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uriașe 
nouă Istorie.

erau stegarii acestei 
uriașe. noi bătălii. Fie- 
care an — din august 
19-14 — a însemnat o 
virstfi Inedit ft șl mîra-
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cărămizi riîfractare1 șl 'caritltap opn 
energic electrică șl combustibil;

TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ?

de carburanți șl iub:

(corespondența de la

în pagina a IV-a

stantln Drăgan, membru al Consi
liului Național al Frontului Unl- 
iățli Socialiste, președintele Consi
liului județean Brașov al F.U.S., 
Gheorghe Oprea, consilier ol pre
ședintelui Consiliului de Stat, Mir
cea Angelescu, membru al Comi
siei pentru politică externă a 
M.A.N., și Ionela Cornescu, vice
președinte, al Consiliului munici
pal București ai F.U.S.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost aborda
te probleme privind relațiile dintre 
cele două țări și partide. A fost re
levată cu satisfacție evoluția pozi
tivă a relațiilor multilaterale ro- 
mâno-brltanlce, fiind subliniate po
sibilitățile de dezvoltare a colabo
rării și cooperării in domeniile e- 
conomte, tehnlco-ștlințlfic și cultu
ral dintre cele două state, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii șl înțelegerii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat fn- 
tr-o atmosferă cordială.

Ca protuiindeni, tovarășul Nicolao Ceauțescu, secretarul

La Institutul de cercetări ji proiectări pentru autocamioane ji tractoare

■ -

în cursul-zilei, de marți, 29 august, 
tovarășul .Nicolae Ceauțescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, a făcut o vizită de lucru in ora
șul și județul Brașov. Este pentru a 
treia oară in acest an, cind conducă
torul partidului șl statului se" iniil- 
nește cu oameni al muncii din acest 
puternic centru ,. industrial ai țării 
noastre, pentru a vedea la fața lo
cului modul In care se înfăptuiesc 
sarcinile puse do partid in fața Între
gului popor, pentru a se consulta cu 
făuritorii de bunuri materialo asu
pra unor importante probleme actu
ale șl de perspectivă ale industriei 
noastre socialiste. '

Desfășurata la scurt timp după lu- 
crârile Conferinței Naționale a par
tidului, vizita de marți a constituit 
un fructuos dialog al secretarului ge
neral eu inginerii, tehnicienii, spe
cialiștii șl cercetătorii din întreprin
deri, cu cadrele do conducere ale 
Centralei Industriale de autocamioa
ne și tractoare, cu conducerea mi
nisterului de resort ; ca a prilejuit 
o vibrantă expresie a hot&rirli con- 
Btructorilor de mașini — români, ger
mani, maghiari — de n înfăptui cu 
fermitate hotărlrile celui dc-al X-lea 
Congres nl partidului.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de tovarășul 
Constantin Drăgan, membru.’ nl'-Co- 
mlteiului Executiv al C.C. al P.C.IL, 
prlm-sccreiar al comitetului, jude
țean de partid.

La sosirea la Institutul de cerce
tări și proiectări pentru autocamioa
ne ți tractoare, conducătorul parti
dului și statului e3te lnllmplnat cu 
puternice ur’nle șl ovații de numeroși 
cercetători, prolectanți. șl muncitori. 
Pe frontispiciul clădirii institutului 
se află Înscrisă o urare dc bun ve
nit, Încadrată de drapele roșii ți tri
colore, Ca semn ol dragostei șl pre
țuirii pe care acest colectiv, ca de 
altfel Întregul popor le nutresc față 
do tovarășul Nicolae Cettușescu, 
pentru activitatea prodigioasă șl 
neobosită pe care o desfășoară spre 
JbJr'-M întregii noastre națiuni, tinere

CORESPONDENȚII „S.CÎNTEir TRANSMIT

I general al partidului, este 
cu câldurâ

l ?. • • ■ • .. . ■ ■

La 29 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a pri
mit, In Stațiunea Timișul de Jos, 
delegația Partidului conservator 
din Marea Britanic.

Delegația, care face o vizită în 
țara noastră la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, este alcătuită din baro
neasa EHes, membră a ’ Camerei 
Lorzilor, președinta Secției britani
ce a Uniunii europene a femeilor,’ 
David Huni, președintele Consiliu
lui Național al Organizației tine
retului conservator, șl Ian Taylor, 
fost președinte al Uniunii europe
ne a studenților conservatori șl 
creștini democrat!, președinte de 
onoare al Federației britanice a 
studenților conservatori.

La-primire au luat parte Con-

ternlc relevată și de faptul că, in primele 7 luni ale 
acestui an, nivelul planificat al producMyltățH muncii 
a fost depășit cu 2 030 lei pe flecare salariat, benefi
ciile suplimentare Înregistrate ridlclndu-se la peste 
1 7G0 tMJQ lei.

tamenlulul mijloacelor de transport 
rutier și mașini agricole, Gheorghsr 
Trică, directorul Centralei de autoca-1 
raioane șl tractoare, dau explica-1
ți! asupra diversificării fabrica-"
țlcl de mijloace de transport Se 
subliniază că pini acum au fost asi
milate, In urma Indicațiilor date da 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tractoa
re de SD, 43, 53, 05 șl 80 CP. In timp 
ce altele de 100, .150 și 180 CP se află 
In diferite stadii de pregătire, ur- i 
mi nd ca lri-acest cincinal să intre , 
In fabricația curentă» t

în fața altor panouri sini înfățișa- ’ 
te rezultatele In domeniul diversifi
cării producției do autovehicule. Dl- 
rectorul general al centralei indus-e 
triale arată că cercetătorii Institutu
lui au in-vedere ca sistema de ma
șini să cuprindă cit mai multe "ele
mente comune, economlslndu-se 
astfel timpul cheltuit pentru proiec
tare șl experimentare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in- 
: ’ I

lerestMză de preocupările, proiectări- . 
țllor și cercetătorilor 'pentru crearea 
unor mașini; moderne, de mare pu- |’i 
tere. Slnt. prezentate,, apoi,, rind pe 
rind, mașinile aflate pe platou : d’.- ' 
ferite tipuri ■ dc tractoare, buldozere, ș 
autobasculante, autoscrepere.

Secretarul' general’al' partidului ’ 
cerc explicații cu privire ta caracîe- 
rlsiidie tehnico-funcțlonale ale ma
șinilor'șl. urclnd la bordul autoboscu- c 
Iantel de lG'-tone, urmărește îndea
proape comportamentul acesteia, re- 
corruindlnd mărirea capacității ca- ’ 
blnel. Totodată, dă indicații pentru 

.asimilarea, mal .rapidă n cutiilor, de .. 
' viteză, in' oșaj fell Incit fntr-un timp , 
cit mai scurl acest tip de autobascu
lantă să îfle? realizat, pentru a putea 

■lucra pe șantierele (Io conitreșcțll.
Este prezentat, in-continuare, pro

totipul autobasculantei de 2S tone, o 
mașină ‘ a , cărei ■ greutate • proprie 
se situează la nivelul celor exîșten-

consumul 
fin nț i.

Specialiștii institutului se angajea
ză stă găsească în continuare no! so
luții pentru Îmbunătățirea caracteris
ticilor tehnice ale produselor reali
zate după propriile proiecte cn șl alo 
celor asimilata după licențe străine.

La Întrebarea secreiarului general 
al partidului. privind asimilarea au
tobasculante! de 30 tone., directorul 
Centralei de autocamioane șl . trac
toare, relevă faptul că colectivul ln- 
stllulului va prezenta modelul in 
stlrșliul anului.viitor, .

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
specialiștilor șl constructorilor ca In 
cinstea celei de-a 30-a aniversări a 
eliberării patriei, acest produs să 
intre, in fabricația de serie.

-- Vom cinsti . marea sărbătoare,

■ p ’ .
Peste plan, 1 300 tone aluminiu și 

aliaje din aluminiu “ ”ro<llu ncum udna 
de aluminiu Slatina. ^Totodată, afet a foțst pusă in 
funcțiune o nouă capacitate, care asigură, sporirea 
producției de aluminiu, prevăzuta In actualul cinci
nal, cu încă BOT tone untud.

la rindul lor. alumlnlșlii de ta moderna uzină de 
prelucrare raportează obținerea peste prevederi n',157 
tone laminata din. aluminiu, 23 tone țevi pentru 
irigat ș.aj

lor exlsten-
’ te pa piața ’mondială,- ca de altfel și

Prima Instalație mobila de preparare 
a minereurilor neferoase fabricata în 
Jara noastrâ. Aeest 5UC<;pa flR prestigiu — realizat 

-.de colectivul do muncitori al Uzinei mecanice de ma- 
'Șlnl șl utilaj minier din Bata Mare — a fost obținut cu 

Angajamentul anual la beneficii a fost i»01016 de termen.
depășit de colectivul Comblnaiulul siderurgic de la 
Hunedoara.' Beneficiul suplimentar însumează peste 
42 000COT lei, cu 2 800 000 lei mal mult decât fusese’prc- 
văzut în angajamentul anual asumat In cinstea celei 
de-ji XXV-a aniversări a proclamării republicii. Mal 
mult dc 20 MO COD lei din totalul beneficiilor s-au ob
ținut' pa seama - reduceri! cheitalelllor ,materiale. Iptre

O 95 de ani de la cuce
rirea redutei Grivița : 
EROISM,GENERAT DE 
CAUZA NOBILĂ A IN
DEPENDENȚEI PA
TRIEI

• RĂSPUNDEREA CO
MUNISTĂ DE REPRE
ZENTANT AL SALA- 
RIAȚILOR ÎN COMI
TETUL OAMENILOR 
MUNCII

© ORIENTĂRI NECESA
RE IN
REA SI DERULAREA 
TRANSPORTURILOR 
DE MĂRFURI

» SINT PREGĂTITE ȘCO
LILE PENTRU DESCHI
DEREA NOULUI AN 
DE ÎNVĂȚAMINT ?

