlilor generale, a realizării , unei 
colaborări strinsn Intre «oednllșiil 
din producție șl cei din școală. în ve
derea pregătirii pentru producție a 
tineretului, se află In ateniln facto
rilor de răspundere. în majoritatea 
sectoarelor orașului eu avut loc 
consfătuiri șl consultări — sub egi
da comitetelor de partid — Intre 
conducerile urinelor șl școlilor pen- ’ 
iru stabilirea concreta a obiective
lor șl modalităților de patronare ; 
unele întreprinderi și licee au și 
Încheiat, de comun acord, „proio- 
eoalele“ viitoarei lor conlucrări. Cu 
toate ncestea, deși pină la deschide
rea cursurilor au mol, rămas puține 
zile, iar elevii trebuie să-sl desfă
șoare activitatea prticticfi din prima 
săptămlEă de școală, lucrările con
crete de amenajare a atelierelor- 
școală, mal ales a celor nou plani
ficate, cnre presupun și, un volum 
irial mare de muncă,- 1nUrri.Ș-;?fi Ijlr 
ceapă. ;

Dotarea5 corespunzăloare a ate- 
Jlerelor-școalfl, programate s-Si în
cepe existența In noul an de studiu, 
selecționarea cu grijă a cadrelor 
tehnice care vor îndruma lucrul 
elevilor, stabilirea unor program© 
raționale șl efictente de producție 
—■ sini acțiuni care se cer execu
tate operativ, cu toată atenția șl so
licitudinea factorilor răspunzăiori 
din producție ®i lnvățămint, do 
buna lor realizare deplnzind înde
plinirea exemplară, eficienta, a unei 
importante'cerința a sodetățil noas
tre socialisto : temeinica pregătire 
pentru muncă și viață a tineretului 
școlar,- a constructorilor de mlino 
ai socialismului șl comunismului.

Horlca DlNiîUESCU

Apropiatul nou an școlar !șl In
secte, printre principalele direcții 
de acțiune, desfășurarea cit mal efi
cienta a activității tehnlco-produc- 
tlve a elevilor din școli generale șl 
licee, sporirea contribuției unltâțllor 
economica din Industrie șl agrleul- ■ 
tură la pregătirea tinerotulul școlar 
pentru muncă șl viață, la educația 
sa !n spiritul dragostei și Interesu
lui pentru producția de bunuri ma
teriale pentru societate. Care eme 
stadiul pregătirilor pentru transpu
nerea in viață a acestui obiectiv, 
pentru realizarea unor legături or
ganice dintre școli șl uzine prin jia- 
ironarea de către Hcfcare mare În
treprindere a imul liceu șl a citorva 
școli generale de 10 ani ? Iată clțeva 
exemple, relatata In cadrul unor 
discuți! cu conducători a< dtorvn 
mari întreprinderi industriale din 
Capitală.

Un prim popas ta Uzina de niilaj 
chimic „Grlvlța roșie*. Ne adresăm 
directorului ge
neral, tovarășul 
Constantin Du- 
mitrache. Pentru 
relnțll concrete 
slntem Îndrumați 
să luăm legătură 
eu tovarășul 
Gheorghe Panju- 
ru, directorul ad
min is trail v.

: — Ce școli pa
tronează uzina dv., tovarășe direc
tor ?

— In noul an școlar vom lua In 
patronare Jiceul „Ion Neculee* din 
.•sectorul nostru — ne spune iov. 
Panțuru. Și vom continua să ajutăm 
citcva școli generata de 10 ani — 
nr. 163. 1T0, 173 — cu scule șl mate
riale necesare pregătirii practice a 
elevilor In aicllereîe-școata respec
tive.

— în privința patronării liceului 
„I. Necuîce". ce s-n făcut pînă acum ?

-.Intr-o discuție recentă, la caro 
au participat directorul generai al 
urinei noastre șl directorul liceului, 
șefii serviciilor mecanlc-șef șl scu- 
ler-șcf șl secretarul comitetului de 
partid din uzină, s-a întocmit un. 
plan de colaborare. Vom amenaja.; 
în liceu, ateliere de prelucrări me
canico și sjustaj, In cadrul cărora 
elevii vor lucra piese șl repere din 
planul de ■ producție al urine:. Pină' 
se vor pune lucrurile ta punct ști 
va începe din plin lucrul In. aceste 
produse, vom' asigura elevilor, prin 
sjJcciallșUI șl tehnicienii noștri, o 
îndrumare tehnică adecvata, Dar 
patronarea nu se va reduce numai 
te Mpeeiul de producție. Ne vom 
preocupa de o mal Iniensi eotebo- 
rarc cu șeoala șl pe planul educării 
comuniste a elevilor. în spiritul dra
goste! șl interesului pentru munci, 
prin organizarea de vizite In sec
țiile uzinei, manifestări polîtico- 
educatlve comune aie elevilor cu 
ucenicii și tinerii noștri muncitori. 
Intr-un cnvlnl o apropiere mal fi
rească a elevilor de vlațâ și preocu
pările colectivului de muncă din 
uzină.

— In afară de 'ședință și de lin-, 
tocmirea protocolului de . colabo-, 
rare, ce’ ara mnl făcut 1 . : ?
? Să'-ț întrebam pe inginerii Mi-; 
hal Stroesrtj. mecanic-șef, șl Teodor 
Dupu. sculer-șef. cnre se ocupă clei 
reperarea ți Inventarierea utilajelor 
șl sculelor ce vor ti trecute in dota
rea- alellerelor-școală ale liceului.

De la aceștia aflăm că, in ocțste 
zilei se fac chiar operațiile respec
tive. Astfel, un strung'va‘fi luat din 
alellerui-școală al urinei, altul dln- 
tr-una din secțiile de producție ; 
școala va mai primi o mașină do 
găurit, seturi de scule de uz general 
ele. Diferite secții din uzină au in
dicat repere, șl piese adnplablle pen
tru. lucru cu elevii (de exemplu, de 
la vagonul cisternă de 50 mc bitum).

Continuăm discuția pe aceeași 
temă de „EJeeromagnetlea*, unda 
stăm de vorbă cu Inginerul Nicotee 
Dragomir, directorul general al uzi
nei'.

în învățămint

Excelenței Sale.
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de .Stat al Republicii Socialists România

Cu prilejul celei dc-a XXVIH-a aniversări a eliberării patriei dv. sint 
foarte fericit să vă adresez^ In numele poporului congolez, al partidului 
său și ni meu personal, sincere șl călduroase felicitări.

Experiența bravului popor român constituie pentru noi o prețioasă 
șl puternică înciirajare pe calea edificării socialismului.

Adresez urări de fericire șl prosperitate poporului român prieten, 
dorind In mod sincer ca legăturile fecunde de prietenie și de militantă 
solidaritate aft crească șl să se întărească pe mal departe pentru ©oeriu-

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

Cu ocazia sărbătorii dunmcavoajtteă naționale o dresez. Excelenței
Voastre perscmaJ, cit șl poporului român, în numele poporului clin Moli, 
al Comitetului -Mil.lter de Eliberare Națională, al guvernului și al meu 
personal; cele mal călduroase felicitări. Succesele strălucite înregistrate 
de gloriosul dumneavoastră partid, sub conducerea dumneavoastră clar
văzătoare, demonstrează faptul că țara dumneavoastră progreseazăzîn 
toate domeniile dezvoltări! șl edificării socialiste.

Adresez, In același timp, sincere urări pentru ferlcfercji dumneavoastră 
personală șl pen teu prosperitatea poporului român.

Cu cea mal înaltă considerație,
Colonel MOUSSA TRAORE

Președinte al Comitetului Militar 
de Eliberare Naționali, 

Președinte dl guvernului. 
Șeful statului (Republica Mal!)

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

Felicit Excelența Voastră cu ocnria zilei naționale a țării dumirea' 
voastră.

JOSE FIGUERES
Președintele Republicii Costa Rica

Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Stimați tovarăși,

Cu prilejul unei noi aniversări a eliberării Românie!, vă tranwnl 
în numele Partidului Comunist Dominican, salutări frățești.

In "timpul luptei, antifasciste, ziua de 23 August 1944 a mnreat-o 
schimbare de mare importanță isterică pentru poponti român : insurecția 
pojșulară — în condițiile înaintării armatei sovietice —• a dus Ia rlstur- 
norea dlctatirill fasciste și instaurarea unui guvern democratic.

începlnd din acel moment, mersul înainte a fost constant, calea so- 
cîaltattt s-a afirmat și România, aub conducerea Partidului Comunlst.R|>- 
măn,- a rfobindît-îsuccesc importante'în toate "aspectele .'vieții economice, 
politice șl culturale. i

Cu pfiîejul acestei date, de mare Importanță' pentru dumneavoastră, 
vă dorim noi șl tot mat mari succese î» lupta pentru construirea unei 
societăți socialiste multilateral dezvoltate.

Vă dorim, de asemenea, un rol tot mal Important în cadrul efortu
rilor comune ale forțelor socialiste și revoluționare, pentru unitatea șl 
lupta activă împotriva impețtallsmulul.

Salutări frățești

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DOMINICAN

:-s'

.
a Teatral Mic (la. Teatrul de vara 
1-Iedistrau) : Pisica OlbadcA — 
20,$5.
o Teatrul evreiesc de stat : Dibuit 
— 10,33.
a Teatrul railric-mirzical „C. T4- 
mtse* (la Grădina Boema) : Tril
ului! meu drag

Galea face atunci cunoștință cu 
cel co-i fusese hărăzit. îl chea- 
mft Miica. E un om ponderat, 
cu idealuri destul de limitate. 
Se plimbă de citeva or! eu ma
șina, merg la restaurant la ci
nema. Fala caută un punct de 
sprijin, o punte spre sufletul 
omiuui pe care-1 cunoscuse. Dar 
o comunicare reală nu se stabi
lește șl golul dintre parteneri 
rămlne. Galen îl mai intilneștc 
de die va ori pe llnărul care o 
c-Jcerlse din prima clipă. Se nu
mește Andrei. Arc o eoțlo dră
guța și un băiețel. Șl Galea 
este d‘n nou la răscruce,. Dar 
nu, fericirea el mi se poate În
temeia po nefericirea alteia. 
Codul el moral, aspirațiile ei 
spre puritate nu permit așa 
ceva. Șl atunci, in fina!, in cea 
mal erhoțidhantă' șl mal fra- 
moasă Bconfi a filmului. Galea.

~ ii fața sprijlnllă de geamulT 
dincolo de care se află Andrei, 
plinge. Pllnge cu lacrimi mari 
după Iubirea care nu s-a pulul 
Inffiolul. Pe acest moment trist 
se termină filmul. Dar Galză 
va aștepta, va căuta din nou,

Nu puține sint filmele care au 
Investigat cu sensibilitate com
plicata lume a sentimentelor. 
După cum tot atât de adevărat 
este și faptul că, alteori, cine
matograful a vulgarizat șl a co
mercializat' ea po o marfă de 
duzină dragostea. Au impus 
respectului spectatorului acele 
filme care s-au apropiat cu dis
creție, cu delicatețe, dc acest 
complex sentiment.

