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C. Darie

In expo- 
opere de 
omul ’as-

rftșLl 
Ioniță, 
miletului

general' de armată

Intre Partidul' 
Partidiil Co-

celul de-al VII-Iea Congres 'International 
Vă doresc dumneavoastră, trluror, noi 

activitatea creatoare pe care o desfășurațl, 
talc șl fericire.

a avut loc o 
-a desfășurat 
caldă, tovărfl-

Șllmațl tovarăși,
Dragi oaspeți de peste hotare.

productivității muncii

preocupări actuale ale celor două 
partide, precum șl un schimb de 
vederi în probleme ale situației In
ternationale din zilele noastre, ale 
luptei popoarelor Împotriva impe
rialismului, pentru pace, democra
ție, Independență națională, pro
gres economic șl social, pentru co
laborare șl securitate Internațio
nală.

înttlnirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

RM. VlLCEA & Mari Inie
la producjJa Industrială pe prime
le 8 luni din acest an. De remar
cat este faptul că l,n acest timp 
s-a realizat o producție Industria
lă superioară, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, cu 325 mi
lioane lei, cea mal mare parte a 
sporului de producție fiind reali
zat pe seama creșterii productivi
tății muncii.

sociale. In zilele noastre, 
slujitorilor științei șl ariei 
de a milita pentru făurirea 
viMca. cauza libertății și 
uman.

tovarăș LI ' Ion 
Pau l N teul eseu - 

Dumitru ■ .

In cadrul convorbirilor s-a efec
tuat -o informare reciprocă asupra 
activității și preocupărilor actuale 
ale celor două partide șl s-a con
venit să se dezvolte .și să se Întă
rească pe mal departe colaborarea, 
prietenia și solidaritatea militantă 
dintre Partidul Comunist Rom ta șl 
Partidul Comunist din Spania, In 
Interesul celor două popoare, al 
cauzei generale a socialismului șl 
păcii. Totodată, s-a realizat un am
plu șl fructuos schimb de păreri 
in probleme fundamentale ale si
tuației internaționale, > ale colabo
rării ,.șl 'unității partidelor comu
niste șl muncitorești, a tuturor for
țelor revoluționare șl antllmperia- 
llste In lupta pentru triumful cau
zei democratici, libertății șl pro
gresului social, ' al independenței 
naționale, păcii și colaborării intre 
popoare., '*

Delegațiile au constatat cu satis
facție coincidența punctelor de ve
dere ale celor două partide ta pro
blemele discutate.

mate,'
C.C. al
Ion Gheorghe, 
ministrului forțelor armate șl șef 
al Marelui Stat Major, general 
colonel Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armato șl se-

învațămîn 
profesio-

Lunl după-amlază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, s-a 
Intllnlt cu tovarășul Luiș Carlos 
Prestos, secretar general al Parti
dului Comunist Brazilian, care ș!-a 
petrecut concediul de odihnă in 
țara noastră.,

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

în cursul lntllnlrll a fost expri
mată satisfacția pentru raporturile 
de colaborare tovărășească și soll-

Pe graficul Întrecerii clmcntistitor 
din Bicaz, autori al inițiativa! „Pro
ductivitatea orară, maxima cu chel
tuieli mlnlme“ a fost consemnată 
cea de-a 15 OTO-a tonă do ciment 
realizată peste plan, de la Începu
tul anului șl pin,ft In prezent Infor- 
mlndu-ne despre Această pildui
toare faptă de munci' a colectivu
lui întreprinderii, 'Inginerul Vosile 
Manolache, directorul fabricii, ne-a 
spus :

— CInd a lansat Inițiativa, Colec
tivul nostru și-a propus ca între
gul spor de producție din acest an 
(20 OCO tone ciment) eâ fie -eall- 
zat. Id principal, pe seama creșterii 
productivității orare ia cuptoarele 
de clincher șl In morile de ciment 
Pe zl ce trece, Inițiativa noastră 
f;i găsește acoperire In fapte. Ast
ei, In cele trei luni care nu trecut 

de cind lucrăm sub Impulsul aces
tei Inițiative, productivitatea pe 
flecare moară a crescut. In medie, 
cu, 0,2—0,4 tone. Ca. urmare, s-a 
produs peste plan o cantitate de 
ciment cu care pot fl construite 
circa 1 000 apartamente convențio
nale. Succesul va fi consolidat prin 
noi rezultate de prestigiu, dintre 
care amintesc angajamentul nostru 
ca, p'nă In 1973, la morile. 1—4,.de 
exemplu, să ajungem la o produc
tivitate orară de 17,5 tone, față de 
16,57 tone realizate plnă acum.

Convorbirile s-au desfășurat ta- 
tr-o atmosferă^ de caldă prietenie 
tovărășească caracteristică pentru 
relațiile statornicite 
Comunist Român șl 
munLst din Spania.

pice
medalie pentru

Tovarășii! .Nicolae Ceaușescu. se
cretar gsneral al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat ai Republicii So
cialisteRomânia, a primit, luni 
după-amlază, delegația militară 
chineză, condusă de Sun Gl-sien, 
locțiitor al comnndanhilul zonei 
militare Tzinan, care se află Ia 
odihnă In țara noastră.

La primire au participat tova-

ai C.( 
forțelor 

Dincă. secretar al 
general colonel 

prim-adjunct al

dnrltate Ințernațlonailstă existente 
Intre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Brazilian șl a 
fost subliniată dorința reciprocă de 
a întări șl dezvolta aceste relații 
frățești In folosul prieteniei dintre 
cele două partide și popoare, ai 
cauzei unității mișcării comuniste 
șl muncitorești Internaționale, a 
tuturor, forțelor an 11 Imperialiste.

Cu acest prilej, au avui loc un 
schimb de Informații asupra unor

Luni, o delegație a Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro- 
mAn a avut convorbiri cu o dftle- 
gațle a Partidului Comuntst din 
Spania, in frunte cu tovarășa Dolo
res IbasTurl, președintele Partidu
lui Comunist din Spania, șl tovară
șul Santiago Carrillo, secretar ge
neral ni Partidului Comunist din 
Spania.

Din delegația P.C. din Spania au 
făcut" parte Victor Saurcz șf Koldo 
Etxeberri, membri al Comitetului 
Executiv al P.C. dta Spania, și E- 
duardo Grâu,' membru ol CC. al 
P.C. din Spania.

Din delegația P.C.R. nu mal fă
cut parte tovarășii Paul Nlculcscu- 
Mlzll, membru al Comitetului E- 
xecutlv, al Prezidiului Permanent 
nl C.C. nl P.C.R.,. Gheorghe Cioară, 
membru ăl.Comitetului Executiv al 
C.C. nl.P.CR, Ștefan Andrei, se
cretar al C.C al P.C.R., ■ Ghizela 
Voss ?i Mihail) Fior eseu, membri ai 
C.C. ai P.C.R.

crolar al Consiliului Politic Supe
rior. • .

Au fost prezențl. de asemenea. 
Van Țen-luan. Însărcinat cu afa
ceri nd-!nterim' al R. P. Chineze 
la București, și LI lun-ci. atașatul 
militar adjunct al R. 
In București

Cu acest prilej 
convorbire care 
într-o atmosferă 
șeascl

în ampla acțiune de modernizare 
a fluxurilor tehnologice, la C.KI.L. 
Rrn. Vilcea s-au elaborat și 
aplicat, de la începutul anului 
și plnă acum, 6 studii, a că
ror eficiență se ridică la pes
te 1,3 milioane iei. Instalația do 
tăiere, tnărunțlre și de transport a 
așchiilor, transportorul pneumatic 
pentru rumeguș, lată numai clleva 
dintre lucrările de maro eficiență 
economică realizate in acest feL 
Se află, do asemenea, In fază de 
aplicare, alte 22 lucrări de moder
nizare, a'căror eficiență economi
că este estimată la peste 8 mili
oane lei.

la angajamente 
la fapte
© Muncii patriei, 
o inestimabilă

Ion 
membru supleant' al Co- 

Executiv ai C.C. al 
ministrul

Ion
P.C.R.,

Am deosebita plăcere să vă urez, dumneavoastră, 
participant la al VII-Iea Congres InternațlonaT do 
Estetică, bun venit in Republica Socialistă România 
șl să vă adresez, totodată, un călduros salut din partea 
Consiliului de Stat, a guvernului șl a mea personal.

Slntem bucurași să găzduim această importantă re
uniune internațională, care va prilejui, fără Îndoială, 
schimburi rodnice de Idei-eu privire Ia rolurculturii 
în promovarea înțelegerii șl colaborării intre popoare. 
Dorlndu-vă să vă simțiți cil mal bine In tara noastră, 
inii exprim speranța că zilele pe care le veți petrece 
în România vă vor da posibilitatea să' cunoașteți mat 
Îndeaproape poporul român, ampla operă socială pe 
care o înfăptuiește,, dorința sa fierbinte de a trăi In 
pace șl amiciție eu toate națiunile lumii.

In indelungata sa. lstorie dc luptă pentru Indepen
dență națională șl dreptate socială, poporul roniân șl-a 
manifestat întotdeauna gustul și dragostea de frumos, 
a făurii un tezaur de opere artistice nepieritoare, ndu- 
cîndu-șl contribuția Ia progresul spiritual general al 
umanității. In orihdnlrea. soelallilă pe cure poporul 
nostru o edifică In prezent — șl al cărei țel suprem 
este satisfacerea plenară a cerințelor materiale șl spi
rituale ale omului, afirmarea multilaterală a persona
lității umane — artele, întreaga viață culturală ser
vesc elevăril spirituale, cultivării Idealurilor înaintate 
ale epocii, a unor sentimente nobile, înfrumusețării 
vieții de flecare zl a poporului. De aceea considerăm 
că teoria estetică — obiect al prezentei reuniuni in
ternaționale de la București — are un rol Important 
în perfecționarea continuă a vieții sociale, în făurirea 
unei lumi bazate pe etică șt echitate, pe însușirea a 
lot ceea ce; creează .mal de. .preț, geniul, union, a unei 
lumi în care omul să-și poată împlini cele mal i Înalte 
hfculnțo de. libertate și,fericire. r “. i .

Istoria, culturii .universale relevă că știința esteticii 
— ca parte componentă a glndlrll șl vieții sociale — 
nu poate sta deoparte de; eforturile omenirll pentru 
progres șt civilizație, nu poale rămine Indiferentă Ia 
marile probleme ale epocii, Ia aspirațiile spre pace 
șl prietenie Intre națiuni. Numai In slrinsl legătură cu 
viața, cu lupta șl frăminlărlle popoarelor, estetica — 
ca orice știință, de altfel — poale avea o utilitate so
cială toi mol mare, poate deveni un factor important 
in mersul înainte al omenirii. >

Estetica constitute, desigur, generalizarea experien
ței umane In creația artistici î dar In epoca modernă 
ca nu poate avea cu obiect numai opera Individuală, 
el în mod necesar Ișl lărgește iot mal mult sfera'de 
cuprindere, aria de preocupări. In raport cu .noile ee- 
ririțe ale existenței sociale. Astăzi, oamenii nu se mal

rurile de producție s-au

spre o mai large 
valorificare. Azi

pol limita doar la contemplarea" frumosului 
zlțll șl săli de spectacole. Ia contactul cu 
artă Izolate. Pe măsura evoluției societății, 
plră, să integreze iot mal mult frumosul In existența 
sa cotidiană,. -ca element Indispensabil al ambianței 
sociale generale.. Aceasta cere Implicit șl esteticii să 
abordeze iot mal direct problemele organizării ansam
blului vieții oamenilor, ale codrului In care ei mun
cesc șl trăiesc, ale instituțiilor de utilitate publică, lo
cali taților urbane șl rurale, ale locurilor de odihnă șl 
agrement. ,. -

Estetica nu poate neglija, de asemenea, aspec
tele calității artistice a bunurilor de larg consum, 
care, îmbinate eu utilitatea practică, asigură consuma
torilor satisfacții cil mal depline. Contribuind In conti
nuare la progresul’creației oamenilor de artă, estetica 
va putea astfel să participe In măsură "sporită la efor
tul de a face viata oamenilor cil mal frumoasă și 
mal plăcută ’ .
, După părerea noastră, frumosul artistic nu există 

In sine, ca o categorie absolută, cl este expresia unor 
condiții Istorice date, a concepției despre'viață, a re
prezentărilor filozofice ale'diferitelor epoci șl categorii 

datoria supremă a tuturor 
, Inclusiv al esteticii, este 
a unei cullctri care ’ să- ser- 

, dreptății sociale, progresul 
să contribuie Iu lărgirea orizontului de cunoaș

tere șl înțelegere al oamenilor, Ia prietenie, colabo
rare sl pace Intre națiuni. Nedreptatea șl Inechitatea 
soctală, exploatarea și asuprirea, războaiele vin in con
tradicție flagrantă eu legile frumosului ; de aceea, este
tica trebuie să militeze pentru dezvoltarea progrciisîă 
a societății. împotriva forțelor retrograde, obscuran
tiste de pretutindeni, pentru o lume mal bună, mal 
dreaptă,. .Realizarea destinderii șl securități!; .înlătura
rearăzboiului din viața societății, sini â necesitate 
1 îj i ngrj Pasă-. pen tru .’existența’ uman p entru £ progres,’-
Inclusivpentru. înflorirea, artelor — șl, deci; uri, obiec
tiv de mare însemnătate șl al esteticii.

în acest spirit larg sperăm să se desfășoare schim
bul de- păreri In cadrul congresului dumneavoastră, 
pentru a putea deschide no! orizontnrl dezvoltării .teo
riei estetice, pentru a contribui la creșterea rolului el 
in societate, atlt In direcția stimulării înfloririi arte
lor progresiste ce. se consacră înnobilării omului, cit 
șl în direcția creării nnel ambianțe armonioase a vie
ții colectivității care să răspundă cerințelor de pro
gres a" e epoell contemporane. . " ’

Cu această ^convingere urez succes deplin lucrărilor 
de Estetică, 
realizări in 
multă sănă-

Tovarflșul Nicolae 
tovarfișa Elena Ceaușescu nu oferit 
un dejun în cinstea oaspeților. Au 
participat tovărășii Dolores Ibar- 
rurj, Santiago . Carrillo cu soția, 
Victor Saurez, Koldo Etxeberrl șl 
'Eduardo Grau. .

' Au lua» parte 
Gheorghe Maurer.
Mizil, .Gheorghe Cioară, 
Popescu, Mlhal Gere. Ștefan : An
drei, Ion Dlncft, Mtha! Burcă,: Mi
hail Florescu, Ghizela Vass.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Do
lores Ibarrurl au rostit scurte 
toasturi.-

Dejunul a avut loc !ntr-o atmos
feră de cordialitate.

© Furajele — cîi 
mai grabnic re 
collate si ins if o

de termen sarcinile de plan Mobilizați activ de organizațiile f* l
de partid, de exemplul personal al v OUțilWl
comuniștilor, oamenii muncii din 
industria județului 'Hunedoara vor ac . x •' J
realiza, pțnă la sflrșilul lunii au- O IO UOU-a 1008 GO 
gust, peste planul _celor 8 luni, 55 
inLlloane I:\Vh energie electrică, 
12 OOO tone laminate finite pline, 
2 ODO mc cherestea, 6 0©0 nic prefa
bricate din beton șl multe alte pro
duse.

păți deorganiza-

Răspunzlnd entuziastei chemări n 
partidului pentru realizarea Înain
te de termen a actualului cincinal, 
colectivele de muncă clin jude
țul Hunedoara au Îndeplinit Ina- 

V ___ .



un puternic șl no-

uii

Ini
ȘțE-

mate- 
eâră-

.arelațli0

; loh/IftdâcăgȘÎp^iiCTÎlag 'Popa din 

%&Ș,U ca'’martori în- 
j 'ce w desfășura In

la b unitate din stațiunea 
Neptun. Semnalăm cazul organe
lor de resort, care, credem, il 
vor „recompensa" ca atare.

Iul comitet munlclpoL De, aceea, In

rință am șl Întreprins o certe

c
cutlnd cu secretarii unor
nizațil de bază de la uzina de 
utilaj petrolier, cu aîțt membri 
de partid, a rezultat necesitatea orga-
muncii de partid un caracter conti-

■ ' comima’ Arpășul de' 3ds au apă-
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O experiență utilă la Comitetul

municipal de. partid Tirgoviște

ACTIV
Ceea ce se Impune dintru Început 

atenție! aici, la Tirgoviște, esle grija 
acordată dn comitelui municipal 
structurii activului de partid. Aproa
pe două suie de comuniști — printre 
care muncitori cu înaltă calificare,

teresanle de activități poUtico-ldeo- 
loglce șl ediCiUve, anchete pe bâză, 
de chestionare etc.

Evident, scopul atragerii activului 
de parlfd este să determine mobili- 

care muncitori cu Înaltă calificare, zarea InircgH mase de comuniști la 
țebnidenl. ingineri, ccon-jmlști, ju- întlepllnirea exemplară a obiectivelor 
_i„u -i - * -■ economleo-aoclale. în multe cazuri —■

șl Investigația noastră n demonstrat 
acest lucru chiar șl prin exem
plele amintite — acțiunile inițiate de 
comitetul municipal cu activul s-au 
repercutat plita In organizațiile de 
partid. Totuși, se Împuns o preci
zare : activizarea tuturor membrilor 
de partid nu trebuie să albă loc nu
mai prin impulsurile primite din par
tea comitetului municipal de partid. 
Bunăoară, organizația de partid de la 
Întreprinderea CI-EMET — Între
prindere cu o producție va
riată do bunuri destinate atll
Industriei, dt și pieței — ln loc să 
mobilizeze toți comuniștii la Îmbună
tățirea calității produselor, la ridica
rea coeficientului de schimburi, a so
cotit că aceste obiective de mare Im
portanță vor fl rezolvate prin simple 
decltil ale conducerii administrative 

șl, ca urmară, 
numeroasa nea
junsuri au gre
vat o bună bucală 
do timp rhurtca 
de partid și, In 
general, activita
tea acestei imitați 
economice. Dls-

__orga- 

utilaj petrolier, cu aîțt membri 
de partid, a rezultat necesitatea orga- 
□Izărll unor activități care să Imprime 
muncii de partid un caracter conti
nuă, mal ales Intre adunările gene
rale, să pună în valoare posibilități
le fiecărui eomnrdst, Bi-I angajeze pe 
toți Ie înfăptuirea hotărlrilor adop-

în Încheierea Investigației noastre 
ne-am adresat tovarășului Constan
tin Motorola, prim-seeretar al comi
tatului municipal do partid.

— Ce Intenționați aă Întreprindeți 
ea, ln lumina lndlcnUIlor Conferin
ței Naționale a partidului,, „ofensiva 
perfecționării", ce vizează Întreaga 
viața politică, economică șl socială a 
țării, să Includă șl sfera muncii cu 
activul de partid al comitetului mu
nicipal Tirgoviște ?

— în raportul la Conferința Na
țională, tovarășul Nicolac Ceaușescu 
lîubllnla, po bună dreptate, că numai 
Bprtjlnlndu-se pe un puternic șl nu
meros activ de eomunlșll, organele 
de partid ypr puie* asigur» Indrum*- 

rr“feS « eoffeSf)Unză toare a acll vi lății . po- . 
Illlce, economice și sociale, traduce- 

“iTăș'Ju ’vintă » hotărlrilor partidului 
și guvernului. Ne dăm seama" că Tn 
munca eu activul stau mari rezerve' 
de perfecționare a activității întregu
lui comitet municipal. De aceea, in 
perioada care a trecut de la confe
rință om șl Întreprins o serie de 
măsuri Îndreptate mai ales spre •<- 
tragerea membrilor activului de 
partid ta fundamentarea hotărlrilor 
pe care le elaborează comitetul mu
nicipal de partid. Comlderirul insufl-. 
eleate modalitățile actuale folosite 
In pregătirea activului de partid — 
instruirile trimestriale, participarea 
la plenarele txniteîulul municipal, 
ca șl la Întocmirea unor materiale — 
avem Iri vedere o informare mal 
complexă, care să-l lărgească ori
zontul de cunoaștere. Experiența 

■ arată că trebuie să crească si exi
gența față de membrii activului, să 
le Imprimăm un spirit critic mal 
pronunțat, mal multă combativitate 
față de neajunsuri, să veghem ca 
participarea tuturor să se finalizeze 
in acțiuni realmente necesare.

„.Urgovlșta trăiește astăzi momen
te hotaritoa.ro nle ascensiunii sale 
spro industrializare, spre o dezvol
tare economica complexă, O ipndi- 
țle șl o cerință esențială a acestei 
ascensiuni o constituie și amploarea 
partlciDăril tuturor comuniștilor, o 
valorificării tuturor rezervelor de 
energie și Inițiativă ale activului de

Maria BABOIAN

țebnidenl, ingineri, uvuuji.LușU| ju 
riști, medici, oameni cu o bogată ex
periență — demonstrează, prin pre
zența tor vie, efectivă ln ringu
rile activului, preocuparea c imitatu
lui municipal de a se sprijini In ac
tivitatea sa pe cel mai buni comu
niști, a. căror degere s-a fărui prin 
consultarea birourilor organizai Iilor 
de bază, prin studierea resulislelor 
practice ale colt c ivelor de muncă 
din raza municipiului,

•— Firește, atragerea unul activ de 
partid valoros reprezintă o forță Im
portantă,’ garantează posibilitatea 
unei activități eficiente — na spunea 
tovarășul Gheorghe Vlad, secretar 
al comitetului municipal de partid. 
Dar acesta poate, fl considerat ' nu
mai un început Esențial este ca or
ganul da partid să știe să folosească 
rezerva valoroasă de glndlre a acti
vului, Bă o fructifice la maximum. 
Do aceea, cău
tăm să îndreptăm ...............
atenția scdvu- 
lul ln dlrocțta . - .
SSSfSS vț«t® d® partid 

in problemele 
mari ale dezvoltă- ......... ........
rii municipiului, 
il sollrilăm ajutorul în soluționare* 
obiectivelor do maximă Însemnătate.

Sâ vedem, deci, activul comitetu
lui municipal la lucru.™

încă din primul trimestru nl anu
lui s-a detașat ca problema cea mai 
importanta aceea a scurtarU terme
nelor de dare ir. funcțiune a noilor 
capacități de producție. Spre a ajuta 
organizațiile de'partid să-șl înde
plinească această sarcină, biroul co
mitetului munldpnl do partid a În
dreptat ln aceșt sens marea majori
tate a spedallștllor cu profil econo
mic din activul' da pârtii Către 
același scop au fost orientate munca 
politică de masă, activitatea Ideolo
gică șl educativă, cabinetul de știin
țe sociale. Pa o mulțime de planuri, 
prin rnnza largă a comuniștilor din 
activ, caro au sprijinit direct, la fața 
locului, organizațiile de partid po 
șantiere, comliciul munlcip*! a reu
șit să înrădăcineze ideca că realiza
rea Investițiilor poate fi și trebuie 
devansată. Ca urmare, deși proiec
tate de execuție pentru noua fabrică 
de lustre „Rornlux" au sosit cu In- 
tlrziere, capactlățlte prevăzute pen
tru fiCâsl an au jnl^âj "Jjț tlmp-dh 
producție ; ln uzina ' tie strunguri, 
wulăria a, fort predata-do•con.rtruc- 
tor cu 60 do im mal făr ‘
la forjă se conturează devansarea 
cu B'3 de zEe a termenelor stabilite.

Din varietatea do căi ți mijloace 
fotoslie aid &e detașează mobili
zarea activului prin Intermediul co
misiilor pe probleme, in ansamblul 
lor, sau Împărțite in colective de 
lucru operative, mobile. După 
cum la acțiunile inițiate de co
mitetul municipal de partid slnt 
antrenați șl alți comuniști cu expe
riență care, ca instructori nesnla- 
rlați, Îndrumă diferite organizații de 
bază. Nu de mult, timp de o lună, 
comisia economică a ajutat organiza
țiile do partid din Întreprinderi și de 
pe șantiere să identifice resursele de 
redueero a consumurilor de rnnte- 
rinfe. Aceeași comisie a făcut un 
studiu privind posibilitățile de gene
ralizare n schimbului 11 și extinde
rea schimbului III, domeniu ln caro 
se manifesta încă neajunsuri. Două 
grupuri de membri ai comisiei orga
nizatorico au analizat în 13 organi
zații de bază, da-a lungul unei pe
rioade de două luni, cum alnt re
zolvate propunerile făcute de comu
niști șl de ceilalți oameni ai muncii, 
ajutlnd comitetul munidpal să sta
bilească sarcini precise pentru toate 
organizațiile de partid din municipiu. 
S-au Întreprins, cu ajutorul activu
lui, sondaje in rindul celor mal largi 
categorii do cetățeni, ln vederea alcă
tuirii unor programe variate și in-liilrU unor programe variate

cineva de Id ziar,

Ne aflam cu toții In ca
binetul directorului Între
prinderii de construcții, re
parații șl administrație lo- 
cativă (I.C.R.A.L., „Cotro- 
cent”). Eram In total patru 
oameni : Const Panaitascu,. 
ingincr-șef, Z. Fălcușan, 
șeful serviciului tehnic, 
D. NăstăJîescu, șeful eervi- 

. ciulul administrativ gi sub
semnatul

r- Eu — apunea șeful 
serviciului fidmlnlMraUv — 
mă ocup in mod spe
cial de rezolvarea cere
rilor. Ei bine, de la o 
vreme, aproape tot ce In
tră la registratură e rezol
vat in termen. După lege.