© CARNET CINEMATO
GRAFIC

„Toata prpd'ucția peste plan desti
nata exportului, din metal economisit" - 
aceasta este noua Inițiativă -;,-lamlnoriștllor de la 
-Uzina de țevi din Roman. După ctha-^tu..,ștle, acest 
colectiv s-a angajat cn, plnă la sfințitul Sbtjql. să

Fontă mal multă cu mai pujin cocs. Ln 
uzina „Victoria- Cătan^ prin creșterea Indicilor de uti
lizare a furnalelor, au fost realizate, In plus față de 
plan, peste 1100 tone fontă, In condițiile reducerii con
sumului specific ele cocs cu 9 kg .pe tona de fontă pro
dusă. Eficiența muncii colectivului de la Călan este pu-

V ______ _

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN;

__ HL—_______ , reducă consumul de metal'cu , 1 090 tone, sporind po 
aîfele, slderurglștll combinatului hunedorcan au ccb- această cnlc volumul producției dc țevi destinata ex- 
npmțslt pate 5 SOO torte _ metalurgic. !țJ 900 țonc. ..,eportuluL Urmărind ttraducerea in fapte.'a. noii: Inlțiar 

Stabile de',meiM, - i|vf,i flU realizat suplimentar 2411 tona
țevi din oțel șl 1100 prăjini grele de foraj, depășin- 
du-șt sarcinile ta export cu peste 2 000 tone. Mal mult 
de 75 la sută din această cantitate s-a realizat prin 
reducerea consumului de metal, ca rezultat al repro- 
lectărll țevilor. Trebuie menționat că in aceasta luna 
ritmul mediii zilnic al livrărilor pentru export a fost 
mal mare cu circa, 200 tone țevi șl prăjini grele de 
foraj.

,£?®oare ii oferă frumoase buchete 
dok'K'.-l.

La Invitația ministrului industriei 
constructoare da mașini, loan Avram, 
și a gazdelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sc IndreBptft spre platoul 
din fața Institutului, unde se află 
aliniata prototipurile unor noi tipuri 
de tractoare și autovehicule realizate 
de unitățile constructoare de mașini 
din Brașov, unele dintre ele după 
proiecte ale cercetătorilor acestui in
stitut.

în fața unor panouri ilustrative, 
Alexandru Mârgăritescu, șeful Depar-

și perspective 
in construcțiile 
de autovehicule

A" -
4 ■

.....
®T- »!

chipul nostru
In acest august 

Înalt șl fierbinte ne 
amintim, tiresc, do 
acel august memora
bil, de acea lună fier
binte șl de râ.saruco și 
salt al istoriei noastre 
pe care. iată. nu-1 
nici o săptămină do 
clnd am cinsilt-o săr
bătorește. Noi — care

lase deodată un sens — spunea d nd va poe
tul. Acea lume visată 
de poet începuse să 
devină a tuturor. Q 
Iunie reală, care, pen
tru a fl creată,- nece
sita un colosal efort și 
încordare a energiilor, 
făurirea unei noi con
științe- Luptlnd cu ta
rele unui trecut funest.

al nădejdii $1 luptei. 
Pentru ca demnitatea 
poporului nostru, pen
tru ca lupta Iul mul
tiseculară, pentru ca 
lumina să triumfe, 
comuniștii coalizaseră 
toate forțele unei na
țiuni șl le dădură sens 
șl zbor : totul pentru

eram pe atunci co- front, totul pentru greu, de pti:lm‘„ lulnd
pil — răminem șl as- patrie, însemna, a- din acest trecut erois-
tfizl cu ochii uimiți tunel,'o deschidere de mul, bărbăția, neglnd

porți -/spre o ceea ce. trebuia negrit,
România a devenit tin 

Alungarea fasciști- m-uș ?anî!„r. A In-
lor, eliberarea țării, copiii o eră romantică
contribuția - la zdrobi- șI eroică. , Comuniștii
rea mașinii de-război ...... -
blUcriste, jertfa de sin
ge a bărbaților nașul

pil rămlnem șl ns- patrie, 
tail cu ochii uL ’.1 
de marea faptă a pă
rinților noștri cc ne-au 
luat de mină șl ne-au 
Introdus, cu pasul lor 
hotftriL In nouți isto
rie a țării Privirea 
noastră atunci era nu 
numai uimită, - adml- 8, _ 
ratlvă. dar era intră pentru eliberarea ieri- 
Incărcntă dc umlllnți toriilor altor state, virsta inctiiift șl mira
și spaime. Nu numai lupta apoi cu reacțiu- cu Joasă'a tării o fier-

Ir, irmlllntl __ >______ ________ ....cA trăisem In umllințl. nea Internă. reforma miliara, generoasă de 
și spaime, dar văzu- agrară, abodrea mo- ■ ■ ■ — -
sem o țarii in doliu, 
oameni In doliu, bă
tătura casei cernită, 
cerul cernit. In acei 
august, șoselele erau 
un furnicar, o lume 
în deruta le năpă
dise. scurtele nouți 
c; ..." 
cale de zgomotul n- 
vloanelor. de bubuit 
de tunuri, de țipete 
omenești. Lumea u- 
mllfl, curajoasă, căpă-

—z.—■ lumini. “ Ffit-Frumâs 
narhiel, naționalizarea ’creștea fnu-o zi cit 
principalelor mijloace intr-un an. Era o Ima- 
de producție,» Începe- • • ■ ■ -
rea operei ț do ■ recon
strucție, apoi toate 
acele radicale reforme 
au constituit pași tm- 

-----  ---------- —... portanți pe drumul 
ale verii erau splnte- întemeierii unei lumi 

noi. „Doar cresc in 
lume Îndeajuns /ȘI 
trandafiri șl pline / A 
dtorva e lumea de 
nz: / A tuturora mline*

gîne de basm. Faptele 
o demonstrează: acești . 
ani din noul timp al 
patriei^ — ani pe care 
i-a.Ti trecut In re-

Vasile 
REBREANU

© Ministrul de externe al României a sosit in capitala 
Marocului intr-o vizită oficială

® Azi încep la Phenian convorbirile propriu-zise din
tre reprezentanții organizațiilor de Cruce Roșie efin 
Nord și din Sud

© La Delhi s-a încheiat un acord indo-pakistanez 
privind delimitarea frontierei comune din regiunea 
Cașmir
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Marinari
la datorie

S-a Inllmplat In portul 
«ea. Ncreușlndu-I o manevră 
executată la intrarea In cunos
cutul cot nl portului, un cargou 
sub pavilion străin a pornit In 
derivă spre nava de pasageri 
„Rapid", caro, cu Gî de călători 

membri al echipajului, se 
afla la ponton. Catastrofa părea 
iminentă, mai alea că, In pofida 
faptului că aruncase ancorele, 
cargoul continua să se apropie 
da1 navă cu o viteză de aproape 
15 km pe oră. Numai 110 metri 
mal separau cele două vase, 
clnd, recepțlonlnd semnalele de 
primejdie, echipajul navei „Ra
pid" — alcătuit din Dumitru 
Angelalo — comandant, Toni 
Ncagu»— șef mecanic. Victor 
Gălbioara — marinar și Ghcor-. 
ghe Mistreanu — motorist — a 
trecut la acțiune. Chteva co
menzi scurte și rapida și nava 
de pasageri a reușit să se stre
coare pe lingă cargou Înainte 
ca acesta să treacă la o distan
ță de dțlva niclri de ponton I 
O faptă cu adevărat demnă de 
marinari, pentru care întreg e- 
chipajul a fost citat prin ordin 
pa flota „Njvrom".