Filmul sovietic „Deipre dra
goste* face parte din aceasta 
ultimă categorie. El ține de acel 
bun cinematograf 
pune reabifltaii 
(„Tandrețe0 
dintre cele mal - -------— „—„
de dragoste sovietice rare au 
rulat pe ecranele nwtrtre). Da 
fapt, eroina filmului, Gahxi. este 
In căutarea marii, adevăratei 
Iubiri. Putem să Iubim oricum ,î _ 
Putem iubim fără să avani cu 
un ideal în dragoste ? Iată două 
din Întrebările cu certe Impli
cații etice p® care și le pune șl 
ni le pune regizoral Mlhoil Bo- 
ghln. Galea este departe de a 
dori o Iubire flușiurntecă. Ea , 
aspiră la sentimente puternice, va spera și nu se ncraîe să nu 

’ ’ Tinăra intîlnească marca ei Iubire.
căutarea acului -Mlhall Bogh'in (care nq-â Im-

curo Iți pro
barea tandreții 

eâ. șl chema unul 
al frumoase films

statornice, definitive. Tinăra lnlîi_neațcă_ marca, el Iubire. 
Golea este In ___ _ ‘
om de lingă tine pe care să: te prestonal mal de mult prin oiță 
poți bizui, ta bine șl la râu. o “ “ '
vintfi Întreagă.

Șl lată In viața croind se jjc- 
trece o Intlmplare care pure 
aă-i deschidă o fereastră spre 
Idealul său. O prialcnă domlcâ 
s-o șîlc fericită o Invită să-l 
prezinte pe cineva. Galea so
sește șl privirile 1 m opresc a- 
supra unul țirtar. Și zJmbeșie; 
Dar gaztai observă șl Intervine. 
Nu acesta era pretendentul. Și

povcstlre lirică, filmul „Doi") 
a realizat o creație slncorS. 
caldă, noropfata dc sufletul 
nort.ru. I.a obținerea poeziei 
anar'.e pe care o transmite fil
mul o contribuție hotarl'Oare o 
aduce talentata âcirlțft Viktoria 
Feodorova. caro împlinește cu 
multă aingăsle și naturalețe por
tretul tinerel, Galea.

Al. RACOVICEANU

Comitetul Central al Partidului Comunist Român
Dragi tovarăși,

Vă rog să primiți fe! ici tarile mele din toată inima, cu ocazia celei 
ds-a XXVTH-a aniversări a eliberării de sub jugful fascist.

Ca prieten al poporului român șl martor viu încă din 1048 nl profun
delor transformări petrecute în țara dumneavoastră, pot s& apreciez gran
diosul progres înregistrat de poporul român pe calea construirii noii orfn- 
dulri socialiste și a luptei-pentru pace, sub conducerea măreață a Parti
dului Comunist Român pe baza principiilor nmrxlst-tenlnlsle șl a tater- 
nnționallsmulul socialist.

Experiența trecutului șl entuziasmul comuniștilor șl oamenilor 
munci! dovedesc că dumneavoastră veți realiza mărețul program trasat 
In ultima dumneavoastră Conferință Națională a partidului.

Vă doresc dumneavoastră șl, prin Intermediul dumneavoastră, tuturor 
oamenilor muncii din România, succese în continuare" pe acest 'drțum 
glorios în interesul României socialiste, al înfrățirii între popoare, nl reali
zării trnel păci trainice In Orientul Apropiat șl In întreaga lume.

. SAMUIL MIKUNIS
Secretar general al P.C. din Israel (MARI)

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

Cu ocazia aniversării Istoricei zile n țării dumneavoastră îmi este 
plăcut să vă transmit cele mal sincere urări de «tanătaie șl fericire per
sonală, ele progres șl prosperitate poporul ui romfln prieten.

MOHSEN. AHMED AL-AINI
Președintele Consiliului de .Miniștri 

și ministru al afacerilor externe 
al Republicii Arabe Yemen

PROGRAMUL I

1,15 Gimnastici pentru top.
3.W Cravatele roșii. 

ia.es Viața satului. ’
11,M Mari muzicieni la BucureșlL 

• Carlo Zeechi la pupitrul Or
chestrei elmfonlc® ' - 
televiziunii.

14,60 De strajfi patriei. 
1X33 Emisiune ln limba
14,W SS1 de grade. Din 

„Sibiul — de la 
mare...” — reportaj de 
Buhoiu.
Moment

a Rndto-

maghiara, 
cuprins : 

muma Ia 
A.

_______ umoristic : Scena 
bucureștenc de , victor Efil- 
rnlli;_______ ' '
Muzica ușoară la noi acaafl. 
In KtatUo MUial " -----■ 
liescu șl Olimpia 
Desene animase.

13,15 Ediție specială 
,,3&9 de grade”.

19,23 Mini serial pentru tinerei : 
‘ «vilul. Eptaodul L

1S.5.J Fotbal : Campionatul, națio-

14,B

1B.S3

Cons tan il- 
Panclu.

a emisiunii

naL Divizia A. Transmisiune 
directă. ,

19.OT Concart de mutică populară. 
l»,rt icoi da seri.
11,n Telejurnal a Marea Întrecere 

HOdallaiă la zi.
£3,93 Avanpremieră.
rs,c>3 Reportajul săptămlnil : „Dru

muri suspendata”.
35,25 Film artistic : „Cavales-ul 

Parclalllan”. Regia : B. Bor- 
derle. Cu : O. itorray, G. M. 
Canale, M. Grriller.

31,45 Intcrmeso muzical cu for
mația Cantabile.

13,60 Telejurnal- a Duminici spor
tivă.

22.13 Jocurile Olimpice de vară — 
1973. Box — eliminatorii. în- 
reglslrare de la Mtlnchen.

PROGRAMUL H

12.33 Promerteda duminicală.
1»,OT închiderea emisiunii de print. 
l’J,S0 Deschiderea emisiunii fie sea

ră. Eroi îndrăgiți de copil : 
Peiy.

M.» Concert simfonie.
21.13 Săptămlna culturală bucu- 

reșieană.
21.33 Romanțe.
sa,CO Film serial : „Mannlx". Re

luarea episodului „VInai fără 
erata re’.

a Prorlnritîil : FAT.rtTA — b.rt; 
ÎS; 14.33; 17,33;- 83.M). GRADINA 
DOINA' — 19,S3. LUCEAFĂRUL — 
B: 11,15; 13,.34: U: H8„W.. 21. ,
• 'Despre dragoste : CENTRAL — 
6.30; Ti,43; 14; IS.IB: 1B.M; -
a Fuga dupg liniște : LUMINA — 
B; 1L1S; 13.30; 1®; 18,15; S3^0.
a Blnecuvtntațl animalele șl co
piii i CAPITOL — iB-ffia; 11.43; 14; 
IAU; W.30: £3.43: Ia grădlnâ — 
10,13. FEROVIAR — 8; 11,13; 13,M; 
ia,«s: «.îs: sa.»!.
• CAlllrețR : BUCUREȘTI — 1,3®; 
11; 13.3J; 18; 1«JȘ; 21. GRADINA 
SELECT — SS. GRADINA FESTI
VAL — 16,43.
a Creierul « SCALA — 3,3®; 11; 
13.S4; ÎS; ISJ1Î; 21. FAVORIT - 
t.M; 10.15; 83.1B; 15.43; 18i 
MELODIA — 8; 11,15: lȘJffl: 18; 
1IST9: S0.«. >
a Tinerele fâră băirlnețe : TIM
PURI NOI — <45— 35,15 In conti
nua rc-,
• Dacii : COTROCENI — IB.»; ÎS; 
M.IB.
ș Mărturisirile unul comisar de 
poliție fâcme procurorului repu-

DOINA,5 — 19,S3. LUCEAFĂRUL —

CENTRAL — 
1B.M; ■ SJJM.

; 1®; IM»! SW.

bilei! t DACIA
15,15; 13.30: LUS. :•
a Program do drame animate 
pentru copil : DOINA — »,43—ÎL 
a Aventuri la I Marea Neagri : 
DOINA — 12: 18: 1S. PACEA — 
14; ia, DRUMUL SĂRII — 16; 
13.33.
• NTKoIetlna Bursae : CIULEȘTI
— 10,39: it; ,
a 'BarbâR cumsecade : MOȘILOR
— 15.3.0:15. ■
a Mnlin ț! Templul soarelui : 
MIORIȚA — 10: B.M; 15; 17,33; S3, 
o luam — W; 12; 14; 16: 18.13, 
Omul cu rieșa — : CINKM A-
TECA (Bata Union).
• Felix șl OUIla s RAHOVA —
J3,S5: ÎS. '
e Pentru câ se Iubesc : UNIREA 
—- 73.Î.-5: 17,43; ta gradină — »■ 
a Rin Bravo ~ 11.30; 13.15. Pă
durea pierduta — ffl FERENTARI.
a Războiul minelor 3 VITAN — 
13.13; IS.
a, Procesul unei stele s FESTIVAL
— s: 11.13; 133®: 10; 18,33: H, MO
DERN — s: n.io: njd: u; nsja; 
HI.33; ta gradina — 18.45.
c Dacft e marți, e llelgla : TO- 
Mrs — 9; 11.15; isjo: 15.45; 1»; ta 
gradină — Mja. GLORIA — S; 
IMS: 1M3; 18; 10.35: EXCEL
SIOR — 0; 11,15; IS,K;..............................is; 15,18; 
ss,m.
• Balada Iul Cable Hogue : AU
RORA — 8,43; 11; 13,15; IB,SI; IB;

Io grădină — S3JB. Gllivrț-A - 
11,13; 13.30: 18,43; 10,13; HJft 
a NatifragtaU la spațiu : AllTA 
14; Ia grădinii — 113. ■ 
e Ferma din Arizona : DUCEGI 
Ifl; la grădină — IM», VICTORIA 
— 8; 13,33; 13; J»,W, VOLGA - 
8,30: 12: 13,43; 19.». , 
a Lupul negru : CIUNG AȘI - 
13,33; 17,45; 23.
a AslA-seară dansăm m familie 
ILACARA - IS,30’; IB; S0.13. CLU
BUL UZINELOR REPUBLICA. 
S Nevăzut, necunoscut — 11; 13JiJ;

; S3.15. Apă vie — BMB : FLO- 
- REASCA.

'• Fanfan la Tullpe : FLAMURA 
— 8: 11,15; 13J3; 1S; III,ÎS; SS5J0. 
« Explozia albă : MUNCA —' IS; 
1«; M. ■ 
a Dragoste șl amenzi r PROGRE
SUL — 15.30; 1B: MUS.
a 33 WJ de leghe sub mări : BU- 
ZEȘT1 — 13; 17,»; la grădină - 
S-M5.' ■
ș Directorul : VIITORUL — 18,43; 

a 1® fele șl un marinar : LABO- 
WET — 13,30; 17.23; »JQ.
o Casa de sub arbori i POPULAR 
— 13.10; 18: W,13.
O Trei din VI rg Inia : LIRA — 
13,30; 13: la grădină — *9.
a Robin Hood : COSM0S — 13.3J; 
17,43: S3. .
a Ultimul tren din Gun HUI a 
gradina vttan — ia.
o Marea speranță albă : GRADI- 

. Na MOȘILOR — îp.

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Cu ocazia zile! națfonaJe a Republicii Socialiste RomCunla, guvernul'și 

ppponjT Matacztel mi se .alătură Jn a exprima Excelenței Voastre, guver
nului șl poporului român cele niai cald® felicitări șl sincere urări de pace 
șl prosperitate pentru națiunea dumneavoMteă.

Fte ca relațiile prietenești dintre țările noastre să se întărească tot 
mal mult în interesul ambelor popoare.

TUN HAJI ABDUL RĂZAK BIN HUSSEIN 
Prim-rninlștru ți ministru 

dl afacerilor externe.
al Maladiei

Pe adresa tovarășului Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări Na
ționale a RopubJlc.il Socialiste Româ
nia, au sosit telegrame de felicitare 
cu prilejul zilei de 23 August din 
partea tavârășllbr Alois Indra, pre
ședintele Adunării Federale a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Gerald 
Getting, președintele Camerei Popu
lare a Republicii Democrate Germane..