— Așa e. în termen, 
după lege — s-a auzit ca un 
ecou, vocea Iul Z. Făleu- 
țan, șeful de In tehnic.

— Nu e chiar așa, nu e 
deloc așa, obiectă imediat 
inglnerul-șef.

Dar cum e ? Am corul o 
situație statistică oficială 
a cererilor. La 1.C.RA.L. 
oamenii solicită in special 
reparația clădirilor -- pro
prietatea stalului — in care 
locuiesc. Solicită Întreține
rea curentă sau Înlocuirea 
instalațiilor du apă. de lu
mină, de încălzire, Între
prinderea respectivă avlnd 
un rol de o Importanță ho
tărî loare In conservarea 
fondului locativ. —Șl acum 
sA revenim la situația sta
tistică, oficială a cererilor. 
Spicuim : cereri intrate (in 
ultimul timp) : 1 643, din
care : 1 330 rezolvate in 
termen, 121 rezolvate, dsr 
cu termen depășit, 123 
nerezoîvale (dar in ter
men) : M nerezolvate deloc.

— Vedeți 7 — se auzi 
din nou glasul țafulul de 
ja administrativ. Merge 
bine. Din 1643 de cereri, 
doar 313 n-nu fost rezolvata 
corect, restul...

t. Râmlnem puțin descum
păniți. Desigur, 313 cereri 
nerczolVate, nu-T puțin, ln-
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o inestimabilă avuție turistică spre hiăi largă valprifibăre 
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fel !
' ■

punct final
; • ■ ’ " ' i'

Timp de mal multe sâptămlnl,
19 echipaje pionierești (13 din 
Dîmbovița, 3 din Brașov, 2 din 
Argeș și unul din Prahova) au 
luat cu asalt masivul muntos 
Leaota, Obiectivul ? încheierea 
lucrărilor do, marcare a traseelor 
turistice — activitate Începută 
Încă ln urmă cu doi ani la ini- 
țtatlva.răvlstel „Educația pionie
rească". In timpul acțiunii, pio
nierii ml marcat cu Elllpl meta
lici vechile trasee păstorești șl, 
totodată, au deschis ‘ noi dra
muri de acces între’ Rucăr și 
Munții Bucegl. Două panouri 
metalice — unul in Rucăr șl al
tui pe virful Leaota — marchea
ză ncest eveniment pionieresc. 
Astfel, masivul Leaota este re
dat circuitului turistic. Nu ne 
mal rămlne dedt să urăm ama
torilor de drumeție — drum 
bun 1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I (drept. recompensă, probabil) 
y T. fif. “d fost detașat responsabil

I
I
I
I
I comuna' Af jM 

Sifl|’ rut, nu''de'n
fi tr-un prtjws

I
I
I stanța l-a

depozițiile 
dosăf, dar,

1^ IuHIU UI 
erou mi

martori,I...
I

_ ' i..‘
9

pentru practicarea k;i Or
turilor do iarnă (schi, să- 
nluțe,- bob ele.) slnt aici 
— așa cum rpzultă dinlr-o- 
statistică a O.J.T. —-.de or
dinul a cel , puți n SflCDO— 
^(JW pe sezon. Dar deo
camdată, o singură-pirtie b 
amenajată ln mod cores
punzător — cea do !ă C2ă- 
bucot. ■ -

■ ■ . H

șl ole ta .S'
V 

i Predealul, stațiune idoaîd pentru odihnii ș> sport, se oflâ i 
' ln fala unui apreciabil program de dezvoltare. Alaiuri ? 
ț de vile (ca cea din fotografia de jos) vor apârea'hoteluri > 
i noi și modamo. In fotografia de sus: Noua garâ cere î 
' se va încadra armonios In viitorul peisaj al stațiunii i

* Pomlndu-sc do la cerin
țele dezvoltării complexe a 
turismului; ca ramură nouă 
a economiei, urmează ca. 
In acest ' cincinal, potrivit 
indicațiilor conducerii i»r- 
tiduiuli să se acorde mai 
multă atenție dezvoltării 
turismului montan și In
vestițiile necesare acestei 
dezvoltări.

Cum vor fi traduse Ln 
viață aceste indicații ? 
Care ' sini centrele montă- 
ne spre căre t>e va îndrep
ta atenția, și după ce cri
terii au fost alese ?,

..Prioritate In dezvoltare 
vor avea — ne spune tova
rășul Mlhal Părălufă, ad
junct al ministrului turis
mului —, o serie de centre 
montane, care și-au cișzl- 
gat .un meritat r™imo 
cum ,ar fi Poiana Bra
șov — unde se vor con
strui Încă 2 >50'0 do locuri, ' 
Căciulnta ■ 
—■ 1 (HM) de locuri BăJiu

- Feiix -.: ■ • ■
Sovaia - 
etc. în acest 
de dezvoltare 
prinse șl renumitele sta
țiuni do pe Valea Prnho-

von contribui șl ele Ia 
mărirea . capacităților / de ■' 
cazare și agrement. Vila 
jfl Mal" vn fi transfoijnată 
intr-un hotel de categoria 
n I!:a, cu rcstaurant.și oar ; 
cabana „Virful cu dor". In 
hotel cu GO de locuri, res
taurant . cu autoservire șl 
cramă ; vila „Căprioara" 
va fi ,®i ea modernizată, 
în cincinal se vor invesll 
peste 40 milioaite do ; tei 
pentru dezvoltarea Pre- 
dealuliiL Trebuie reținut, 
da asemenea, și faptul ra 
i 
lect-Brașov lucrează la e- ‘ 
laborarea -imul Jirtudlu de j-t „„„
ansamblu asupra dezvoltă- forme de cărare mult mal 

■ Hi;-roiiel'd PredcahTlmlSj7 ' "■ ”■ ........
care va sta lâ baza funda
mentării obiectivelor peri- 

renuma, ' tru cincinalul următor".
" Sini, desigur, măsuri bi

nevenite, așteptate cu mart 
interes de Iubitorii mun
telui. Fiindcă o analiză 
fie ea șl ■ sumară "J-ț- orală, 
că potențialul acestei zone

Recompensa 
ilicitului2000 pe sezon. Dar deo

camdată,p singură -plrtio a 
amenajată In mod cores
punzător — cea do lă C-ta- 
bucot. ■
•■.Stațiunea nu este pregă
tită să satisfacă cu suc
ces filei'. solicitările pen- 

; tru turismul de ..weekend* 
și cel da istranzit- —• dacă 
nu ai bilet la odihittț, daci 
dacă nu rfttnli in localitate 
10—12 zile. Sini ■necesare

a

de asemenea,. șl faptul'că 
ln prezent, Institutul pro-

stațiunea; ,la\tf?a ‘"actuali)',?

nu este nici pe departe pe'

compk
‘ Uimi.

Constantin PRIESCU.

mal bine șl mai multe re-

acostel star

î

Căllmănești

1E©9 de locuri, 
- 700 de locuri

program 
slnt cu

prinse șl renumitele sta
țiuni de pe Valea Praho
vei —■ Sinaia și Predeal. 
. Criteriile .■iviite in vede

re la alegerea; cu priorita
te a acestor centre au fost .rv,.----- ■>„'
următoarele : n) Interesul d? 'V"
pe eare-l ■ prezintă ' pentru tăminll, Irpnrilț țîSdifWWÎ 

.•S2S,M<S58S»«
■an le '•uStan'ru „™- ,v« ■;
perarea cil mol rapidă a ” ' -
înveflUțillor î c) concentra
rea fondurilor Intr-un nu
măr limitat de centre pen- 

’ tru a obține o eficiență 
maxlmâw, 

între centrele care, figu
rează po lista de priorități 

s se numără, după cum am 
văzut, șl Predealul Cu 
ca se va Înnoi, deci,. sta
țiunea Predeal ln următo
rii ani ?

„în prima etapă — ne 
Informează tov. A Fnlo- 
rescu, directorul Direcției 
de investiții din minister 
—> vom pune accentul pe 
construirea unor noi spații: 
de cazară, pe modernizarea, 
in continuare, a unora 
dintre cele existente, șl pp 
crearea unor mijloace de 
agrement Indispensabile 
turismului montan. Pe 

stculrea a două hoteî&ri Sfâ 
modeme ■— de cita 21M) de tei 
locuri fiecare — unul pe 
Cioplea, altul ln apropie
rea șoselei I nternai tonale
șt a drumului ce dilcc spre 
Trei Brazi. Acesta din, 
urmă va' fl dotat eu pisci
nă acoperită, gală de glm- ■ țle cu altele, ur 
nastlcă . ele. Modernizările plus do atracție.

deplin valorificat. La dez
voltarea acestei stațiuni ar 
trebui avute în’vedere, in 
continuare, citeva cerința 
esențiale. Predealul so în
scrie In circuital ‘ . turistic 
eu patru forms distinctă 
do turism,: odihnă, siMtrt,

Neputind justifica proveniența 
unor bunuri, Traian Murcșeanu, 
șef da unitate In cadrul l.A.P.L. 
,',Ialomicloara" din Capitală, a 
fost obligat, prin hotMre Jude
cătorească, la plata Impozitului 
legal pentru suma de 8S) 571 lei, 
IJoidrirca fiind definitivă, nu 
wm intra In amănunta. Frapea
ză tft»4 usl fllt aspect. Conform 
articolului 22 din legea nr. 18, 
conducerea l.A.l’.I,. „lalomicioa- 
ra“ era obligată ed-l schimbe din 
funcție. In 'realitate insă, nu nu
mai c>5 nu s-a intlmplat ața, dar

dlverslfictito — inclusiv 
moteluri, campinguri ele.

Cerințele; pentru dezvol
tarea complexă a stațiunii 
Predeal Hint multiple și 
complexe. Soluționarea 
tor ■ Intr-im timp scurt — 
spre satisfacția' turifțilpr 
și spre ■ eficiența iurismu- 
lul -r nu .Trebuie sb se ba- 
zeze, după părerea noastră, 
numai pe eforturile Ml- 
nlslerului. Turismului. Ca 

.așezare urbană, Predealul
■ este- de fapt un oraș thriB- 
tlc. Considerăm normal, 
deci, cn In dezvoltarea n- 
cestuia aă fie antrenate 
atit organele, centrale ido 
resort,, jdl și organele lo-

iat5ale .ale- administrației, de 
stat.• Interesate ln dozvol- 

’tarea, ' unităților ■ proprii-' 
pliiăate in această stațiune 
ar trebui să fie șl departa
mentale. core so ocupă. cu 
organizarea serviciilor co
merciale Ministerul
Comerțului’ Interior și 
UCECOM. Dar ce se con
stată 1 Structura șl ampla
sarea ‘ unităților pe care 
le-ou creat aceste departa- 

-■ ’mente aici nii urmează n|el 
pe departe cerințele unul 
ori? cu profil turistic. Să 
nu se uite, de: âaemenpa,

■ că: C.NJE.FA ‘ " .«rgahlzează 
anuaf. nici antrenamente 
centralizata pentru mil do 
sportivi. Cu toate acestea,, 
n-a participat plnă acum 
nici măcar cu un singur 
leu la dezvoltarea bazei 
sportive o Predealului.

în concluzie, considerăm 
că, . .printr-b 'Sincronizare 
neforiiir'lor Ministerului..... ». ■.». .. cu

ale Ministerului 
_____ ,___ Interior; șl 

UCECOM, ' ale Consiliului

a-ar putea acționa <;u mult 
mai bine și mai multe re
zultate pentru dezvoltarea 
complexă a acostat »!ar

Din martori 
inculpați!

Pentru odihnă, ea asi
gură găzduirea unu! număr 
de aproximativ 3 5®) de 
turiști (pe serie) — ceea ce 
Înseamnă că, po parcursul 
unul an. stațiunea poale 
primi circa &9 OW de soli- 
cltanțL Actuala capacitate 

" de odihnă hu face ■ Inșă 
față cerințelor. Datele de 
caro dispune Oficiul jude
țean de turism Brașov 
(O.J.T.) arată că sollcliă- 
rile anuale ae ridică la cel 
puțin 12'0 &U0 de cereri pen
tru odihnă (in calcul au 
foit ir c,uși nu mimai
turiștii interni). Slnt coor
donate care se impun, de
sigur, atenției, pentru dez-, 
voltarea stațiunii în eta
pele următoare. ■

Condițiile de șporî pe 
care le oferă In prezent 
Predealul turiștilor ‘ ■ nu 

scurt, e^te vorba de con- slnt nici ele In concordan- 
cu postbîllt&țUe'. exis- 

.jnle, cu cerințele.,Nld un 
centru • montan nu are 

. pirtiile (Clăbucet, Cioplea, 
GÎrbova, Trei Brazi ete.) 
situate atlt da aproape de 
stațiune — 1—3 km —, ce®t 
ce Înseamnă, In compața- 

■ țle cu altele, un, mo:lv In 
■ ■ ■ ''hi; Cererile

Turismului
C.N.E.F.S.,
Comerțului

____ ..._____
popular județean brașov,

tr-u'n;Jpi
Judecătoria din Sibiu. Deși toți 
cel care-1 cunoșteau Îndeaproape 
știau că amlndoi au obiceiul do 
a Îndruga verzi șl uscate, de 
astă dală; ol erau hotăriți să le 
demonsrtrezo, neapărat ce preț se 
poate pune po cuvlntul lor. In
stanța l-a ascultat cu atenție ;

■‘."■j lor au fost atașate la 
uosar, dur. ln cercetările efec
tuate ulterior, s-a dovedit că ele 

mincinoase. Și, astfel, din 
, cel doi au devenit Incul

pați. în urma judcc.îrii procesu
lui, ei.au fost condamnați la 3 
șl, respectiv, 0 luni închisoare.

S-a termmat
- ' ■ \ a- ■

aneheta
!ntr-o notă publicată in cadrul 

acestei rubrici („Sclntela" nr. 
S18S) semnalam că It. major Ma
rin Gheorghe de la secția de mi
liție Slatina —• incerclnd să Îm
piedica efectuarea unei ancheta 
de către organele de procuratu
ră, ln care era implicați Aurelia 
Ciures, barmană la un restau
rant din Piatra Olt — a ajulat-o 
pa aceasta td se sustragă de la 
obligația de a fumlxa relaftila 
necesare organelor de procura
tură. Inspectoratul general al 
miliției na răspunde cd, in urma 
cercetărilor făcuta, s-a stabilit 
că cala relatata in nota men/io- 
natd'x-au confirmai, iar ofițerul 

' ln canră. pentru abaterea sdclr- 
jiid, a fost scos din cadrele de 
millfic”

' rt- „ .

Dureri de

I i ' ■’ 7 r V ' | $
deschis : „Ne-am 

de specia’! ști!

acre. Ciocănesc afcl. din... 
aprilie, la o reparație, care 
putea fi'tcrmlnatfi in 10—15

saomnă 313 oameni purtați 
pe drumuri. Totuși, rață de 
13CTO „rezolvate1’ parcă 
nu-ți vine &ă critici eu foar
te multă-vehemență...

Deși, în aparență, situa
ția statistică era clară, am 
avut Insă curiozitatea să in
trăm puțin șl in detalii. Am 
luat la intlmplaro dteva ce
reri considerate do serviciul 
administrativ șl, prin ur
mare, de toată conducerea 
I.G.R.AL. ra rezolvata 
in termen (după lege, la 
LC.RA.L. termenul rezol
vării cererii este de 39 do 
zile). Iată ce scrie In cere
rea Evuțol Neguț din stra
da Apolodor nr. 2: „Am so
licitat eu mult timp In 
urmă, din 1971 ('.). o repa- 
rație ta ImoblL Probabil că 
cererea mea (prima — n.n.) 
g-a pierdut, de aceea vă 
rog...” Alta: cu- opt luni in 
urmă, Budecă Ștefan, din 
bd. Geniului nr. 45. înain
tează ia î.C.ll.A.Ij. o ce
rere. Sesiza In ncnlașl timp 
grave avarii la instala
țiile Interioare ala locuin
ței. „Se repară", a răspuns 
Imediat LC.RA.U-uL Șl 
nu s-a reparat nimic. Cum 
nea caz : rezolvat (fiind- doar de 7 drill © MaîerooleSe vin, materialele pleacă © „Am fost trimiși fiindcă vine 
că s-a trimis răspuns scris) • _s„_ n

de fațadă contează, nu re
zolvarea cererii ln fapt. Pe
tecul de hlrllc e doar praf 
in ochi, menit să acopere 
un formnltan sau birocra
tism din ...beton armat. în 
realitate nu e vorba doar nu v|n. |ar 
de 313 cereri nerezolvata - ---
corect, cl de multe sute.

S' URC -i
turta® -■.

I.C.R.AL.-ului ca de mare 
acre. Ciocănesc alei, din... 
aprilie. la o reparație, care- . - - -putva u, iv.l jLiiiittiuuj sn —jțv 
zile. Clnd vin la lucru, clnd

■ ---1 lucrează 
mal mult stau“.

Mergem însoțiți de Ir.gl-

Const. Vizante, fosirespon- 
sabU o! imobilului, intre- 
băm : . |.

•— Trebuie schimbat un 
fațadă. Doar a iii.

— Șl so lucrează de mult 
la spoitul, fațadei ?

lă Intri

imobilul nostru puteau fl
— Ce se repară la dv. ? C„

Trebuie schimbat un vil, instalatorii nulvin Insă 
cnzan la subsol si spoită la lucru. Nu controlează 
" ■ ’ — - i nimeni- ce se petrece. în

— Șl se lucrează de mult cel 7 an! s-au adus nici
' ? multe camioane j

Primim imediat o Invi- riale de

riale care sa degradează sau 
'dispar — intr-un cuvlnt 
pagubă, curată.
' îh final, am cerut șefe! 

grupului de șantiere citeva 
adrese unde am putea in
tra in contact direct cu lu
crătorii, să-1 putem măcar 
vedea eu cehii. Am primit I 
următoarele adresă : 1 sir. n 
Victor Babeș nr. 17, 10 șl 
20. Cum ajungem la nr. 17, 
vila TrifQj, > ne ri lnllmpină 
un șef de echipă. Zice i

— Mă numhsc, Stere Tă- 
nase. Vă așteptam.

Am' rămas ra de piatră.
— Cum, adică, ne aș

teptați ?
— Păi, ne-a trimis rapid 

vorbă tdv. Petruța Stoenes- 
cu. Ne-a, zis că să fim 
pe-aci, că vine in vizită 
unul de la ziar. No! am 
executat ordinul.

„Pronto" — era să zic, 
In fața arestai mascarade.

■„.La întreprinderea f de 
construcții, reparații și ad
ministrație locallvă „Co- 
tfocenl" (șl nu numai nici) 
s-au cuibărit de-a lungul 
anilor un șir întreg do 
practici birocratice, dacă 
nu chiar mal rele. Nu 
ne-am propus" aă Întocmim 
catalogul lor și nld să sta-, 
blllm vinovății Dor. In mod 
botărlt,, deficientele ac- 
tuaie nu mai pot fl pw- 

' petuste sub nld o formă.
LC.RJLL.-ul, este o între
prindere de maro Interes 
public, ea gospodărește bu
nuri de mare valoare ălo 
societății, caro nu pot fi lă
sate pradă degradării din

S' Întreprindere, de Inie- nescu, adjunct al șefului
. ,.j public.' Reparațiile Ia grupului- do șantiere nr. 3.
imobilul nostru puteau fl — De ce, la unele imo-
demult terminate. Zugra- bile, începeți reparațiile, le

■ ------ abandonați, pe u rmă Iar le
Începeți și Iar uitați de ele? 
Ce rost are această, tărăgă
nare Incalificabila ?

Tovarășa Petruța Sioe- 
nesmi ne asigură că va răs
punde deschis și încearcă 
să fie cit de cil sistema
tică.

— O ducem prost cu ma
terialele de construcție.

— De ce ?
— Clnd trebuia să se facă 

aprovizionarea tehn!co-ma- 
terială. noi eram In reor
ganizare (e. firește, o Jus
tificare Infantilă — r.n.). ț

- — Altă cauză ? :
— No vin de la D.G.G.L., 

forul nostru tutelar, „co
menzi-, peste planul depar
tamental.

Un dispecer. Jan Mari- , 
nescu. aflat de față. Inter
vine în discuția :
,— Vă'Imaginați. Vine o’ 

adresă do la D.G.G.T,. : „în . 
5 zile să reparați Imobilul 
din sir- nr...."i Ce potl, 
face ? Te execuți prpnio.

— Am înțeles. Ca să fit 
..pronto" trebuie să lntre- 
rupl o lucrare din plan 
Începută, să deplasezi lu
crătorii de oco'o Inilmobl-’ 
Iul unde stă vreun cutărică, 
cnre oro 
D.G.G.Li.

— Exact........... _ .... .
— Altă cauză ?
— De multe ori. reia ex

plicațiile tov. stoenescu, 
părăsim șantierele delibe
rat

— Do ce ?’
— Ca să atacăm altele 

cu valori mat mari, altfel 
nu ne Îndeplinim’ pionul 
valoric șJ atunci persona
lul iehnlco-admlnlsiratlv c 
penalizat

Deci, prețul planului va
loric — tărăgănarea lucră
rilor, ..plimbarea", lucrători
lor, abandonarea da mate-

-
© Adrese de răspuns ori fiîrtle de camuflaj? O o mică reparație, care durează.

că s-a trimis răspuns scris) 
sau nerezolvat (fiindcă re
parația nu s-a efectuat) ?■

Mă ajută să pătrund In 
miezul lucrurilor șeful ser
viciului administrativ, care 
zice :

— Eu clnd v-am spus 
că aproape toate cererile 
venite Ia I.C.R.A.X.. sini re
zolvate In termen, m-am 
referit Ia aspectul formal 
al problemei. Adică la răs- _ '2 2
punsul propriu-zJs. 'Noi cel dcclt la tnț«. U. „IU
de ia administrativ le rfifl- ucreje I.C.R.Â.L.
pundem oamenilor : ,.Sc va - ■
rezolva®, pentru că așa ne 
spun si nouă tehnicienii. 
Dacă., afectiv, ge rezolvă 
oati nus. asta n-o mal ®tlm.

Prin urmare, răspunsul

de un număr, practic, im
posibil de precizat.

De cc nu se rezolvă e- 
fectlv, In te-menele da 
execuția stabilita chiar da 
I.C.R.A.i-, cererile cetățe
nilor ? Fără îndoială, en.'g-

....... nutca fi dezlegată 
ița locului, la șan-

_______ AEăm 
că so găsește in reparație 
imobilul de pc sir. Vicol nr. 
1. Mergem acolo. Țipenie. 
Era In puterea zilei, dar nu 
lucra nimeni. Un locatar 
cara aflase ce căutăm, ne

ncrul-șcf, care se ocupă In 
i.C.ll.A.I* cu producția la 
olt Imobil', aflat, după date
le de fațadă ale Î.C.R.A.L.- 
ulul în reparație:: bd. Mari
nescu nr. 0. Ne uităm In 
stingă, ne uităm In dreapta, 
dăm tlrcoale clădirii: țipe-’ 
ale. După 10 minute slntem 
la1 o altă lucrare,. pe sir. 
Anllm nr. 45. Aici? Probabil 
a’,1 ghicit : țipenie. Cu gjn- 
dul că poate locatarii cu
nosc situația mal bine, cio- . £*--Ji_  ___ ----------i,R~ • '
meni. Ne e gazdă Iov. ing.

III cap 
r i
ii i 
LIse prescriu dlv 

rint nevoițl să 
în Hfirfizu nan

I cauza' unor p-ncllei .In rare I 

birocratismul se amestecă a 
cu1 incorectitudinea, Slntem 
convinși că direcția gene-

piramida®.!
In comuna Ccmlșoara (Vilcea), 

care se Întinde pe o distanță de 
aproximativ 3D de kilometri, cu 
clțiva ani in urmă a tost Înfiin
țat un punct farmaceutic. De 
mal bine de trei luni insă, rămas 
fără farmacistă, pe, ușa iui a 
fost agățat un lacăt pe care nu-1 

| moi descuie nimeni. Paclențil 
cărora la dispensarul comunal li 
se prescriu diverse medicamente 

i se deplaseze pină 
la Horezu *au Rm. Vilcea, chiar 
șl pentru un banal plramldon. 
Evident, o anomalie pe care di
recția sanitară a județului tre
imile ®5 o trateze nelntlrzlai. Cu 
atlt mal mult cu cit nu e voroa 
de cine știe co bălaie de cap I

ipsos. 
Ziua se aduceau si noap
tea dispăreau. Cred că ma
terialele de construcție iau 
drumul altor adrese, unde 
angajați do la I.C.R.A.L. 
lucrează clandestin. Ponte 
că șantierul acesta, care 
nu se mai închide o dată, 
o uh pretext pentru furt.

...Pătrunsesem. e drept, 
in unele Intim'tflt I ale 
I.C.TLAL.-uIui. dar eram 
încă departe de liniă. Am 
Insistat. A doua zi. stăm 
de vorbă cu Petruța Stoe-

tațle care ne pune pe gin- mldft. vnr. 'ciment; 
duri : ........... .

■ - Mal Intli lunii loc șl
pe urmă vă spun.

Luăm loc și primim ras-X 
punsul:.; , . ; y

— De 7 ani 1
— Poate de 7 zile...
— Nu. nu. Ați auzit 

bine : de 7 ani. Cu toate 
eă e»te de față un condu
cător al I.CRA.L.-U1U1, vă 
spun deschis, In tot acest 
timp ml-am dat seama cita

dul că poate locatarii cu- s
,.™.,t.„^
cănim Ia ușa unul apnrta- ' dezordine, cită neseriozl- 

. tata s-au Înfiripat sin aceas’

raia a fondului locativ. re
sortul de specialitate de in 
consiliul popular municipal 
pot asigura Întronarea or
dinii In acest domeniu.