intr-una din vilele trecute, 
Gheorghc Vuc, angajat la oțe- 
l&ria Combinatului siderurgic 
Reșița, în funcția de termo- 
tehnician, n-a venit la lucru. 
Motivul: era bolnav. O atesta 
certificatul medical pentru o 
durată de 4 sile, eliberat de 
dispensarul medical al combl-

iumai că membrilor 
sindical din secție

I
I
I
I
I
| Destăinuiri I
^âsubterâiie I

I
I
I
I
I
I
I- prezen 

dleval 
cări a

! După faptă
® <5 h wrnh a T.nolio e-S jWfh/rJ Cc

I
1^ să fugă, ’făptașii'; ășa după 

relatam In cadrul acestei rt 
(„Seinîcfa" 
arestați la i

I\in gara Roman. Zilele trecut 
au compărut In fața instanț 
judecată. In urma sentinței

I
I
I
I

natului. Rină aici, totul a fc 
în ordine. Nurpâl că membrili 
comitetului 
le-a veni! ideea să-i facă bol- | 
navalul o vizită la domiciliu, în li 
comuna Gorula. Aîcl, surpriza : n 
Gheorghe Vuc era la nuntă, in I 
localitatea vecină, unde „se | 
trata" pe ci arte. Drept pentru . 
care comitetul sindical a solid- | 
tai o consultația mai serioasă I 
căreia trebuie ti i se supună l! 
ți... medicul. Așteptăm, deci, | 
„diagnosticul"1 forurilor de r®- I 
sort. I

Cercetătorii muzeului din 
Cîmpulung Muscel au descope
rit, recent, pe rază orașului, o 

I necropolă de mare Importanță 
pentru istoria localității. în 

j mormintele ;■ etajate din bolta 
. subterană nu fost identificate 
1 obiecte do valoare, cu ajutorul 

cărora s-a putut stabili că ma- 
‘ 1 da 

Ia 20 iulie datează din jumăta- 
tatea secolului al XV-lea. Di
versitatea descoperirilor atesta 
volumul șl aria schimburilor co
merciale coji«emnale In primele 
tratate economice (din anii I3®8, 
1413 șl 1437) dintre Tara Româ
nească șl alte țâri. Slnt, de a- 
semenea, de semnalat două mor
minte prin care se confirmă 
prezența, In Cîmpulungul mc- 

1, a uneia din primele miș- 
___ antifeudale de masă de pa 
continent, denumită mișcarea 
■Bogomililor.

cărora s-a putut stabili că t 
rele bilei ol Clmpulungulul 
Ia 20 iulie datează din jurii;

V V

Ghaorghe Lachs Mlhal Șar- 
gu, ambii din Brăila, au poposit 
intr-o seară din primăvara a- 
cestui an în comuna Girceni 
(Vaslui) și întrind în casa unui 
pensionar din localitate l-au 
asasinat și jefuit. Deși au reușit 

.. ----J---ț cum
. _____  „„„..'rubrici
’ nr. 913S), au fost 

aresta(i la scurt timp după aceea 
in gara Roman. Zilele trecute, ei fei de 
__________ urma sentinței pro
nunțate în prezența unul mare 
numâr de locuitori din comuna 
Girceni, Gheorghe Lache și 
Mihai Șargu au foit condamnați 
la 25 și, respectiv, 24 de anî în
chisoare.

ti

s

i (

în urmă cu K5 de ani, la 30 au- 
rt 1677, armata română înscria 

analele istorici noastre naflonalo 
o strălucita pagină de bravură și alt- 
negafle ostășească : cucerirea redu
tei Grlvița. Moment Important in 
desfășurarea războiului pentru cu
cerirea independenței do stat, victo
ria de ta Grivlța a dovedit lumii în
tregi atașamentul fierbinte al po
porului român față de cauza neatlr- 
năril naționale, a libertății popoare
lor. Lupta poporului romăn s-a 
împletit strlM cu lupta de eli
berare a celorlalte popoare din 
PentaMila Balcanică, aflate sub ju
gul otoman, încă in perioada pre
mergătoare au avut loc un șir de 
acțiuni (organizarea și declanșarea 
răscoalelor din Bosnia și Herțegovlna 
— 1875, din Bulgaria — 1678). care 
au prilejuit puternica manifestări ale 
sofldarltățU popoarelor dta aceasta 
zonă, pentru cauza comună a liber
tății.

Sini cunoscute condițiile In care a 
Izbucnit războiul din 1877. Dlnd 
curs voinței în
tregului popor ro
mân de a scutura, 
jugul otoman șl 
folosind Împre
jurările favosra- 
bile create do 
izbucnirea. In a- 
prtlle 1877, a răz
boiului ruso-lurc, 
guvernul român a 
declarat starea de 
război între Ro
mânia și Turcia, 
tar la 9 mal, in 
timp ce clădirea 
pariMnenluluî c-ra 
Înconjurata de mil 
de buaircțieni 
care manifestau 
pentru indepen
dență, Adunarea 
depulațlloa- a vo
tat moțiunea prin 
care se lua oct că 
„ruperea legături
lor noastre cu 
Poarta și inde
pendența absolută 
a României au 
primit consacra
rea lor oficială".

Poporul român 
vota să iuplo e- 
feetlv alături de 
trupele rase care 
trecusbră Dună
rea, pentru a a-

Exploatarea minieră Herla. care re
cunoaște că, datorită slabei preocu-

cu „jumătăți" dc măsură, caută 
justificări prin invocarea condițiilor 
„obiective". Trebuie înțeles ci 
cei earc-l reprezintă pe angajați in 
acest organism trebuie să priveas
că dincolo de „llmlieic" echipei sau 
brigăzii pe care o conduc. Mandatul 
Încredințat ore o arie mult mal lar
gă de probleme sl acțiune.

Ce fac corni letal de partid, birou
rile org0nizațl!lor de bază din uzină 
pentru a-i activiza cu adevărat pe 
membrii comitetului • oamenilor mun
cii. pe reprezentanții muncitorilor ca 
uzina să se Înscrie In cadenia nor
mală ? De In tovarășii Nleolao 
Petrușea, locțiitor nl secretarului co
mitetului de partid, șl Ioan Covaclu, 
membra nl comitetului do narild si 
secretar al organizației de bază din 
secția turnătorie, oftam că activita
tea reprezentanților muncitorilor In 
comitetul oamenilor muncii n-n fost 
dezbătută niciodată, iar, în general, 

controlul de par- 
*,<J “up™ acestui 
organism este 
sporadic.

— Indiscutabil, 
ne spunea tova
rășul Ștefan Gali, 
membru al comi
tetului de partid 
de la uzina de u- 
tllaj minier șl re
parații, se impu
ne necesitatea li
nul control mal 
riguros, exigent, 
a! organelor si 
organizațiilor do 
partid asupra ac- 
tlvităill reprezen
tanților oameni
lor muncii In a- 
ceste orgnnlsne 
economice,. De ce 
spun acest lucra? 
Rină acum, ta 
noi, n-a fost ni
meni Întrebat, 
traa la răspun
dere cum iri În
deplinește mnn- 
datul incredin- 

. ...................  țat de muncitori. 
Șl crod că este 

șl o cauză de ordin tormal. Majo
ritatea celor tdeșl In ’ comitetul oa
menilor mundl slnt și membri ai co
mitetului de partid, de sindicat, al 
birourilor organizațiilor de bază sau 
responsabil! de grupă sindicală, au 
multe alte sarcini obștești. De aceea 
cred că or fi nimerii ea cei aleși în 
comitetul oamenilor muncii să fie 
degrevați de alte sajclnl obștești.

Am insistat asupra acestui „caz" 
pentru că 11 constderfim semnificativ 
în multe privințe pentru stilul de Iu-

pâri, nccștla nu slnt nici njutațl. 
nici întrebați asupra activității lor.

Despre aceeași necesitate, a îmbu
nătățirii îndrumării de cătro orga
nizațiile de partid, ne vorbește ?l 
tovarășul Ioslf Vida, șef de echipa, 
reprezentant nl muncitorilor In co
mitetul oamenilor mur.cil la uzinele 
mecanice de mașini ?i utilaj mi
nier.

—- Noi. ca reprezentanți al munci
torilor, trebuie să ne pregătim bine 
per.sru dezbaterile din corniței. Dar 
t._ 
economice de t, 
caracter mnl abr 
șlm să vedem aplicabilitatea lor 
în sedii, la locurile de muncă ele. 
Cred, că tn pregătirea r.onșLrft ne-ar 
putea ajuta mat mult comitetele de 
partid, inițiind expuneri, dezba
teri, consultări cu specialiștii, ca

nu o dată aici se discută probleme 
economice de specialitate mu cu 
caracter mnl abstract, Incit nu rcu- 

dplicablLitatea lor

cu

l

•' ' '•'"(pi
un sfirșlt similar. Cu rlndurlle mult 
rărite, ostașii noștri au avut tăria să 
reia rvialtiil a treia și a patra oară. 
Sprijiniți do trupele rusești, într-un 
iureș nestăvilit, soldați! noștri au 
pătruns In Interiorul fortificațiilor. 
S-au dat Înverșunate lupte corp la 
corp, s-au scris. In acea oră a ata
cului, minunate pagini de eroism 
ostășesc. Drapelul otoman a fost 
capturat. Reduta a trecut Iii mîlnile 
românilor.