Kurt Waldheim, secrcitirul genera* 
al Organizației Națiunilor Unite, ; 
trimis reprezentantului României k 
Națiunile Unite o telegramă în cari 
prezintă guvernului șl poporului Re
publicii Socialiste România urările 
sale sincere șl felicitări’călduroase cu 
prilejul sărbătorii naționale a țârii 
noastre, ziua d® 23 August.

I

nort.ru
RopubJlc.il
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SClNTEIA duminică 27 august 1972

Primire Ia C.C. a! P.CIR.
Slmbătfi dimineața, tovarășul Du- exprimat profunde muițumlri pentru 

mitra Popescu, membru ni Comite- posibilitatea oferită de a virila Re-
tulul Executiv, secretar al C.C. al publica Socialistă România, pentru
P.C.R., a primit delegația de tineri " .............................
mllltanțl ai Partidului Elvețian al 
Muncii, condusă de Philippe Muri- 
set, responsabil cu activitatea tine
rilor comuniști din cantonul Vaud, 
care a întreprins o virilă de studiu 
șî documentare ta țnra noastră.

A participat tovarășul Mnrțian. 
Dan, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-secrctar al C.C. al 
U.T.C., ministrul pentru problemele 
UneretuluL

Cu acest prilej n avut loc o con- 
Ivllatea șl preo- 
Comunlst Ro- 

i, opera de făurire a socialis
mului în Republica Socialistă Romfi- 

' î uic politicii ex-
__s ,______ ... ț! statului nostru.
Membrii delegației elvețiene au

vorbire privind țic’J 
cupările Partidului 
imn, t. „ 2. .55' 
mulul î __
nla, unde aspecte 
terne a partidului

discuțille șl Intilnlrlie avuta cu fi- 
ccsl prilej eu reprezentanți al oame
nilor muncii, ai organelor locale de 
partid șl de stat, ni organizațiilor 
obștești.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
airtînșfcră cordială.

5'5T-"-5€ 5a55..5,'' ;\Î55^'5? ^,55 - ■ 5 ;îv„5’5 ■ ‘ ‘ ■- 'i5 :i s5-
*

în timpul șederii în Romania, 
membri! delegației au avut înlllniri 
la Comitetul Județean Suceava al 
P.C.R., Comitetul municipal Brașov 
al P.C.R., la C.C. al U.T.C., Consi
liul Central al U.G.S.R., Ministerul 
Educației șl învățflmlntuiul. Au fost 
vizitate obiective economice, sociale, 
culturale și turistice din București șl 
județele Suceava, Vrancea, Brașov și 
Constanța.

Întîlhirfe la C.C. ăL P.C.R.
Sîmbăiă dimineața, tovarășii Mihai ' La primire a participat tovarășul 

Gere, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., șl Ștefan Andrei, secretar ol 
C.C. al P.C.H., s-au întîlnlt cu dele
gația Partidului Congresului pentru 
Independența Madagascarului — 
A.K.F.M. — formată din tovarășii

■> Arsene Rntslfehera șl Rcmi Ralto-
■ tobe, secretari generali adjuncți ui 

Biroului Național ni A.K.F.M., care 
se află In țara noastră lntr-o vizită 
de prietenie, la invitația C.C. ul

Constantin Vaslliu, adjunct de șef do 
secție la C.C. al P.CJFL

Cu acest prilej, a avut Ioc o con
vorbire in legătură cu probleme de 
interes reciproc privind activitatea 
șl preocupările celor doua partide, 
dezvoltarea, pe mal departe, a ra
porturilor de prietenie șl colaborare 
dintre P.C.R. șl A.K.F.M. “ -

înfflnirea s-a desfășurat intr-o 
aimosferfi de caldă prietenie.

înțelegere privind dezvoltarea relațiilor comertiole 
și a cooperării tehnice și economice dintre România

Arabe Unitesi Emiratele I
Slmbăiă dimineața, a foM semnată 

la București o Înțelegere privind 
dezvoltarea relațiilor comerciale șl 
a cooperării tehnice șl economice 
dintre Republica Socialistă România 
și Emiratele Arabo Unite.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Nicolue Nlcolae. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, și Ion M. Ni- 
colae, adjunct al ministrului indus
triei chimice, far din. partea Emlra-
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Policlinică 
pentru ceferiști 
Constructorii brașoveni au 

terminat construcția unei . ' 
policlinici pentru ceferiștii din 
localitate. Noua policlinică ar 
120 încăperi și este dotată c 
aparatura modernă. încăperii 
sint prevăzute cu instalații d 
aer condiționat șl Împotriva 

' V--.27’' ' M|- ItațU șt tratamente 
0 pacienți pe an.

zgomotului. Policlinica vă 
gura consult "' ' '
pantera 120 (MX) pacTențl pe an, 
adică de aproape irei ori maî 
mult dedt vechea policlinică.

teiul Județean U.T.C. șl filiala 
Brăila a asociației juriștilor au

■ inițiat un concurs eu lemn : 
„Să cunoaștem legile țării®. 
Concursul îșl propune ca scop 
antrenorea maselor de cetațdni 
la cunoașterea, interpretarea șl 
aplicarea corectă a legilor. 
Prima farf a concursului q re
unit pesto &M concurențl din 
comunele șl Întreprinderile ju
dețului. în aceste zile se des
fășoară faza a doua. La reușita 
concursului tșl aduc contribuția 
numeroși Juriști, oameni de cul
tură și arta, primari, cadro di
dactice.

tlerels muncii patriotice, des
pre succesele tinerilor mure
șeni obținute în întrecerea so
cialistă, aspecte din munca me
canizatorilor antrenați în com
pania agricolă, de vârf, expe
riența lucrătorilor din comerț 
șl altele
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O nouă stafiunQ 
balneară 

5' ■ '

telor Arabe Unite da Monah Said 
Al-Atlba, ministru! petrolului j: in
dustriei din Abu Dhabi.

La semnare au fost de față Petru 
Burlaeu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, precum și Tarim 
Omron Tarim, ambasadorul Emirate
lor Arabe Unite la Cairo.

, *
în aceeași zi, delegația 

Arabe Unite a părăsit Ci

Complexul din 
centrul Craîovei
în piața cnntrală a orașului 

Craiova n fost dat în folosin
ță. cu SO zile înainte de ter
men, un modem complex co
mercial. Unitatea, cu o supra
față de 2 DUO mp. dispune de un 
magazin alimentar cu autoser
vire, magazinp pentru desface
rea produselor metalo-chimlce, 
textile, Încălțăminte, restaurant, 
cofetărie și două bazine pentru 
desfacerea peștelui viu. în 
toamna acestui an, vn mal fi 
dat în folosință, in apropiere, 
un mare și modem magazin 
pentru desfacerea legumelor și 
fructelor.

„Tînărul 
mureșdn"

Sub egida Comitetului Jude
țean Mureș ăl U.T.C. n apărut 
o sultă dc fol volante tljjărite 
în limbile română și magniarf, 
sub genericul „Tirtarul mure- 
șan°. în cuprinsul acestor mi- 
cro-reviste se prezintă sugestiv 
șl convingător vești de p® șan-

O

, j Emiratelor 
Capitala.

(Agerpres)

F.R.B. — o marcă de prestigiu
Ita Fabrica de rulmenți din 

Bîrlad se realizează in prezent 
paste 230 tipodlmenslunl din di
verse grupe constructive — rul
menți cilindrici, axiali, oacilanțl, 
mijlocii șl mari, cu greutăți va
riind între 12'0 gr șl 150 .kg. încă 
din al doilea an de la premiera 
industrială, fabrica blrlădeană 
livra primii rulmenți, pesta ho
tare. în prezent,- bijuteriile. de «J 
oțel fabricate In Bîrlad Bînt ox- 

■'purtate in peste. &9 de țări ale 
lumiL An de an, numărul rul
menților produși la F.R.B. a 
crescut, ajungîndu-sc acum, a- 
nual, la aproape 4,5 milioane 
bucăți. Numărul lor va spori în 
continuare, atlt pe seama creș
terii productivității muncii, n 
înnoirilor ce se petrec aici, cit 
șl prin dezvoltarea capacități
lor de producție. Alături de ha
lele de pinii acum so Înalță 
altele noi, moderne, unde se 
vor fabrica rulmenți de dimen
siuni mici, producția urmind să

crcascfi cu încă 32 milioane rul
menți anuaL Totodată, fabrica 
blriftdeanâ și-a sporit zestrea 
tehnică, îndeosebi in ultimii trei 
ani, Inchcindu-sc, de altfel, j 
prima etapă de rcutllnre șî mo
dernizare. Colectivul da muncă 
do aici iși depășește planul lună 
de lună. Ultimele cifre inrc- j 

... gl iî.-au.’. Ia sflrșital color șapte 
«. luni -conving pe deplin.: -depăși

rea indicatorului producție marfă . , 
cu 3,6 procente, renlizărea *pcsto 
prevederi a circa 7 Oi» bucăți 
rulmenți. în același timp, planul 
In export a fost depășit cu 63,7 
procente.
* Pe fiecare
către harnicii șl pricepuțll bi-

rulment produs da ’

jutieri in metal 'de la Blrlad 
stat săpate trei" Inițiale —■ 
F.H.1.1. — cunoscute șl apreciate 
atlt in țară, cit și peste hotare.

Vaslle IANCU 
corespondentul „Sanleii"

■ ț

zzSâ cunoaștem 
tării"

l Comitetul județean de cultură
I și educație sodnllttă, consiliul
, județean al sindicatelor, comî-
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paritatea, talentele, voca
țiile populației. în acest 
sena va fi consultată In 
conttauore populnțla: ce în
treprinderi, ce fabrici, ce 
meserii, profesii crede că 
sint necesare, sa simte ca
pabilă șl interesată să aibă.

Nici. un oraș — nici un 
sat — nu sa poate Înălța 
fără gîndlre, fără 
eeatoare, fără un i 
flet înnoitor! Nici 
nu se poate înălța într-o 
ambianță molcomă, cu o 
lume „in trecere0 sau prin 
delegațiile temporare ale 
oilor orașe, sau prin simpla 
aeormonirc și expediere a 
materiilor prime către alte 
orașe ! Un oraș își nfimta 
existența șl forța prin stră
daniile oamenilor lui, prin 
cantitatea de gindfre șl in
spirație creatoare ; prin 
suma du Inițiative șl În
drăzneli creatoare, prin 
munca superioară, de înaltă 
calificare. Tulcea a început 
bine aceste mari eforturi.

Pe platforma industrială 
a orașului, 2 5®3 de oameni 
muncesc la obiectivul cel 
mai greu al Tulcei : dzina 
do alumină. Am fost aici, in 
toamna trecută, la un an de 
tind au început să na bală 
primii plloți. Prin pădurea 
din ce in ce mai Înalta șl 
mai deasă de utilaje șl a- 
gregate îl găsesc tot mal 
greu pe Inginerul Uremia 
Drfeea, directorul uzinal do 
alumină. Dar o veșnic aici, 
printre coloșii tai, crono- 
metrind timpul, veghind a- 
aamblarea, montarea fiecă
rui utilaj. Uzina Începe să 
se profileze tot mai dar po 
zarea podișului : zeci, sule 
de echipe lucrează răspln- 
dlte la înălțimi și ta adin-

5

cimsle, In măruntaiele gi
gantului, E’ie vara fierbin
te a montajului. Se ponto 
construi la Tulcea 7 Știe 
Tulcea Bă construiască 7 
Răspunsul -r afirmativ — 
ii dau faptele, 11 dau oa
menii.