Rubrică redociotâ do i 
Dumitru HRCOB 
Gheorqlie DAVlfj 
și coreipondon|ii „Seînloii"

Gb. GRAURE

hotaritoa.ro
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Elena Cotoarâ și Maria Fulea, îorcâ'oare la fi
latura cardaiâ a Fabricii de covoare „Dumbrava" 
din Sibiu, sînt nu numai douâ tovarfise do muncâ 
prietene ci, totodată, douâ dintre fruntașele In in-, 

trecerea socialists
' Foto : Fred NUSS

/

MAREA ÎNTRECERE

CUNOAȘTE 
'UN NOU AVÎNT

‘ ’ .: :. ■’ . ii l
. 0 noua motonava de 5 000 tone 

la export

'■4:

Vrî *■'

Șantierul naval Oltehlța a livrat recent la ex
port o npuă motonava .de 5 OM tone. Acest ouetfefl 
vino nă amplifice rezultatele obținute de narnl-ul 
colectiv do constructori care o realizat, pinâ acum, 

• o producțle-marfă suplimentară do peste 30 milioane 
r lei, lndepllnlndu-și astfel angajamentul pe, înlrejul 

nn. Din estimările tăcute do specialiști reiese că, 
în cinstea aniversării Republicii, pe ncer.l' șantier 
se va putea realiza suplimentar o motoiinvâ de 
aceeași capacitate.

t
1

i ! i .
i

'.Ghoorgho GOVOR, 
sacrelor al Comitetului juâejoân 

Saju Mare al P.C.R.
a

, ...................
...... ......................... ...................... ........ ...... ....... ...4 ; ■ ; , "■ ' ’

Suplimentar: 200 milioane kWh 
energie electrică

Lucrătorii centralelor, electrice do ia Icrhiii șl 
Fintlnele au ridicat Indicii de utilizare a agregatelor 
cu 0,8 W sulă față do: cel Înregistrați’anul trecut, 
furnizind economici națlonalo, peste prevederile 
planului la zi, 250 milioane HWh energie electrică. 
S-au întreprins, tolodnlă, acțiuni In vederea redu
ceri! consumurilor specifice, acțiuni soldate cu 
economii de combustibili menite sA asiguri reali
zarea Unei,produqțll .dQyPpșlc 17 rillloane xV/h e- 
nergkț gîgcfrlfiȘ.’tîr-n, tfvdt tn^yțde^e, dc asțiȚtertea, ,V 
reduisren..co.'v.uniului iplerii.’de energie ch•:.l:ic.i. • 
Un caicul "aratavSf nUmn! ‘cîi, arnergla electrică e- ‘ 
conomlsllă de la Începutul anului și pinâ acum 
municipiul Ț“g. Mureș ar putea fl iluminat mal bine 
de un trimestru.

Angajamentul anual a fost depășit
Pe baza aplicării unul bogat program de măsuri 

privLnd. perfecționarea activității economice, ca și 
a numeroaselor Inițiative izvorito din rlndul colec
tivelor de. oameni al muncit, români șl maghiari, 
Întreprinderile industriale din Județul Harghita au 
realizat. In primele 8 luni ale anului, o producțle- 
marfă suplimentară evaluată la 100 milioane lei, 
cu 10 mi&oane lei peste nngajamentul anual Cele 
mal bune rezultate au fost Înregistrate de colec
tivele Salinei Prald, fabricilor de confecții șl tri
cotaje din Miercurea Ciuc, întreprinderii „Tehno- 
vll./ ’ 4.. 4*1. * ’ ’
turll de in din Gheorghipni.
utilaju din municipiul Odorhclul Secuiesc șl Fila
turii de In din GheorahltmL

I

I,

f

Azi, răspund:
ducerea consumului de metal prin re-, 

; pfolecîărl,' Îmbunătățirea'aprovizionă
rii cu profile dimensionate optim, ex
tinderea înlocuitorilor de metal ț.a.

oft mai
R

Q

Ș!
o SÎNT NECESARE

Artificii lingvistice 
din sticlă casabilă

1 Angajate In înfăptuirea sar
cinilor ce le revlm potrivit 
axigențelor formulate ; de .
Conferința Națională a par

tidului, colectivele unităților econo
mico sătmărene au îndeplinit pre
vederile planului pe 8 luni din acest 
an cu. 10 zile mal devreme. Rezulta
tul apare cu atit mai meritoriu dacă 
este raportat la dinamismul produc
ției industriale din județ, rttnuii 
de creștere fiind do 12 la sută 
față,do aceeași perioadă n anului' tre
cut. Industria jîidețului nostru a dat 
In plus economiei naționale o pro- 
ducțle-marfă in valoare de 115 mili
oane iei — adică circa 85 la sută din 
valoarea angajamentului anual — 
concretizată in însemnate cantități da 
utilaje pentru Industria metalurgică 
și chimică, mașini de gătit, materiale 
de construcție, mobilă, țesături. , Li
vrările suplimentare ja ■-
sumează In perioada 
p-oduie in valoare de 
ne lei' valută. Este un 
vorbește .convingător 
vintul creator care a 
oamenii muticii sălmărcnl și care 
ne întărește convingerea că ongajn- 
mentul anual de 133 mlitoane lei este 
departe do o constitui o limită a po
sibilităților de suplimentare a pro
ducției. că există toate condițiile ca 
în colo peste patru luni caro au mai 
rămas din acest an el să fie depășit 
șl astfel să dștlgăm un avans șl mal 
mare în Întrecerea pentru înfăptuirea 
cincinalului în patru ani șl jumă
tate.

ia export In- 
respectlvft 

3.3 miltoa- 
bilanț caro 
despre s- 
cuprins pe

P
i:

r

3.
ce, pe care in'lumirra Indicațiilor Con
ferințe! Naționale va trebui să lo va
lorificăm neintirzlat. Desigur, calcule 
șl treceri in revista ale unor aseme
nea. resurse Ș-au mai făcut, aîlt in 
întreprinderi, cit și la nivelul comi
tetului județean de partid. Acum 
insă biroul comitetului județean de 
partid a atras eu toată seriozitatea 
atenția comitetelor și consiliilor oa
menilor muncii ca aceste rezerve să 
fie precis evaluate și luate in calcul, 
induse in plan pentru ca'economia 
s> bcneJcicze, realmente, de roa
dele aplicării lor. De altfel, nici 
nu putem cancepo înfăptuirea preve
derilor cincinalului înainte do termen 
fără acel efort de glndlre menit eă

M-am referit, în principal, la 
ci leva rezerve mai importante 
de sporire a producție! șl do 
ridicare a eficienței economi-

!■-

1

îl

Interne este suficient ita nmlntlm că 
iii inlreprindcrlle indusu-ialc din ju-, 
dețul nostru, care dispun dc mijloace/ 
fixe lri,valoare de circa 10’miliarde 
iei, coeficientul numărului do schim
buri este dc numai 1,7, că lunar, da- 

Iln cele aproape 8 iun! caro torita echknburilor neprogramnte, w 
au trecut din acest aii, pe înregistrează un voium mare dc ore-

tutsamblul Industrie! județu- ’ mașini nciucrate. Or. dlntr-un calcul
* lui Brăila s-n realiz.it o sumar s-a' constatat că sporirea co-

producțlc-marfă suplimentară de eficientului de schimburi cu numai 
1" _ 1J _ 0,1 echivalează de fapi cu o produc-

perloară cu peste 83 milioane ici (Ic globală suplimentară de 33 mlll-
angajamentului luat in cinstea Con- oane lei lunar. De asemenea, reduce-
ferințcl Naționale a partidului. A- 
ceastă însemnată producție supll- 
mentară se concretizează, prtntr» 
altele:, în :’i 10 300 tone laminate, uti

laje industriale de peste 17 milioa
ne lei. 7M tone ciment. .?«) tone, fire

• si fibre artificiale, confecții tn va
loare de 4.1 milioane lei. mobilă de 

aproape 1 milion iei, precum șl oile 
produse. Rezultate ia fel de bune 
s-au obținut in acest tin și in do
meniul creșterii eficienței economice 
— volumul beneficiilor realizate

r » *7 7'-' ■' Q

Ilie MARINACHE,
secretar cl Comitetului județean 

Brăila ol P.C.R.

•
- în cele aproape 8 luni caro 

au trecut din acest aii, pe 
■ ansamblul Industrie! județu

lui Brăila -s-n reallz.it o 
. de 

poște 2W milioane ici. Cifră su-

__ j lei lunar. De asemenea, reduce
rea pierderilor din fondul de timp 

___ t_________ ,.„______ , nelucrat J al muncitorilor,’ ca urmare a 
montară se concretizează, printre stagnărilor, absențelor nemotlvalc și1

I

T

Rezervele sini multiple și le 
voi puncta pe cele mai im
portante. Deși față do anul

* trecut productivitatea munci!
In IndUBtria județului a crescut cu 12 
la sută,-rezultata! nu șale In măsură 

" , să ne țntiltumeasc&rintrudt prevede
rile pe primate șapte luni din - acest 
an ’au foii realizate doar la limită. 
Cauza rezidă, In principal, In neâpli- 
e.irea. a nuracrpa.se măsuri cuprinse 
in planurile M.T.O., care vizează 
creșterea prodiiclis-ltfițil muncii. Nu
ma! lă uzina „UNIO“. un număr dcB 
măsuri nerealizate reprezintă o'pro
ducție potențială dc peste o Jumătate 
mlllbii lei, O .inestimabilă rezervă de 
creștere a producției șl produclivjtâții 
o 'reprgztsiiă valorificarea mal amplă 
■ potențialului uman din întreprin
deri. Noma! prin reducerea la mini
mum a. absențelor pemoUvate, a in- 
voirilor-’șl conpedllJor fffifâ”plată șl' 

, >h .”,creșljfr.da nlVeluiuLisajllfipIrll ■■ profe-
" Btoijațc' se va putea obține o produc

ție suplimentări anuală do 128 mili
oane lei.; întreprinderile vor trebui să 
materializeze, în producție, și marile 
disponibilități ce există încă in ulill- 
zarea .fondului de limp al mașinilor, 
al cărui indice de folMlre,. în 
7 luni, a reprezentat la secțlUe 
da bază doar 70.5 lă sută, tar’lajrele" 
auxiliare 63 la sută.:’Un simplu calcul 
arată că optimizarea acestui indice 
se poate solda cu un spor de produc
ție de 793 milioane Iei. în sflrșil, de 
o reală Importanță esle să șe ac
ționeze mal hotărit in direcția re
ducerii chelinlelllor materiale dc pro
ducție, a diminuării pierderilor provo
cate prin rebuturi șl a altor cheltuieli

2

ișf£;

1

Trei întrebări la superlativ:
1. Cele mai semnificative

" I

rezultate ?

Cele mai valoroase rezerve

'' i ■■
i.ȘE

«

2.

din partea conducerii 
a reparării drumurilor 
uzinale, rămase cu 
.gropi din timpul Iu

ți unde iși găsesc 
„moartea” o rnara 

___ _____ ______ ,_ cantitate do produse 
,iz“ tehnic. Aceste din sticlărie. Centrala
„pierderi tehnologice” sticlei și coramidl
se ridică, uneori, pină fine contribuie șl ea 
la_ 40 la sulă din la această situație, In- 

truclt nu sprijină uzi
na în rezolvarea unor 
probleme de desface
re. mal ales la sticlă
ria dc ambalaj. O 
maro cantitate. do 
borcane este depozi
tată sub cerul liber, 
unda se degradează,, 
iar unele se sparg. 
Este adevărat ciobu
rile de sticlă se intro
duc din nou In cup
toare pentru a fl re
topite. dar se Încarcă 
manopera caro, in ca
zul acestei îhircprln- 
deri. deține o pondere 
apreciabilă In prețul 
do cost. Artificiile 
lingvistice menite să 
transforme pagubele 
prin1 neglijență tn 
..pierderi tehnologice1* 
nu rezistă ia„. cioc
nirea

. Sint,
clei, casabllo.

' în limbajul sllclarl- 
' tor da la Turda, no- 
' țiunile de pagubă sau

rebut nu fost Înlocuita _____ PHU111
i cu „pierderi tehnolo- crărllpr de investiții 
, glee*. Probabilsună ' -'J- ------

mai frumos, e un cu-
1 vint mnl elegant, cu
1 - „1

i la_ 40 la _ _____ —
, produsele executate șl
, plătite. După cum se

exprima, In adunarea
1 generală a oamonitor

muncii, Inginerul Ti- 
bald Antal, șeful ser
viciului C.T.C., din 
pricina acestor pier
deri tehnologica, tot 
al cincilea muncilor 
lucrează de pomană, 
adică' nu produce ni
mic. Care este sursa 
generatoare de ase
menea „pierderi teh- 
noloeicB* 7 Am spune

1 că ele slnt. In prind-;
1 pal. rodul nealijen-
i , țel. Neglijență șl 
i" ‘nepăsare Înseamnă șl 
i atunci dnd cărătoril
, de produse, de La un
i atelier la altul, izbesc
i cărucioarele, nrodu-
i dnd ș-pargerl ale stl-
i clăriei. Neglijență se
, numește și tărăgănarea

i

a învoirilor, cu 23 In sută va permite (
ca lunar să se realizeze o producție (
suplimentară de 2 milioane lei. Prin- . 
tr-o activitate de auiontilarc, susținu
tă ți bine organizata, -se pot elimina 
ștrangulările existente In fluxul teh- • 
nologic și mecaniza lucrările Ia ioni- l 
rile de muncă cu un consum Însemnat 
do forță fizică. Cu aceeași fermitate ' 
acționăm și In domeniul folosirii 1
corespunzătoare e mijloacelor clrcu- '
Ian te din dotarea inlreprinderilor. i 
Ș! ale! avem In vedere resurse In- ( 
terne decaeblt de valoroase, core. , 
pină in, prezent, datorită unor defi- , 
cionte in activitatea unor unități, 
nu au foot valorificate Integral, Mă 
refer in special la neajunsurile care ' 
duc la depășirea consumurilor syc-1 
culce, la formarea unor alocuri 
impranormatlve da materiale, prodite- 

. țio netermlnată și de produse/finite, 
la chellțifeliîe «economicoase șl pe 
c.'.ra trebuie să le înlăturăm cil mai 
cv-rînci posibil. Pen!.”.! a da o Imagine 
« acestor rezarve. care nu au fost 
Încă fructificate pe deplin, amintesc 
că în primele 8 luni ale acestui an 
pierderile din rebuturi s-au ri
dicat Ia 10 mlitoine iei. sumă la 
care M^adaugă alte T7 milioane iei , 
rnprezentind cheltuieli neproductive, 
din' care 0,3 milioane Ici reprezintă , 
dobinzllc plătite pentru împrumuta- , 
rile «îlante. ;

t
- Desigur, pot ti date și alte i 

concrete In ceea ce -i
, ,.___ rezervele- interne pe (
* care colectivele de muncă din

I

cu adevărul, 
anemonea sti-

i

prclu»La Marghlta, locali
tate devenita do cu- ’ 
rind oraș, exista (și 
mai cate încă) o 
fabrică de incfllțS- 
mlnte, „Bihoreana”, 
care funcționa 4ntr-o 
clădire din centru. 
Ulterior, pentru fa
brica respectivă s-a 
construit o hală nouă, 
modernă, mni mare., 
în îeaa. fabrica a În
ceput să se mute In 
eiădlrea cea nouă șl, 
după un an. opera
țiunea a fost ternii- ■ 
nală,

Ce' s-a lntlmplat 
Îirîă cu clădirea undo 
s-a aflat vechea fa
brică de lncăițflmin- 

■ te 7 I s-a făcut o re- 
Wparație capitală ! Dar

treprindere de .
crai deșeuri sau ln- 
tr-o secție de Încăl
țăminte pentru copil 
..Baby*. S-au deplasat 
ia fața lacului șl fac
tori de răspunder# 
chil cadrul Ministeru
lui Industriei Ușoare,’ 
caro nu fost do acord 
cu propunerea ' ' ,
nici tor do a re orga
niza in vechea hală o 
linie da Încălțăminte; 1
s-a întocmit si docu- '
menlațta necesară, Și i
cu asta, basta 1 Acum, i
fabrica do incălță- (
minte „Bihoreana” din (
Marghlta aparține do 
Centrala industrială do 
pielărie și Incălțămln- 1
te Cluj, care are și ea <

,_____,„BLr_______  părerea el; cică să se <
foarte scumpă. S-nu nrnenajeze aici o sec- (

------------ , —»_ -- --------—»—! • 
1G" JLs’

3. Cele mai eficiente măsuri
» B "f*. B Privește

industria Brăiieană slnt hotările eă 
le valorifice cit mal eficient posibil. 
Esențial este Imâ ca ucțiyitațea de 
descoperire a rezervelor interne Bă 
nu fio Gocotltă încheiată, ca măsu
rile o dată sfâblUle Bă fie operativ 
aplicate, că în țoală. această acțiune 
eă ae dea tn continuare dovadă do 
un Înalt simț de responsabilitate șl

pentru valorificarea lor ?

r : , ' - ■ ■: ‘'r:.1 :
asigurare o mal bună fructificare a 
tot ce s-a Investit, a iot ce »-a con
struit pină acum.

Deci pot afirma că, In Industria 
județului Satu Mare, cincinalul va 
fi realizat Înainte do termen. Ințeie- 
glnd Înalta semnificație a acestui in- 
suflețitor obiectiv, biroul comitetului 
Județean de partid a stabilit recent 

. noi măsuri dc creștere a rolului con- 
ducăfoȚ-v aP’OfgaHlzâțlUO? dc partid 

i, din .‘munJciplp; prȘșapt^tî’șrdih intta’*’ 
,' priddpre.hlp«!T?m'a!avălbrlircirll:;iplenare’, 

a rezervelor economice din'flecare 
unitate. Slnt tn cura de roanalizare 
posibilitățile șl rezervele umane șl 
tehnico-malerlale din flecara Între
prindere, fiind stabilite măsuri șl 
termene imediate de transpunere In1 
viață În scopul îmbunătățirii șl per
fecționării activității economlcc-'l- 

I nanclnre a unităților • industriale.
Vom urmări sistematic modul in 
care măsurile stabilite de către con
ducerile dc Întreprinderi se mate
rializează șl nu vom admite de
rogări de li iermeneie stabilite. Fle- 

' caro conducător, flecare comunist, 
fiecare om aj muncii trebuie să șiio 
că numai corcmtrindu-șl hotărit 
Întreaga energie șl capacitate la lo
cul dc muncă pentru Îndeplinirea 
sarcinilor trasate do partid, vor a-

S

j

idl

-t

.. ....... sarcinilor irusiuc păruți, vw u-
neproducllve care In 7 luni au depășit duce o reală șl prețioasă contribuție 
0 milioane lei. Acestui obiectiv. i se 
subsumează o scrie de măsuri ca re-

► . t. ; h-‘ i"1

la propășirea economlco-wtctală a 
țării.

,ț(

4

:«w:. i’-
A

peste plan, în- prime!» 7 luni ale 
anului, insiimlnd pesta ■ -18 milioana 
lei. Acestarealizări silit o■ măr
turie -a Itotfirlra. cu care 'oaMenli 
muncii din unitațliâ industriale au 
răspuns vibrantei, diemărl a partidu
lui dc a realiza cincinalul Înainte de 
termen. j

, Indicațiile cuprinse'in-rapor
tul prezentat: ,1a’ Conferința 

0 Națională n‘partidului de to- 
varftțul Nicblao Ceausescu au 

avut darul să mobilizeze toalo colec
tivele din l&dușlrla județului pentru 
Valorificarea pe b treaptă superioară 
a imporiametor rezerve Interne de 
«Ire dispune fiecare unitate. Pornind 
de Ia aceste valoroase indicații, biroul

i-

un Înalt simț de responsabilitate șl 
dlsccrnămlnt. Ace-sten slnt da altfel 
principalele deziderate de ta caro 
a plecat biroul comitetului județean 
de partid atunci cînd a stabilit pro
gramul^ de: activi tale privind orgarii- 
xareâ Ijl ilKHwrar&i 'ffil’unSrflHi’jgl^ ■ 
berale,alp ^dnnrenllor'.țrțmțclE.car&^jj ’ ■ 
avut,-loc recent' în n unitățile‘eeono- 
micc. . . J

Vreau să precizez că de pe acum 
atn trecut la fructificarea rezervelor 
amintite. De fapt, la ora actuală, în 
toate întreprinderile lnduelrtale din 
■județul nostru slnt stabilite măsuri 
concrete, a căror aplicare va contribui

Comitetului Județean do partid Brăila la realizarea streinilor de plan im 
a stabilii un program cuprinzător de. ■ ;.......................
activitate care e , menit să asigure 
transpunerea in viată a hotărlrllor 
Conferinței Naționale. Din analizele 
efectuate s-a desprins concluzia 
că una dintre principalele re
zerve de creștere a producției ți 
productivității muncii o constituie, 
pentru industria județului nostru, 
Îmbunătățirea nlillzărli capacităților 
și suprafețelor de producție. Pentru a 
sublinia aceste 1 importante resurse

bunătățile ale actualului cincinal, pe 
fiecare an Ih parte. , tn luncile de po
sibilitățile de materializare a lor.

Și pentru a fi concret șl ta aceas
tă întrebare, vreau să subliniez fap
tul că în actualul cincinal plinul 
îmbunătățit pe care ni l-am propus 
să-l realizăm prevede ta producția 
industrială mobilizarea șl valorifica
rea unor rezerve Iriltame care să ducă 
la creșlerea acesteia cu sute de mi
lioane de lei. •

1
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SCHIMBURI PRELUNGITE PENTRU 

A MIJLOACELOR MECANICE

UTILIZAREA INTEGRALĂ

Recoltarea și însliozarea furajelor 
— lucrare agricola dc primă însem
nătate pentru realizarea programului 
do dezvoltare a zootehniei — se află 
Jn plină desfășurare. In numeroasa 
întreprinderi agricole de stat si coo
perative agricole aceasta lucrare a În
ceput încă de acum clteva luni, clnd 
au fost lEslldza'te furaje verzi prove
nite de pe pajiștile naturale, bor- 
ceaguri, lucernă, trifoi etc. în aces
te zile ne aflăm - in plină campanie 
de recoitare și insilozare a porumbu
lui Insămlnțat pe suprafețele desti
nate bazei furajere și. peste puțin 
timp, va Începe strlngerea altor re
surse de nutrețuri verzi șl suculen
te : cocenii tocațl In. prima fază de 
recoltare a porumbului, clnd plantele 
au suculenta necesară, frunzele si co
tatele do sfeclă, culturile duble ele. 
în total, anul acesta cooperativele 
agricole au planificat să insltozeze 
peste 8 milioane tone dc furaje, iar 
întreprinderile agricole do stat aproa
pe 2,3 milioane de tona.