Vestea victoriei de la Grivlța s-a 
propagat cu repeziciune de-a lungul 
și de-a latul Urli, întețind avintul 
patriotic. Dlnd glas sentimentelor 
care puseseră slăpinlre pe inimile 
tuturor românilor, Vaslle Alecsandri 
nota : „Ce lucra uimitor! Simpli 
țărani smulși de ta plug să devină 
dintr-odaii eroi. Inima mea ,b luat 
proporții care, mă Înăbușă de dnd cu 
cele petrecute ta Grivlța. In sflrșit, 
sîniem cineva In lumea aceasta".

Eroismul luptătorilor români 
a stlrnlt pretutindeni admira- rSi»’ A r-Vcmfail- ‘

Telor „Bund" din 
Berna si „Ga
zeta de Chicago", 
Lachman, scria : 
„Mi-ar trebui 
mult timp ea să 
numesc pe toți 
bravii— NIcl- 

* odată n-aș fi ere- 
a zui să văd atlta 

bravură ta o trupă 
care plnă aitincl 
n-a cunoscut fo
cul— Armata ro
mână merită n fl 
pusă Ungă orlee 
altă armată a Eu
ropei și oricine 
poate fi imndru 
de soldații și o- 
fițerll ci. care au 
dai probe atlt de 
strălucite de vi
tejie". Zînrul vie- 
nez „Dle Prcsse" . 
scrin : „Aripă
dreaptă a frontu
lui e 
numai 
mâni.
excelentă șl sln- 
geie rece al sol
datului român 
dovedesc din plin 
moralul trupelor. 
Am văzut cu ochii 
mei cu:n se bale 
soldatul român șl 

pol atesta că el e neînfricat, curajos 
și Iscusii iu luptă".

Este do remarcat că tarul Ru
siei. refcrlndu-sc la pildele de 
strălucită bravură dale dc oslasll 
români, a scria principelui Carol : 
„Trupele române au dat dovadă de 
un curaj eroic, lupUnd sub unul din 

, cele mat nimicitoare focuri ale Ina
micului”.

Strălucite acte dc vitejie nu săvlr- 
' -'șit ostașii nostei și in alte'bÂtăiii ale 

războiului din 1677—1878, toate nces- 
ten lnscrllndu-sc ca prețioase con
tribuții in victoria finală.

Pe dmpllie Bulgariei s-a câmen- 
«2- j^fc de.singe,_ frăția do

— sumă cu care întreaga armată 
putea fi alimentata pc tontă durata 
răzuoiuluL Sule șl mii de tineri s-au 
înrolat voluntari. Mulțl dintre el, 
transilvăneni sau bucovineni vcnițl 
In țară pe ascuns, pe cărările mun
ților. aduceau de pe celălnlt versant 
al Carpaților aceeași fierbinte dorin
ță de a făuri, cu prețul oricăror 
jertfe, o Românie liberă șl suverană. 
Aceasta solidaritate dovedea cfi. așa 
etani scria "în Iunie IB77 ..Gazeta 
Transilvaniei," : „Cauza ostașului ro
mân e o cauză generală română ; 
victoria Iul e a întregii națiuni, fie 
aceea risipită în oricare parte a 
Înmii".

Trecuta în sudul Dunării, armata 
română a ocupat poziții In apropie
rea Plevnel, efecllvul el reprezen- 
tînd nproxlmntlv jumătate din tota
lul trupelor aliate ce urmau să de
clanșeze ofensiva pentru cucerirea 
forllHcațillor de aici. In ansamblul 
acestor fortificații, cele mal puter
nice erau redutele de la Grivlța. Cea _ , , r™, ™
dinții încleștare la care au luat parte ție. Astfel, corespondentul zla-

acestor fcrlificatU, cele mai puter-

dinlii încleștare la care au luat parte

compusă 
din ro- 
Ordlnca

Cucerirea redulei Grivija (30 august 1877) 
(după o stampă din 1SS1)

! pâra, Întări și consfinți, cu slngele 
[ său independența proclamata in par

lament. parca ta -
| război, p român ișî aducea, 

odată, contribuția la eliberarea cu__
Elite popoare din Peninsula Balcanică 
de sub jugul otoman.

După primele bătălii angajate in — — ----
luna iulie de trupele' ruse ' îh- Tfițtf mare succes, drapelul > regb 
puternicului complex-W ’tt^&Uf«^a'*'Doroî»antl n ț°®t decorat, 

I de la Plevna, unde;, se; găseau -conto-’i-LIUl.^t^ua României?., tajtmi 
I centrate cele mal bune trupo oto- ofițeri și aoldAți au .primit 

mana, sub comanda vestitului gene- „Steaua României_ șl met.nli 
-ral Osman Pașa. Intervenția arma- 

1 tel române a fost solicitată de co- 
I mandamcntul rus prîntr-o telegra

mă adresata do marele duce Nlco- 
| tae principelui Carol al României.
■ Trecerea armatei române In sud 

de Dunăre s-a făcut pe podul de In 
SlUștfoara-Mâgura, în aclamațiile 

1 însuflețite ale unei mulțimi nesflr- 
Ișite. ălartor ocular. Alexandra Via- 

huțfi consemnează astfel emoționan
tul moment : ,3olenmo și pline de

■ bărbătească hotîrire erau chipurile 
ostașilor înșirați pe șesul Slliștioa- 
rei. EI șiiau ei in culele drapelu
lui lor duc fnfndrla și grijile și spe-

I ranțele unei țări".
Era doar una dLn manifestările en

tuziasmului caro cuprinsese întreg 
poporul român. Muncitori, țărani. 
Intelectuali, funcționari, pensionari, 
Insufloțlțl de același nobil ideal al 

I independenței țării, au donat pentru 
armată bani, produse alimentare, 
Îmbrăcăminte, a căror valoare totală 
s-a ridicat la peste 0.2 milioane lei

secsi
, tm- 

eelor-

oalașLl noștri a fost lupta pentru 
ocuparea celor cîtevn rindurl de șan
țuri aflate In fața redutei. In ziua de 
27 august, la ora stabilită, romănli 
au atacat fulgerător, au pătruns in 
șanțuri ți au început lupta corp la 
corp- Rind pa find, șanțurile redu
tei au fost cucerite.’ Pentru acest 

drapelul-* regimentului 
" ' >cu ordl-

sumeroșl 
_ J ordinul

„MML șl medal ia ,. Vir,- 
tutea militară". împăratul Alexan
dru al Rusiei a acordat 50 de ordine 
„Sf. Gheorghe" ostașilor români.

lor Grivlțel a Început la M august. 
Intr-o zi mohorită. cețoasă. Primii 
au Intrat In lupta ostașii batalionu
lui condus de maiorul Șonțu și apoi 
ni celui condus de căpitanul Valter 
Mărăclneanu. Ieșind din valea Bu- 
covulul, unde erau grupați, șl apro- 
pilndu-sa de reduta Grivlța 2. osta
șii. în loc st dea de un platou des
chis cum se așteptau, s-au pomenit 
in fața; unei văl, cu urcușuri in 
pante rfepezl, care Îngreunau mult 
înaintarea in pofida focului ucigă
tor al inamicului, ostașii au străbă
tut prin luptă valea, ajungind pînă 
la șanțurile redutei, undo a început 
o 'ndirjită luptă la baionetă. Sonții 
șl Mărăclneanu. zeci de ofițeri și 
sute de soldați nu fost uciși.

Concomitent, alțl ostași români au 
asaltat reduta Grivlța 1. Un prim 
nine a fost respins. Un altul a avut

!

arme dintre ostașii români, ostașii 
ruși și voluntarii tpilgarî. în (smin
tirea celor trei popoare, lupta comună 
din 1677 a rămas ca o Întruchipare a 
prieteniei șl frăției de unnc, ale că
rei tradiții aveau să-și găsească con- 
tlrmore paste decenii În războteî 
antlhUlerfa, fiind considerabil Îm
bogățite și ridicate pe o tn.tpl't su
perioară in anii socialismului. Am- 
•.•cr.Jr.d împlinirea a S3 de ani 
de' la victoria de la Grivlța, in 
condițiile in caro cele mal înalte 
aspirații ale poporului nostru de 
independență, șl ,';.:ver.i:Lur.e na
țională șl-hu găsit împlinirea ca re
zultat' al victoriei soclallcmulul, adu
cem prinosul nostru do rucunoșllnță 
luptătorilor din 1877. tuturor celor 
care au contribuit la succesul luptei 
noastre de eliberare națională șl so
cială. I . '

Silviu ACHIM

pre- 
acest
■■ este .■ -
pre-

Conferința Națională n partidului, 
rellefind necesitatea dezvoltării con
tinuo a roiului «nnducător al orga
nizațiilor de partid; In toate- <tome- 
‘nlilo, a pus un accent deosebit pe 
sarcina Imbunălăjiril activității for
melor și structurilor democratice din 
întreprinderi, participării mal active 
a oamenilor muncii la elaborarea de
ciziilor de conducere. Pornind de la 
ecsst imperativ. Investigația noas
tră in clteya unități economico din 
Baia Mare șl-n propus să releve 
unele din p.-oblemeie privind in- 
drttmarea de către organizațiile de 
partid din unitățile economice a re- 

. prezentanților muncitorilor In comi
tetele oamenilor muncii, felul In 
care aceștia slnt sprijin!’,I pentru 
a-și îndeplini eu eficiență mandatul 
Încredințat.