Nu-i simplu ca acum doi 
ani, clnd so bateau zecile 
de mii de plloți. Fronturi 
pentru montaj, zor pentru

tai trei kilometri de orașul 
Curei s-nu pus bazele unei noi 
stațiuni balneare, care valori
fică un izvor de apă termală 
(la o temperatură de &6 de gra
de) cu excelente efecte curati
ve In tratarea a numeroase ma
ladii. Pentru început, alei s-a 
construit, prin munea voluntar- 
pairtotlcă a tineretului, un mo
dem bazin de înot cu o supra
față de 1 250 metri pălrnți, pre- 1 
văzut cu vestiare șl instalații 1 
pentru dușuri. S-au dat, de a- 1 
Ecmenea, în folosință unități i 
comerciale, iar ta curlnd vor fi i 
amenajate spații de cazare. ,

w5 \ .
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Curei s-nu pus bazele unei noi
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ne congolez, membri al Comisiei de 
propagandă a C.C. al Partidului 
Congolez al Muncii, ziariști. Cu ace
lași prilej n fost oferit un cocteil la 
care nu fost prczenU Tshlster Tchl- 
kaya, ministrul educației tehnice și 
universitare, alta personalități ofi
ciale, reprezentanți ai presei, șefi «i 
misiunilor diplomatice.

© OTTAWA. — Șeful agenției eco
nomico romăne din Canada, Cătălin 
Munteanu, șl director al pavilionului 
României din cadrul expoziției națio
nale canadiene, și Eugen Popa, însăr
cinatul cu afaceri a.L al țării noastre, 
nu oferit un cocteil la care au par
ticipat John With, ministru al co- 

, merțului șl turismului provinciei On
tario. Jan Wflhn, președintele co
mitetului pentru relații externa și a- 
părare al pariamentalul federal, ofi
cialități locale șl federale, oameni de 
afaceri, Industriași, reprezentanți ai 
principalelor bănci. Au luat parte, do 
asemenea, reprezentanți al Partidu
lui Comunist din Canada. în frunte 
cu Alfred Dewhurts. secretar al Co
mitetului Central Executiv al parti
dului.

o DAR ES SALAAM. — Ambasada 
României a organizat un cocteil la 
care au participat I. Elfnga, minis
trul energiei electrice și al apelor, 
alte persoane oficiale tanzanlene, 
șefi ai misiunilor diplomatice, repre
zentanți ai Comitetului de eliberare 
al O.U.A., ai mișcărilor de eliberare

„ --------- -------—.........1 român.
' Retro Tânăsle, a oferit un cocteil 
la care nu participat vicepretedln-

■ telo Indiei Gr S. Palnk, ministrul 
educației. Nurul Hassaît, și uiți 
membri ai guvernului indian, membri 
al parlamentului, șefi al misiunilor 
diplomatice, oameni de artă șl cul
tură. Cu același prilej, ambasadorul 
român a rostit o cuvintare In postu
rile de radio indiene.

e SANTIAGO DE CHILE. — 
Ambasadorul Vaslle Dutsdlrescu a 
oferit un cocteil ia care au partici
pat Sergio Insunra, subsecretar Ia 
președinția republicii, Louts Orlan- 
dint, subsecretar la Ministerul Re
lațiilor Externe, membri al conduce
rii partidelor Frontului Unității 
Populare șl Partidului demowat- 
creștin. Oile persoane oficiale.

o 1IMA. — în capitala jieruană a 
fost organizată la Casa scriitorilor și 
artiștilor de Fundația culturală pe- 
ruano-romSnă o seară culturală dedi
cată României. Au vorbii scriitoarea 
Rosa Hernando, președinta Asociației 
naționale a serlitorilor și artiștilor 
din Peru, profesorul Julio Castro 
Franco, președintele Fundației cultu
rale peruano-română, șl ambasadorul 
Romanici la Lima, Mircea Nicolacscu. 
Cu acest prilej a fost deschisă și 
expoziția da artă populară roma
nească.

o HELSINKI. — în sata „Arbeiets
Vanner- din Helsinkil a fost orgnnl- u[ „ lluswuuul uu UUUUHI,
zată — sub auBpMUe MM sterului fin- cu sediul ta capitala Tanzaniei, zîa. 
landez ol Educației, Asociației de
prietenie Finltsnda-România șl Amba- © ALGER, — în capitala Algerie__ ____ în capitala Algeriei 

a avut loc o gală cînernatografirf. 
în cadrul căreia a fost prezentat 
filmul artistic „Străinul0. Au parti
cipat funcționari superiori din, 
M.A.E. nigerian, personalități ole 
vieții culturale algeriene, șefi ai 
misiunilor diplomatice, un numeros 
public. în holul sălii cinematecii a 
fost organizată o expoziție de foto
grafii Intitulata „România* pe dra
mul socialismului0.

o RANGUL — însărcinatul cu b- 
faceri bJ. al României a oferit un 
cocteil, urmat de o gală de filme; 
documentare românești. Au fost 
prezent! ministrul delegat In preșe
dinția guvernului. Henri Pnul Boun- 
dio. ministrul energici, Louis Pierre 
Gamba, secretarul de stat însărcinat 
cu lucrările publice. Augustin Dallot 
Beflo, vicepreședinta Mișcării pentru 
Evoluția Socială din Africa Neagră, 
Elisabeth Domltlen, alte personali- ■ 
tați centrafrlcune. șefi ai misiunilor 
diplomatice, reprezentanți ai preiei.

Jocurile Olimpice de vara
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Noua clâdire P.T.T.R. din orașul Bisîrija-Nâsâud
Foto : S. Cristian

■hUcrărite Congresutei Asociației 
științifice „Ovidianum

„Opera Iul Ovidiu și Implicațiile 
arheologice Mo epoci iu țl< /Ccsțca.-'’ 
țări arheologice recente Legata- de 
exilul Iul Ov'diu la Tomis“. tar la 
Institutul pedagogic o ș«dințâ a ca- 
naclului literar constănțean -l„Ovi- 
diu“, la care au participat șl invi
tați din partea Uniunii Scriitorilor. 

Seara, la Teatral de Btat din Con
stanța a avut loc un spectacol miw- 
' cu care prilej a fost prezen- 

H, ultimul act (al B-lea) din drama 
„Ovidlu” de Vaslle Alecsandri. in 
traducere laiină de prof. dr. docent 
N. I. Barbu.

5-..' '5;, ,

Simbătă, la Constanța au .conti
nual lucrările primului Congres al 

, Asociației științifice „Ovidlanum0. în 
cursul dimineții, In cadrul celor 
cinei secții) s-nu prezentat și dez
bătut comunicări pei temele : „Stu
diul cercc-iărilor vieții și operei lui 
Ovidiu ta lume in ultimele doua 
decenii0, „Imagine șl simbol artis
tic lu opera Iul Ovidiu*., „Despre 
umanismul poeziei iul Ovidiu"1. „O- glal,
vîdiu in literatura și arta unlver- tal, i
sală*. ■ '■ ' .

După-amLază, la Muzeul de arheo
logie din fooîiitale a avui loc un 
colocviu arheologic, în cadrul efi- 
ruiti fiufcni susținute expunerile

| î 6
(Urmare din pag. I)

bătut alei măcar un singur cui, dor
mita să (ne.‘i o Iadă ! Practic, pentru 
3 2®D Iei lunar, A. V. a „asudat0 — 
șl asta numai uneori ! — dtad douâ- 
trel telefoane unităților cu care 
„Jdureșul® javea contracte.

firește, în fața unei astfel de si
tuații se nasc anumita Întrebări. 
Dacă unitatea în cauză a livrat totuși 
lăzi — șl a livrat I — cine le-a con
fecționat 7 'Ce Interes n avut în ve
dere ctad a angajat nu un om care 
să lucreze eJtectiv, ci pe cineva care 
să nu fncă nimic 7

j

nurări câ s-au luat șî ®c vor 
lua măsuri ; toiul ă fast 
gindlt, studiat cu atenție.

în marea competiție eu 
timpul, firește, Tulcea nu e 
singură. O ajută Constan
ța, in primul rind ; o ajută 
Galnțiul — ca două bune 
surori. Nu putem :ă nu 
reamintim scrisoarea publi
cată in „Seintela", scrisoare 
prin care constructorii iul-

I

8

r

sadei române -- o seară cultura
li Prof. Olavi Lahleenmaki, vicepre
ședinte al Parlamentului, membru al 
conducerii partidului conservator, a 
expus impresiile sale în urma virilei 
Întreprinse in — “ -1--
unei delegația 
doze.

o LUSAKA.
din Lusaka a JJ__ RMMMHHMIB
care nu participat E. Mudenda. mi
nistrul afacerilor externe, îl. Kn- 
manga, ministrul dezvoltării rurale. 
T. Kankasd. ministrul de stal al 
afacerilor externe, alte oficialități 
sambiene, șefii misiunilor diploma
tice. reprezentanți ai mișcărilor de 
eliberare națională care l,și au se- 
diul In Lusaka. Ambasadorul român, 
Aurel Ardeleanu, șl ministrul R. Ka- 
mangn nu rostit scurte cuvîntărL

• BRAZZAVILLE, — Ambasada 
României a organizat o conferință 
de presă la care au luat parte re
prezentanți al Ministerului de Exter-

România, în fruntea 
parlamentare finlan-

- AmhiKwcta română, 
oferit un cocteil la

>

J (Urmare din pag.' D
. -agii

,7- ri hi <. a..
(Agerpres)

I

prag de viitor
constructor ; graficul de 
montaj ; pregătire de cadre. 
Cadre trimise la specializa
re, construcții de locuințe, 
cămine pentru tineri. Sa 
reținem, totuși, precizia, 
febra, claritatea, competen
ța, mindria, fermitatea, rit
mul energie cu care se înal
ță uzina.

Mă interesez dacă uzina 
do alumină va polua ora
șul. S-au auzit asemenea 
temeri I Orașul este foarte 
curat, Împodobit cu flori, 
proaspăt. Oamenii doresc ca 
Tulcea să se dezvolte ca o 
cetate modernă, înconjura
tă de măreția naturii și a 
sufletelor din caro se înal
ță, ferita de poluările in
dustriale. Ni se dau expli
cații tehnice, ni to dau asl-

cenl adresau mulțumiri tu
turor orașelor, intreprlnda- 
rilor dJLn țară care le furni
zează. la timp sl in bune 
condiții, utilajele, materia
lele ue construcție de caro 
au nevoie. Frumos gestul 
Tulcei ! Și foarte frumoasă 
și bună această solidaritate 
muncitorească a țării în
tregi cu Tulcea.

Șl Tulcea, la rindul el, 
trimite țării tatfegi mesaje
le el de muncă, do vredni
cie, hotflrlrea de a contri
bui cu toate forțele la bu
năstarea șl la înflorirea ță
rii întregi.

Tulcea înseamnă, de fapt, 
lot nordul Dobrogel, imen
sa Deltă a Dunării șl o 
mare zonă a Mării Negre, 
do la Chilia, Sultan, Sftatu

J/I M,.