Strlngerea acestor cantități șl de- 
pozitarea tor in bune condiții au o 
maro Importanță pentru hrănlrca ra- 
țlonalâ a animalelor și sporirea pro
ducției de cerne ș! lapte. Este cu
noscut că nutrețurile Insilozata sti
mulează producția do lapte a vaci
lor și contribuie ,1a utilizarea mai 
eficienta a grosierelor. Dar. datorita 

■ ■ conținutului marc de apă șl depre
cierii: calitative' In contact prelungit 
cu aerul, ele nu pot- fi .transportate 
de la o unitate la alta, ceea ce Im
pune măsuri pentru asigurarea lor in 
fiecare fermă, în cantitățile nece-

t

pune masuri pentru asigurare 
fiecare fermă, in cantitățile 

, sare, fevitindu-se situațiile din iarna 
trecută, clnd uncie cooperative agri
cole nu rftmnș fără furate. Totoda
tă. recoltarea si tns'lozsren la tlmn 
gl fără pierderi a furajelor verzi, ca

V ____.__________

șl n celorlalte nutrețuri de vo’um, 
contribuie ja Înlăturarea consumului 
exagerat de concentrate, la reducerea 
prejulul de cost ol produselor anima- ; 
Here. Ce s-a realizat plrta In pre
zent și ce se face pentru a se asi
gura „pășunea de iarnă* a animale
lor. așa cum, pe bună dreptate, slnt 
denumite nutrețurile Insilozata 7 

Potrivit datelor centralizate Ia Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor., plita in ziua de 
23 august a.c. întreprinderile agrico
le de stat au Insllozal 876 mii tone 
de nutrețuri, rcprezcnilnd 40 la sută 
din cantitatea planificata. Rezultate 
mai bune s-au obținut In Intreprln- 

„derlle agricole de stat din Județul
Dolj, in care s-au fnsllozat 48 500 tone 
furaje, adică 72 la sulă din total, 
precum șl in unitățile agricole de 
stat din județul Arad, care au rea
lizat nproape 70 O'JD tone de furaje 
— S3 ia sută din -plan. în prezent 
se lucrează intens la Însliozarea ftir 
rujelor la LA.S.-urlle din Județele 
Constanța. Ilfov,, Timiș, Ialomița, Ga
lați și altele. Este necesar ca în toa
te întreprinderile ogricole de stat să 
se la măsuri pentru n realiza șl chiar 
lispățl sarcina anuală de. insilozare 
a furajelor, spre a so crea premisa 
pentru economisirea nutrețurilor, 
concentrate, concomitent cu realiza
rea unor producții sporite de carne 
șl lapte; la un preț de cost dt mal

, scăzut
Cea mal mare eantliaie de foraje , 

trebuie insilozata In cooperativele a- 
grieoic. în ansamblu, in aceste 
unități s-au Insllozal, pini la 
data, amintita, numai 11 la suta 
din canillățlle , prevăzute ; șl a- 
ccasta din cauză că unele or
gane șl unități agricole nu urmă
resc cu perseverență ca această lu-

a

? » : ; r. ,4,
crare sl se desfășoare ritmic, po
trivii graficelor întocmite. Că este 
posibil să se facă mai mult o de
monstrează experiența multor coo
perative agricole undo se lucrează zl 
Șl noapte la insilozare. într-o se
rie de unități agricole cooperatiste 
au fost realizate cantități impor
tanta dc scmlsiloz din lerouri. trlfo- 
lieno etc. în acest mod, cooperati
vele agricole din Județul Harghita 
au insitoznt 43 f®0 tone nutrețuri, 
reprczentlnd 32 la sută din preve
derile anuale. Cea mnl mare ranti- 
tate de furaje ~ 618 mi! tone — 
este prevăzută a . se insiloza in coo
perativele agricole-din Județul Con
stanța, unde pină acum s-au reali
zat 140 0OT tone. In acest Județ, di
recția generală a agriculturii a or-

Ș vw—» ...» n ' H <-» rt 8 vÂ 0 B ă Z-I.W T. «l.'l 83 nganizat campania de insiiozare mai 
; din timp, dar șî aici se resimte In

suficiența mijloacelor mecanice. 
Combinele de siloz, 
vrate de Intreprindi

__ ■ mecanice, 
care trebuie II-

..„„■c-—,r...Icroa do .mașini 
și utilaje din Medgidia, nu au ajuns 

. Încă in cooperativele agricole, deoa
rece forurile de resort nu nu luat 
măsuri din limp pentru a corela 
planul de Insilozare cu capacitatea 
de recoltare șl tarare. Cantități mori 
de furaje au prevăzut să insilozeze 
ți alte județe : Ilfov — 574 mil tone, 
din rare pină acum s-au realizat 
abia 8 ia sutăTimiș — 430 mii 
tone, din>■ rare .s-nu InsltozaL 9 ta. 
sută. Asemenea decalaje mari, intre 
cantitățile prevăzute și cele, reali
zate .efectiv se înregistrează si in 
județele Ialomița. Teleorman. Brăi
la, Arad, Buzău ele. în aceste iudele 
șl tn nllclc. dc’I campania do Insl- 
tozare se află iu Inroput. graficele 
întocmite nu so respectă in loate 
unităț'Ic. O ntaie situație trebuie 
să îndemne in măsuri practice, ne-

A
D,

Muncă

«sisffia*
îs

, ' ' . - ’ " ' 4 h'
iniensâ pentru Insilozarea furajelor la I.A.S. Slobozia, judeful 

Ialomița -

tint o serie de măsuri, Intre care' 
întocmirea de planuri de lucru ope
rative pe fiecare fermă de taurine, 
de grafice de Insilozare ps zile, cu 
termene și răspunderi precise. Tot
odată. s-au stabilit măsuri pentru 
redistribuirea utilajelor Intre coope
rativele agricole, In funcție da ne
cesitați. Spre exemplu, de la coope
rativa agricolă din Codlea. caro are 
de iosltozat 1893 tone furaje, cale 
două combine tip C.S.U. vor fi trans
ferata la coopera ii va agricolă CriEtlan, 
care are in plan să Insllozeze 4 030 
tone de nutrețuri. Cu minuțiozitate 
șl spirit de dlscernămlnt au fost 
analizate problemele referitoare In 
insilozarea furajelor și măsurile , 
pentru urgentarea acestor lucrări și 
in alte județe. . ,

Esențial este ca. pretutindeni, mă
surile stabilite oă fie Întocmai apli
cate. aă se asigure controlul in fața 

'■ locului asupra modulul in care se 
respectă tehnologia de Insilozare. 
regulile care condiționează calitatea 
nutrețurilor, goneralizîndu-se me
toda Insllozării Ia sunrafațn solului 
pentru a șe evita cheltuielile Inutile 
de muntrÂ Do aceea. In aceste zile 
este absolut necesară prezențn per
manentă a specialiștilor In clmp și 
In fermele zootehnice, pentru n se 
impulsiona ritmul recoltării furaje
lor șl n se asigura insilozarea lor Ln. 
dt mai bune condiții.

C. BORDEIANU
J

Intlrzlate, pentru asigurarea allozu-, 
lui necesar fiecărei ferme zooteh
nice.

Pentru intensificarea ritmului in- 
sllozăril este necesar să se organi
zeze munca in schimburi prelungite 
sau In două schimburi, acordln- 
du-se prioritate măsurilor pen
tru punerea Ia punct a mijloace
lor de recoltare și tocare a fu
rajelor. Important este sâ fie uti
lizate la Întreaga capacitate toate 
combinele dc siloz, să se adapteze 
și să se utilizeze combinele de ce
reale reformate pentru recoltat șl 
tocat furaje. în marea majoritate o 
cooperativelor agricole exista tocă
tori mecanice — mijloace cu o pro
ductivitate nu prea mare, dar prin 
utilizarea cărora so pot loca mari 
cantități de nutrețuri dacă so asi
gură repararea șl folosirea lor pe 
Întreaga durată a zlleî-luminâ sau 
chiar șl noaptea.

în cadrul unor consilii inlcrcoopo- 
ratlsle nu fost analizate problemele 
legate de desfășurarea ritmică n în- . 
sl!ozării furajelor, po&ivlt grafice
lor întocmite, s-au stabilit mărorl 
concrete de Întrajutorare; Intre coo
perativele agricole, concentrlndu-se 
cele mal multe mlj’oace meranlee 
In fermele cu efective mari de vaci 
dc lapte sau taurine la inirășat. în 
județul Brașov, planul Inlț’al do In- 
slloznre n fost majorai ' In 143 mii 
tone. Concomitent cu aceasta, di
recția generală a agrlculluril n ini-

<■ ! z ?B B B ■
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Oradea să se ștanțezo 
■Melea dc fete pentru 
încălțăminte. Apoi să 
fie trimisă la Morîțli!- 
ta pentru a fl cusută 
și din nou, trimisă ia 
Oradea pentru a intra 
în fabricația. Totul, 
după binecunoscuta 
zicală: „De ce simplu,! 
dnd se poate și corn-' 
pllcatCu alte cu
vinte, toată ziua, tot

, este ' splendid, cu in-
' călziro centrală șl cu pielea do fete pentru
* multă lumină. Numai Încălțăminte. Apoi să
• că sta nefolosit. Anț
• de-a rindul aici nu
I lucrat peste 400 dc
I oameni și acum • nu
. mai lucrează nici
. unuL De ce 7 Nu e-n.

holArîf încă ce anume'
1 să se producă. Unii
> „ au susținut ca In ve- ...—----
‘ chea clădire să se ■ vlntc, toată ziua, tot
> monteze o linie de In- pe drum, pe drum...
1 câUămlnte. A fost «1 beneficii niclde- 
ț' vorba apoi (pe dnd' cum I Pentru că, ln- 
I fabrica aparținea dc călțămintea, atlț da 
. Combinatul de piele ' muit purtată pe dru

gi încălțăminte O:?,- muri, iș! va toci
’ dea) ca aceasta să se1 pingelele încă Înainta
* transforme lntr-0 In- do a 11 Încălțată.

: Cu paiul in gură...
> în comunele Gh. I^zăr situația este a-
> Lazăr șl Gh. Doja, din semănătoare. Pe om-
( județul Ialomița, se bele șantiere se Jnre-
. află in cura de con- fiistrează lipsuri ce „se
. ;atrucțlc importante o- ’ raportează" de la o

bleetive destinate eres- Iurta la alta, fără să
1 terii producției da se ia măsuri hotarito
> carne. Mal exact se
> construiesc complexe
» Intarcooperntisto pen-
( tru creșterea porcilor,
( la care slnt asociate

numeroase cooperative 
agricole din Județ.

1 Așa cum este firesc,
1 cooperativele agrico-
i le asociate, caro nu ln-
> vestit Însemnate sume
i de bani pentru ridl-
, cârca Complexelor a-

mlntlte. așteaptă ca 
ele să fie dale In

1 funcțiune eu Intreagn
1 capacitate sL„ să a-
i ducă venituri.
, Plnă in prezent Insă, 

’ din planul anual au 
fost realizate doar o 
mică parte a lucrări
lor. La Gh. Doja, din 
volumul de lucrări

1 prevăzut pe nnul In
i curs nu s-a realizat
: nld un sfert. Inr oe
i șantierul de la Gh.
i :

pentru înlăturarea lor. 
înlruclt ambele obiec
tive trebuie să intre In 
funcțiune plita la sflr- 
gi tul acestui an, se 
pune Întrebarea : cum 
r,'e vor ■ putea adăposti 
animalele dacă halele 
nu au gata elementele 
esențiale de dolațle, 
iar undo nici măcar 
nu au ajuns ta acope
riș ? ■ Vara, mai trea- 
că-metirgă, animalele 
cresc și in aer liber, 
dar iama ? Se spu
ne că atunci clnd pre
simte Iarna, porcul 
umblă cu paiul In 
gură. Dc data aceasta 
o face ca să fie luat 
In seamă de către con
ducerea Trustului da i 
construcții industriale 
București — Grupul 
de șantiere Sloboda, 
executantul lucrărilor.

Saramurică
fără ardei iute ?

3

i

1 Pe l 1C0 ha din fos- 
, ta baltă Suhala, jude

țul Teleorman, s-uu a-
1 menajat o crescătorie
1 fi o pepinieră pentru
1 ■ pește, care trebulo să 
1 producă In acest nn
, fS'O tone crap de con

sum și 130 tone puiet. 
Tehnicianul Nlcolne 
Buxbaum șl pescarii 
din fermă se strădu
iesc să (depășească 
planul ta crap, dar . 
cu puietul mal că slnt 
gata să ' ' 
apă. Din 
T.C.I.F.-3 
executat 
evacuare 
nele de 
cu peste 
sus decît prevedea 
proiectul. Astfel, res
pectivele canale de e- 
vacuare nu-s In rea
litate dec.it canale 
de.. serhl-evâcunre. 
Din această cauză tre
buie folosite moto-

intre ta
ce cauză ? 
București n 

. canalele de 
de Ia băzi- 
reproducere 

20 cm mai 2

pompe. cheltuielile 
producție cresc, 
plus, pierderile 
puiet, numai din a- 
ccaslă cauză, fie ridi
că la 20—23 la sută. 
Problema, spun unii, 
a fost „frfimln- 
tnlâ“ chiar ta Suhala 
de. către reprezentan
ții constructorilor șl <
col ai proleclanțllor 1
O.P.C.A.) . — poate ,
chiar ia o ciorbă pes
cărească din puietul 
prăpădii. Nu s-au în- 1
țeles însă. deși, cu 1
toții, nu același for de '
resort : Ministerul A- 1
griculturll. Industriei ,
Alimentare și Apelor. ,
Problema nu ponte fi 
lrisă ■ pusă 1a gara- .
mură.

Șl, în orice c-.z. o sa- 
ramurlcă bună nu se ,
poate face fără ardei ,
iute. Chiar foarte .
iute.

da
In 
de

î J

realiz.it
reallz.it
nuracrpa.se
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Cel mas mare

— Recenta Conferință- Nâ(io- 
nală a partidului nostru a fă
cut o amplă analiză a modului 
de pregătire a forței de muncă 
prin rețeaua Incfitatnlniulul da 
toate gradele, alrăgind In mod 
deosebit atepția arupra unor

unul număr sporit de muncitori 
calificați necesari agriculturii ți* 
industriei alimentare șl. In spe
cial, pregătirea unor muncitori In 
meserii de tip industrial ne-a 
determinat să ■ organizăm, fnce-. 
pind cu'anul 1970, cursuri de scurtă 

deficiențe serioase de -orpani- durată — cu scoatere rau fără scoa-
zare ■ și desfășurare a legăturii icre din producție. Astfel, In anul
cu practica, cu viața, a invâțS- 
mintului în general și ' a celui 
profesional și tehnic in parti-

■ cular. Vd rugăm sd relevați 
principalele măsuri 
le propuneți pentru 
mal striata corelare 
mlhtulul profesional cu' cerin
țele da cadre ale', agriculturii.

— Pentru asigurarea unei pregătiri 
corespunzătoare a muncitorilor califi
cați necesari .agriculturii, Industriei 
alimentare" șl gospodăririi apelor, ra
portul prezentat 
ia Conferința Nâ-" 
țlonata a partidu
lui ți recoman
dările făcute, do ■ 
tovarășul Nlcotae 
Ceaușcscu' — cu 
ocazia deschide
rii expoziției 
„Pradtlcă ți crt dr 
tivitele in Invă- 
țămlnt”, lâ 14 ljțs ■ . .
Ile 1972 — conslllufe pentru noi 
un sprijin ■ substanțial In lumina 
acestor recomandări, acordăm o 
atenție deosebită, in primul rlnfl, 
.Îmbunătățirii planurilor de lnvăță- 
mlnt, In sensul ca ele să corespundă . 
mal bine cerințelor dezvoltării ac- ‘ 
tua.10 șl de perspectivă a agriculturii, ’ 
caracterului Industrial din ce in cp 
mai pronunțat ăl tehnologiilor agri
cole șl Înlăturării spetitlcuîul sezo
nier nl muncilor agricolei Referitor In 
lipsurile sesizate la Conferința Națio
nală, trebuie să spunem că ți șco
lile din sectorul noslni au fosl defi
citare la capitolul formației practice, 
concrete a elevilor, nu le-nu asigurat 
Întotdeauna- pregătirea corespunză
toare pentru ca după- absolvirea 
cursurilor să se poală Integra.Imediat 
în producție. Pentru aceasta. In 
planurile de Jnvâțămint - ale școlilor 
profesionale vor fl. cuprinse numai text s-a procedat cu discernămlnt ta

, acele discipline do cultură generală revizuirea nomenclatorului, de tne-
șl de specialitate care asigură cunoș-

modernizării agriculturii sar- ’ 
cinfi tratata de hotărirca Con
ferinței Naționale a P.C.R. ?

—1 Sarcinile mari' șl deosebit de im
portante ce revin agriculturii In cin
cinalul In curs — și In perspectiva 
apropiată 7- Impun asigurarea unei 
forțe dd'muncă cu o toarte bună pre- ... .... ...

Dupd patru ani, sule de mi
lioane de olimpofili și-du reluat 
locurile In fafa televizoarelor. 
Cel mal mare spectacol sportiv ' 
al tuturor , (impurilor ne intră 
astfel în casă, de citeva ori pe 
zi. Dacă te alndețti bine, econo
misim. pe neștiute cheltuiala șl 
alergătura de care au parte, din 
belțug, fericltii spectatori de la 
fața locului... Șl apoi, dacă noi 
nu vedem chiar tot ce văd ci — 
rnd gindesc la ambianța, Ia cu
loare, la miile de amănunte cu 
neputință de „reprodus" — nici 
inversul situației nu-i mal puțin 
'valabil. De pildă, elfi au putut 
vedea acolo — la „Sporlhallc" 
— gestul decolai al gimnastei 
engleze Mudridge, dacă nu 
md-nșel, după un exercițiu la' 
sol tndeîiina aplaudat ? Sau e¥" . 
presia eruberantâ a italiencet l 
Marchi, 'concentrarea olandezei A 
van Gerusen,, entuziasmul gim- y 
nastelor poloneze la încheierea 
evoluției — într-adecăr excelen
tă — a coechiperei lor Ma- 
traszer.:. ■ ■

Camerele de luat vederi ne
' introduc în culisele acestui uriaș 

speetacol-concurs ; unghiul re
dus, concentrat, sub care nl se 
'oferă dlncrsele episoade, 'arc a- 
vahlafele (și dezavantajele) lut.. 
La box, superioritatea apb.-1'’ 
râtului este absolut evidentă. ‘

■ Luni dupi-amlază, prima reu
niune a semigreilor ne-a oferit 
numeroase momente fierbinți, 
pe care ochiul TV le amplifica 
plrid la Incandescență. »Afi re
marcat, desigur, ceața din pri
virea lui Thega, după cumplita 
dreaptă a Bilanțului Russel; ați 
aplaudat, sint sigur, gestul ceho
slovacului Kral, care aplauda el 
însuși, la anunțarea deciziei, pe 
fnvinpâlorui incontestabil Janusz- 
Goriat... Ați mai putut observa 
cit de alunecos este ringul din 
lloxhalle — probabil o reminis
cență a fostului patinoar — âjl 
remarcat, poate, mulțimea figu
rilor feminine; juvenile și surl- 
zâtoare îndeobște, in toiul unor 
schimburi de lovituri care mă 
clinteau parcă șl pe mine, spec
tator instalat comod In fotoliul 
din fața micului ecran... Mi-gm 
zis‘că femeile zimbesc galeș, ih 
asemenea împrejurări,. conslde- 
rlnd că asistă-la un fel de turnir 
sui generis intre cavalerii dispu- 

. tei cu" mânușile din piele de 
capră. Aceștia, In fond, Iuțită 
pentru a cuceri favorurile per
soanei feminine — persoană 
ipotetică, e drept — Insă, oricujn, 
figura centrală a acestor două 
săptămini : Olimpia, patroana 
multimilenară 
spectacol.

Icre din producție. Astfel, In anu. ______ _ ...___________________ _
1971 s-au pregătit prin această for- gătiră profesională, capabilă să răș-
mâ/de .invățămlnt . aproape' .90OM. - pundâ exigențelor, . unei . agriculturi
muncitori, din; care 29 MO fără scoa-’’ moderne șl In plină ; dezvoltare. s A-
tere din producție. în anul 1072 s-a ceasta se va' realiza, In principal, prin
prevăzut-școlarizarea prin această Întărirea legăturii școlilor -profesio-

2 nale cu unitățile de.producțle In care
muncitori, din'; rare, 10 OM de'meca- stat jiilUzata .tehnologii moderne. Pp
nlzatorl. Concomitent, am organizat a.ceăslă linie, ministerul nostru va
Instruirea tuturor lucrătorilor per- IntreprlndtLJn continuare; 0 serie de
nian'ențl din agricultură, Inclusiv «i măsuri caro să ducă la o legățură'mai
Unul număr Însemnat de cooperatori strlnsă Intre școlile profesionale , șl
In conducerea tractoarelor' șl. mlnul- unitățile agricole ti do Industrie aii-.

---- meritară care le patronează, mer- 
glndu-se plnă lâ integrarea, acestor 

școli In Între
prinderile . res
pective.' ’ școala 
devenind ‘ o secție 

’a'unității de pro-, 
bucile pe lingă 
care fimcți(jn.ea- 
ză. ’ în acest mod 
se vor crea, pe 
de o parte, cele 
mal* bune eo'ndl- 

, ții pentru ca e-
li:vl: să lucreze direct * In ate
lierele- și secțiile întreprinderilor 
și în paralel să participe și ia pro
cesul de Invățămlnt din țcpalfl, tar 
pe de altă parte, cadrele -de specia
liști din întreprindere — Ingineri țl 
maiștri — vor putea participa direct 
la Instruirea teoretică șl practlcă a 
elevilor. De-asemenea, va crește răs
punderea- unităților de producție in 
formarea viitorilor muncitori califi
cați, prin dezvoltarea bazei tchnlco- 
mnteriale a școlilor șl dotarea aces
tora cu tractoare, mnșini-unellc, ma
șini agricole, utilaje și aparatură 
corespunzătoare nivelului tehnic, al 
agriculturii șl Industriei alimentare.

— Vd propunefi ca ' ministe
rul sfi intfircaicd seu si Im- 
hunfi(â|cajcd ’coptroJ-jl asupra 
activilățH școlilor in subordi
ne ? Cum anume 7_.

-- între-MInlstcrcl Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor țl Mi
nisterul Educație! și învățămtrilulul 
există o strinsă colaborare, concreti
zată prin consultarea largă șl reci
procă privind elaborarea tuturor ac
telor normative de Urile, a diverselor 
planuri de acțiuni, organizarea șl 
dezvoltarea liazol materiale pentru 
Instruirea practică a elevilor, precum 
și asupra Îndrumării țl controlului 
unităților școlare. în acest sens, prin
tr-un. ordin comun al celor două mi
nistere, Inccplnd cu anul 1972 am În
ființat-un'corp de Inspectori melo- 
tlișll de Invățămlnt teritorial ^'‘din
tre directorii de școli ."cu ■experiență 
șl' grade didactice — atigurtad' aslfeT 
îndrumarea țl controlul mal înde
aproape a! școlilor de pe teritoriul 
repartizat.

Convorbire conjemnatâ de 
Floriei DIMJJLF.SCU

zare ■ și-desfășurare a legăturii

mintuliii in general' și a celui rriă de -Învii
"" : ’ - roundțdrl,; <__ _______ JBL_, ,

—... tere din producție. în anul 1072 s-a ceasta se vai reali
nrlndpalele mfiruri pe care vi prevăzut-școlarizarea prin această

.J,. J a; asigura formă de pregătire a circa 50 000
. sirlnsa corelare a invăță- muncitori, din'rare, 10 (MM) do'mecn-........ —/-_>—. « . nlzatorl. Concomitent, am organizat;

înșiruirea tuturor lucrătorilor per- |ntreprlnde..’ln continuare, 0 scrie de 
riian’enți „din agricultură, Inclusiv, a “* —‘ - >-_«.—»■—>
linul număr Însemnat de cooperatori, 
In conducerea tractoarelor’ șl. mlnul-, 
rea mașinilor $1 agregatelor, cu care 
este dotată agricultura.■ p

■
>■ X" '/■ ■ <■'. .•- '■ '• 'W = ■’ ■' ■'

No răspundo tovarășul Angelo MICULESCU, 

ministrul agriculturii, industriei alimontaro și apelor
i L':

■:
1 .t-- - ■ c ■' ‘

— Cum ați acționat pentru 
eliminarea specializării înguste 
a elevilor — prevăzute în no
menclatorul meseriilor — și 
pentru lărgirea orizontului tor 
de cunoștințe profesionale 7 

. ■ î1 b ■'
— Au fast șl ta noi cazuri tind, ta 

planurile de școlarizare, unele mese
rii au fost In mod ncjustlficat diver
sificate, clnd s-a mers spre o spe- ' 
clallzare Îngustă ă viitorilor mun
ci torL.Tlnlnd seama de indicațiile date,' 
organele de specialitate din ministe
rul nostru, împreună cu Ministerul 
Educației șl Invățâmlnțulul .lucrpază 
In prezent ta un studiu care urmează 
să stabilească un program de mftșurl 
Imediate șl do perspectivă "pentru 
Îmbunătățirea In continuare n lnvă-s 
țămlnlulul profesional agricol șl,|de 
Industrie alimentară. Tn . acest con
text s-a procedat cu disccrnămlnt ta ■_-- -------- * - --- ™1™a-------- 1..I'

___ ___ __ ___ _ . .. serii pregătite .prin școli profesionale 
tințele generale specifice profesiunii. țl licee de specialitate, In vederea 
Cursurile .teoretice la unele meserii eliminării specializării înguste și co- ,
— ea, do exemplu : mecanic agricol, masării unor meserii lnrudite-pe pro-
mecanlc utilaje pentru Îmbunătățiri file mâl largi. Dacă in, vechiul .no- 
funciare — urmează să se desfășoare 
în perioada de iarnă timp de “ ' 
luni, Iar în restul, timpului tie vil vor 
participa, in cadrul practicii do 

din divcrsele campanlL Introducerea 
pe scară tot mai largă a» mecanizării 
Jn procesele do producție agricolă

i

Dacă rezultatul Iul Dan luga a 
constituit pentru toată lumea o sur
priză, ta schimb 'medalia de bronz 
cucerită de bucureșteanul Nlcotae 
Rotaru, binecunoscut trăgător ro
man, n-n mirat pe nimeni, nici p-e 
autorul performanței. Dimpotrivă, 
Nlcolae Rotaru se arăta parțial ne
mulțumit, fiindcă se pregătise stă
ruitor, era In formă șl se simțea in 
stare să aspire chiar ta primul loc. 
Trăgătorul român la această probă 
pretențioasă de ® de focurl-culeat, 
cu armă de calibru redus, participă 
pentru a Datra oară ta Jocuri (1P4TO— 
locul XXIV ; 1MM -fo locul V ; 1988 — 
locul IV), tar pretențiile ți exigențele 
față de sine Însuși slnt de .înțeles. 
Totuși noi, cei din tribune, n-avem 
decit sT-1 felicităm călduros pe Ro
lan: pentru ac^nstă medalie, fie ea șl 
de bronz, adică cea'de-o' noua meda
lie olimpică, in șase ediții nleJ.O.,pe 
care o aduce Unii In /patrimoniul 
sportului românesc. Exprim, de ase- 
menea, o dorință specială a Iul Ro
taru de.a-1 felicita șl pe această cule __ _______ „
pe noul campion, ij Ho Jun — pri- Cine’
ma medalie olimpică de aur pentru 
R.P.D. Coreeană — precum și pe n- 
mertcanul Victor Aucr (medalie

corespondenta
TELEFONICA

argint), pe care trăgătorul nostru II 
considera anterior drept principalul 
favorit al probei (înainte de concurs, 
Auer reallza.se 609 din 600 posibile I).