Un prim popas — la Uzina meta
lurgică do metale neferoase. Interlo
cutor — Ing. Alexandru Top, locți

itor nl secretaru
lui comitetului de 
partid din uzină :

-— Avem in co
mitetul oameni] or 
muncii dnd re
prezentanți ai 
muncitorilor. Pot 
afirma, de la bun 
Început, că 
zența lor In 
organism 
deosebit de 
fl oasă.

— La ce anume 
vă referiți ?

— Prin el se 
realizează o lega
turi! directă cu 
realitațile de ta 
locurile de mun
că. Asta conferă 
dezbaterilor, de 
cele mai multe 
ori, un earacier 
deschis, mai con
cret ; sa văd mal 
ușor și efectele 
unor neajunsuri, 
ca și cauzale lor. 
Comitetul oam<£_', 
nilor.. muncii a” 
analizat, hu de 
mult, desfășurarea reviziei gene
rale la secțiile de topire și 
acid sulfuric. In ședință, tovarășii 
loan Cetațaan și Alexandra Bonea, 
făclndu-xe ecoul colectivelor din a- 
ceste secții, au susținut că revizia 
poate fl terminată cu 2—3 zile mai 
devreme dedt s-a planificat. Ideea 
a stlrnlt Interes, a fost Îmbrățișată 
de Întregul comitet Mai mult,; cel 
doi tovarăși s-au ocupat de selec
ționarea a 15 dintre cal mal buni 
muncitori din secțiile topire șl add 
sulfuric, care au lucrat coi la cot cu 
meseriașii de la întreținere lot timpul 
reviziei. Rezultatul ? Revizia gene
rală a fost. Intr-adevăr, terminată 
Inalnie de termen. Prin reducerea 
durate! reviziei 6-a obținut un spor 
de producție de circa 5 milioane lei.

iată, deci, ce greutate a avut cu- 
vlntul reprezentanților muncitorilor. 
Conștiința datoriei de a Interveni cu 
folos este aici urmarea faptului că 
birourile organizațiilor de bază, co
mitetul de partid so Îngrijesc de e- 
ducarca politică șl. In generai, de 
pregătirea șl sprijinirea muncitori
lor aleși în comitetul oamenilor 
muncit. Cu aceștia nu fost Inițiate 
dezbateri șl convorbiri despre dez
voltarea democratici economice, ro
lul pc care-I Joacă el, ca re
prezentanți al muncitorilor in comi
tetul oamenilor muncii ; li s-au su
gerai meiode de documentare pentru 
ședințele comitetului ; pariiclparea 
ta unele simpozioane, cod 
schimburi. de experiență, 
lăjile- politice, organizate 
le-â slimul.it rșl mal mult 
răspundere. Ga un mijloc 
periodic, la indicași a comitetului do 
partid, se organizează „tribune" ale 
reprezentanților salarla|ilor, scurte 
întllnirî cu cokciivul und secții în 
care el informează pe cel care l-eu 
alea despre problemele dezbătute In 
comitet, se sfătuiesc asupra măsuri
lor practice care trebuie întreprinse 
la tocurile de muncă pentru crește
rea producției, a productivității mun
cii, Îmbunătățirea calității etc.

...Este însă pretutindeni tratată 
cu răspundere de către 
de partid îndrumarea și sprijlr 
reprezentanților muncitorilor 
niHelele oamenilor mu-.cli 7

— Etași am doblndit unele succese 
în scbșt domeniu, nu am r<iuțit, iacă 
sâ stimulăm Ia toato organizațiile da 
partid Înțelegerea că oamenii caro 
au fost învestifl cu răspunderea de 
a duce cuvtniul muncitorilor in or
ganul operativ de conducere a între
prinderii nu trebuie considerați ca 
avind funcții, onorifice — ne 
spună tovarășul loan Sălăjan, se
cretarul coadictulul do partid de la

A

f

"l

să fim mai „acasă" In problemele 
care so dezbat în comitet

Am urmărit aici, In procesele ver
bale ale ședințelor de comitet ce 
probleme au adus în dezbatere re
prezentanți muncitorilor in ultime
le cinci luni din acest an. în afară 
de fixarea orarului maiștrilor, pen
tru îmbunătățirea asistenței tehnice, 
In concordanță cu echipele lor de 
lucru — propunere făcută de Vaier 
Bota, șef de echipă la secția meca
nică. celelalte chestiuni — punerea 
In funcțiune a unul polizor, regla
rea or din secții etc. — sînt

Or, proble- 
l cu caro este 

uzinei, flint
de mică 
me majore, 
confruntat 
multe. Pe primul semestru din acest 
an uzina nu a realizat planul pro- 
ducțiel-marfă cu circa 10, milioane 
lei. Multe comenzi de utilaje nece
sare punerii In funcțiune a unor o- 
blecllvo din economia națională nu 
alnt onorate la timp ; valoarea rebu
turilor depășește un milion lei. ceea 
ce reprczlnlă o creștere nnroapo du
blă față de aceeași perioadă a anu
lui trecut ; plnă acum s-au înregis
trat peste 10 (KKI orc-om absente 
nemolivale. învoiri șl concedii fără 
plală etc. In fața acestor neajun
suri. caro so perpetuează, comitetul 
oamenilor muncii acționează doar

cra și al altor organe ri organiza
ții de partid. O coacltiEe este evi
dentă : controlul de partid trebuie 
exercitat asupra activității fiecărui 
comunist din comitetul oamenilor 
muncii. Pornind da la sarcinile eco
nomice, politlcp-ldeologlca sporite 
trasate de Conferința Națională a 
partidului, este clar că de ne agenda 
do lucru a- organelor șl organizații
lor do partid nu pot lipăi îndruma
rea, orientarea, controlul asupra 
felului în care activează membrii 
comitatelor oamenilor muncii, re
prezentanții muncitorilor In aceste 
organisme de lucru profund demo- 
cralice.

Vasil© GAITONE 
corespondentei „Sdnțeiî"

r începi nd de la 1. septembrie

Tarife reduse în stațiunile 
de pe litoral S

s

I
I
I
I

Cine poate
da relații ? |

i
i
i
i
i

persoane de sex feminin, | 

circulau cu autoturismul în

I
I
I
I

In ceara zilei do 23 august, In 
jurul orelor 21—22, pe șoseaua 
Bacău-Adjud, Ia Ieșirea din co
muna Cleja, spre RăcMunl, a 
avut loc un accident de circu
lație. Șoferul aflat la volanul 

_ unul autoturism care circula în 
direcția București (alături de 
care mal erau doi bărbați și o | 
femele) a dispărut de la locul 
' - - - - comiterea acclden-

___i respectivă a intrat 
I _H , stingă a șoselei pe un 

teren desfundat Pentru a pu
tea ieși In șosea, șoferul a ape
lat la ajutorul altor conducă
tori auto. Din cile se pare, a 
fost scos din „pană" de către 
un conducător auto însoțit de 
două -----— a- — »
caret_____ _ — . JțBM
aceeași direcție.

Pentru soluționarea cauzei, 
serviciul circulație din Inspec
toratul județean Bacău al Mi
nisterului de Interne apelează 
Ia persoanele care au cunoștință 
de acest accident și, In mod de
osebit la cel caro nu ajutat la 

I scoaterea autoturismului In șo
sea, să dea relații Ia organele 
de miliție în scopul Identificării 
șoferului respectiv.

Rubricâ redactate de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scinteii"

X
If aptei. După 

tulul, mașina 
în partea stlr 

f
I
I
!