Gheorghe, Jurilovca. înde
lungata prospectare ștllnți- 
fieă a tuturor resurselor 
municipiului și ale județu
lui, antrenarea Tulcei ta 
marea construcție au des
coperit șl răscolit in a- 
eeaslă zonă a Dobrogel ati- 
tea probleme, atltea răspun
deri șl perspective din cele 
mal diverse și mai pasio
nante domenii ; ntitea sar
cini și griji, șl eforturi re 
încrucișează pe acest pă- 
mlnt al Tulcei — I.-.cit pen
tru cuprinderea șl pentru 
rezolvarea lor, chiar dacă 
nu ar fi existat aici Tulcea, 
un oraș mare șl competent, 
ar fi trebuit zidit repede și 
din piatra cea mai tare I

Puține orașe au aripi atlt 
de tnțlnso peste priveliști și 
lumi ulii de mari și diver
și,. Puține orașe se nasc ln- 
tr-o zonă aiil de bogata și 
generoasă. Puține zări se 
deschid ca de pe cele șrțpta 
collno alo Tulcei. Puține 
locuri concentrează In ele, 
ca în focarul unei oglinzi, 
ailta frumusețe, alita măre
ție, Tulcea trezește Încre
derea că oamenii aint capa
bil! e& o înalțe. Este un sen
timent mare acesta, cu care 
ne Inlîmpinâ azi Tulcea. 
Din glndirea cea mal clarii 
și mai curată ; din mlinlle 
și din inteligența, din com
petența, celor mal vrednici 
oameni ; din imensa, aspra 
experiență a trecutului; din 
uriașa, buna experiență a 
întregii construcții socialis
te : din oțelul și din beto
nul cel mai trainic, din 
marmura cea mal curată, 
din nobila ei origine 
străveche, din marile sar- 

"clnl șl din marea în
credere cu care o înves
tește partidul — se înalță 
Tulcea modernă.

‘ 5'5.2 >5' .55'V.vjv

La prima întrebare răspunsul este 
limpede : l&zflo au fost executate de 
aițtî șl trecuta in contul Iui A V. De 
cine 7 De invalizi, de pensionari, dc 
casnice, de olți angajați I Po spinarea 

Tor a fost plătit ca un parazit A V., 
din munca lor a încasat die 1 SOS— 
3 200 lei lunar 1

La cea de^a doua întrebare rămln 
să afle riispunsul concret organele 

, în drept ; cazul se află încă in cer
cetare. Faptul efi A. V. a executat 
eu mijloacele întreprinderii „Aleiaio- 
iehnlca" (! 7 1) unele transporturi 
pentru munea la domiciliu în inte
resul cooperaslvel „Mureșul0, că a 
îriehelnt unele înțelegeri în numele 
^Mureșului" nu poate constitui dedl 
o parte din răspuns ! CealalUt parte».

Dar A. V. nu este ningurul anga
jat Ilegal al „Mureșului- ; s-a mers 
plnă acolo incit pentru confecționa- ' 
rea lăzilor la domiciliu a fost anga
jate- un artist Instrumentist. Cum a 
fost posibilă o astfel de încălcare 
a legii 7 j

Am încercai să discutăm cu Ionel 
C ' . ■- . . ' ■ '
unul dintre vinâvațL Nu l-am 
Bit. Pentru abaterile sftvirșiie a _ _ 
mutai disciplinar. Tot președinte de 
cooperativă., însă !

Stăm de vorbă cu Ioan Covcțan, 
contabilul șef al unității.

— E adevărat, au fost "unele nere
guli, cooperativa a realizat Insă be
neficii !

„Unele nereguli* — așa se chea
mă, în limbajul sul-ge,nerlB al con
tabilului sef. încălcarea flagrantă a 
legii, frusterarea unor oameni de 
drepturile lor ?! „cadorisirea” unor 
Indivizi puși pe căpătuială cu tot 
felul de peșcheșuri, eu importanta 
sume de bani ncmuncițl. „Unele ne
reguli”, așa se cheamă, în limbajul 
aceluiași, faptul că unitatea al că
rui gospodar est® — incfil — a plă
tit lui A. V. șl celorlalți o sumă de„. 
8 ori mai mare dedt cea cuvenită. 
Sumă stabilită ■■■ la cererea condu
cerii unității ! — ...io: de către 
A. V.! Cit despre beneficiile po 
care, zice-se,’le-ar fî obținut coope
rați™, menționăm că ele s-au 
lizat“ in paralel cu pierderea unei 
sume de trei ori mal mari de către 
slab Numai la o singură livrare de 
lăzi, de exemplu, statul a fost frus
trat cu suma de 80 (MM lei. Curat be
neficii pentru societate 1

La temelia societății noastre, a 
bunăstării fiecăruia suî munca. 
Exercitata In condițiile legii, retribui
tă potrivit legii, în raport ou can
titatea și calitatea, cu importanța el 
socială. De la acest principiu nimeni 
nu poate deroga. Cu atlt mal grav 
este Insă dnd „derogarea® este ,’A- 
cută în detrimentul unor persoane 
-- Invalizi, pensionari etc. — pg rare 
legea il protejează in mod deose
bit. Și Instanța. In fața căreia vino- 

7 răspundă pc- 
va ține, erodam, seama de a-

brind a 20-a Olimpiadă a ersi mo
derna0.

Mii de porumbel albi, simbol al 
pârii, sâpdeazâ cerul de deasupra o- 
renei. Seine de tun vciiesc sosirea 
jlăcMl olimpice. Uliimul schimb al 
ftafelei, uliimul mesager olimpic, este 
GBniher Zahn, lindr atlet vetl-ger- 
man care aleargă cu pas ușor, ducînd 
iorja, oprimă de-a lungul pisici, ur- 
cind apoi treptele spre cupa de oțel 
inojridabil a/lată in trirjul tribu
nelor. Ajuns acolo, Înclină sorfa 
ți aprinde Jocul sacru al Olimpiadei, 
care ea arde aici pind la 10 teptem- 
bne. Răsună imnul olimpic. Purtă
torii drapelelor se aliniază lingă un 
podium pe care ured atleta Hridi 
Schdllcr. Ținind cu plina dfeaptd un 
colț al drapelului țării sale, ea rot- 
tește jurămintul olimpic.

Oficialitățile părăsesc lojile cen
trale, eoloma, sportivilor ie pune și 
ea in mișcare, înd.-ep!fadu-se, Tnsp- 
ți:<î de uratele spectatorilor, spre 
poarta de ieșire.

A început a' 2D-a Olimpiadă mo- 
dem&. De astăzi,'10 OdH de tineri ți 
'tinere, pe 33 Ae basc sportive din 
M&nchen, din Kiel, din Augsburg ;i 
alte orașe, vor începe pașnica dar, 
totodată, dirza lor bdldlie‘intr-un im
presionant ți prestigios spectacol 
sportiv al silelor noastre.
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Sportivii români pa stadionul olimpic
TeleSoio : Agerpres
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ASTĂZI—LA PRIMELE PROBE-INTRĂ IN CONCURS Șl SPORTIVII NOȘTRI

■2J.
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J,

a legii 1

Serbau, fost președinte al unității, și

■

După încheleroa părții fesUye, In 
satul olimpic s-a așternut liniștea 
dinaintea „furtunii0.

Prin urmare, de azi începe lupta 
pentru infiletatea olimpică si mondi
ală In 21 de sporturi. Recompehte 
ar fi destule pentru toata lum< 
daca am raporta cele 120 loturi . 
aproximativ 10 MO igrariivi la 1109 
medalii de tot Mul Dar repartiția 
nu se va face astfel, după un pro
cent de circa 10 la sută pentru fle
care lot.

Al noștri stat gata de concurs șl 
vă spun dnsUt, rar nil B-a Intlmpla^ 
să citesc in ochii lor aista decizi.
pei

eliminatorii. Probabil, el vor obține 
calificarea, după cura au'cam aceeași 
posibilitate, in întrecerile de la ora 
prinzului. drilipajele de 2—1 ș! -1 f. e. 

în schimb, unul dintre cel doi 
halterofili. Ion Ilortopan (cat. 52

A. V. ! Cit despre beneficiile
r. t». i m 1 za .1 • •• -

vnțli vor fi trimiți să 
rrnl, i 
coasta.

lat 

pentru afirmarea pe plan interna
țional. Slnt convins că bc vor anga
ja pină la limita poaibilitâților fie
căruia ; mai mult, că vor încerca 
să se depășească pe el Înșiși. Acum, 
citeva cuvinte despre loturile ee au 
primele confruntări. în turneul de 
box au rămas 359 pugllițtl. din cel 
peste 45O anunțați Anterior. Faptul 
a modificat considerabil situația la 
unele categorii, cum ar ‘fi, de exem
plu; categoria cea mal grea, in ca
drul căreia se vor întrece numai 14 
concuronți. Dintre români, începutul 
11 va face,. în gala de astă geară, 
spectaculosul nostru sUngad de la 
categoria pană, Gabriel Pometcu. 
Slnt Înscriși 44 luplători, Iar pen
tru cucerirea unei medalii de bronz 
sint necesare victorii In patru 
moduri succesive. Pentru ti- 
Uul de campion calea este
lungă de nu mat puțin de șase par
tide I în prima taHlnlre Pometcu 
pare net favorit in fața norvegianu
lui Stromme. Insă ulterior drumul e 
plin do obstacole : probabil, Palacios 
(Cuba), iar pentru o eventuală me
dalie de bronz, posibil, Tomczyk (Po
lonia). Este ..sfertul0 cel mai greu al 
tabloului, din celelalte trei părți ho- 
tăriie de sorți s-or putea sa ajungă 
Sa medalii boxeri cu iotul anonimi ■

Canotorii lila Oanță șl Dumitru 
Grumăzescu, echipajul român in pro- „ 
ba de doi fără drmacL vor porni da 
dimineață pe apă în. cadrul seriitor

ie.o, itsJ .trebuie, să-și arate toate puterile 
și plnâ la ora 16, dor, rezultatul defi

nitiv ea șl pe campionul olimpic il 
vom afin abia după reuniunea de 

nopții Tot astăzi, vom ști ta 
cotă olimpică au C__  ( .
și gimnaștli noștri ia exercițiile im
puse (falele — dupâ-amtază. băieții 
~ seara), precum și găritoarele 
Prolipcennu șl Decuscarft. in cadrul 
Încercărilor la trambulină. în a- 
cceași categorie —■ a sportivilor ce 
culeg experiență șl Iș! caută căile 
afirmării internaționale sini și 
pentatloniștU, a căror primă probă 
(călărîa) are loc dimineața. Tot di
mineața Începe ?! se termină proba 
de pistol liber, la care ta parte Dan 
Iuga, specialist însă... la pistol vlte-

nitiv ea țji pe campionul olimpic il 
vom afia abia după reuniunea de 

■ seară, mal bine-spus, pe ' la miezul 
•" ~ ’ vom sil la care

ajuns gimnastele

k''.’-"1 ■ 5 5-5;>- ;
zâ. Veteranii toiului român. Ion Du
mitrescu (47 ani) și Gheorghe Flo- 
rescu (40 ani) trebuie aă atace cu 
toata convingerea prima manșă a 
talerelor aruncate din șanț.