Dacă veștile de ta tir sint bune, In 
schimb sporturile pe echipe dezamă
gesc pe susținătorii tor. Tocmai am 
asistat ta meciul do volei România— 
Japonia, meci In care adversarii ric-au 
lichidat In doi timpi șl trei... seturi 
(15—4, 15—5, 15—6). Ce' vă pot spune 
despre această partidă In care, după 
cum lesne se poate constata, n-a 
existat pe teren decit o singură echi
pă. Să vă apun că nu aceasta este 
adevărata valoare a formației noas
tre T Și că. de fapt, psihic ea a in
trat pe timpul do Joc dinainte in- 
.1.™, ? Cine Insă dintre suporteri va 
accepta o asemenea explicație 7 Cine 
nu se va întreba pentru ce§T 1 
pus încă ta punct o formație

puțJn labilă moralicește T Fiindcă In 
definitiv oscilațiile extraordinare ole 
echipei sini binecunoscute de mulți 
amatori de volei de ta noi din țarth 
La cele de mai sus adaug totuși, 
spre știința cititorilor șl formarea ju
decății lor asupra valorii turneului, 

' că echipa Japoniei, deși bine pregă
tită, nu este nici pe departe Invinci
bilă, dacă împotriva el se

Imerite, -
și echipa României, dar, proba- 
e uitase In arsenalul de acasă

MATEI CALINESCU:

M A

i

«9

zlțll teoretice In 
narai nii o face o altă 
poziție /teoretică, ci o-

Marx Spitz — In frunte, ca Întotdeauna
Telefoto : Agerpres

TV : £ .Jmprrcnă-
Iași-timp, acest de
ntara ' conține . In el < 
1nșuti echivalarea ac-

m fluture (masculin) : 1. Mark Spitz (S.U.A.) 
mondial șljtllmpic ; 2. Gary Hall (S.U.A) 2:02,88 ;

și olimpic ; 2. Korndla
3. Vldall Lynn (S.U.A.)

ațlonnlulul.
- ' ■ Urmlnd istoria con-

1 cărții beneficiază . științei poetice . mo- 
Inlroducerea a trei derne. ldeea care stra-

__ „1. Dacă in. VhMML -
__ menclator al meseriilor, figurau , 23- 

do 3—4 meserii In care.se pregăteau munci
torii necesari sectoarelor noastre de- 

t_________________ _ : pro- activitate, prin1.comasarea meseriilor
ducțîe,' direct La lucriuile agricole ' Înrudite s-au ffl&t propuneri pentru 

■ ’ " • ■ . cuprinderea In nomenclator.a 13 mc-
.1 serii complexe. Exemple concrete de 

,________    a . comasare a unor meserii Înrudita
necesitat o creștere a numărului de morar — sllozar, brutar — preparator
ore afectate acestei dlsdpllne. Pro- produse făinoase șl pro^duse zaharoa-
gramele școlare de tehnologia mese- se, vlnlficator — preparator de bău-
rlcl au fost îmbunătățite, induzin-, tur! alcoolice șl răcoritoare, operator .
dif-se'Tn conținutiilj'lor șl "Cunoștințe) la fabricarea berel, ipirttuur, ahiildo-
. .. .. riului. șl .dcxtrinel, preparator,inczc;

ltțrliMconserve, semlconscfve r.rdin, 
came țl preparate culinare, prepara
tor conserve legume, fructe șl pțșțe, 
mecanic utilaje de construcții țl Îm
bunătățiri fundare etc.

— Cum eoncepeft pregătirea 
forței de muncâ pentru nevoile

riei, au fost Îmbunătățite, induzin- 
dtf-se" In conținutul,lor’ șl "cunoștinței 
fie .lăcfltușerie, sudură,elMțtțlqlteltț 
ele., pentru a asigura o-pregătlre'mal- 
largă elevilor șl a-l pune In “situația 
să poată rezolva singuri o seric de 
lucrări legate de Întreținerea ți re
pararea tractoarelor,.utilajelor. Insta
lațiilor țl mașinilor agricole. ■

Necesitatea asigurării Imediate ■ a

NOTE DE LECTURĂ
* •. ■

PROGRAMUL I

t(M Ucichtderea emisiunii. Telex.
»,«3 Clir.ee și Joo do "po Valea l 

Blstrci. interpretează sn- ’ 
.lA-.nuîul artistic si Clubului l 
muncitoresc 01 Centrului si- ’

Apariția ttnel noi 
ediții a .„Conexului 
modern de poezie* 
(prima ediție 1970) nu 
e un simplu act edi
torial, repetitiv, menit 
să satisfacă nevoia de 
informare ți edificare

țfolpse'SC. 
armele nimerite, pe care de altfel le 
avea ți echipa României, dar, proba
bil, le uitase in arsenalul de acasă 
din satul olimpic™

O situație oarecum asemănătoare o 
prezintă echipa de polo precum ți, 
parțial, echipele (feminină șl mascu- 
llnâ) de gimnastică. Cu privire la a- 
cesiea două din urmă na constatat, 
comparindu-le cu realitatea din gim
nastica olimpică, deci cu formațiile 
fruntașe, că valoarea șl, mal ales, 
perspectiva lor au fost .supradimen
sionate; Aici, la Jocuri, gimnastele de 
ffuata slot tinere, chiar foarte tinere, 
.(echipa noastră nu se constată ca o 
excepție, nici nu este cea mai IInării 
ca medie de vlrstă). Elo se disting 
printr-un complex de aptitudini și 
prin execuții aproape .impecabile, 
fapt ce dovedește atit calitatea selec
ției cit țl a h-jitruirli.

Despre turneele de box țl do lupte 
libere, turnee aflate abia în fazele 
preliminare, vom avea timpul să moi 
discutăm. Deocamdată trebuie arătat 
că Ia ■box sint foarte puțini „turiști* 
(poreclă dată, In 'cercurile pugllistlce, 
celor slab pregătiți șl lipsiți de ta
lent). Am văzut meciuri ta 5 dintre 
cele 6 gale ale primelor două zile și 
)M>1 afirma de pe acum că nivelul 
turneului olimpic este cu mult su
perior unul campionat european, re- 
mnrclndu-se cu deosebire Interven
țiile pe ring alo unor boxeri din ci
teva țări asiatice, americani ți afri
cani. A produs senzație eliminarea 
venezuelennulul „Morocho* Rodrl- 
guez, campion olimpic ta categ. semt- 
inuscă, acum înscria sub un alt nume : 
Francisco Brito. El a fost învins prin 
k.o. In repriza a doua de australia
nul Dennis Atan Talbot. Totuși, am ! ....... 
de meciuri

muscă, acum înscris sub 
Francisco Brito. El a to_. ...__ ,____
k.o. In repriza a doua de australia
nul Dennis Alan Talbot. Totuși, am 
impresia că după primele două serii 
de meciuri pregătirea fizică mal 
bună a pugillțtllor din Europa Ișl va 
spune cuvintul.

De la box, de ta gala de aseară; 
prea multa lucruri bune nu-s de co
municat (mă refer Ia pugillștll 
noștri care nu urcat in ring). Ora 
fiind’ înaintată. vreau să comunic 
că Al. Turei a pierdut, 1a Umilă ea 
aă spun așa, In fața spaniolului Ro- 
driguez. Nici Victor Zilbermnn n-a 
convins, filr.d declarat învins 1_ 
paftidaitu ugondezul Jackson. n"! 
..•.Aiqi»'l.0 .Mlinchgh. canotajului-ica-

In

. , pșfroano
a celui mal mare

Dan DEȘL1U
•lr'tor.1 •r.l .■‘ÎOflw. ■;
’rara 1 P 

mențiuneT fugara'" despre " ctie ’ 
două mascote ale sup-ercamplp-' • 
hllor apel pașnice. Mă giudesc 
ta mustața lui Mark Spitz si la 
cangurul Shanei Gould. Spl'z 
s-a maturizat, Intr-adevăr, c- 
norm do In Mexico plnă azi ; 
podoabă facială reprezintă Jn 
cazul Toll'd „mascota simbolică". 
Shnne, In schimb, este încă mal 
aproape de copilărie detit Șe 
maturitate: acest copil — care 
se Joacă in bazinul olimpic cu 
adversarele și recordul tie j— 
slringe la piept pe podiumul ce 

; premiere cansurul-păpușe, adică 
patria și copilăria el.

I
■ •¥ uiuwajuiWTata?
i dornic i țe-dă importanța cuvenită 

(acest, sport are publicul Iul credin
cios). Dar nu rlvnlizează dtuși de 
puțin cu slalomul nauLic, un sport 
despre care ta noi ...doar se vorbeș
te. Zilnic II urmăresc pesta 39 080 de 
spectatori Înșirați do-a lungul unei 
piste artificiale, un cannl construit 
ca un rlu furtunos de munte. Totuși, 
plnă ta intrarea In scenă n atletis
mului, atenția este concentrată zllelo 
acestea de celălalt corifeu olimpic, 
natațta. Noi, neavînd nici un con
tracandidat ta gloria tai Mark Spitz, 
așteptăm pe mal departe, cu bătăi 
di Inimă, rezultatele™ trăgătorilor 
români.

ni

TIR. Armă liberă, calibru redus, poziția cul
cat : L - LI HO JUN (R.P.D. Coreeană) S09 
puncte — nou record mondial țl olimpic : Z — 
v: AUER (S.U.A.) 5G3 puncte ; 3. — NICOLAE 
ROTARU (România) 580 puncta.

Iată, deci o a doua medalie olimpică pa care 
o-cuceresc trăgătorii români. Performanța Iul 
Nlcotae Rotaru (37 de ani, clubul Metalul Bucu
rești) vine gâ sublinieze o prodigioasă carieră 
sportivă, locul ocupat acum la MOnehers este 
cel mal, bun pe care l-a realizat In cele patru, 
participări olimpice. •

, B

Valerin M1BONBSCU T,

’ 1 i
deoarece la întreceri au fost accep
tați sportiv! din Talvan. în scrisoarea 
adresată Iu! Wllll Dâume, președiri-

, lele comisiei do organizare a celei/''; 
de-a XX-n ediții a J. O., secretar^" 
general al Federației sportivilor d \ 
întreaga Chină, Sun Ciun, ara ' 
printre allele ..După cum este cu- 
noscut, există o singură Chină In 
lume, șl aceasta este Republica Popu
lară chineză. Talvanul este o provin
cie a-, Chinei*.

(Agcrures)

• La cererea a patru federalii na
ționale — cele din România, R. P. D. 
Coreeană, Japonia și Peru — Fede
rația Internațională de volei a ho'.ârit 
să reexamineze problema readmitețll 
federației din R. P. Chineză ca mem
bră o acestui for. Această problemă , 
va fi discutată In 4 septembrie ia 
Mflnchen, In cadrul adunării generale 
a Federației Internaționale de volei. li

Amintim că ofidalitățllo din 
R. P. Chineză au refuzat să participe 
la J. O. sau că trimită observatori,

carurțilc din Otelul lloșu.
Al 7-ien Congres Internațional 1 
de estetică — București lfflTS. 1 
Emisiune do Itadu Cezar. 1 

.,™ Publicitate. ’
10,03 Care do limba engleză. Lec- J

‘,4a a 13-b. (
10,93 Reportaj TV: .Jmprrcnă-, J 

Emisiune. da Carmen Duml- l 
traseu-, ••

10.» Film serial : „Salut Germain". \ 
„De două ori In pericol*. 1

11,30 Jocurile Olimpice de' va'ră - 1
1S7L nezumatul Mim al al zilei l 
anterioare : tir. box. iier.taUon ’ 
modern, probe, de scrimă, l 
lupte libere, fotbal, voiri 1 
baschet, hochei pe Iarbă, polo 1 
înregistrare de la Mflnchen. 1

NATAȚTE • M8
2 : (M;ip|nbu,record. . ___ ___ ,______ , ...
3. Robin Ilackliaus (S.U.A.) 2:03,23. '• 2M m mixt (feminin) :’l." Shane 
Gould (Australia) 2 : 23,07 — nou record mondial....................................
Ender (R.D.G.) 2 : 23,59 — nou record european : 3. VI
2 : 24,05. • I x IOO m liber (masculin) : 1. S.U.A. 3:26,42 — nou record mon
dial șl;olimpic ; 1 U.R.S.S. 3 : 29.72 — nou record european ; 3. R. D.* 
Germani 3 :32,42. • Sărituri de ta trambulină : 1. Mlckl King (S.U.A) 
450,03 p. ; 2. - Ulrlka Knape, (Suedia) 434,19 p. ; 3. — Marina Janlcke 
(R. D. Germană) 438,92 p.

Lupta pentru litiu s-a dr.t Ieri intre primele 12 clasate in concursul 
preliminar (cile 7 sărituri) din ziua precedentă. Sportivele noastre nu 
au participat la finale; Sornna Prelipceanu a ocupat locul 21 (242,61 
puncte), Melania Dccusearfi — locul 27 (232,02 puncte).

SLALOM NAUTIC. o -Canoe simpla masculin 1. Reinhard El
ben (R.D.G.) : 2. Reinhold Kauder (R.F.G.) : 3. Jamie MeEvan (S.U.A.). 
o Caiac simplu (mase.) 1. Slegbert Horo (R.D.G.) ; 2. Norbert Sallier 
(Austria) ; 3. Harald Gimpcl (R.D.G.).

GIMNASTICA : Clasamentul final a! concursului echipelor feminine :
J. — U.R.S.S. 380,50 p. ; 2. — R. D. Germană 370,55 p. ; 3. — Ungaria 

I 368,23 p. Echipa noastră a ocupat locul 6, cu 300,70 p.

REZULTATE TEHNICE. ... i-, ri ■ [

... . . I',,--'
O „Rocade" spectaculoase 

la atletism ,L

fjîilnță poetică. Ba mal
■ț

re-

’ Tenlsirmnul romAn Iile Năstase

O

con-

Iul poetic modern, ca

a- 
a-

ale spiritului, conștUn-, 
ța poetică modernă pe 
care o cercetează au

ivnzlune, Înseamnă da
>t o ■încercare Ja __ ,

statua" existența’ jorltatea^pocțllor cu-

privind ■ poezia mpdor-

tare, Ișl impune de la deamnă la o smgură

ta... .'. unghiului de vlnd, adevărul 
judecata a fcnomer.u- cluzlilor Mic.' și- miu- 

____ ...2................................1 ine aceea că. In crea- 
totalitalc., dnr. In ace- tic. validarea unei no-

aulentltitAțll zlnd să schimbe allt
îikrgintaduî'sa Srtn^ autenticitate de ex-

le teoretice, progra
mele; manifestele etci

nă șl nu poezln ca a- . tel Căllnesxm. ne !n- 

bun început o -Ingus- observație critică orl- 
tare a

8-

ponta

■ ■tlvltății poetice cu pern poetică In’ -tine. 
Importantele activități care hu întotdeauna 

" " ■ ■ . urmează fidel o con;

MUM4UMUU ___ __________ _ î ,mtidt'chiar .opera po- .
a publicului In feno- .torul, ptaalnd arta etică ta tine cantine 
menul s do multe ori poetică In teritoriul principiile imanente 
derutant al artei mo- raționalului. alo ■ unei poetici care
deme, căci „revizui- Urntind itiorla con- —1 -R 
rea* cărții beneficiază . științei poetice . mo
de Introducerea a trei de-ne, ldeeă care tira- 
nol capitole dintre care bale cartea e că poc-- 
iv>i interesant n zia modernă, departe

pot să : confirme sau 
să infirme o poziție 
exprimată ț tîcrellc, ' 
discursiv. Spunem. a- 
ceasla glndlndu-nc 
mal ales la SLluațla 
literatorii române, 
căci dacă peritru mn-

cel mai Interesant a zia modernă, departe 
„Conceptul modern de de a se constitui _ ca 
poezie In literatura ro- eva 
mână*. Acest capitol fapl 
edifică In general asu- a __
pra scopului mal adine unei logici Interne a ropeni tentația teo- 
pe care-1 urmărește liricii, o încercare de retizăril, a ■ profira-. ' ■ <»»!t»'»vw#rwTCTnr,« "i n • î ’ iRRriil'8WÎ •
nnltza unor mari mo
mente literare euro
pene constituite. îii a- ------ ------- . .
cest sens țl .sinteza sa marxism. ■ In nee»j 
anterioară , „C-mIcis-------------•'
mul european* șl 
„Conceptul modern de 
poezie* urmează o 
metodă Ilustrată e- 
xempîar de Tudor 
Vianu, șl anume aceea 
a clarificării" teoretice 
a fenomenelor llterarfl 
românești, ‘ 
continuă r --------JMH
lucraturile străine.

Comparabilă ca In-
$SHt>idSvenltc tiaăto? rra" unu! Timbaj poetic . h’literaturii Ttimârie 

Pji roni su^tode .^^ întind irn- 
Matti Cailnwcu este Uonallsmul si Jottil
dată de modul In caro .p“r.,|f®S {%’Jtanta cl K™toil. Incadrind cer- .
înțelege ®ă abordeze o «tarea. , wollcă 4n ■& Wnfel^ "n^aPr°“- planul ștllnlripr. Bn-

^mtaexltaton : drtlnU P^l autenlldtățll zlnd sărompleșHnten ™_tca umanului înțeles ca o omul, di-șfclumea.
Xlnfodul-se g‘Tna2 Desigur. ™ «erasr
terprclezc doar texte- primare. . tă carte, Matei Că-

..... - ------ înțeleasă In ' ilgoa- ițnescu, nu consider
rea pe care șl-o lm- ră.B fi elucidat, n fl 
pus-o, cartea’lui- epnlzăt, un ‘ fchpmmi, 

in- cj .(âoM- a-1 -fi 'luat In 
discuție, marclnd ne- ' 
cesltatca unei dezba
teri'. nrlncipjalo p-e n- 
ceaslă ierni "

Cezar IVANEȘCU

transformare a 1 
ziel.' do revoluționa- 
rizare n el In 
schimbării propuse.de.
............ ’• 

punct unde ■ poetica șl 
flloxofla timpurilor
moderne se Intllncse 
trebuie să recunoaștem 
actualitatea cărții Iul 
Matei" Callncscu.. Căci 
dacă Marx înainte' do 
a-.gtndi o schimbare 

no u rad leală a lumii cerea ■
/ prlnfr-o Însăși filozofici accas- 

i referință- la tă schimbare, poezia
modernă este caTn- .
sășl subordonată ace-, folosește .mal clarei 
lulașl proces. Căuta- Înțelegeri n unei părți

poe- mulul estetic etc. — 
de la romantism în

scrisul ’ coace — a devenit cn- 
rnclcrlsHcă. In litera
tura noastră nu toți 
marii poeți româhl nu 
simțit nevoia să-și 
justifice teoretic ofta 
poetică.

Dar prin avertiza
rea asupra ■ primej
diilor. care amenință 
demersul ‘ . poetic ac
tual. nelnsoțlt d* un 
lucid' demers teofetje. 
orlclt de paradoxal-ar ' 
nărea, această carte

13,SO Telejurnal. ÎȘ
13,30 — IS.W Jocurile Ollniplce de i 

vară — 1S71 Baschet, volei, I 
gimna-stlcă : exerciții libere. I 
echipe bărbați. ■ Transmisiuni 1 
directe de la MQnchen. ,. I 

lT.îfl Deschiderea emisiunii de . 
după-amtază. Moment folcîo- ș 
si: - ------

17,44 Publicitate.,
ric cu Florica Ungur. . •
• »_ . V. v ■ —- • - • * J

î
i

ț 
V' 

I»,Z< iimi coaeru . . . J
19,SS TeleJ-j.-nti • Marca ’tnlrccere 1

!
*

k 17,43 între atenție... țl ' neatenție, 
i ‘ Jurnal de protecția munctl." 
ț _ Emlriune de Cornirilu Rusu.
I 18,10 Teleglob î Imagini din It. D. 

Vietnam.■ , .
18,33 Jeturile Olimpice de’vară — 

ira. Natalie — Hntie : 1W tn 
liber femei, !« m «pate hflr- 
bap. Transmisiune directa de 
la MCticJieli.

,I»,W HM! de seri.

■cddls'.fi '1<T zi. ■
37,M Oameni țl fapte.lEmtelur.c de

1 Slinlon Dlok.
33,13 seară ;dp teatru ; ..singuri 

martor" de A. S’ I’. Tur -
I’ • ' ■ - « F ; , '

:z,to ,^1 de ore’.
34,30 Jocurile Olimpice de vâră — 

1973. Gimnastică exerciții l 
Ilua-c, muo.hJ, haite- !
re categoria- W kg. inrcgta- 1 
trarir* dft'.Ia ‘Mflnchen. '

I
V

\
r
\
v

It. ________________ _1 masculine se află. In'ordine, Ja- 
. ponta’ (2“srvi ■ t-nco

1282,2!) p).

0POLO PE APA. S.U.A.-
Cuba 7—0, Olanda—Austra

lia 1—2, U.R.S.S.—Japonie H—1, 
Mexic—Canada 7—3, italia— 
Bulgaria 8—5, R.F.G.—Ungaria
3—3, Iugoslavia — România 
8-7 (2—3. 1—2, 2-2, 3-0).

ga GIMNASTICA. După dlsțni- 
““ tarea figurilor Impuse, In 
fruntea clasamentului eclilpelcir

® Surpriza „prâjinișților1
N-a trecut decit puțin timp de 

cind comisia executivă a Federației 
, intema|tona:c de atletism a interzis 

, utilizarea la J.O. a noului tip de 
prăjini pentru sărituri folosite — nu- 

!mai !■■ — de americanul Bob Seagren 
ți suedezul K ell Isakk-on care, de 
altfel, au siabllil cu ele. recent, noi 

t recorduri mondiale. Iată că odată 
1 începute Jocurile, același for revine 
l asupra propriei hotărlri. anunflnd că 
' asemenea prăjini (cu calitâti de ca

tapultase mult superioare) vor fi, 
totuși, permise. Singurii care au „a- 
ptaudat* decicia-surpriză ău fosl .. 
Seagren și lsakkson ; medaliile de 
aur și arplng sint, ca '.și aslpurate.

6gUi. ■ 
fo»

Liftele cancureniUor înscriși la 
probele de atletism oferă unele cu- 
riozltăfl. La aruncarea greutății, 
tpre exemplu, apare numele italia
nului Salvatore Morale, unul șl 
celașl cu campionul european de _ 
cuni 10 ani la...- 4M m garduri. Șta
feta maîcullnă de 4X100 m a Etiopiei 
ar avea In componentă pe cel mai 
bun... nlaratonlst a! acestei fdri — 
Yetneberk Belele (creditat cu 2h 
14 min. S3 rec). Specialiștii așteaptă 
începerea probelor, pentru a se e- 
dlflca asupra acestor „rocade', care, 
deocamdată, slnt privite... cu 
tervd.

libere, 'echipe bărbați, . baite- 
trare tic ' la Mtinchcn.

PDOGBAMUr. II
î n i<2h *

W,C® Teleclnemaleca pentru Uncrci. 
Istoria unei CBpirtlopcro (VII): 

i ' „Cel trei . mușchetari* țl.’.. | 
Max EJrulcr. Emisiune 'de T. 
C-ranfil.

KJt),.Agends'.
11,40 Luminile. rampei. -Tineri In- 

terpre‘,1 : violonistul țjerban 
Liipu, laureat al Concursului 
International de la Vlena 10,3.

I 32,63 Telex 'tebnJcp-țlllnVnc.
1 31.13 Dicționar mutical7<lLstracUv.
1 Litera 3 (prima parte)

[V’7 ; ■ . i .

(285,(S ,p). U.R.S.S.
. H. D. Germană șl 

R. F. a Germaniei (cite 278.40 p). 
Echipa României — locui 0 cu 
265,150 p. Exercițiile liber alese 
au loc asță-șcară.

ma BASCHET. Brazilia - Pe- 
““ publica Arabă Egipt 110—84, 
Italia — Senegal 92-56, U.HlS.S. 
— R.F.G. 67-83, S.U.AX- Aus
tralia 81—55, Cuba — ’Spania 
74-K).

EH VOLEL Masculin : Japonia 
- România 3-0 (13--4,

13—5, 15—fl), R.D.G. - Cuba
3—0, Bulgaria — Coreea de 
sud 3—1 ; feminin : U.R.S.S. — 
Coreea do sud 3—1, R.P.D. Co
reeană — Cuba 3—0.

HTIR. S-n disputat rnanșa a 
doua n probei de talere a- 

runcato din șanț. Pe primul lec 
se menține Italianul Angelo 
Scnlzonc, cu 149 puncte, uimot

de francezul Michel Carrega ți 
italianul Silvano Basagnl (cti 
cita 148 p). Gh. Florescul tota
lizează n cum 143 puncte oeuplnJ 
la egalitate cu nlțl 8 talerlștl 
locul 6. Ion Dumitrescu : 140 
puncte, locul 20. Azi are loc ul
tima manșă.

ra LUPTE LIBERE. Turul n. 
•“* V. Iorga clștlfjâ prin tuș la 
argentinianul Blanco ; Enacho 
Panalt . b.p. Gerrls (Canada) ; 
L. Ambruț b.p. Akers (Austra
lia) ; SL SUngu. meci egal cu 
polonezul Makowlecki : 1. Mar
ton pierde la puncta (a doua sa 
infrlngere) In fața Iul Kwang 
Kwak ; P. Coman dștlgȘ (din 
nou) prin tuș ta englezul George 
Davis : I. Arnpu clsttaă prin 
tuș la Jurgen (R.D.G.) : P. 
Coarnău clștlgă prin tuș ia Pi
neda

Exceptlndu-1 pc Mnrton. toți 
ceilalți . luptători români s-au 
calificat In turul III,' păstrînd 
țans<» ta locuri fruntașe.

ra PENTATLON MODERN.
Ieri a avut loc proba de 

scrimă. A clștlgat sovieticul 
Boris Onlșccnko cu 1 076 punc
te (45 victorii), urmat de An
dras Balczo (Ungnrin) — 1057 
pimcte (44 v.). Jeremy Fox 
(Anglia). In cJMamentuf gene
ral. dună două probe', conduce 
englezul J. Fox (2110 p.).