Din diferite scrisori adresate re
dacției, cit și din investigațiile făcu
te pe urmele unora dintre ele, reiese 
că, in cel peste trei ani do activitate, 
comisiile de judecata lșl dovedesc 
din plin utilitatea sodală, prin con
tribuția co o aduc la creșterea rolu
lui opiniei publice in combaterea 
manifestărilor antisociale. In antre
narea cit mal multor celățenl la în
făptuirea legali tații. Soluțlonind ope
rativ, la fața locului, pricinile ce ,11 
se prezintă, aceste instanțe obștești 
constituie un factor puternic de In
fluențare și educație ; toîodată, ele 
descongestionează Instanțele judecă
torești do o seamă de cazuri de mal 
mică importanță. La comisia de ju
decată de pe lingă comitetul execu
tiv al Consiliului popular din co
muna Tg Frumos, Județul î®?!; s-au 
înregistrat de la alegerea sa 240 do 
cauzo. Prin soluționarea atenta a fie
cărui caz șl prin munca educativă 
desfășurată, comisia a reușit să con
vingă părțile să se împace In peste 
120 cazuri.

— Totdeauna — ne relata tov. 
Torni Riznic, președintele comisiei 
-- in rezolvarea unul caz sau a altuia 
noi urmărim o cit mal corecta înca
drare n faptelor in prevederile legii, 
finind cont de toate aspectele șl im
plicațiile ce le pot avea. Procedlnd 
astfel, Intarim autoritatea comisie! și 
determinăm oamenii să ni se adre
seze cu încredere.

Intr-adevăr, așa stau lucrurile. 
Flecare pllngere sau cerere adresata 
acestei comisii este analizata atent 
căutindu-so calea cea mai adecvata 
de rezolvare. Iată un exemplu din 
multe altele care s-nr putea da. Pe
tru Agaflței din satul Prigoreni a re
clamat acestei comisii de judecată că 
Mlhai Dram șl Constantin Carciiic, 
ambii din salul Războienl, l-au brus
cat. Potrivit legii, In astfel de cazuri 
comisia era chemata să încerc» îm
păcarea părților. S-a Axat un ter
men, Încă unul, dar părțile nu accep
tau să se împace. Totuși membrii

nul șl îndrumările permanente de 
caro ele bo bucură din partea consi
liilor populare comunale. Acolo însă 
unde nu slnt Îndrumate îndeaproape, 
comisiile de Judecată nu pot depăși 
anumita greutăți ințlmpinate in re
zolvarea unora dintre cauzele cu care 
sini sesizate. „Am adresat o reda-

care funcționează asemenea comisii. 
jTratarea cu superficialitate a activi
tății desfășurate de aceste organe Șa 
jurisdicție onștească explică. In mare 
parte, greșelile co se constată in ac
tivitatea unor comisii de judecata de 
la sate și, mai ales, din cooperative 
ogricoie de producție. De pildă, ca-
la sate și, mai ales, din coo;"— 

sini sesizate. „Am adresat o reda- agricole de producție. De pildă,
rnațle comisiei de Judecată de pc misiile do judecată de po Ungă con- cu
lingă Consiliul popular Pudoasa — . ..... . ..
no-n scris Ghcorgbe Dănclticl din co
muna Mâneșll, județul Dîmbovița — 
prin care sesizam că o persoană din

. I. ' ■ ’■

sillile populare din comunele GSu- 
janl șl Mlhal Bravu, Județul Ilfov, 
comisia de judecată din C.A.P. Cor- 
dun, județul Neamț, ele. au lnrcgis-

steate. La comisia din cadrul C.A.P. 
Trlfeștî,. 11 dosare privind paguba a- 
duse avutului cooperativei zăceau în 
sertare neinregistrate, avind do mult 
timp depășit termenul de S3 zilo sta
bili!. do lege pentru soluționare. Evi
dent, in astfel de situații, măsurile 
de sancționare a ^’Inovaților, dispuse 

mare intirziere, lșl pierd din efi
ciență^ rolul educativ al acestora re- 
dudnuu-se simțitor.

Asemenea neajunsuri șl greșeli au 
loc și datorită isistrulrii sporadice, 
formale, a membrilor comisii'.», 
judecată. în multe cazuri, după

a membrilor comisiilor de
, - . . ’t cui n

’ arată faptele, chiar in unitățile care

I
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gaj:

comisiei au stăruit, seslzînd că exis
tă suficienta premise pentru stinge
rea conflictului în fața instanței ob
ștești. Și, la termenul următor, In 
urma discuțiilor purtate, „Imprlcl- 
națli“ și-au dat mina, ImpȘclndu-se 
fără mei un fel de pretenții.

Rezultatele pozitive ce se constata 
In activitatea acestei comisii de Ju
decata, ca și a altora din comunele 
județului Iași, se explică prin sprijl'

localitate m-a calomniat șl insultat. trat și soluționat cauze care nu erau
Aproape cinci luni de zile nu s-a dnt de competența lor ; la comisia da Ju-
curs pllnge-it mele". Justificarea a- decată de pe lingă Consiliul popuior
dusă da comitelui executiv al Con- Comana — Ilfov, ca și la cele din
slliului popular Pucioasa, cum că cooperativele agricole din comunele
..președintele șl secretarul comisiei Dala — Ilfov, Sâbăoanl șl Horta, Ju
de judecata în 'mod eronat au apre- ■■ — ■ ■
dat că fapta respectivă nu este de 
competența comisiei", constituie de 
fapt o Încercare da ocoILrc a proprii
lor lipsuri.

Răspunderea pentru buna desf&șu- . „„ ___ ____
rare o activității comisiilor de jude- părților hotaririle luate, 
cată revine — ca obligație stabilită — La unele comisii de 
prin lege — aUt condneerilor de în
treprinderi șî organizații cooperatiste 
și obștești, cit și comitetelor execu
tive ale consiliilor populare pe Ungă

dețul Neamț, in unele, cauze nu s-au 
citat pârlile, s-au luat hotărlri fără 
a s® administra probele sau dovezile 
necesare, completele de judecată 
n-au fost-constltulte conform- legii, 
nu s-au comunicat întotdeauna 
părților hotărirlle luate.

— La unele comisii de Judecată — 
ne spunea tovarășul Petre Ascher, 
președintele judecătoriei Roman — 
am constatat că nu se înregistrează 
luni de zile cauzele cu care slnt se-

faptele, chia 
au juriști angajați comisiile nu pri
mesc ajutorul cuvenit.

■— Instructajul făcut cu membrii 
comisiei de judecată, de cele mai 
mulio or! doar cu secretarul și pre
ședintele el, arc un caracter pur for- 
nwil — ne-a spus tovarășul loan Mi
litară, preșenintelo secției civile a 
tribunalului județean Ilfov. Dovadă 
esle faptul câ după asemenea ,Jec- 

\ ții" sa constată, de regulă, aceleași 
lipsuri. După părerea mea, activita
tea de îndrumare ar da rezultate 
mult mnl bune dacă judecătorii, 
procurorii șl Jurlsconsulțli ar asista, 
măcar din cînd !n c.lnd, la ședințele 
do lucru alo comhll.lor dc judecată. 
Adică atunci dnd comisiile do jude
cată încearcă împăcarea părților sau 
chiar Judecă cauzele cu care nu fost 
sesizatei In felul acesta ar constata 
Pu viu neajunsurile ți lljasurilo pri
vind desfășurarea ședințelor, greșe
lile Izvorite; din necunoașterea legii 
de către membrii comisiilor de Ju
decată. După terminarea dczbaterllșr 
și pronunțarea, soluțiilor, aspectele 
negative reținute ar fi discutate „pe 
concret? — fădndu-sc apel la preve
derile legii.

Faptul că In comisiile de Judecată 
sini alese perimano de diverse pro
fesii, oameni care n-au la bază o 
pregătire juridică. Impune ca activi
tatea acestora șă fie îndrumată și 
controlată in mod sistematic nu nu
mai de către membrii asociațiilor ju
riștilor, ci. In primul dnd, de către 
conducerile unităților pe lingă care 
funcționează at.lfel dc comisii. Nu
mai sprijinite in mod permanent, 
comisiile de JudeeaU pol desfășura 
o activitate pe deplin eficientă, con
tributed efectiv Ia întărirea legalită
ții ți educarea cetățenilor.

Alexandru BOGHIU

Venus — una din constelațiile litoralului

î

Oficiul de turism nl 
municipiului Bucu
rești și oficiile jude
țene do turism din 
Întreaga țară pun la 
dispoziția celor inte
resați să-țl petreacă

concediul In Iunn sep
tembrie bilete In sta
țiunile de pe litoral.

In această perioadă, 
posesorii de bilete 
pentru odllmă benefl-

clnză de tarife re
duse.

înscrierile se fac la 
oficiul de turism al 
municipiului' Bucu
rești șl la oficiile ju
dețene de turism.

L-

Asigurarea
Oder care pleacă In concedii 

mu excursii do mnl lungă du
rată, Administrația Asigurărilor 
de Stat le vine in ajutor prin- 
tr-o formă avantajoasă de asi
gurare, denumita „Turist". A- 
ceastă asigurare poate fl în
cheiată de orice persoană In 
vîrstă de la 10 In 70 de ani. Prin 
asigurarea de accidente „Tu
rist" se asigură ntl-t persoana 
care a inchekit contractul, dt 
șl bunurile lăsate la plecare In 
gospodărie sau luate in concedii 
și drumeții.