Am ajuns, în sflrșlt, la echipa de 
polo. Două formații sint redutabile 
m grupa I (S.U.A. și Iugoslavia), 
oceania din urmă campioană olim
pică In Mexic. Sorții ne-nu' progra
mat în primele zile exact cu aceste 
două adversare I Astă-searf, la 
Schlmhalle. România—S.U.A. Va fi 
un meci al empțillor debutului pen
tru ambele echipe, un meci încărcat 
ps deasupra cu miza calificării 
într-o finală a turneului în care 
S candidați (dte doi din fiecare gru
pă) lșl vor înscrie pretențiile la 
medaliile olimpice. Ullimele două !n- 
tilnirl România—S.U.A. (Iivar ÎU71. 
4—4 șl Budapesta 1072. 0—1 pentru 
noi) sint temeiuri pentru o abordare 
curajoasă a întrecerii, dur rf avem 
răbdare.
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ALTE ȘTIRI SPORTIVE
MOTOCICLISM. — Numeroși spec

tatori au urmărit la Pesaro (Italia) 
un mare concurs internațional de 
motoclclîsm. Ia startul căruia au fost 
prezeriți concurehți din mal multe 
țâri europene. La clasa 50D cmc., 
victoria a revenit finlandezului Jar
no Saarinen, care a concurat pe o 
motocicletă „Benelli“. Marele favo
rit al cursei. Italianul Giacomo 
Agostini (pc ,.M. V. Augusta®), a fost 
silit fă abandoneze din cauza uisor 
defectluni mecanice. în momentul 
abandonului, Agostini conducea de
tașat cursa. ATI.ETîSM. — Cu pri
lejul unul concurs atletic desfășurat 
la Heynel, cunoscutul fondlst belgian 
Emile Pultemnns a stabilit un nou 
record național in proba de 5 600 m 
eu timpul de 13'20". Vechiul record

era de 1T24"6/1O 
luiași atlet. BAS<______ __ _
nac (Iugoslavia) a Început d 7-a edi
ție a Jocurilor Balcanice de baschet, 
rezervate echipelor de junioare. în 
primul meci. Bulgaria — România 
88-80 (39—211). TENIS. — Primele 
două meciuri alo sferturilor da fi
nală din cadrul turneului interna
țional do tenis de la South Orange 
(S.U.A.) s-au încheiat astfel : Bob 
McKinley (S.U.A.) l-a eliminat, cu 
7—0. 3—0. 7—0 pa compatriotul său 
Did: Stockton, iar Orantes (Spania) 
a cLștlgat cu 8—2, 6—2 In fața lu! 
Koch (Brazilia) o La dublu mascu
lin. perechea Kodes. Kukal (Ceho- 

■ slovacia) a învins cu 8—3, 7—a cu
plul Năstase (România). Orahtes» 
(Spania).

0 șl aparținea acc- 
CIICT. —’ La Svilaj-

■

»
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HELSINKI

Forțele patriotice laoțiene în ofensivă

PANAMA

'W

•/>

V-

I

A-

după Convenția republicană
Ituează campania electo-

■

in

MAROC
1

ia’s®-

J

din provincia Luang Prabang. undo t. . . ... .. ... ....
militari dușmani.

l'vizite pe care o Inire-
R.P. lingurii; tovarășul 

seu. membra al Comitc-

revoluției in- 
’ fl

de natură să 
lichidarea w-

De- 
gu vcmamen InJ ă 
e Pal Sian-kuo, 

exterior al

2o (Agerpres), — Trei 
"1,1 politice marocane, In- 

foslul prlm-mlnlstru Ah-

Un nou pod peste Dunâro 
a fost Inaugurat ieri la Bratislava. 
Gustav IluBftk, secretar general al 
C.G nl P.C. din .Cehoslovacia, a rostit 
cu acest prilej o cuvlnlare.

i’

- La 28 au-
Revoluția agrară, satir-® fază eUsfcâ

• Cl) VI NT ARE A PREȘEDINTELUI BOUMEDIENE

J-1,
HELSINKI 28 (Agerpres).

V

București

HANOI BUDAPESTA ■hire are tewM

Manea Mănesco si Rezsfl Nyers
HANOI 2S (Agerprej). — Ziarele 

din R. D. Vietnam au dat publici
tății chemările prilejuite de cea de-a 
27-a aniversare a victoriei Revoluției 
din August șl de sărbătorirea zilol 
nationnle, de la 2 septembrie.

Chemările îndeamnă poporul viei-, 
riomez să continue lupta m eroică 
pentru obținerea victoriei împxitrlv.’i 
agresiunii Imperialiste americane și 
pun In fața, oamenilor muncii șl mi
litarilor din R. D. Vietnam sarcina 
de a-șl spori vigilența țl pregătirea 
de luptă, de a dejuca uneltirile 
S.U.A., a intensifica numea producti
vă și a continua construcția socia
listă.

în chemări este subliniată impor-
*

• Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat pubilc.ltfițil o 
declarație In care condamnă atacul 
avioanelor-militare ale S.U.A. împo
triva unei ambarcațiuni de salvare 
npsrțlnlnd unei nave comerciale a 
R. P. Chineze șl sprijină fără rezer
ve poziția justă exprimata In decla
rația Ministerului Afacerilor Externe 
al IL P. Chineze din 24 august.

SITUAȚIA PE FRONTUL DE LUPTA 
DIN VIETNAMUL DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 28 (Ager- 
prtas). — După cum Informează n- 
genția de presă Eliberarea, la 23 și 
24 august unități ale forțelor armate 
populare de eliberare din Quans Tri 
au aiacat trupe de parațallțU și 
.pășeați marini din armata saigoneză 
la Tri Btiu, Thach Ilan, Long Hung, 
Ia nord de Tram LI, la Tan Teo șl 
pe colina 103, scoțind din lupta &j0

XTENG QUANG M (Agerpres). — 
în lunile iulie șl august a.c., foi
tele patriotice laoțiane. sprijinite de 
populația din provincia Saravane. au 
lansat numeroase contraatacuri Îm
potriva trupelor inamice angajate In 
operațiuni militare in zonele Khong 
Sedon șl Lao Ngam. acoțind din luptă 
aproximativ o mie de mijlîurj din 
rândurile adversarului.

în aceeași perioadă, au fost dogo
rite opt avioane alo forțelor aeriene 
ale S.U.A.. care desfășurau acțiuni 
Împotriva forțelor patriotice, si au

Inaugurarea liniei telefonice directe 
dintre organele centrale de Cruce Roșie7 

Sudul Coreei
fost transmis un mesaj din partea Iul 
Son Song Pil, președintele Comitetu
lui Central ai Societății de Cruce Ro
șie a B.P.D. Coreene, adresat pre
ședintelui Societății de Cruce Roșie 
sud-coreene. In mesaj"'se arată ,ca, 
aceste linii telegrafice și telefonice 
urmează să contribuie In risipirea 
neîncrederii ș[ neînțelegerilor dintre 
Nord și Sud și ®ă creeze o atmos
feră de Încredere șl înțelegere, să 
facă mol targă calea contactelor șl 
dialogului.

din Nordul și
PHENIAN 28 (Agerpres). — 'La 2S 

august a intrat In funcțiune linia 
telefonică directă dintre organele 
Centrale de Cruce Roșie din Nordul 
'și Sudul Coreei, In legătură <-i apro
piatele convorbiri de fond dintre re- 
prezanlaDțil Societății de Cruce Ro
șie a R.P.D. Coreene șl al Societății 
de Cruci) Roșie sud-coroene, ce ur
mează să Înceapă in 2-3 august, la 
Phenian, relatează agenția A.C.T.C.

în cadrul primei conversații, pur
tate prin iniarmetllul acestei linii, a

Campania electorală din S. U. A.
R .. xssa - • | | •

Tn centrul vieții politico america
ne ți, firește, oi comentariilor de 
presă sc situează campania electo
rală pentru alegerile prezidențiale 
din noiembrie, care cunoaște hcum 
o largă desfășurare o dală cu Înche
ierea convențiilor partidelor repu
blican și democrat. După cum so 
știe, Convenția Partidului democrat 
s-a soldat cu investirea pentru can
didatura "la președinție a senatoru
lui McGovern, care și-n ales ulterior 
drept candidat la vîccpreședlnțte pa 
fostul diplomat Sargent Shriver.

Delegații la Convenția Partidului 
republican au reales pe actualul 
președinte Richard Nixon drept can
didat al partidului la postul de pre
ședinte, tar pentru vicepreședinte 
pe Spir’d Agnew, care deține și In 
prezent această funcție.

Observatorii politici, analizlnd 
procesul do cristalizare n candidatu
rilor, remarcă unele aspecte obiec
tive, cu multiple semnificații. Ast
fel,so subliniază faptul că in timp 
ce la Convenția Partidului democrat, 
McGovern a fost desemnat ,in urma 
unor înverșunate dispute cu ceilalți 
candidați rivali, ^oblinind, după 
tratative zbuciumate, doar o majo
ritate simplă (1 848 de voturi din 
3 018), președintele Nixon nu a avui; 
nici un contracandidat, fiind desem
nat cu 1 347 voturi din 1 348.

Acest vot unanim este larg apre
ciat de presa de aici ca marcind un 
succes deosebit el președintelui Nixon 
și lndlclnd creșterea șanselor sale de 
a fi reales pentru o nouă perioadă 
de patru ani.

Un vot masiv, la Convenția re
publicana. tn favoarea lui Nlxori. 
era, de altfel, previzibil — cu atlt 
mal mult cu cit o serlo dc fapte Indi
cau o creștere a popularității sale in 
cadrul Partidului republican. Actfet, 
randictalura lui Nlxon și discursul de 
desemnare au fast prezentata, în ca
drul Convenției republicane, de gu
vernatorul stalului New York, Nelson 
Rockefeller, șl senatorul James 
Buckley — ambii fiind cunoscuți in 
trecut ca oponențl ai președintelui. 
Dc altfel, la Miami Beach, trei mem
bri ai Partidului democrat au pro
nunțat cwvintărl in favoarea candi
daturii președintelui (soția primaru
lui democrat din Milwaukee a de
clarat : „Pentru prima datâ. in no
iembrie. vo! vota pentru republicani, 
deși rfunin membră a Partidului de-, 
mownH. Un lider sindical, McCerrel.. 
președintele secției din Pittsburgh al 

tanța dezvbltariL continue a luptei 
încununate de succes a patrioțllor 
din Vietnamul de sud, In vederea hi- 
frlngerll definitive u jiolitlcîi ameri
cane de „vletnMnlzarc" a războiului 
și fi politicii de „pncliicnre" duse In 
Vietnamul de sud de regimul salgo- 
nez, pentru construcția unui Vietnam 
de sud independent, democratic, neu
tru șl prosper, care să pțUeascft gpra 
țeunlflcareo pașnică a patriei.

Chemările exprimă recunoștința 
poporului vietnamez îațâ de popoare
le țărilor socialiste/ți tonte popoare
le care, animate de Ideile păcii ii 
creptflțll, sprijină lupta patriotic^ â 
poporului vietnamez.

■■ . , î' •' • •
*

BERNA. Pesta două mii cine! suia 
de personalități elvețiene au lansat 
un apel împotriva bombardării da 
către aviația americană a digurilor 
din R. D. Vietnam. Semnatarii ape
lului „cheamă poporul american să 
ceară guvernului S.U.A. oprirea aces
tor bombardamente^.

de ostași inamici și doborind patru 
avioane americane, care sprijineau 
trupele salgonezc.

Pe de allft parte, artileria patrioțl-' 
lor din Quang Tri a deschis focul 
asupra unor poziții ■ inamice, distru
gi nd zece lunuri, opt vehicule mili
tare șl arunclnd in aer două depozite 
de muniții.

fost distruse' numeroase vehicule mi- 
1‘tare ale Inamicului.

In cursul unor atacuri lansata do 
palrioți In zona Phou Chong Vong, 
din provincia Xleng Quang. au fost, 
de asemenea, scoși din lupta nume
ros! militari Inamici și eu fori cap
turate mari canUtațl de materiale 
militare. Alte atacuri au fost lansa
te de patrtoțll laoțteni in punctul de 
importanta strategică Salnnhoukhoun, 
din provincia Luang Prabang. undo 
au fosi. riimlciji sau capturau. aițL .... .