ALTE ȘTIRI SPORTIVE
ILIE NÂSTASE

A CIȘTIGAT TURNEUL 
DE LA SOUTH ORANGE

In finală : 6—4, 6-4
cu Orantes

__  __ ________________ a 
repurtat un nou șl remarcabil suc
ces, clștlglnd în stil de adevărul 
campion'turneul mternațlonal de la 
South; Orange (S.U.A.). Numai 4G de 

imliuite l-au trebuit pentru a-1 .În
vinge In ■finală pe redutabilul jucă
tor spaniol Manuel Ornat s. țn vervă 
deosebită, Năstnse a clștlgot cu 6—4, 
G—4, lhscrllndu-ți numele pe lista 
clțUgătorllor celei de-a''45-a ediții 
a tradiționalului turneu american. 
In proba de simplu feminin, victo
ria a revenit sovieticei Olga Moro
zova, care a Inylns-o cu 6—2, 6—7, 
7—5 pe compatrioata sa Marina Kro- 
șlna. Cele două jucătoare sovietice 
au clștlgat și proba de dublu. Intre- 
clncl cu 8-7, 6—2, 6—2 cuplul a-

gan. în sflrșlt, proba 
culin s-n Încheiat cu 
rlcanllor Gonzales : 
ner, învingători cu' ' 
compatrloțllor lor Tanner și Mayer

L.IL1U ,uu SJ-----1, V------U-------------- & kupiuii a-

merlcan Carole Graebner—Patti Ho- 
i de dublu mas- 

cu succesul ame
ți Clark Graeb- 
7—6, 0—1 in fața

MECIUL SPASSKI-FISCHER
Meciul pentru titlul mondial <’ 

ț.âh dintre Boris Spasski șl Robe: 
Plsclier — primul actualmente car 
pion al lumii, cel de-ol doilea 
Itingdr ta titlu — se apropie de sfi' 
șlL Din cele 24 de partide ale nv 
ciulul s-au disputat, cum sc știe, 1 
scorul fiind favorabil Iul FJsch 
cu 11—8 ; pentru a deveni câmpie 
acestuia II mal este necesar r 
punct și Jumătate., Referindu-se 1 
partida a 10-n, încheiată dumln! 
spre miezul nopții agențiile de pr 
să nprectază că Spasski și Fisch 
au făcut una dintre cele mal bun 
dacă nu cea mal bună partidă a 1 
din acest meci. Cu toate că s-a !.■ 
cheiat remiză (aste a șasea ■ oa 
clnd cel doi adversari nu reușesc : 
se departajeze), partida a prilej: 
o lupta Inclntătoare, campionul mo' 
dial la țel ca șalangerul său gtrfilu . 
tind literalmente aut In atac, Jl ț- 
In apărare. „Am văzut o luptă fn 
moașă cu arme egale — sublinia; 
comentariul agenției „France. Pre.' 
se* — demnă de un campionat mon 
dtal*.

Partida a 2®-a va avea Joc aslfi- 
seară, prima mutare —' cu albei: 

urmlnd să o facă Fischer.

reallza.se
care.se
Clir.ee
propuse.de


(M3: îl;

eroilor luptei pentru libertatea po
larului și a patriei, pentru socialism.

l’

FLACARA

între 4 si 9 septembrie în țara noastră va avea !oc

(Agcrpres)

cu

nidi

i

OMAR SHARIFF în

l|
S

■ ‘payTd’ 
președintele Consiliului Națlo-

al AffCrpreS,a ;fteut o ..'expunerp In 
cadrul Căreia s-a referit la 
coordonate soclal-cnlluralo

al Consiliului Nțlțfonal ai
' preje-

*
delegația Partidului 

Marea Brltenie a-ffl- 
Minlsterul Afacerilor

‘I®»,î J; 
; te;I,

moarte» t
; 17,43; M.
Bursa j 

13,13; i»; a9,u.

ROMÂNIA-FILM prezintă pe

CÂLÂREr/I

a împușcături po portativ n GRA
DINA LIRA — SJ.
O Fan (an la Tulipe : GRADINA 
V1TAN — 20.
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sovieto-română
In luna va apare

Luni, B-au deschis! In aula Uni-. 
versliâțll din București, lucrările co
lul de-al VII-)en Congres internațio
nal de Estetică. Prestigioasa mani
festare științifică se deatășwiră rub 
Înaltul patronaj al președintelui 
Consiliului de Stat nl Republicii So- __ _____________ „___
clallște România, tovarășul, Nicolae = tică-filozofie-socletate* (Helmut Hun-

■ gerland—S.U.A.L
în după-amlaza primol zile a con

gresului au Început lucrările in 
secția care nre dropt temă „Arta 
contemporană. Moartea ,artei dez- 
baterllo'desfășurindu-sa ln paralel in 
două xubsecțlL în subseețla 2 A. 
Eltlenno Souriau (Franța) a prezen
tat comunicarea cu tema „Hazardul 
șl creațln artistică", dupft caro Mțltel 
pufrennc (Franța) a prezentat un 
raport In caro a expus conținutul 
următoarelor cmnunlcArl„Despre 
atestare" ' (Cyril Barrett — Anglia), 
„Deschiderea stlgmatică a spațiului 
la Giacometti" (Pierre Beaudry — 
Franța), „Frumosul șl avangarda ln 
literatură" (Cecile .Ctoutier — Cana
da), „Specificitatea structural este!!-, 
că n expresionismului muzical" (Cle- 
mensa Llilonn Firea — România). 
„Estetica șl arta zilelor, noastre" 
(Maria Golswzewsfea — Polonia), 
„Fantasticul’ ln literatura șl arta 
contemporană. . Supraviețuire sau 
reînnoire 7" (Sorge .Hutln — Franța), 
„Valery șt figura informului0 (Jean- 
nîno Jallnt — Franța). „Conceptul 
de piesă ln drama, contemporană". 
(CharlM W. Kegley — Statele Uni
te), „Aplicabilitatea categoriilor este
tice ale lui Roman Ingardcn la arta 
contemporană" (Jnnirm Makoto — 
Polonia), „Dialectica dezvoltări! for
melor ln cinematografia modemâ" 
(Ned'elclo Mllcv — Bulgaria), ^Per
spectivele conceptului de armonie in 
arta contemporană" (Amelia Pavel — 
România), „Baletul secolului XX.

CeaiijeBcu. - ■ ■
Organlxat mib auspiciile Academiei 

de Silințe Socialo șl Politica ți nie- 
Comitetului Internațional dp Studii 
Estetice, congresul dezbate o . temă 
de marc actualitate : „Estetică, arta 
șl condiția umană contemporană". 
Acest Înalt forum al esteticienilor 
prilejuiește o analiză a direcțiilor șl 
tendințelor esteticii, oferind posibi
litatea unul rodnic schfrnh de pă
reri.'

La congresul do la București Iau 
parte peste ’MMI de esteticieni istoriei 
șl teoreticieni ai artei din 30 do țări 
ale lumii, aceasta fiind cea' mal lar
gă participare din istoria acestor 
manifestări.

în cadrul ședinței festive de’ des
chidere, președintele Academiei de 
Silințe Sociale șl Politice; Mlron 
Constantlncscu, a dat citire mesalu-
Iui președintelui Consiliului' de Stat 
al / Republicii , Socialiste ■ România, 
J'.teoiae Ceaușescu, adresat partict- 
7 jnțllor la congres. (Textul .mesa
jului go publică in pagina I n ziaru
lui).

Mesajul a fost urmărit cu atenție 
șl subliniat cu vil aplatiza de Întrea
ga asistență.

Tn continuare a hiat cuvtntul Joseph 
Gantner, președintele Comitetului In
ternațional do Studii Estetice. El a 
adus un omagiu lui ElUonnc Sou- 
rlnu, președintele do onoare al Co
mitetului Internațional,' cu prilejul 
retragerii acestuia din funcție, da
torită vlrstel Înaintate. A&oi. refcrln- 
du-ăa la decizia adaptată de Comi
tetul Internațional do a so da tura 
propunerii făcute de Mtetlcienll ro
mâni ca actualul congres șă se des
fășoare la București, vorbitorul' a 
spus.: Am acceptat eu cea mal mere 
plăcere această. Invitație șl astăzi, ln 
prima zl a congresului, avem marea 
satisfacție de a vedea primele rezul
tate. Mulțumim domnului președin
te ai Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, care a avut 
bunăvoința să acorde'Înaltul patronaj, 
congresului nostru. Comitetul ține să 
exprime dragilor noștri colegi. ro
mâni mulțumiri cordiale pentru mun
ca Imensă po care au desfășurat-o.

A vorbit apoi Ettienne Souriau. Ml 
sa pare un marc succes — a spus el 
— să vă văd reuniți alei, în număr 
atlt de mare, ln cadrul, prestigios nl 
unei atlt de frumoase întruniri, pe 
care a inaugurat-o admirabil frumo
sul mesaj al domnului președinte nl 
Consiliului tie Stat ni, Republicii 
Socialista România. ’Vorbiră! des
pre statutul $1 rolul actual al Mie-1- 
facil, E. Souriau a spus : Arnplwrea 
esteticii crește și faptul estetic capătă 
o tot mai vastă rezonanță Iată de ce 
Îmi place să afirm că estetica poală 
fi Integrată in rincllll științelor uma
ne cu valoare practică, deoarece fap
tul estetic calo omniprezent in cxls- 
lența omului, mai cu seamă scoto 
unde apare armonia unor ample Id-?, 
punici umane.,.JBrlețșnja-îrișâși poatqj 
il ’considerată un' topi fesîetlc," 'perta11 
tru că ea trebuie permanent Întreținu
tă și reconstruita sub Mcrinul unora 
din acele esența afective abstracte 
care dau farmec clipelor trăite Îm
preună de către oameni, Iată de ee 
consider că aici ar trebui să simțim 
dt de mult no, poate ajuta priete
nia. acest fopl estetic, să trăim îm
preună ln modul cel mal .elevat 
poslbiL .

In numele Comitetului Național de 
organizare șl fii Academie! de Științe 
Sociale șl. Politice, prof. Univ. Mlron 
Constantlnescu a adreaat partlcipan- 
țllor un călduros salut și a declarat 
deschlso lucrările Congresului.

După ședința festivă de deschidere, 
Invitații la congres au participat la 
inaugurarea expoziției internaționale 
do carte estetică, manifestare la 
care a luat cuvlntul Zoo Dumitrescu- 
Bușuienga, vicepreședinte al Acade
miei dc Științe Sociale șl T„l"' 
Expoziția cuprinde pesta o mlo 
volume — lucrări de estetică, 

albume

Politice, 
de 
de 
de 

lumeroase edituri 
i pesta -0 do țări.
'.icrtrlle se desfășoară In ședințe 

iumro șl in următoarele secții : 
. — Aspecte ale formației artistice 
(arUst-crltlcfi-pUbUc) ; II — Aria con? 
temporanâ. Moartea artei ? ; III — 
Actualitatea cercetărilor do istoria 
artei șl esteticii ; IV — Noi metode. 
Noi criterii ; V — Estetica ambianței 
șl" a'vieții cotidiene: la care se â - 
daugă o secție deschisă a VI-a — 
În cadrul căreia vor fi prezentate 
comunicări po tema foarte variata.

în cursul dimineți! do luni a avut 
loc șl prima ședință plenară a con
gresului. Cu acest prilej au fost pfe-

jHrla șt Istoria artei, 
H — apărute In nun 
Lpesta âo do țări.
'icră "

zcr.talc ro'erntelo „Umanismul, cri
teriu de cercetare -n arte! contem
porane- (Zoe DumlUeseu-BușulMiga— 
România). „Estetica contemporană 
șl principiile sale' filozofice șl meto
dologice" (Mlha! Ovslannikov — 
Uniunea Sovietică) șl „Relația este-

Luni dimineața, tovarășul Paul Nl- 
culescu-MIzli; membru al Comitetului 
Executiv; ăl I Prezidiului Parmahent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului da Miniștri, n primit de
legația ■•Asociației de prietenie'xo- 
vleio-romfinâ. condusă do tovarășul 
V. K. Uxpcnskl, ministrul "Industriei 
locale nl R-S.F.S.R., deputat !n .Sovie
tul Suprem nl R.S.F.S.R.', care, la in
vitația Consiliului General A..R.I„'j.-S., 
a ffleut o vizită de prietenie In țnra 
noastră |

La primire; care s-a dsifășura1

4) ambaradoru! Uniunii Sovietice la 
.București.

>■

România), „Baletul secolului XX. 
Dlmăiisltini. Perspective". (Tea Pre
da — România), „Abstracționism șl 
comunlcabllllate" (Radu Sommer — 
România). ■

La discuții pe marginea problemo- 
lor ridicate de comunicări șl- de ‘ra
port au participat : Genovese Carme
lo (Italia), Tea Preda (România), 
Rana Passeron (Franța). Jean Pucelle 
(Frânta), Amelia Pavel (Românlo), 
Brosidas Tsouchlos (Gredla), Gilbert 
Faux (Frânte). . E. 8.- Casey (Statele 
Unite), Serge Ilutln (Franța), EtUenne 
Souriau (Franța), Rita Schober (R.D. 
Gcrmanfi), Mlbal Novlcov (Românie), 
Jeannlne Jnllftî (Franța), Pujdas 
Goma (Spania), Cyril Baretî (Analla), 
Tombnobu Jmamlchi. (Japonia), Radu 
Bogdan, (România). .

In subsecțta 2 B, H." E. Tuchel 
(R.F. a Germaniei) a prezentat ra
portul in care a sintetizat conținu
tul următoarelor comunicări : .,Pro
blematica morțll artei" (Gianlranco 
Arlnndi — Italia); „Este oare romanul 
pe moarte ?" (Zcvedel Barbu — Ma
re» . Britânle), „Mașina șl moartea 
artei". (Nocml .Blmnenkranz — Frân- 

• ța), „Critica teziilor care neagă pro
gresul ln artă" lignat liociort — Ro
mânia), „Literatură,'limbaj, frontiere 
și tanatologle culturală" (John Boe- 
nlng — Statele Unite), „Liga Împo
triva morțll" (Halen J. Dow ~ Cana
da), riArta contcmpbranâ c-.Moa-lcatș! 
trârisfigurarea nvtelorțîd î IFcisCtian 
F.’T)iich’;---MariSi;Britartlfe), tijMdșrica 
arie!"-' (Laure Gn-mlii-iI'raâ',ri),'}.Trff^-' 
misă lă -tema : Afla coâtempomnă. 
Moartea artei ?" (Serglo Glvond — 
Italia),' „Reitașterea artei* (Anncltc- 
ae Grăise — R.D. Germană)/ „Con
servarea estetică șt moartea artei in 
societatea'contemporană" (Mafia Te
resa Marcial Is — Italia), „Premise 
favorabile -șl condiții* itecesare ale 
suprăvlețulrlî artei ln lumea contem
porană" ■ (Willy Moglescu — Româ
nia), „Arta contemporană : Moarte 
sau traMflgurațle 7“ (Evanghelds 
Moutsopoulos — GreCla), „Tezo'dcs- 
fre moarteh arte!" (Morio Pernlola — 
talia), /Moartea oriei aau perenita

tea sa" (Moda Popa — Românlaj, 
„Moartea artei ? Pentru o versiune 
materialistă n formulei" (Gluseppo 
PrcsltplBO — Italia), „Imaginarul și 
moartea artei" '(Mnryvonne Salson — 
Franța), „Avangarda șl moartea ar
tei" (Antonio'Testa — Italia),
, In această subsecțte au participat 
la discuții : Willy Moglcscu (Rorrtâ- ------ - . BrtU(_ 

Helmut

ln™ 
tr-o 'atmosferă caldă, pr!otenca«<5, a 
participat tovarfișul MSiinll Roșlanu, 
membru al C.C. nl P.C.R., prejșiln- 
tele Consiliului General A.R,L.U)S.

A fost de-față- V. I. Drozdenko,

'Tqțvnrășll Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, secretar 
nl Comitetului Central al Partidului 
Comuniste Român, șl Ștefan Andrei, 
secretar >nl Comitetului Centrai nl 
Partidului Comunist Român, s-au ir.- 
llinit iun! cu tovarășul Ușo Pe- 
cchtoll, membru nl Biroului Politic șl

ai

*
Luni a părăsit Capitala, Inapoln- 

du-se In patrie, delegația Asociației 
de prietenie sovlelo-româno conduse, 
de V. K. Uspenskl, ministrul Indus- • 
trlel locale al R.S.F.S.R., deputat 
ol Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., 
care a participat la festivitățile pri
lejuite de aniversarea eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist.

La plecare, pe aeroportul Otoneni. 
oaspeți! au fost salutați de Mita!! Ro- 
șlanu, președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., de membri a! Con
siliului General A.R.L.U.S.

A fost prezent V.'S. Țlktmov, mi
nistru consilier nl Ambasadei Uniunii 
Sovietico la București. (Agerpres)

C. al P.C.R.
- -*w'. ’ ' 'i’1' r •- ? I î '■

al Secretariatului Partidului Comu
nist. Italian, care, la invitația C.C. a! 
P.C.R., Iți petrece concediul de o- 
dlhnă- In țara r.oastrfi.
• Cu acest prilej. Intr-o ambianță 
caldă, tovărășească, nu fost abordate 
probleme de Interes ramun privim! 
activitatea' celor două partide.

Revista teoretică și social-politică a C.C. al P.C.R
■ i . Ki.. ‘j . ■ - - --¥ •1

finind seama de cerințele actuale ale activității politice-ideolcgice, revista LUPTA 
DE CLASĂ se transformă într-o publicație cu apariție bilunară purtînd denumirea 

ERA SOCIALISTĂ
, H

Sosirea unei delegații de activiști 
ai Partidului Socialist Unit din Germania

oaspeți! au fast lnUmplnațl de tova
rășii Ion Calrlnescu, adjunct 
de secție la C.C. al P.C.R„ 
Alden, adjunct nl ministrului 
tății, de activiști de partid.

Au fost de față liana Văss, 
sadorul R.D. Germane la București, 
sl membri al ambasadei

cte șei 
Mlha! 
sănfi-

ambn-

■

Noul ambasador al Greciei In Re
publica Socialistă România, Aristote i 
Phrydfis, a depus, luni dupâ-amlazâ, 
o coroană do Cori in Monumentul

Luni seara n sosit In Copltnlă de
legația de activiști al P.S.U.G., con
dusă de Rudolf Weber,. adjunct de 
șef de secție ln C,C. al P.S.U.G., care, 
la Invitația C.C. nl P.C.R., va face o 
vizită do schimb do experiență ln 
țara noastră

I,n sosire, pe aeroportul Otopeni,

conservator din Marea Bntame

Comunist din Cuba a
■- ■- r» Ct-’* "<«•_, Ai.' ' I’M ? 8. Irit.rAâî.u* U ■’i

Luni la amiază n sosit In Capitală 
o delegație de acilvlști nl Partidului 
Comunist din Cuba alcătuită din An
tonio II. Gnrcln Echemcndln și Ar
mando Garda Luls. acjlvlșll 'la Co
mitetul Central ai Partidului Comu-

nia), Barbu Zevedci (Starea 
nlc),-Plbtr Grnff (Polonia), 
Hungerland (Statele Units), Phyllis 
Gold-Gluck (Statele Unite), Glnnnl 
Vatthno (Italia), Teddy Brunlus (Sue
dia), Ignat Bocfort (România), Horst 
Haase (1LD... Germană), Michael 
Chanan (Marea Britanic) șl Lulgl 
Russo (Italia).

După terminarea dezbaterilor • din 
aubsscțll, In. cadrul „Conferințelor de 
seară" destinată marelui public, Jan 
A ier (Olanda) și Heinrich Lutzal® 
(R.F. a Germaniei) au vorbit despre 
„Criza arte! 7 Arta crizei." și — res
pectiv — „Problema fundamentelor 
lucrurilor In»pictura secolului 
XX-lea«.

Lucrările congresului continuă.

Congresul Asociației științifice 
internationale „Ovidianum'

In cadrul lucrărilor primului Con
gres al Asociației științifice interna
ționale „Ovidianum", care se desfă
șoară la Constanța, luni după-amlază 
a avut loc adunarea generală a mem
brilor asociație!. Partlclpsnțil au a- 
probat raportul de activitate ol con
siliului de conducere, au adoptat sta
tutul șl au ales noul consiliu de con
ducere al asociației. Ca președinte a

Una din formele de asigurare 
practicate de ADAS, care se 
bucură do un larg ecou ln rin- 
durllc populației, fiind de un 
real sprijin ol spiritului de pre
vedere al fiecăruia față de bu
nurile din gospodărie. agonisite 
prin muncă, este asigurarea 
complexă a gospodăriei. Pe a- 
ceastă calo «c asigură proteja
rea bunurilor din gospodărie, 
pentru cazuri de distrugeri șl 
deteriorări. Această asigurare 
prezintă numeroase avantaje 
atlt persoanei caro a lnchela- 
t-o. cît sl soției (respectiv so
țului). Totodată, ca se referă 
șl Ia obligațiile (despăgubirile 
civile) ce ar rezulta pentru 
asigurat sau pentru membrii 
famIUel sale față do proprieta
rul imobilului in care locuiesc 
sau față de alto persoane

Duminică seară a sosit ln Capitală 
o delegație a Partidului conservator 
din Marea Brltanle, care, la Invita
ția .Consiliului Național al Front'Jîiii 
Unității. Socialiste; va face o vizită â 
In țara.,noastră. ;

■*' Delegația este formală din luiro- 
nonsa EH leș, membră a Camerei Lor-- 
zilor, președinta Secției britanice a 
Uniunii europene n femello: 
Huiif \ 7, ''
nai al brganszațlel tinerelului conser
vator, Ian Țoylor, fost, președinta al 
Uniunii ourpp.im a studenților con
servatori șl ' creișliftedcmoerațL pre
ședinta de' Onoara, ni Federației brj- 
tanlcc a studenților conservatori.."'

La aeroportul Otopen!. oaspeții nu 
fost salutați! de. MlbaJ'Gsre« secretar 
ol Consiliului Național nl Frontului 
Unității Socialiste, Suznnn ‘Gâdea. 
membru al Biroului Executiv a! Con
siliului' Național al Frontului Unită-, 
ții Socialiste,; președinta Consiliului 
Național al Femnllor, ior. Mărgtnea- 
nu, membru, in Consiliul Neționol ol» 
Frontului. Unității Socialiste. Traian 
Ștcfăncscu, președintelez Consiliului 
Uniunii Asocloțlllor Studenților din 
Republica Socialistă România, Ione
la Corneecu, vicepreședinte ol Conși- 
ilulul municipal București al Fron
tului Unitâțli Socialiste. „

A foit do'față A.‘A. Rowe.U.tpflni-'ti 
serretăV" 61 Ambasadei Martr BfilaiM 
la București.

■ . J . #
Luni dimineața, delegația Pan:da- 

lul conservator din Marea Britanic, 
formată din baroneasa Eiles, membră 
a Camere! Lorzilor, președinta Ssc- 
țiol britanice a Uniunii Euronane a 
Femeilor, David Hunt, președintele 
Consiliului Național al Organizației 
tinerelului conservator, șl Ian Taylot,

nl P.C.R., vor face o. vizită pentru 
schimb- de experiență in țara noastră.

I-a aeroportul Otopenl, oaspeții nu 
fost salutați de Ion Dlcu. ndjunct de 

_ ______ ____ _ _ _____ _ ____ șef da secție la C.C. al P.C.R., de ac- 
ntst .din Cuba, caro, la invitația C.C. tlviștl do partid.'

fost președinta ai Uniunii europene o 
studenților ■ conservatori șl ■ creștim- 
democrațl,. președinte de onoare al 
Federației britanice a studenților con
servatori, a tăcut o’vizită ■ la Consi
liul Național al Frontului ■ Unității 
Socialiste, unde, a fort primită de.io
va r.iții I Mihai Gerc, secretar nl con
siliului. •

La întrevederii.- desfășurată Intr-o 
atmosferă-prietenească,’au luat parte 
Suzana Gldca, membru al Biroului 
Execut!
Frontului' Unității Socialiste, . 
dința Consiliului’Național al Feme.- 
lor. Ion Mărgineanu, membru al Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Soctailste, Mlrcea Angelescu, 
membru oi Comisiei pentru politică 
externă a M A.N.,; Ionelă Cornescu, 
vicepreședinte ai Consiliului munici
pal București ai Frontului Unității 
Socialiste. • <

A fost de fața A. A. Rowell, prim- 
socretar ai Ambasadei Marii Britanii 
la București.

în. aceeași zi,
conservator din
«it o vizită la____ _________ ____
Extera05..uțide a avut .<? Intrevădera 
cu Pețru Burlacu, adjunct ar mlnts-^ 
truluH . «■' :"V . T ’' 4Jars rtt raJriwili. « a JaCorii-orbitțn Care n ajjfaț. loc cu a-? 
cast prilej s-a d.eșfaȘuiăl'înSr-â at
mosferă ' priătenăăscȘ, prlnfafe,. persoa
nele oficiale fiind prezent Derlck 
Rosalyn Asbe C. M. G., ambasadorul 
Marii Britanii la București.