Pentru o primă de asigurare 
convenabilă de numai 15 lei pe 
lună, ADAS acordă despflgu-

„TURIST"
blrl pentru urmările unui even
tual șl, firește, nedorit occident 
da circulație auto-motp. Da n- 
semenea, In caz de Invaliditate 
permanentă totală, ADAS achi
tă suma de 23 O'M lei, iar in caz 
de deces — suma de 15 (Ml jc|. 
Cu aceeași primă d? asigurare 
de 15 le!, bunuri!" rămase a- 
casA mu luate in deplasare slnt 
asigurate pentru suma de 
20 coa lei.

încheierea asigurării „Turist" 
se face prin oricare din unită
țile ADAS, lor ia cerere pot 
fl trimiși la domiciliu sau la 
locul do muncă a! sollcltanțllor 
agcnțl da asigurare.

slimul.it
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consemna.

Eficientă multilaterală

MIJLOACE TEHNICE ECONOMISITE

economice

La întreprinderea de construcții aeronautica
Convorbire realizaifi de 
Cornelia CARJLAN

15 04» tor. o 
rezultat® 
succesele

— Ce este de făcut 1» con- 
ftauarc pentru a extinde fl ge
neraliza aceste tehnologii mo
deme 7

Mitul Andreeseu 
Ion Dumitru

Deși efectele

lerea sa tn economie, am avut o 
>, director general în Ministerul

Ion MĂRGINEANU 
Adrian 1ONESCU 
Nlcolae DASCALESCU 
Gheorgbe IEVA .

conomlc, care sini cela mei 
pregnante avantaje ?

transportului și adcpoziUrii materiilor prime și pro- 
nl. reducerii.duratei ciclulal fumlror — transportator —

i nHÎiă ^SSi' $ 1

— Care este sfera de aplicare 
in economia noastră a sistemului 
amintit 7

— tn scopul fundamentărH ștllnțlfl- 
/ ce a sistemului de transport și da

ni sterul economic de specialitate, el 
și față de centralele de profll.

Indicațiile secretarului, general, 
date șl cu acest prilej, ca șl liniile 
directoare -Jalonate ’ In/ magistralul 
raport prezentat la Conferința Na
ționalii reprezintă un program Insii- 
flețllor menit să dinamizeze conștiin
țele, inițiativa creatoare; ă harnicu
lui și prețuitului detașament al cpn-

Dialog rodnic, indicații prețioasa

— Voi Începe cu Ministerul Co
merțului Interior care a Introdus pa- 
letlzarea In majoritatea depozitelor 
cu ridicata. Un pas important pentru 
promovarea palctizărll l-n constituit 
reglementarea prin dispoziții norma
tive a schimbului de palele și palete 
lăzi, precum șl introducerea In tra
ficul feroviar n 35 005 paiete de lemn 
șl 13 OM palele lăzi metalice de uz 
general. Tn ultima perioadă, pnietlza- 
rea s-a introdus In transportul de co
fetărie, un număr de 30 de stații de 
cale ferată fiind dotate corespunzător 
In acest scop. Se efectuează, de ase
menea, iKtrțlnl, transportul paictlzat 
în vagoane complete al unor produse, 
cum ar fi ambalajele din sticlă, con
servele, cauciucul sintetic, precum șl 
transportul pachetlzat al materialelor 
de construcții. Se extinde, totodată, 
transportul transcomelnerlzaL

structorllor '• de mașini din întreaga 
țară. Pentru efi, și dc data aceasta, 
ca ori de cite, ori tovarășa? Ceaușescu 
se InUlnește cu diferite colective de 
oameni al muncii, observațiile sale, 
sarcinile pe care le trasează au o 
vâslă arie de cuprindere, referlri- 
du-șe' in țriod .practic la un întreg 
domeniu de activitate.

Bilanțul sondorilor gor- 
jeni consemna,, plnă ieri la ora 
12/ următoarele 'depășiri de plan':

— Flecare din efectele enunțate 
înainte pol fl ușor regăsite, prin in
fluențele'’ favorabile, In diminua
rea cheltuielilor de transport șl 
manipulare. Mal nmlnteac, de pildă, 
că se realizează și o îmbunătățire a 
'rulajului mijloacelor de transport, 
care duce la reducerea necesarului de

ăi avioanelor românești
Slnt prezentate, apoi, mal multe 

elicoptere oftate In diferite faze de 
montaj. La bordul unuia dintre ele, 
gala pentru a’ fl dat tn exploatare, 
tovarășul Nicotae Ceaușescu exami
nează modul cum a fost realizată 
cabina de comandă, apreciară rezol
vările tehnice șl execuția construc
torilor.

n> all l «Sinia »B ar. 3

intensitate sporită. Do cltcva săp- 
tămlnl au fost aduse In unitate 40’ 
de mașini circulare de tricotat cio- 
răpi, care au fost montate In spa
țiul eliberat prin reamptasarea 
mașinilor existente. Pe această 
bază se va obține o producție a- 
nuală de tKOOftO perechi dorapL 
Alte 40 de mașini mal vechi au 
fost transformate-șl adaptate pro
ducției curente.

vehicule, !n medic, cu 40 la sută. 
Nu trebuie, trecută cu vederea nici 
diminuarea cheltuielilor de ambalare, 
circulație, transport și depozitare ; 
cum se știe, ele reprezintă, In medie, 
25 1a sută in industria metalurgică 
și chimică, 3» ta sulă In industria nli- 
mentară, puțind ajunge în unele ca
zuri chiar Ia 40 la sută din prețul 
de cost al produsului. Din analizele: 
noastre rezultă că sb pot realiza eco
nomii do manipulare de 21 lel/tonn 
de marfă palctizată șl do 21 îel/tona 
marfă contelnerizată. precum și eco
nomii de ambalare do 30 lel/lona de 
marfă contolnerlznlă.

, . Viz:ț.-i ti® «f’rșlt în.1,i.api:!.uzele șl 
uratele sulelor de muncitori,;..ingi
neri, și, tehnicieni-al.tainei;,orâșpve- 
ne, jinindri de a fi avut '«fa oaipele 
pe conducătorul partidului" și statu
lui nostru, acest moment reprezen- 
tlnd un nou imbold însuflețitor. 
prjlej de exprimare a hotărirU fer
me de a transpune in viață 
CÎt mal grabnic Indicațiile tovarășu
lui Nlcolao Ceaușescu, de a fl ta 
Înălțimea Încrederii acordate.

Mărtufle pregnantă a preocupări
lor pe care partidul, personal secre
tarul său general. Ic manifestă per
manent pentru ca activitatea po
porului nostru, Însuflețit da hotă- 
rirfle Conferinței Naționale, să se 
ridice ta noi cote, pe măsura obiec
tivelor aflate In fața Itomănlet. So
cialiste, vizita tovarășului Nlcoîac 
Ceaușescu a constituit un nou șl 
puternic Îndemn, o Înaltă pildă do 
exigentă șl responsabilitate față de 
destinele țării. Generatoare de. bo
gate învățăminte, InlHnlren dintre 
conducătorul partidului și statului 
nostru cu muncitorii șl specialiștii 
din'Industria constructoare de mașini 
a județului Brașov s-a transformat 
Intr-un amplu șl rodnic dialog, ale 
cărui concluzii _ constituie un pro
gram da perspectivă pentru multi
ple domenii ale economiei națio
nale.

în continuarea vizitei, secretarul 
generai al partidului a fost oaspetele 
colectivului Întreprinderii do con
strucții aeronautice. Tn intlmplnarea 
tovarășului, Nicotae Ceausescu au 
venit sule de muncitori, lnconjurin- 
duțl cu. căldură, exprlmîndu-șl cu în
flăcărare glodurile/ șl sentimentele 
de înaltă, prețuire față de conducă
torul iubit al partidului șl statului 
nostru. Slnt prezențl Gheorghe Bol- 
dur, -țolul Departamentului mașinl- 
unellc. mecanică fină șl aeronautică, 
din Ministerul. Industriei Construc
țiilor de Mașini.». ing. Traian An-» 
dreescu; directorul'.general al Cnn-y 
tralel 'Industrieiaeronautice. membri1- 
ni conducerii' uzinei șl comitetului: 
de partid.