• .. -L -1 > ■'■/ > !. J/
continue aceste mari Inițiative care 
pot contribui atit de mult Ia pacea 

■lumii0. , Guvernatorul Reagan arăta, 
In urma unei călătorii In Europa, că 
unii din interlocutorii răi l-au 
spus : „Nu lOSați1 ®ă te întrerupă

- ceea ce este In cura să'se facă, 
căci aceasta ar fi ,rău pentru toată 
lumea”. O asemenea dorință do

‘ continuitate este exprimată de 
cercuri largi ale alegătorilor ameri
cani. :

. ___ ____ _ __ f ; Firește,* o problemă cardinală pen-
președlntole Nlxon in uncie probleme ț Iru Statele Unite este aceea ■ a 
ja ------. războiului din Indochina — proble

mă In. care alegătorii constată 
că administrația nu j!-a realizat pro
misiunea sa de „a face pace , In 
Vietnam6* — luările do poziție in fa
voarea unei retrageri necondiționa
te a efectivelor americano din In
dochina fiind atâ-ul principal fâlo- .. 
sit de McGovern. Reține insă atenția 
că atit președintele Nlxon In cuvân
tarea sa. cit și programul adoptat 
de Partidul! republican consemnează 
angajamentul pe a se continua' ne
gocierile in ‘ vederea unei reglemen
tări pașnice In Indochlnn. Firește, 
realizarea acestui angajament con
stitute o chestiune eBcnțlală 'a vieții 
politice americane, o cerință impe
rioasă a asigurării păcii pe baza 
dreptului la autodeterminare al po-.1 
poarelor Indochinel.

în domeniul' politicii Interne, ob
servatori! apreciază că programul 
Partidului republican preconizează o 

. g.trfo de angajamente privind pro
bleme carî: | Interesează celățea- ' 
nul american — Intre’ obiectivele 
enunțate fiind’ continuarea luptei 
Împotriva șomajului, a inflației, re
ducerea Impozitului imobiliar, com
baterea criminalității ele.

în jurul tuturor acestor problema 
se va insista desigur in continuare 
hi campania electorala, care se a- 
nunja a fi foarta disputată. Deocam
dată revelatoare rămin sondajele de 
opinie publică. Ultimul sondaj al 
institutului „Gallup6*, executat Ia 
cererea revistei „Newsweek0, conchi
de că ..McGovern este in pierdere 
da viteză0, ini favoarea lui pronun- :

- antâietaie față de 57 ta sută în fa
voarea președintelui Nlxon. Sondajul 
efectuat. dc revista; „TiME” atribuie, 
la data alegerilor, o mnrjă de 28 
puncte In favoarea lui Nlxon față 
da McGovern. ’

C. ALEXANDROA1E

sindicatelor muncitorilor din indus
tria automobilelor, care gc pronunța
se inițtal in favoarea candidatului 
Partidului democrat, a declarat că 11 
vn sprijini pe președintele Nlxon, 
motlvindu-și decizia pe considerentul 
eă acesta a instituit controlul asupra 
salariilor și prețurilor, ceea ce con
stituie un deziderat vital al fiecărui 
muncitor american, victimă a infla
ției.

Se relevă, de asemenea, că, în Ie-’ 
găturfl cu angajamentele asumate do.

de interes acut pentru cetățeanul 
american, sondajele de opinie publi
că Indicau o majoritate in favoarea 
sa — de 59 la sută, potrivit datelor 
cunoscutului institut de sondare a 
opiniei publice l/outa Harris.

Căutind să explice temeiurile aces-

CORESPONDENTĂ 
DIN WASHINGTON

tor evoluții, comentatorii de aci te 
pun, in principal, pe scama dorinței 
unor pături Largi ale opiniei publice,, 
atlt din Statele Unite, cit și de 
paste hotare, de a vedea apltc’.n- 
du-se in continuare unele dintre 
orientările promovate precum ?! en- 
gajamcntole asumate de. actuala 
administrație.. Astfel, observatorii 
americani apreciază că un atu Im
portant cil care președintele NÎxbn 
sa prezintă in campania electorală 
il constituia o scrie de acțiuni do 
politică externă. Este știut că. după 
decenii in care politica oficială ame
ricană s-a caracterizat prin imobi
lism si refuz de a recunoaște reall- 
tăți Istoricește constituite in epoca 
postbelicii, actuala administrație în
scrie ta activul său un curs mal 
realist, care ți-a găsit expresie in 
anumite ..deschideri0 Înfăptuite. în 
paști realizați pe calea normalizării 
șl înihunătățiril unor raporturi inter- uțj lflvuarvB 1U1

SM rSXru“ tari- 31-
le socialiste — între acestea Inscrlin- ’ 
du-sc vizitele pe care președintele 
le-a făcut intr-o serie de țări 
socialiste. Contind pe aprecie
rea de care aerate acțiuni s-nu 
bucurat In opinia publică, președin
tele a cerul, în cuvlntarea sa de 
învestitură, ,^ă 1 se dea prilejui sfi

f

1. . t' ,|. i-
HAGA 29 (Agcrpreai). __.—__

gust s-au inehotat la Haga lucrările 
Conferinței europene a miniștrilor 
responsabili cu problemele protecției 
șociatej la care a participat și o de
legație română, condusă de Petre 
Lupu. ministrul muncii.

în ultima zi a lucrărilor partici- 
pânțli uu dezbătut concluziile șl ru- 
comandărlle conferinței ^privind 
„Tendințele actuale și perspectivele

După vizita in Canada

i

HELSINKI 20 (Agerpres). — La 28 
august = s-au deschis la Helsinki lu
crările Conferinței pentru securitate 
a tineretului european. La confe
rință participă pește 4C4) de delegați, ■ - . -î •' *J

PREVEDERI ALE PROIECTULUI 
DE REFORMĂ A CONSTITUJIEI 

■" ' ■ ■ ,
CILÎDAD DE-PANANIA 2fr (Ager

pres). — La Giudad do Panama u 
fost dat publicității proiectul de re
formă a Constituției Republicii Pa- 

.•.narțța;;,țnre urmeaăă-.: fiii supun
■-«pruîBxăminaro1 ți nnrotare Adună-1' 

Hi Naționale (pariamenOf gohstlluîta * 
în urma " alegerilor. ta',începutul 
lunii august. în cadrul sesiunii Adu
nării Naționale; convocată pentru 
11 septembrie, vor fi aleși președin
tele și vicepreședintele republicii.

Proiectul de reformă a Constitu
ției proclamă Republica Panama un 
stat suveran șl independent, arătind 
că teritoriul țării nu poate fi nici
odată cedat sau Înstrăinat, nici 
temporar gau părțlal, unul alt stal. 
Se abrogă astfel stipulația Constitu
ției anterioare, ice legifera un tratat 
din 1993, prin care S.U.A. dobîndl- 
seră dreptul-de; „folosire nelimitata" 
a zonei .Canalului Panama. 

convotrblrll, care a avui loc cu această 
ocazie- au fost abordate problema 
privind dezvoltarea relațiilor bilate
rale româno-uhgare' — economice, 
tehnfco-șiilnțiLico și do cooperare.

La intllnire. care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferil cordială, a fost prezent 
loan Cotoț, ambasadorul României la 
Budapesta*.

dezvollâril sociale in Europa'* șl 
„Cooperarea • europeană in materie 
de protecția socială6*.

La propunerea delegației române, 
in documentele finale s-a subliniat 
contribuția pe care o poate aduce 
cooperarea dintre țările continentului 
nostru in domeniul protecției sociale 
Ia înfăptuirea unul climat de pace 
și securitate in Europa.

!"■ ..... .......... ....... 
reprczentlnd organizam da tineret 
din Europa, S.l.'.A. șl Canada, repre
zentanți ai Federației Mondiale a Ti
neretului. al Unlurdl internaționale a 
Studenților șl ai altor organizații In
ternaționale.

D-n România este prezentă o de
legație a Uniunii Tinerelului Comu
nist, condusă de Vasile Nlcolclolu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

REUNIUNEA CONSIUUIUI 
DE SECURITATE

NEW YORK 28 (Agerpres). - Con- 
' siltul do Securitate s-a Întrunit din 
nou, vineri scana, pentru a dezbate 
cercrjgi,-de. admitere tn. Organizația 

lunlîoriUnlte a Republicii Bangla- 
j.-3 Ip cadrul ședinței’ n .continuat 

diferitelor proiecta de re
zoluții propuse pa acbiiștă temă. Tre- 
dndu-se ta vot, nici unul dintre ele 
n-a putut fi adoptat, nețoallzlndu-se 
un consens al‘membrilor pennanenți 
al Consiliului de Securitate.

Pentru curmarea activităților1 
anti-iugoslave ale unor 

elemente emigrante 
extremiste

■■ "
BELGRAD 28 (Agerpres) 

gențta Taniug Informează că amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Stock
holm, Rlsto Dzunov, a Inmlnat Iul 
Krister Wickman, mln!.'.irul de ex
terne al Suediei, un alde mcmoîre al 
guvernului Iugoslav privind activi
tatea teroristă desfășurată do eml- 
granțl ce se situează pe o poziție anti- 
iugoslavă — transmite agenția Tan-

Arătind că o serie de măsuri In a- 
caa&'.â chestiune au și fost luate, mi
nistrul de externe suedez a relevat 
că vn studia cu luare aminte dtM.-n- 
mentul ce 1 s-a remis; acesta urmind 
a fi examinai, de asemenea, la nive
lul cabinetului, șl că guvernul Iugo
slav va.fi informat In detaliu asupra 
noilor măsuri ce vor fi Întreprinse.

*
Milo? Letovtel, adjunct al secreta

rului federal pentru afaceri externe 
ai R..S.F. Iugoslavia, l-a primit pa 
Malcolm Toon, ambasadorul S.U.A. 
ta Belgrad, căruia l-n Inmlnat 
o cojile a alde memolre-ului pregătii 
de guvernul iugoslav in problema ac
tivităților anu-lugoatave desfășurate 
de elemente emigrante extremiste in 
Staîete Unite, document care cere ca 
guvernul american să ta măsuri ener
gice* pentru a pune capăt acestor acti
vități și a Ie face imposibile pe 
viitor.

Ambasadorul american și-a expri-, 
mal convingerea că guvernul său va 
studia cu deosebită atenție acest alde 
mcmolra șl va avea in vedere măsu
rile coresijunzătoare ce urmează a fi 
Iunie In spiritul dorinței șl interesu
lui celor două părți de a continua 
dezvoltarea bunelor relații dtatra 
Statele Unite șl Iugoslavia.

Măsuri pentru reînceperea 
dialogului dintre șeful 

statului și opoziție
RABAT "" ' 

personalități pol 
trd care ■ 
med Laralri și fostul ministru de 
exienio Youssef Bel Abbes, au fost 
desemnata de către regele Hassan 
al IT-lea ni Marocului pentru n 
lua contact cu llderjii partidelor de 
opoziție. In vederea reînceperii dia
logului dintre, șeful statului șl opo
ziție — Informează agenția France" 
Prewe, eltlnd surse oficiale din Ra
bat.