De asemenea, ons-jețli englezi au 
făcut o vizită la Ministerul Comer
țului Exterior, unde au avut o între
vedere eu Vaslle ‘Răuță; adjunct a! 
ministrului

j j ■

C r o n i c a

Tot luni, a depus o coroană do flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului șl a patriei, pen
tru socialism, noul fynbtteador nl Re
publicii Populare Mongole,’ Dendev’lln 
Sarav.

*
Cii ' prilejul sărbătorii naționa

le a - Republici! Orientale ă Uru- 
guayuiul', Institutul român pantru 
relațiile culturale cu străinătatea 
â organizat, luni, o seară culturală 
In Capitală. Au participat .Coslîcfl 
Alecu. vicepreședinte al' Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străUSătalea; ■reprczentanU al Minlsi 
tsîtiluL Atacărilor ■ Externă,. < .pomeni 
'SpJwWijS Wură, zlorlțțteJji,sț®dfiiil 
m^ye^ț&țil,, iIurl Ipnescu,, >.

yene. PrOgrâmul serii culturale 
Încheiat cu o proiecție do filme)

★
In cadrul schimburilor culturalo cu 

slrăinătateaj Ia galeriile de artă din 
laș! s-n deschis o expoziție do nlc-
tură a Centrului cultural ..Artiști 
străini din Milano". Expoziția eslo 
organizată de filiala ieșeană n Uniu
nii artiștilor- plastici șl comitetul 
județean do cultură șl educație so
rin Urlă.

*
La.Moscova s-a încheiat recent 

Olimpiada internaționala do limbă și 
literatură rurâ, care a reunit 75 tie 
elevi din Australia, Bulgaria.^Ceho
slovacia. Finlanda. Franța, R. D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, lugoslavln. 
Norvegia, Polonia, România, Ungaria 
șl altele.

în condițiile unei exigențe sporite, 
rcprcztintsnțlbjlolulul româneau/ob-’ 

' țlmil-,rezu?.nlc-;merllorll. Toțl-'teî ff 
pori leipsr.U ■ nu' fost’ prcmfațl.. loaultL ' 
sS&medaltarrdolmur revenind'» Aditalî 
Marina Lozlnskl, do la Liceul ru 
din Roman

(Agerpres)

unele 
umgua- (Agerpres)

I Seismologie

vremea

I Europene de 
ln omfllcalml noului jocul li Uni- 

versltățll din Brașov au Început luni 
dimineața lucr.'iriie celei de-a 13-a 
Adunări generale n Comisiei Euro
pene do Seismologie, din cadrul A- 
aoclațiel Internaționale de Seismo
logie și Fizica Interiorului Pftmîntu- 
lui. ,

La lucrările Adunării generale, 
care se desfășoară sub auspiciile- Co
mitetului Național de Geodezie șl 

-Geofizică și ăle Ministerului Mlne- 
lor. Petrolului șl Geologiei." partl- 

. clpă oameni de știință din numa-

Intre 4 șl 0 septembrie, țara noas
tră va găzdui col dă-al 7-lea Con
gres Internațional minier, avlnd În
scrisă pe ordinea de zl tema orga
nizării și conducerii Iri Industria mi
nieră.

La acest' forum internațional Iți 
vor da Intllnlre circa 1090 de spe
cialiști din peste 40 de țări ale lumii 
șl aoroxlmutlv MO de -delegați ro- 
mâtlL Vor fl prezentate 75 de refe
rate in secțiunile de specialitate.

In timpul lucrărilor vor .fl organi
zata expoziții privind cartea minieră 
șl istoricul mineritului In România, 
inccplqd din vrcnSea daco-romnnl- 

■ lor șl plnă In prezent, precum șl o 
cxpozlțip filatelică no tema mineri
tului. După încheierea lucrărilor, 
particlpanțli la congres vor efectua 
excursii documentare In diferite 
zona miniere ale țării.

foit desemnat In continuare profe
sorii! român N. I. Barba.

Seara, participanțli la congres au 
făcut o vizită la Liceul nr. 3 dlr. Con
stanța. Elevi al liceului nu recitat in 
limba latină versuri din opera lui 
Ovldlu.

Lucrările congresului continuă.
(Agcrpres)

/

urmare a unor daune șl acci
dente produse Ia domiciliul a- 
slguratuiuL Așadar, cuprinde
rea largă In această formă de 
asigurare reflectă' gradul el ri
dicat de utilitate. fiind, Ir; 
același timp, șl foarte convena
bilă. lntruclt se plătesc numai 
2 lei pentru flecare 1 COD 1™ 
sumă asigurată. De reținut fap
tul să asigurarea complexă a 
gospodăriilor poate fi încheiată 
șl prin magazinele O.C.L. șl nlc 
întreprinderilor comerciale de 
stat care vinci populației bu
nuri de folosință îndelungată : 
mobilă, frigidere, televizoare. 
Asigurarea poate fi Inchetată 
atlt pentru bunurile 
pără, cit și pentru 
lente In gospodăria

iei

ce se cum- 
cele exls- 
flecărula

D R A I L A (Corespondentul 
„Sdntdl", N. Gr. Mărâțanu). 
•Organizația comercială ,„Vi- 
mentara- din Brăila a obținut 
rezultate [bune .In construirea de 
noi spații comerciale, mal 
ales ln cartiere. Astfel, au luat 
proiectate șl conste-uita In car
tierele ;,lflpodrom“, „Marna"» 
„Radu Negru", jl Mnl", „Brălii- 
țn“, „Vlziru" șl allolo 12 com
plexe comerciale noi, ln caro 
se" dersfac mărfuri alimentaro 
de consum zilnic — uiine. lapte, 
carne, conseroe, -brinzeturl și 
mezeluri. în același timp, nolle, 
complexe slnt prevăzute cu’ 
raioane, pentru diferite bunuri 
de uz casnic, articole de ga
lanterie, mercerie ale. Ele slnt 
dotate cu utilaje moderne și 

‘ dispun do personal calificat. In 
majoritatea unităților no! n 
fost introdus sistemul de auto
servire, ’ rcalizlndu-se astfel o 
desfacere do mărfuri civilizată, 
rapidă șl ln condiții Iglonico- 
sanitarc sporite.

— La amplasarea noilor com
plexe comerciale tn cartierele 
orașului — ne suunea tovarășul 
Ejigen Căpriță, dlreciorul O.C.L. 
Alimentara-Brăila — am avut 
In vedere apropierea mlrfurllor 
de cumpărători șl descongestio
narea zonelor centrale. Ne 
vom strădui șl ln continuare să 
asigurăm populației o apro
vizionare cit mai bună cu 
mărfuri alimentare și de con
sum zilnic.

roase stata din Europa, precum 
din Africa șl America.

în cadrul comisiilor do specialitate 
vor fi prezentate aproximativ 1SO.de. 
lucrări științifico axate pe probleme 
privind metodele statistice de pre
vedere a cutremurelor, cercetarea 
structurii Interne, a Părnlntului, ipt" - 
fecționnren aparaturii seismice și al
tele. Vor îl prezentate, de asemenea, 

.rezultatele cercetărilor privind seis
micitatea st seismotcctonica diferite
lor zone din Eurona. precum și stu
dii teoretice din domrnjurorooagării 
undelor seismice șl al modelării cu
tremurelor, de pâmint șl exploziilor 
subterane.

SpecialistII români vor prezenta 15 
lucrări iratlnd problemă din 
toate domeniile Importanta alo1 seis
mologiei.

Prin problematica abordată, aceas
tă reuniune intentațlonâlft oferă' po
sibilitatea unul util schimb de ex
periență Intre sneclailslH români șl 
din numeroase țări ale lumii.

(Agerorca)

/y; ja‘ C.'.i r-i*•țTj

Ieri In țară : Vremea n fost In ge
nerai frumoasă, eu •cerur' variabil, 

1 mal mult senin In cur.sul dimineții. 
Izolat, după-amtază, s-au semnalat 
averse slabe de ploaie In zona 
Bucureșîlulul șl în sudul Dobrogcl. 
Vlntul a suflat In general slab. Tern1 
peratura. aerului a Înregistrat o u- 
șoară creștere. Ln ora II oscila Intre 

, 10 grade la Slghotu Marmațlel, Hue
din, Miercurea Cluc șl Cimpulung șl 
25 grade In numeroase localități din 
.Cimpla Dunării. .Izolați' In Transilva
nia. zona’de (munte șl-pe Dunăre is-n 
produs rea'ă In primele ore nlo dl-, 
mlhețlL în București : Vremea a' fost

in general frumoasă, dar răcoroasă, 
cu cerul variabil. A plouat slab In 
cursul după-amlezll. Vlntul a suflet 
slab, plnă la potrivit Temperatura 
maximă a fost do M grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
35, 31 august șl 1 septembrie. în țară : 
Vremea se va încălzi, mal nler> In 

’prima-narta a ' ...»
fi variabil, ... 
luate Jn vestul 
ploi locale■ sub 
frecvente In tili 
regiuni, ploile 
va sufla slab, plnă la potrivit Tem
peraturile minime vor fi cuprinsa 
Intre 7 $1 17 grade, tor maximele In
tre 19 și 29- grade. In Bucureșll : 
Vreme relativ frumoasă, cu corul vn- 
rinb’L, Vini slab, plnă la potrivit 
Temperatura in creștere la început 
mo! staționară

Intervalului. Cerul va 
-lnnorări' mal accen- 
țărll, unde vor cădea 
formă de averse, mai 
Imelc zile. Tn celelnltc 
văr fl Izolate. Vlntul

iz

• Satul care moare i CENTRAI,
— 3,15; il,so; 13,43; H; 119,13: 80^3. 
a călăreții ; SCALA — 0,93: 11; 
tajO!' 18; 1BJ.5; 21, DUCCREȘTI — 
3.31: u: i3ji>: TS; is,3«: ar. gra
dina FESTIVAL — 13,43, GRADI
NA SELECT — SX
Q Provincialii i SALA PALATU
LUI (seria do bllasc 42H) — 1B.M, 
PATRIA - 8.8.3: 11; 14,50; 17.»; 
11^3, FAVORIT — S,13; ll.Mi 13,45; 
19; 13,18: Z3,®3. LUCEAFĂRUL — 

•»s ii.»; iî.î-3: 1»; i«,is; na orA-DINA DOINA — 19,80.
e ninecuvlntați animalele șl co
piii s CAPITOL — ».SS; 11,«: 14: 
M.13; 1CJ«: *1,43, la grâtllnâ — 
18,43, TOMIS — 0,43: li; 13,13; 13,W; * 
19, la gradină r- 89. ■
a Explozia albi i P.A1IOVA — 
15,5'8; W; 29,13,
a Procesul miel alele : FESTIVAL
— 3: 11,13; 13,»; T«1 U.33: 21, ME
LODIA - 9; 11,13; 1Z.Î.B; 19; 1BJ0; 
29,45.
o Directorul ; DRUMUL SĂRII — 
19; ÎS.
a Nantraglap ln spațiu : VICTO
RIA — i-.W; n.J); 14,13; 17.13: 23.1S.
a DArbap cumsecade i DUZEȘTI '
— 15,39: It
• Creierul : FEROVIAR — ®,43: II: 
13,15; 15,43; 14,13; M,43. GLORIA
— 9; H.lSj ’lXW; 19; 18,13: 29.29,
MODERN — 9: 11.1B; 13,39; H;
14,13; 20,30. In crădlnfl — 12,3.0.
« Floarea-soarelul : DACIA — (; 
li,13: 1343: ÎS: tS,3«: M.4.?.
a Ultimul tren din Gun BIR : LU
MINA — »; 11,15; 13,53; t«: 10.13;
o MitudI Siro^off : UNIREA — 
13,30: 12. Ia gradină — ::.i3.
o Ferma din Arizona : GRIVTTA
— B: 12,13; 18: I®J3, FLOIIKASCA

j- 1S,M; 19. ARTA — 13,30, ta grf.- 
' dină — W,ja. |
a Luana — ja; 11: 14: ÎS. SirălnU 
din tren — ia.15; 20,39 : C.TNKMA- 
TEUA (sala Union), . .
a Dacă e mar|l, e Belgia s AU
RORA — l> 11,13; 13.M; 15.45; u, 
ia grădină — 80,13, ENCELSIOR - 
9| 11,13; 13,33; ÎS; ÎS,13; »,M. î 
o Fuga după llnlțte i URA — 
13,19; IX j
a Balada lui Cable Bogue ■ Bu- 
CEGI — 13,M; IU, Ia grădină — 
M, 13. MIORIȚA — 18; 12.34; li; 
17.33; S3. ■ ■ î
a Apa vie : PACEA — 18; 18: M. 
e Program de desene. onlntaic 

.iBSȘifM rauU.,,-:a«9, Boblh II«hI, 
V: DOR»AJ 1 'a Fa'rin,ecul"uiiuturllor stlbâilce ['<: 

’ “TIMPURI' NOI1 “J•»,«-sa,îs fn-cStț- u‘ 
ladftSjȘlîfeflRj b cum

a Tlntln șl Templul Soarelui
COTROCENI — 10JH3J 19: 
FLAMUIU’, — 9; 11,15; 13,89 
15,15: 55.27.
• Lupul negru
IS, la grMInfl — 27.15
a O afacere :
1S;'M,13,
a Jocul de-a 
TARI — 15,50 
a NlKoletlna

3) , ___
a 28 OM de leghe Bub mări : CIU
LEȘTI — 13,35: 18;. MAX I
a Despre dragoste : 1*OP.ULAR -

MOStLOR — îs,m) 
i’ ..

— 13,83:
FEREN- 

VOLGA -
I 
r 

U,M: ii: 23,13.
o Caii de sub arbori : CtUNGASI
— 15.83:1»: 23.13.
n Waterloo : VIITORUL — 13,43:19. 
Q Avenluri la Marea Neajrl ■ 
MUNCA — 10: II.
a RAzbolul minelor : COSMOS — 
13,30; 1.7.43; W.
a Vedere de pc pod s PRO-
GREȘUL — 11,3.3: 18: M.1H.
• Dragoste șl amenzi i VITAN J-
15,33: n. I
• Darii : I.AROMKT — 1S.M;
17,30: 18,30.
» Darelâe s GRADINA BUZ.EETI
- 25.1 ’.

o Teatrul Mie (la Teatrul de vară 
„ri August").: Vicleniile Iul Scapla 
- M.SS.
a Teatru! de revlsia șl comedie 
,.lo-i VasUesol" (la Teatrul de 
vară Heralij-ău) : BucurosU-va- rletc — S9.
s Teatrul satirtc-muzlcal „c. Ta- 
nase" (Grădina Boema) : Trăsnind 
meu drag ■— M.
n Ansamblul ..Ranndln romană" i 
Pe plaiurile Mioriței

Producție a studiourilor americane. Regia John Franken hoimer
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Pentru a doua oară în ultimele zile

trupele saigoneze să-și evacueze
statul major din zona Quo Song

VIETNAMUL DE SUD 28 (Agerpres). — Conllnnînd acțiunile 
ofensive in zona văii Que Song —Important obiectiv strategic, care 
asigură acecsul In Da Nang șl spro Șoseaua nr. 1, patrioțll sud-vict- 
namezl au obligat trapele salgonne să evacueze-pentru a doua 'oară 
In ultimele nouă zile, duminici noaptea, statul major dlslrîclnaL

După cum precizează agenția Asso
ciated Presa, evacuarea stalului ma
jor, amplasat la numai tK) mile sud 
de Da Nang, a survenit după un 
violent bombardament cu obuze șl 
rachete efectuat de patrloțl. Elicop
terele care au ineereal să se apropie 
de statul major pentru a ajuta la 
evacuarea trupelor ssdgonezc. au fost 
obligate să se retragă in fața pu
ternicului baraj al unităților antiae
riene ale Frontului Național dc Eli
berare, care ou iucercuit orașul.

Totodată, baza militară omerica- 
no-salgoneză „R&ss”. amplasată la 2 
mile vest do ^ue Song, continuă să 
se afle sub controlul patriciilor.

în nord, ta 100 mile de Que Song, 
se dau lupte grele intre trupele sat- 
goneze și unitățile F.N.E.. in zona 
localității Quang Trl. De asemenea, 
in ultimele 24 orc s-au Intensificat 
luptele șl In zona localității Hue. Po
trivit agențiilor internaționale de 
presă, trapele saigoneze au suferit 
pierderi grele in oameni șl echipa
ment de luptă pe toate teatrele de o- 
pcrațiunl militare. .

Ca șl în zilele precedente, super- 
bombardlerele americane ,.B-52“ nu 
lansat numeroase bombe asuDra po
zițiilor palrioțllor. dar situația cri
tică a trupelor regimului ,dc la Sal
gon nu a putut fi ameliorată

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
După cum Informează ■ ziarul „Ncw 
York Times”, numărul victimelor 
bombardamentelor americano In rln- 
dul populației civile din Vietnamul 
de sud a crescut. In ultimele luni, 
cu ..peste 1(H) la sută”. Chiar potri
vit datelor oficiale ale comandamen
tului S.U.A., In ultimele patru luni. 
21788 de civili au fost grav răniți 
sauimutilațl de bombardamentele e- 
fcctuate de avioanele americane In 
zonele eliberate. Ziarul adaugă că 
aceste date au fost, evident, dimi
nuate. deoarece ele au fost furniza
te de autoritățile de ]a Salgon. care 
exclud statisticile cu privire la vic
timele In rindul, populației nașnice 
din provincia Quang Trl șl din'ora
șul An Loc. pe care aviația ameri
cană le supune unor extrem de pu
ternice bombardamente.

Un număr de victime deosebit 
de mare in rindul populației civile 
a fost Înregistrat in regiunile dens 
populate din Delta Mekongulul. De la 
sflrșltul lunii martie, relatează zia
rul, superfortfirețelo americane de 
tip „8-52* au efectuat peste 100 de 
raiduri deasupra acestei zone, lun
gind mal mult de OGM tone de 
bombe.

O declarație a M. A.E. al R.D. Vietnam
HANOI 23 (Agerpres). — Agențln 

V.N.A. anunță că, ta 27 august. Sta
tele Unite au Întreprins noi acte n- 
greslvo împotriva R.D. Vietnam, 
printre care minarea portului Tu 
Long, bombardarea cu rachete a sa
tului Dai Trach șl a unor suburbii 
ale capitalei R.D. Vietnam, ale ora
șului Holfong și a mai multor pro
vincii nord-vletnamezo.

La bombardamente au participat 
avioane „B-52” și nave americane. 
Ca urmare, au fost distruse mai 
multe porțiuni ale digului de pe rlul 
Day șl au fost inregLslrate numeroa
sa alte pagube materiale. In legătură 
cu acestea, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam.a dat publici
tății o declarație dc protest, in care 
eerd AdmlnlstraUMXS.UJLt'să.’.: ince- 

mentelor, minării șl blocadei portu
rilor acestei țări, tuturor actelor care 
atentează ta suveranitatea șl securi
tatea R.D. Vietnam.

Aceeași agenție anunță că, după 
bombardarea de către nave - ameri
cane n unor zone de pe coasta nord- 
vietnameză, avioane „B-52” au efec
tuat raiduri repetate asupra a trei 
sate, situate In apropierea zonei de
militarizate. în urma acestor bombar
damente, 23 de persoane șl-au pier
dut viața; 31 au fost rănite, nu fost 
distruse 127 de clădiri. Sistemul de 
Irigații din comuna Vlnh Llnh a fost 
obiectul bombardamentelor america
ne, In urma cărora 20 de țărani care 
lucrau ta repararea digurilor nu fost 
omorițl sau răniți.

*
HANOI 23 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. anunță că dnd avioane a- 
mericane de tip „F-l" au fost do- 
borile, duminică, deasupra provin
ciilor Vlnh Phu, na Bac, Nlnh Blnh

șl deasupra portului Ilalfong, 
fost capturați mai mulțl piloțl 
ricanl. ‘

Potrivit unor rup 
tare, in zilele do I

-L Au
capturați mal mulțl piloțl eme-

îpoarte , supllmen- 
21, 23, 24 șl 23 au

gust, In mai multe provincii ale 
R.D. Vietnam au fost doborite alte 
7 avioane ole S.U.A. Astfel, numă
rul avioanelor americane doborlte 
deasupra teritoriului R.D. Vietnam 
«a ridică in prezent la 3 8S3.,
________

feîa în Finlanda a delegației

P. C. R., condusă de tovarășul 

Emil Bodnaraș
HELSINKI 23 — Trimisul special lurglce, Simo Elomaa, secretar genc- 

- . .. .. ral, al S.AK., șl Veikko Ahtota, pre
ședintele Uniunii Sindicatelor din 
industria celulozei șl liIrtleL Cu acest 
prilej, gazdele au Informat pe mem
brii delegației române despre activi
tatea șl preocupările organizației. 
Grupul social-democrat din cadrul 
Confederației Sindicatelor a oferit 
in onoarea delegației P.C.R. un 
dejun.

în după-nmlazn zilei de luni, to
varășul Emil Bodnaraș și tovarășul 
Corne! Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv; secretar al 
C.C. al P.C.ii., s-au lntllnlt cu re
prezentanți ai principatelor organe 
de presă din captata finlandeză.

Țot In cursul zilei de luni, delega
ția P.C.R. a avut o Intllnlre cu Ma
nno KoJvlsto. guvernatorul Băncii 
Naționale, fost prim-mlnislru al 
Finlandei, șl cu Seppo Lindblom, 
ministrul Industriei, directorul insti
tutului muncitoresc de cercetări.

Seara, Veikko Helle, vicepreședinte 
nl P.S.D.. a oferit ta sediul Asoctn- 
țlci centrale a cooperativelor 
Finlanda un dineu In cinstea 
gnțlei P.C.R.

2

Cuvintarea televizată

Radu Bogdan transmite : Luni dimi
neață, delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru ni Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., a continuat con
vorbirile . cu secretarul general al 
Partidului SocIoJ-Democral Finlan
dez. Kalevi Sorsa. Din .partea' fin
landeză, la convorbiri nu luat parte 
Unto Nleml șl Paavo Liponen, se
cretari ui P,S.'D.

A fost prezent Mircea Băiănescu, 
ambasadorul României In HelslnkL 

în timpul convorbirilor, desfășura
te Intr-o atmosferă sinceră, cordială, 
a fost continuat schimbul. de opinii 
In probleme ale relațiilor dintre cele 
două partide, precum șl In legătură 
cu diferite aspecte ale situației in
ternaționale.

Tot In cursul dimineții, delegația 
P.C.R. a avut o Intllnlre cu condu
cători ai Confederației’ Sindicatelor

Olvlo ' Pekkn, vicepreședinte

Executiv al P.S.D., pre- 
Uhiunii Sindicatelor meta-

din Finlanda (S.A.K.). Au fost pre
zent! : C ,r.
al S.AJC, S. Pent lila, membru al Co
mitetului
ședințele

CHILE

i

din 
de’.e-

!i A / ț

NEW YORK 28 (Agerpres). — Vor
bind la posturile de televiziune. Gus 
Hali, secretarul general al P. C. din 
S.U.A’.. candidatul comuniștilor la 
postul de președinte al S.U.A,. a ex
pus 'platforma electorală a partidului, 

ea corespunde Interese- 
■ celor mai largi ale po-

dln

relevlnd că. 
lor păturilor 
porului american.

Secretarul general al P.C. 
S.U.A. a condamnat agresiunea ame
ricană în Vietnam șl uriașele chel
tuieli militare. Ej a subliniat că creș- 
țnren șomajului și Impozitele mari 
constituie o povară firea’ pa umerii 
oamenilor mumtlL

CONVORBIRILE
INDO PAKISTANEZE

!■

LLLBl LII I LLUll llLnUI lUiîHHL
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DECLARAȚIA COMITETULUI EXECUTIV NAȚIONAL 
AL UNITĂȚII POPULARE
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SANTIAGO DE CIULE 28. — Co
respondentul nostru. Eugen Pop, 
transmite : Lă Santiago de Chile a 
fast dată publicității o 'declarație a 
Comitetului Executiv Național al 
Unității Populare. care condamnă 
acțiunile periculoase organizate in 
ultimul timp de elementele reacțio
nare și cheamă la zădărnicirea lor 
prin forța . combativă ) a mobilizării 
populare. „Forțele rcacțiunll, arată

ORIENTUL APROPIAT
OTVIzltole iia și Siria ale secretarului general 

al Ligii Arabe

te 't 3?^. O -îi! 'Wâ-sîl

declarația, nu acceptă faptul că Re
publica-Chile sl-n recuperat bogății
le Bale naturale • fundamentale, că a 
Intensificat aplicarea reformei agra
re. punlnd capăt latifundiilor. Că 
sistemul bancar a fost pus in slujba 
intereselor majorității chilienilor, 
■țorțcle de dreapta ale țări! ame
nință, prin acțiunile lor, stabilitatea 
democratică și securitatea patriei”.

Declarnțta anunță că In 4 septem
brie in capitala chlllană va avea 
Ioc o more demonstrație, consacrată 
snlver.Tăril victoriei forțelor de stin
gă In alegerile prezidențiale din 
toamna anului 1&70. Demonstrația, 
se arată In dectarațle. este menită 
si exnrlme sprijinul maJorltăUl nn- 
îipruliij, jfajă . ,do programul Un'lățIi 
Populare sl de guvernul președinte
lui .Salvador, Allende.