DELIII 20 (Agerpres). -- La Delhi 
n avut loc, slmbâlă, o nouă rundă de 
convorbiri intre reprezentanți ai' In
diei ți Pakistanului, consacrate exa
minării modalităților de realizare a 
prevederilor aeordului de la Simla 
semnat de către premierul Indira 
Gandhi șl președintele Zulfikar AH 
Bhutto, tin purtător de cuvlnt al ce
lor două delegații, citat de agenția 
Reuter, a declarat, la srfirșltul reu
niunii, că ,,au fost Înregistrate pro
grese satisfăcătoare-. Potrivit unei 
declarații comune, delegațiile indiană 
șl pakistaneză au procedat la „trece
rea In revistă a evoluției evenimen
telor care au avut loc după acordul 
dc te Simla**

Actualele convorbiri ite vor În
cheia luni, urmind să fio dat publi
ci tații un comunicat In card vor £iț 
cuprinse concluziile șl recomnndă- 
riie privind aplicarea in continunro 
a prevederilor acordului de la Simla.

a delegației comerciale telte '.te'.*..-:I 
guvernamentale chineze

OTTAWA 28 (Agerpres). 
rația comercială •

chineză condusă de Pal 
ministrul comerțului L_.,___  __
ILfP. Chineze, și-a încheiat vizita 
de prietenie pe care a făcut-o in 
Canada, Informează agenția China 
Nouă.

înainte de plecare, conducătorul 
delegației’chineze a oferit o .recep
ție, In cadrul căreia, lulnd. cuvlhtul, 
șl-a exprimat convingerea că vizita 
pe care a făcut-o va contribui ta 
promovarea înțelegerii reciproce și 
a prieteniei Intre cele două popoare, 
precum șl la dezvoltarea relațiilor 
economice și comerciale dintre cele 
două țâri.

Prezent Ia recepție, alături de alte 
oficialități canadiene. Jean-Luc Pe
pin, mlnlxtrul industriei .și comerțu
lui al țării gazdă, a rclesut. în cu- 
vintul do răspuns, satisfacția părții 
canadiene față de dezvoltarea reln- 
ililor 'cu R;- 1*. Chineză iri domeniita» 

. politic’ șl comercial/
‘ lialOMurtWi' ■ ■' ' Op-ftldițl'te

Comitelui da decoloniza
re 01 O.N.U. 8 recomandat. 
Adunării Generata să includă arhi
pelagul Insulelor Comoro, ovinei In 
prezent statutul do teritoriu de peste 
mări al Franței, pe lista teritoriilor 
cărora Ie este aplicabilă declarația 
O.N.U. privind decolonizarea.

Porturile de pe coasta 
vestica a Canadei stat pa
ralizate de greva, sindiraiai 
docherilor a holârit vineri extindorea 
la Întreaga coastă a acțiunii revendi
cative declanșate in urmă cu două 
s-ăptamlpl In Vancouver. Muncitorii 
portuari reclamă Îmbunătățirea con-, 
dițiilor de muncă și da vlnță.

i ‘ r r ,t b -F «p ț*

La PrmmiTnjriri a liVUt ,oc 0 
nouă Intilnlre a secretarilor, celor 
două părți in Comisia militară do 
armistițiu In Coreea, transmite agen
ția A.CT.C. Reprezentantul R.P.D. 

■Coreene a protestat pe lingă partea 
adversă In legătură cu faptul că mili
tari americani au Introdus do mal 
multe ori In cursul lunii august 
mitraliere și alt armament" In partea 
do sud a cartierului general al corni-

VARȘOVIA 2d. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 

. transmite: fn capitala Poloniei* 
au continuat manifestările pri
lejuite de sărbătorirea zilelor 
culturii românești. Posturile de, 
radio au Iransmis programe de 
muzică românească, precum fi 
medalioane poetice.

Colectivul Teatrului Giulești a 
prezentat pe scena teatrului 
„Dramatucmy‘“! din Palatul Cul
turii ți Științei, spectacolul cu 
piesa lui Tudor Muțatcscu 
„Escu“. Artiștilor români le-au 
fost oferite flori, creația lor ar
tistică fiind răsplătită cu în
delungi aplauze.

Un comunicat privind vi
zita în U.R.S.S. a unei dele
gații guvernamentale a R.P. 
Congo, ,n frunle “ Henri Lopez, 
ministrul afacerilor externe, a fost 
dat publicității Ia Moscova. Părțile, ::e 
spune In document, și-au manifestat 
satisfacția in legătură cu dezvoltarea 
relațiilor economice bilaterale și a 
comerțului dintre cele două țâri.

Primul ministru norve
gian, Trygve Brattell, a declarat 
că, In cazul !n rare rezultatul refe
rendumului asupra aderării Norvegiei 
la Piața comună, prevăzut pentru 23 
septembrie, va fi negativ, guvernul 
său va demisiona.

Ședința 
consacrată economice■/. «

VARȘOVIA 2S (Agerpres). — La comute a crescut cu 3.5 la sută, tar
Varșovia a avut Ioc ședința Consi- al porcinelor, cu 13,8 la sută,
llului da Miniștri ai R. P. Polone, Condițiile meteorologica nefavornbl- 

șurarea recoltării cerealelor și pot 
avea urmări nefavorabile osupra 
recoltei

De asemenea. Consiliul de Miniștri 
a indicat necesitatea ca unele Între
prinderi ■ să Îmbunătățească respec
tarea ritmicității producției, in timp 
ce toate Întreprinderile trebuie să

consacrata îndeplinirii planului pe ta au Îngreunat considerabil desfă- 
șapte luni șl sarcinilor suplimentare *'"~" >->— s ■.
stabilita pentru industrie, relatează, 
agenția P.A.P. Cu acest prilej, s-a 
constatat că. păslrindu-și ritmul 
înalt de dezvoltare, producția indus
trială a sporit in aceasta perioadă 
cu 12,2 la suta, toate departamen
tele depășind ritmul stabilit prin 
planul'de stat. Se păstrează tcridln- - . ■
teta pozitive din agriculturii. Potrl- acorde mai multă atenție eficienței 
vît ultimelor date, numărul vilelor economico a activității lor

î i ’
ALGERIA

ALGER 2u — Cores
pondentul Agerpres., C. 
Benga, transmite : Pre
ședintele Ilouari Bou- 
medlene a asistat la 
inaugurarea, in regiu
nea Tlemcen, a primu
lui sat ‘ agricol pilot 
din cele o mie prevă
zute a fl,create'in Al
geria, conform obiecti
velor inzcrirc In Carta 
recoZuțieî agrare.

In cuvlntarea rostită 
cu acest prilej, pre- 
ședințele Boumeaiene 
a subliniat importanta 
deosebită care a fost 
acordată, pa parcursul 
anilor, rezolvării unor

probleme cu caracter 
; urgent j

permită 
mărilor dominației co
loniale prin edificarea 
bazelor ' '' ' 
duztriale, agricole 
culturâle in Algeria. 
Ravoltifla agrară, a a- 
rătât șeful statului al- 
gerian, a intrat astăzi 
in faza decisivă a rea
lizării el — dhiribui- 
red unor numeroase 
loturi (aranilor fără de 
pâmint, acordarea de 
ajutoare, construirea 
de sate, organizarea 
satelor agricole pilot fi

CONGRESUL AMPERE

20 (Agerpres). — profesorul loan Urtu a prezen-
de specialiști ro- tat, in cadrul unei «esiuni spe

ciale, o comunicare științifică 
cu priviră la noile cercetări In 
domeniul acțlun'.l radiațiilor a- 
supra unor materiale prin rezo
nantă electronică de spin, care 
a suscitat un interes deosebit in 
rlndul specialiștilor. Totodată, 
în cadrul sesiunilor ordinare, 
cercetătorii români, participanți 
la congres, au prezentat un nu
măr de alte 10 comunicări șiiin- 
fifice, care s-au bucurat dc in- 
tera&s-- £<j, S âmaisr ! sstmcj

HELSINKI
O delegație 
mâni, condusă de profesorul 
loan Ursa, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, participă, in 
prezent, la lucrările celui dc-al 
XVII-lca Congres Ampere, din 
orașul finlandez Turku. Condu
cătorul delegației române a fost 
ales membru al Comitetului de 
organizare ji a prezidat lucră
rile unei sesiuni generale a con
gresului. La invitația Comiietu- 
lai i‘linfific‘al acestelinuniurd,' 

Alinii j w* ■ ’/’’a; 4

OTTAWA 23 (Agerpres). — 
Juriul salonului international 
'al afișului de film organizat In 
cadrul Festivalului internatio
nal al filmului de la Ottaica a 
decernat Medalia de Merit (cea 
mai înaltă distincție) unui nu
măr de cinci afișa prezentata 
de artiști români.

Remaniere gir 
fala în Bolivia.

.vemamen-
Preșodintela

Bollvlel, Hugo Banzer, a procedat la 
o remaniere a cabinetului său după 
demisia ■.ministrului do finanțe, Ed
win Rodriguez. Portofoliul vacant a 
fost atribuit președintelui Băncii 
Centrale, Luls Bedregai Rodo. Râul 

" Lema Patino a fost numit mlnlrtrul 
minelor și metalurgiei, iar Guillermo 
Fortun a fast desemnat ministrul in
formațiilor șl sportului.

Ț; ‘ ‘i'£ 1 ‘ J
Cel tle-nl 13-Iea congres 

internațional de mecanica 
para și aplicată, a avut 
loc la Moscova, a luat stlrflt. Din 
țara noastră, kt lucrări a participat o 
delegație conduita do academicianul 
Ștefan Bălan. 

HAGA 28 (Agerpres). — Accidentul produz vineri dimineața p 
auiottrada ce leagă Olanda de'Belgia, In apropierea localității Breaa, 
este unul din cele mai grave survenite In Europa in ultimii ani. Po
trivit precizărilor politiei, aproape de ora șase dimineața două ca
mioane, dintre care unul cisternă, s-au ciocnit din cauza cetii dese 
(potrivit unui martor, vizibilitatea era redută aproape la zero). Camio
nul cistcmâ, care transporta acetat lichid; a luat foc șl apoi a explo
dat. Fragmente din cele două vehicule, tn flăcări, au fost aruncate la 
mare distanță, incendiind un număr de automobile. S-a produs o 
ciocnire in lanț, In care aproximativ 70 de autoturisme și ccmioane cu 
fost distruse. Accidentul s-a soldat, după cum s-a anunțat, cu 13 morți 
și 40 de răniți, dintre care o parte in stare gravă. (In fotografie, un 
aspect de la locul accidentului).

înființarea pe Ungă a 
ceztea 'de cooperative 
agricole de producție.

Felghil din numeroa- 
je, sale din regiunea 
Alger, cărora li s-au 
impdrtit in ultima vre
me importante Ioturi 
de terenuri agricole, 
au hotărlt ca pînă la 
4 septembrie a.c. să 
constituie, pe baza li
berului consimți mint, 
144 de cooperative a- 
grlcole de producție 
din care urmează să facă 
parte aproape 3 C4J0 de 
familii care au benefi
ciat de prevederile re
formei agrare.

In comunicatul oficial 
publicat Ia Delhi și Bagdad, 
după vizita pe care a întreprins-o in- 
copltala indianâ ministru! irakian dej 
externe, Murtada Said Abdel Boky, 
se arată că India și Irakul se opun 
tuturor Încercărilor puterilor colo-' 
nlale de a-șl Impune controlul asu
pra Oceanului Indian șl a țărilor, dinix 
regiunea Golfului Persic. în ce prijiț;, 
vește situația din Orientul Apropiat,' 
cele două părți ®-au pronunțat pen
tru retragerea trupelor Israel te.no din 
toace terîiorUlo arabe ocupate.
■^ ! ■ ' ■ ■ J

Sir Francis Chicester a 
încetat din vierța. Cclebrul 
vigator britanic. In virata do 71 de 
ani, a Încetat din viață slmbăiă, la 
spitalul naval din Plymouth. Explora-; 
torul solitar de pe „Gipsy Moth” 
fusese Internat la 18 august, după o 
ultimă tentativă de angajare In curea 
de traversare a Atlanticului, compe
tiție pe care a fost nevoit s-o aban
doneze, datorita unei grave afecțiuni 
a aparatului circulator.