DELIII 28 (Agerpres). — Pentru 
a patra zi consecutiv, la Delhi nu 
avut loc luni convorbiri Intre oficia
lități indiene șl pakistaneze, consa
crate examinării modalităților de 
realizare n prevederilor acordului de 
la Simla. La xflrșltul convorbirilor, 
reprezentanții pakistanezi nu fost 
primiți de primul ministru nl Indiei. 
Indira Gandhl, cu care nu conferit 
In legătură cu evoluția negocierilor, 
în urmn ucenici convorbiri, a anun
țat un purtător de cuvint nl guver
nului Indian, s-a hotăril prelungirea 
cu încă o zl n tratativelor. In acest 
mod. convorbirile Indo-paklstaneze 
cu privire la delimitarea front'erel 
In regiunea Cațmlr urmează să se 
încheie marți, dnd se așteaptă șl 
comunicatul comun.

* '
ISLAMABAD 23 (Agerpres). — O 

nouă reuniune Indo-paklstaneză la 
nivel înalt, cu > participarea primului 
ministru, Tndira ‘Gandhl, șl ~ ;—;~ 
dintelui Pakistanului ar putea avea 
loc la jumătatea lunii septembrie, la 
o dată care va ti fixată In cursul 
convorbirilor ce se desfășoară In 
prezent In Delhi Intre reprezentanți 
al celor două țări, a declarat pre
ședintele Pakistanului. Zulfikar Aii 
Bhutto. Intr-un Interviu acordat ra
diodifuziunii din C-araci. Șeful ria- 

" tuiul a adăugat că ar prefera ra a- 
censtă reuhiune să’ albă loc după 15 
septembrie.

a proșe-

I

AMMAN 23 (Agerpres). — Secre- Întrevederii sale cu suveranul hn?e-
larul general al Ligii Arabe, Mahmud mit, acesta a expus poziția Iordaniei
Riad, aflat intr-o vizită de două zile față de situația din lumea arabă, la
ta Amman, a fost primit de regele ministrul afacerilor externe Sslnh
Husșeln al Iordaniei șl a avut o nouă Abou Zeid a arătat că schimbul de
rundă de convorbiri cu premierul - ......
Ahmed Al-Lawzl șl c___ ’
externe Salah Abou Zeld. Potrivit 
unul comunicat oficial difuzat ta 
Amman, au fost evocate ultimele eve
nimente din Orientul Apropiat, căile 
de Intensificare a cooperării inlcr- 
araite, precum șl situația militară din 
Iordania. Oficialitățile iordanleno au 
expus fteC’etarului genera] al Ligii 
Arabe atitudinea Iordaniei față de 
diferite aspecte ale situației actuale 
din lumea arabă.

într-o declarație făcută presei, 
Mahmud Riad n relevat că, In timpul

ALTE INCIDENTE

vederi dintre partea iordaniană șl so
rti mlnlstrul.de cretarul general al Ligii Arabe a fost 

7„i,i util și s-â deafășural intr-d atmosferă
de înțelegere.

DAMASC. — în cadru! vizitei ofi
ciale pe care o întreprinde 1a Da
masc, Mahmud Riad, secretarul ge
neral al Ligii Arata, a avut luni 
convorbiri cu Abdel Halim Khaddam, 
vicepremicr și ministru al afacerilor 
externe. Au; fost examinate o seric 
de probleme referitoare ta eventuala 
ordine de zl a viitoarei) sesiuni a 
Ligii Arabe.-prccum și la situația din 
Orientul Apropiat.

. ' ’ ■ L- L . • •. . ’■ ,
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LA BELFAST
'AST 23 (Agerpres). — Trei 

perșoarfe marținlr.d . aripii provizo
rii” a Armatei Republicane Irlande
ze (LR.A) șl-au pierdut viata dumi
nică, In urma exploziei premature a 
unei bombe de fabricație improviza
tă., pe care Intenționau să o plan
teze in. centrul localității Down
patrick. Alte inc'donte semnalate ' In 
Belfast, in cursul nopții do dumini
că spre luni, airfflcut încă trei vic
time — un soldat [britanic șl do! ci
vili. Din lOffil — anul Izbucnirii in
cidentelor din Ulster — șl pică în 
prezent numărul total ăl pierderilor 
de vieți omenești se ridică la 539.

!!

Pentru o Europă eliberată definitiv 
de coșmarul răiboaielor

• LUĂRI DE POZIȚIE ÎN CADRUL CONFERINȚEI PENTRU 
SECURITATE A TINERETULUI EUROPEAN

• INTERVENȚIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE

tinerel generații Întruniți la Helsinki 
s-au pronunțat în sprijinul organiză
rii conferinței generale a statelor eu
ropene, subliniind necesitatea înce
perii, dl mai curlnd posibil, a con
sultărilor multilaterale dc pregătire 
a acestei InlîinlrL

Luind cuvinlul In cadrul ședinței 
plenare, conducătorul delegației Uni
unii Tineretului Comunist din Româ
nia, Vaslle Nlcolcloiu, secretar al C.C. 
al-U.T.C.’, a arătat că „reprezentanții 
tineretului român participi ta actuala 
reuniune dc la Helsinki animați de 
convingerea Mă ca va contribui ia în
tărirea acțiunilor tineretului pentru 
promovarea șl realizarea Ideilor de 
paee și securitate pe confluentei nos
tru, pentru transformarea aceAVIa 
intr-un continent al păcii și Ințfâ’f- 
gerll intre popoare”. în conUnuni,.,1 
el s-â referit ta evenimentele pozitive 
core au apărut In ultimul timp pe 
continent, 1a climatul de colaborare 
șl destindere, caro cfștlgă din ce In 
ce mai mult teren, ca rearullat al ac
țiunilor unor Importante forțe sociale 
și politice, Intre care tinerelul sc ai- 
tuează ta loc de frunte. '

Vorbitorul a expus pe larg poziția 
țării noastre privind căile șl formele 
de realizare a acestui Important o- 
btecllv, precum șl fn legătură cu conr 
fednțn general-europeană, concepută 
ca un pas însemnat pe calea edifi
cării securității pe continentul nostru, 

începi nd de luni după-andază, lu
crările conferinței șo desfășoară pe 
comisii șl subromlsSL

HELSINKI 23. — Corespon
dență specială : în capitala fin
landeză , au continuat lucrările 
Conferinței tineretului pentru secu
ritate șl cooperare europeană. în 
intervențiile lor din cadrul ședinței 
plenafe, reprezentanții diferitelor or
ganizații internaționale, conducători' 
ai unor asociații sau ■ organizații ' 
țlonale de tineret au relevat holări- 
rea tinerilor de diferite convingeri 
politice, filozofice, ideologice sau re
ligioase, de a-șl Intensifica neconte
nit conlucrarea, de a depista noi căi 
care să ducă la Întărirea unității de 
acțiune a tinerel generații. In lupte 
pentru continua îmbunătățire a cli
matului politic pe continentul nostru, 
pentru edificarea unui sistem trainic 
de securitate europeană. Vorbitorii 
tui abordat o arie largă' de probleme 
legate dă realizarea securității euro
pene. subliniind că aceasta este b 
problemă care trebuie să preocupe nu 
numai guvernele, d și 6 problemă 
legată In mod vital de viitorul tine
rel generații. în acest sens, parUci- 
panțll la lucrări s-au pronunțat, £n 
timpul dezbaterilor, pentru o Europă 
eliberată definitiv de coșmarul răz
boaielor, pentru o Europă in care re
lațiile dintre state să fie bazate pe 
egalitate In drepturi, respect reciproc, 
suveranitate. El nu subliniat că des
ființarea blocurilor militare. a baze
lor militare străine, renunțarea la a- 
menlnțarea cu forța sau folosirea for.- 
!■.•!, ca mijloc do reglementare a di
ferendelor, ar reprezenta pași pozitivi 
in dlrbcțla securității. Reprezentanții

na-

pace șl securitate pe conllnci 
tra, pentru transformarea ___
lntr-un continent al păcii șl Ințfâ’f- 
ffcrll intre popoare”, în eont.'nunl j.

Negocierile de la Bait Mery intr-o nouă fază
discuțiile ulterioare să precizeze ul
timele detalii ale participării. Este 
vorba de procentul de participare. In
demnizația ce urmează să fie acor
dată companiilor, comercializarea 
cantităților de petrol care revine 
statelor producătoare și prețul pe
trolului ■

Este pentru prima data de ta în
ceputul negocierilor (februarie a.c.) 
dnd cele două părți au reușit săj a- 
Jungă ta un acord in ceea ce pri
vește participarea statelor posesoare 
do petrol respective ta acțiunile com
paniilor occidentale șl să procedeze 
Ia examinarea aspectelor tehnice ale 
acestei participări.

BEIRUT 28 (Agerpres). — Nego
cierile care se desfășoară ia Belt 
Mery Intre cinci state arabe produ
cătoare de petrol șl companiile occi
dentale care acționează in această 
zonă au intrat in faza examinării 
aspectului tehnic al cererilor formu
late de către statele producătoare, 
au anunțat Ahmed Zakl Yomanl și 
Arthur Palmer, reprezentanții celor 
două părți angajate In convorbiri. 
Declarația, menționează coresponden
ții do presă, este apreciată ca un in
diciu al faptului că cererea statelor 
producătoare de a obține o cotă ini
țială de cel puțin 20 ta sută din ac
țiunile companiilor respective a fost 
acceptată In principiu, urmlnd ca

S 0 0 E H O
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transmit

în ultimii ani, pe scena politică 
latlno-amerlcană se desfășoară in
tense prccaso progresiste tlnzlnd 
epre înlăturarea dominației străinei 
și afirmarea unei reale independen
țe a statelor situate la sud de Rlo 
Grande, sau, cum se mm spune, 
pentru cea de ,.a doua eliberare”. 
Popoarele . acestui bogat și tumul
tuos continent devin tot mei con
știente do faptul că lichidarea îna
poierii economice — moștenire a 
B«ole de exploatare străină — nu 
poate fi realizată detdt' prin asigu
rarea dreptului inalienabil al fle- 
clrel națiuni de a dispune liber, in‘ 
interesul proprie! dezvoltări, de re
sursele' sale naturale.

In ,acest cadru general, o ’ Impor
tanță deosebită are bătălia pentra 
petroL „Aurul negru” reprezintă, pen
tru un șir de țări dia America La
tină, principala avuție națională, un 
factor do a cărui valorificare depinde 
Intr-o măsură esențială dezvoltarea 
economică. în Venezuela, de pildă, 
țară care se situează pe locul al 
treilea in lume in ce privește pro
ducția de petrol, exploatarea hi
drocarburilor a adus In anul 1071 
paste 91 la sută din devizele țării șl 
■a contribuit cu 20 la sută la forma
rea produsului național brut. Peru 
participă cu circa 24 la sulă In pro
ducția de cărbune, petrol și chimica
le a întregii Americi Latine. In Ecu
ador, unde prospecțiunile se află 
obla Intr-o fază de Început, au fost 
descoperite In ulUmil ani importante 
zăcăminte de petrol, estimate la 
peste 509 milioane tone.

în pofida acestor imense bogății, 
țările respective s-au aflat timp do 
multe decenii Intr-o totală dependen
ță economică față de capitalul stră
in — in special nord-ameriean — de
pendență cnrc s-a tradus prin scur
gerea unor mari profituri peste ho
tare, a pus asupra economiei na
ționale. o amprentă de subdezvoltare 
și a generat grave inechități de ordin 
social-economic. După cum nota un 
economist vcnczuelean, exodul de 
capital cunoștea un ritm accelerat, 
Iar capitalurile autohtone serveau 
dezvoltării țărilor bogate in loc să fie 
investite In țara lor de origine ; do
minația străină economică era urma
tă Îndeaproape de cea politică și 
culturală. „Parc de necrezut, dar este 
fapt că o țară cn Peru, bogată in re
surse de petrol, mal este și astă-' ~~ 
voltă să importe petrol pentru 
sltăți imediate din cauza exploatării

fără scrupule a zăcămintelor interne 
de către societatea I.P.C. care atăpl- 
nea, pină In 1 £K58, acest sector al eco
nomiei peruane”. Cuvintele aparțin 
ministrului peruan nl energiei și pe
trolului.

De aceea, nu poate surprinde faptul 
că, in multe țări, primul pas pe 
calea unor reforme economice pro
gresiste l-a constituit tocmai lupta 
pe frontul petrolului. După cum 
se știe, In Brazilia a fost Înființată, 
Încă în 1533. compania petrolieră de 
stat „Petrobras” (Petrolco Broslllero

ne. în urmă cu puțin’ timpi din 
Caracas s-a anunțat ■ pregătirea 
unul nou proiect de lege prin care 
Corporația j vehezueleană de petrol 
va obține controlul. e> c uslv asupra 
pieței interne de derivate petrolifere, 

în cele mal multe cazuri, măsurile 
no care diferite țări laUno-amerlcane 
le întreprind , In direcția protejării 
avuției lor petrolifere nu resping !de- 
ea cooperării cu capitalurile străina ; 
ele urmăresc Insă ca această coope- 

■ rare să aibă loc pe baze’ mal echi
tabile, reciproc avantajoase. Incit ră

I 
j

Irul, mal este șl astăzi ne- 
i nece-

Sociedad Anonima). în ultimii ani. 
Instituirea monopolului de stat asu
pra bogățiilor petrolifere s-a realizat 
In grams și forme diferite și in alte 
țâri. Astfel, uaa dintre primele mă
suri ale actualului guvern peruan, 
vlzind consolidarea independenței 
naționale, a fost naționalizarea, 
in primele zile după preluarea 
puterii, a bunurilor aparțlnlnd so- 

J ’ .................  j'/ț-^intema-
Company” șl

in primele zile după 

ctetățîi' nord-americane 
ti o nai Petroleum “ . _
Înființarea companiei de stal ,JPe- 
troperu”. în Ecuador, la numai citcva 
luni de la venLrca sa la putere, ge
neralul Lara a semnat un decret

asigure dezvoltarea economică a 
țârii, in folosul propriului popor.

Măsurile inițiate de țările din A- 
merlea Latină ou trezit in rindul 
monopolurilor străine reacții de ne
mulțumire șl iritare. Unele compa
nii petroliere Internaționale au 
trecut in contraofensivă, organlzlnd, 
In țările Intlno-americane, acte de 
sabotaj, afnenlnțlnd cu retragerea 
investi'lllor, închiderea unor rafină
rii ți c ilar distrugerea'utilajelor de 
extracție și prelucrare a petrolului, 
pe lingă diferite presiuni de or
din economic șl politic.

Asemenea manevre se lovesc Insă

nît petroliere Internaționale au

In țările lat 
sabotaj, am, 
investi‘iilor, 1 
rîl ;.i c ilar ’

po lingă diferite presJ 
aln economic șl politic.

privind înființarea „Societății petro- de hotărirea'fermă u țărilor In «uză
llere de stat ecuadortene”,-căreia . II de h promova tot țnai larg preroga-
■‘•-•'n largi atribuții In explor‘~ ” ' ~ ” ....... -----

și comercializarea petrolului
revin largi atribuții In exploata
rea șl comercializarea petrolului ex
tras. Guvernul Venezuelel a declan
șat șl el lupta împotriva marilor 
monopoluri, năoptind in urmă cu un 
an „legea reverslunll petrolului”, 
formă anticipată de naționali
zare pînă in 1083, dată la care 
expiră actualele concesiuni slrfiJ-
teltetete‘.teteîter \

șal șl el lupta împotri 
monopoluri, adoption In 

„legea . :

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA :

tlvele suveranității șl’ Independenței 
naționale. „Petrolul este principala 
noastră bogăție — arăta președintele 
Venczuelel, Rafael Caldera — și 
tocmai de aceea activitatea guvernu
lui; este concentrată asuprii 
cărll, in Interesul național, a. resur
selor petrolifere-. Venezuela nu va 
permite ca producția sa petroliferă

* ' ! ' “ ___ —■

să depindă de Interese care li sini 
străine”. La rindul său. președintele 
Perului, Juan Velasco Alvarado, men
ționa : „Normele noastre de orientare 
constau in apărarea permanentă 
a suveranității, lupta pentru recu
noașterea dreptului legitim al țării 
de a se folosi de resursele sale na- 
lurale-.”. Referindu-se In poziția 
fermă a Ecuadorului. In problema 
drepturilor asupra propriilor bogății 
naționale, președintele • Guillermo 
Rodriguez Lara declaraiÎNItf un 
fel de intervenții sau presiuni nu ne 
vor clinti de pe aceasta poziție”.

Este semnificativă ?i tendința care 
se manlfeslă In ultima vreme spre 
conjugarea eforturilor statelor la- 
tlno-amcrlcane Im vederea apărării 
intereselor lor comune. Pentru pri
ma oară fn Istoria continentului se 
dezvoltă contacta intre diferita țări 
in domeniul prospectării, extracției 
și prelucrării țițeiului, nl colaborării 
și cooperării In industria petrolieră. 
A luat ființă Organizația de asis
tență petrolieră reciprocă a statelor 

. latino-amcricane. din cure fac parte 
Argentina. Bolivia, Brazilia, Chile, 
Ecuador,' Peru. Uruguay șl Venezuela. 
' Zilele nccstea, ta Caracas s-nu des
fășurat lucrările primei conferințe a 
miniștrilor petrolului șl energiei din 
țările taiino-amerlcane. Comunicatul 
dat publicllățU iu încheierea confe
rinței proclamă dreptul suveran ol 
statelor din America Latină de a-și 
exercita controlul asupra propriilor 
lor resurse naturale, pe care să Ie 
utilizeze In scopul dezvoltării econd- 

. miilor naționale respective. Pnrtld- 
panțli la conferință s-au angajat, de 
asemenea, să acționeze In vederea 
stabilirii unor prețuri echitabile la 
produsele dc export ale statelor lor, 
in cadrul luptei' duse pentru Inde
pendență economică. S-a hotărlt rea- 
lizjirea unei cooperări eficace Intre 
statele talino-americanc in domeniu! 
exnlontărll șl comercializării resur
selor lor petrolifere.

Bucurindu-se de ndezluhea deplină 
a maselor din țările respective, mă
surile întreprinse do o 6erle de gu
verne latino-amcricane pe linia re- 
cuperării bogățiilor petrolifere se în
scriu ca o etapă importantă in cadrul 
procesului de desprindere de sub 
domtnnțla monopolurilor străine, de 
afirmare n drepturilor legitime ale 
popoarelor ” ’ ■ ....
suveranitate 
ționnln.

GSSfaV Eusak, secretar ge
neral pl C.C. ui P.C. din Cehoslova
cia, a primit delegația Adunării de 
Stal a R. P. Ungare, condusă d& An
tal Apro, președintele Adunării, 
care face o vizită In Cehoslovacia. 
Delegația ungară a fost primită, de 
asemenea, dș președ'ntele Ceho
slovaciei, Ludvlk Svoboda.

' j :
La Moscova a “vut loc 0 ,n- 

trevcdsre Intre ■ îadgar Nasrlddlnova, 
președintele Sovietului Naționalități
lor al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
ș: Fchml Al Youssoufi, președintele 
Consiliului Poporului al Republicii 
Arabe Siria, care face o vizită In 
Uniunea'Sovietică. In aceeași zL In 
legătură cu relațiile dintre cele două 
a a avut Ioc o convorbire Intra

Mazurov, prlm-vlceprcședlnte 
al Consiliului de Mlnlșlri'al U.R.S.S., 
și Fehmi Al YouMou.fi.

Delegata guvemamsn- 
tfilâ tunisiana, condiisa de M°- 
hammed Mannoudl, ministrul aface
rilor externe, ș!-a Încheiat vizita de 
prietenie In R.P. Chineză, ahuhțM u- 
gențla China Nouă. Luni, Moltammed 

, Masmoudl șl persoanele care lh în
soțesc au plecat pentru o vizită in 
R.D. Vietnam.

Un congies iîi’.enințional 
cvînd cc temă influența 
mediului înconjurător asu< 
pra apariției cancerului s a 
deschis in localitatea iugoslavă Prl- 
mosien de pe malul Mirii Adrtatlee. 
Lucrările congresului, la care parti
cipă 150 dc specialiști din 22 de țări, 
se vor încheia ta 2 septembrie.

P
Ziarul egipiean

flliram" taă Mohamed Ab
dallah Merziban, vlcepremler al Re
publicii Arabe Egipt șl ministru al 
economiei, urmează să examinsze cu 
organizațiile, financiare din S.U.A. 
diferite aspecte ale relațiilor eco-' 
riomlce cglpteano-amerlcnne. El va 
pleca ta Washington in cursul lunii 
viitoare, însoțit de o delegație, dc 
cxperțl in domeniul economiei, pen
tru n participa ta reuniunea guver
natorilor Fondului Internațional Mo
netar .și nl Băncii neutru reconstruc
ție și dezvoltare (B.I.R.D.). Cu acest 
prilej, vor fl angajate discuții’ șl 
cu reprezentanți ni B.LR.D. In sco
pul obținerii, de către'Egipt, a unor 

t credite necesare realizării unor o- 
bioctlye înscrise In pionul dF d®zț 
voltaro a Republicii Arabe Egipt- Ș

Prosșodfatele ConsflfaJni 
reâeșfapîărfl naflonah din 
dlCTia. “tenelul Ignatius Acheam-
pong, a rostit un discurs In care â Ș 
cerat întregii națiuni să acționeze 
pentru soluțlomirea disputelor dintre 
diversele grupări etnice, pentru uni
rea tuturor eforturilor In vederea 
consolidării unității na'ionale șl pro
pășirii economico-soclale a țării.

Ua ovbn bimsfar de “p"1 
,.Dc-3“. aparțlnlnd companiei „Linca 
Ăeronostal Venezolana” s-a prăbu
șit, duminică, Intr-o zonă de junglă 
dli syd-estul Venezuelei, 1a scurt 
timp d-nă ce decolase de pe aero
portul dm localitatea Cnnnima, in- 
dreatindu-sn spre orașul Bolivar. Cel 
21 de turiști și trei membri ai echi
pajului șl-au pierdut viața.

Miaistral cipriot o! aia- 
corilor externe,,oaiînLs c111’15'4?.- 
fide®, a sosit la Alena, lntr-o vizită 
oficială. într-o declarație făcută pi c- 
sol, el a Informat că vizita sa li va 
oferi posibilitatea unul schlmo do 
vederi cu ministrul adjunct al a'n- 
cerllor externe grec, Xonlhopoulos 
Palamas, asupra relațiilor dintre ce
le două țări, precum și asupra per
spectivelor- soluționării problemei 
cipriote. El a precizat că, ^ntrudt 
convorbirile intercomunltnre din 
Cipru nu Intrat Snlr-o clapă Întări
toare, un schimb de vederi ru gu
vernul grec in oceastă problemă este 
indispensabil”.

Minisirdl afacerilor ex
terne al R.F. a Germaniei; 
Walter Schecl, a acceptat invitația 
de d Întreprinde o vlzllă oficiala in 
Liban — a anunțat un purtător de 
cuvint al guvernului vesl-german. El 
a adăugat că, in cadrul vizitei, o 
cărei dată urmează să fie stabilită 
ulterior,'vor fl examinate posibili
tățile extinderii relațiilor comerciale 
și cooperării economice dintre cele ■ 
două țări.

în R.P. Polona, n?ve,ul .«pț 
lor rlulul Odra din zona Wroclawu- 
lul a continuat să fie, In dimineața 
zilei 'de 28 august, foarte ridicat, cu 
ap’roape jumătate de metru peste ni
velul de alarmă — Informează agen- 
,țla P.AP. Șoseaua dintre Opatowice 

1 și Wroclaw se află parțLal sub apă.

j

I

Se așteaptă ca in următoarele două 
zile nivelul apei să scadă. în pre
zent, continuă operațiunile dc Înlă
turare a urmărilor Inundațiilor | In 
voievodatul Klelcc. în zonele afec
tate se curăță canalele pentru a fa
cilita scurgerea apelor șl se efeclu- 
ează lucrări de Întărire a digurilor.

In preajma convorbirilor 
japono-mnericoe.
ministru al Japoniei, Kakuel Tanaka, 
și președintele S.U.A, R1 clin rd Nixon, 
vor avea In Hawaii două ședințe de 
convorbiri In cursul Intllnlrll lor ta 
nivel Înalt, de ta 31 august și 1 sep- 
tcmbrle — informează guvernul 
ponez, citat dc agenția Kyodo.

ficțiuni pentru renlizaf . 
deplină a uniiăiii Sudanu
lui. 3 472 de membri al fostei miș
cări rebele Anya Nya, care acționa 
in sudul Sudanului, au fost inte
grați, plnă fn prezent, in rindurlle 
poljțlel și ale forțelor armate suda
neze, anunță agenția M.EJs’. Acoajștă 
acțiune de Integrare se desfășoară 
In conformitate cu acordul încheiat 
Intre oflctallt&țUo de la Khartum;' șl 
liderii, Anya Nyn, acord care asi
gură autonomie celor trei provincii 
sudice ale Sudanului șî care pre
vede Încetarea oslUMăților dintre 
cele două părți, in vederea realiză
rii depline a unității țării șl a dez
voltării oale armonioase.

In Republica Arabă Ye
men, Penlru prima dată in Istoria 
țării va fl efectuat recensămlntul lo
cuitorilor capitalei, la1 începutul anu
lui |viitor. Potrivit Oficiului Central 
nl Rtanlfteărli din Sanaa, recensă- 
mlntul populației este necesar pen
tru elaborarea unul program de re
forme economice șl sociale, după care 
se va gbida guvernul in deciziile* 
Sale.

din America Latină lă 
șl Independență na-

ț " '■•■■■ =■ '

Eugen IONEȘCU

O nou& oxpadijio brilonicd, condusQ de Chris Bonnmgîon (în folcgroiie), o 
început zilelo Irecule o ascensiune do la poalele H.malayei spro culmile ’ 

Evereslului, pe caro sperâ s& le atingă în accaslâ iocmnâ.
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