în fața unor panouri ,șl grafice, 
caro prezintă succint drumul parcurs 
da harnicul și talentatul colectiv al 
acestei uzine In cel aproape cinci ani 
do existență, ing. D. Barbu, direc
torul Întreprinderii, informează pe- 

.tovarășul Nicotae Ceaușescu cu pri- 
.viro ta dezvoltarea -de pînă acum ?i 
cea do perspectivă, precum și 1a 
principalele realizări obținute pe li
nia lărgirii șl diversificării fabrica
ției. Concludent In acest sens este 
faptul că din 1903, de clnd a fost 
reprofilată această Întreprindere, nici 
au fost realizate avioane ușoare utlli- 
taro, elicoptere, planoare, aparate de 
bord, in majoritatea lor rod al cer
cetării tinerelor cadre de constructori 
români. Printre realizările do presti
giu de dată nud recentă se numără 
avionul utilitar agro-sllvic I.A.R. 822. 
specializat In efectuarea de lucrări 
avlochlmlce r- , lmprăștleri pe o- 
goare de substanțe chimice și În
grășăminte. O nouă realizare o 
constituie avionul utilitar cu largi 
utilizări — IS-21, i creație a a-
cestul colectiv tlnăr de sub- con
ducerea cunoscutului constructor de, 
avioane, ing. Iosif Șlllmon, autor al 
mal multor tipuri do, avioane și pla
noare românești. Acest monomotor 
este destinat transportului do per
soane, poate fi folosit In scopuri sa- 
'nflare, turistice, în activitatea de 
folometrio și pentru cercetări geolo
gice, ta remorcarca p'.anonrelo- șl e- 
fectuarea soiturilor cu parașuta, mui

ci In n- 
... « .y.-», ... . , cunosc
problemele complexe de manipulare 
a materialelor șl produselor in Între
prindere^ după cum slnt:puțini p-o- 
iectahți care Iau In considerare Im
plicațiile modulul de distribuire a 
bunurilor In obiectivul Industrial pe 
care-1 proiectează.PALETIZARE: operație de 

mecanizare a Ironsporturilor de 
mărfuri pe platforme simple 
sau duble, manevrata cu aju
torul electrocarelor ți al sl'rvui- 
toarelor.

PACHETTZARE : operație da 
mecanizare a manipulării, 
transportului ți depozitării u- 
nui grup de mărfuri (evenlual 
asemănăte-are sau identice) 
slrlnso inire ele printr-o legă
tură.

CONTEINERIZARE : sistem do 
ambalare format din rame, 
lăzi ■ ț.a., care servește Tn mod 
repetat la transportul cu mij
loace mecanizata al materiale
lor sau al produselor In stare 
fluidă, plastică, pulverulentă 
sau tn bucăți.

produselor, pe perl- 
1972—1975. Sistemul pe care 
™ ’. .....n are Ia bază

Angajamentele se în
făptuiesc cu succes u Fa* 
brlca de tricotaje d-n Miercurea 
Ciuc. Imbrățișlnd Inițiativa „Gra
mul șl secunda", tfnărul colectiv al 
fabricii a reușit să ■ realizeze în
semnate economii de materii pri
me, din care se pot confecționa 
peste 10 000 bucăți tricotaje. Im- 
porlanle succese se înregistrează 
șl la Filatura de lină pieptănată 
din același oraș. La, rindul lor, lu
crătorii dLn cooperația meșteșugă
rească din județ adaugă-realizări
lor din acest an o producție marfă 
suplimentară șl prfertfiri' de servi
cii In valoare de peste. S milioa
ne leL . / i '■ ?» -

de a ridica gradid dojlnte-
’’5 ’ i ,yi’PSDel?î93ito..n'iâ--‘ 

■Șllțat dezvoltării - producilgG Trecind • 
,<Ie->tar.iun loc de ipiprică.<da altul, - 
tovarășul Nicotae Ceaușescu se.lnie- ' 
retează îndeaproape de preocupările 
tehnicienilor. Unul dintre aceștia, 
șeful de echipă Csnko Gheza. 
asigură pe 'Secretarul general al 
partidului că muncitorii de aici 
șl-au pus toata priceperea șl 
pasiunea lor In slujba dezvoltării 
Industriei aeronautice ' românești. 
Expresie a hotărlrii lor, cuvintele În
scrisa ta’ lnfilțimw halei — Să fim 
demni continuatori al Iul Vuia. Au
rel Vtalcu si Coandft — reprezintă o 
deviză simbolică a obiectivelor pe 
care șl le propun realiznlaril.de astăzi

, — Avantajele paletlzărH, pachet!-1 
zării, și contelnerizării slnt multiple 
— ne-a spus ta început directorul ge
neral. Printre cele mal Importante 
menționez : creșterea vitezei de elrcu-, 
Ințle a materiilor prime, materialelor, 
semifabricatelor și produselor intre 
locul de producție și locul de utili
zare, depozitare sau consum. Aceasta 
se datorește transportului nefragmen
tat al unităților de încărcătură, sta-; 
blllrll unor' circuite regulate de măr
furi Intre producător șl beneficiar, 
folosirii traficului combinat auto-cale 
ferată,, care asigură sosirea mărfuri
lor In destinație tn medie In 24—48 
ore, In Ioc de S—G zile. Apoi m-aș 
referi ta posibilitățile numeroase de 
aplicare a diferitelor tehnologii de de
pozitare, inlruclt se pot manipula cu 
ușurință mari unități de încărcătură 
și In timp scurt. Astfel, In cazul pa- 
lctlzăril, depozitarea se poate efec
tua in stive bloc, p-e raslelc ș.a. Tn 
acest mod se nslgurft exploatarea ra
țională a spațiilor de depozitare, prin 
creșterea Înălțimi? de silvulre șl re
ducerea lățimii nlellor de circula
ție. Trebuie, de asemenea, subliniată 
creșterea producUvilățil muncii In

industriei constructoare de 
mașini, urmlnd ca turnătoriile exis
tente să rămlnâ, in.perspectivă, doar 
pentru serii mfcL

In timpul dialogului cu cadrele do 
conducere din ministerul do resort, 
din centrală și institut, secretarul ge
neral a Iruiistat In mod deosebit a- 
supra importanței legări! slrlnse a. 
cercetării și Invâțămintulul de pro
ducție. Studenții, Inceplnd cu anul 
IU, trebuie să lucreze nemijlocit !n 
domeniul cercetării, In halele uzine— 
lor^ la mașini, Iar profesorii lor 
trebuie să fie, de fapt, el Înșiși an
trenați direct In procesul de produc
ție, Îndeplinind sarcini legate «Io 
munca de zi cu zi a Întreprinderilor 
constructoare de mașini. De aseme
nea, trebuie creată posibilitatea ca 
unii muncitori absolvenți ;al liceului 
să pontă urma Invâțâmlntul politeh
nic ta cursul seral. Mclndu-ae asifel 
pregătirea teoretică de șpectallțate.

Aceasta implică elaborarea In cel 
mai scurt timp a programului Invăță- 
mintulu! de specialitate șt înțelege
rea faptului că dubla subordonare a 
institutelor poiitehnice nu se refe
ri' 1® subordonarea numai față de ml-

Snfăptulnd indicația dumneavoastră, 
se angajează gazdele.

Vizita continuă apoi prin diverse 
sectoare ale institutului. Un prim 
popas ta laboratorul de cercetări. 
Secretarul general al partidului, ln- 
Umpinat cu căldură de muncitori șl 
special iști, cercetează un stand p en
tru determinarea puterii motoa
relor, a conșujnurllor și a altor 
performanțe. Directorul Institutului, 
inginerul Gorun Knsarginn, dă apoi 
explicații ta bancul do probe și in 
atelierele de montaj și experimen
tare a unora dintre utilaje. Aici, In 
aceste sectoare, activitatea creatoare 
a cercetătorilor și proiectanților se 
află in fața celor mai exigenți pro
fesori — experimentările practice. O 
dată trecute cu succes, ideile lor no
vatoare devin un bun al activității 
productive, materiallzlndu-se In, mo
derne mașini, devin o mlndrie a lor, 
a constructorilor.

La încheierea vizitei, conducătorul 
partidului și statului s-a IntUn.it, in 
sala da consiliu a Institutului, cu ca
dre do conducere din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini, ■ centrata industrială brașoveă- 
nă, proiectanțl și specialiști. A- 
prederlla ta, iadresa, harnlcilpr cbn- 
structari' de “: mașini, a proiectan- 
țllor șl specialiștilor, indlcățilie 
«late șl cu acest prilej de tovarășul 
Nicotae Ceaușescu reflectă preocupa
rea sa statornică, grija neobosita pen
tru ridicarea ta cota totmai, Înalte 'a 
activității in toate domeniile, cores- 

’ punzător sarcinilor mobilizatoare puao 
An fața întregului ixipor de Conferin
ța Națională a partidului. . ,

Ținlndii-se scama ații de neersită- 
țile sporite' ale economici naționale 
In- plină dezvoltare, dt șl da am
ploarea relațiilor noastre :po plan 
extern, in domeniul' - cooperării cu 
diferite țări, s-a indicat să fio revă
zut programul privitor 1a construcția 
de mașini, in scopul realizării unei 
game diversificate de mașini șl uti
laje cu caracteristici tehnlco-funcțio- 
nale superioare, inclusiv de mare 

A forță și tonaj, la nivelul cuier 
mai noi produse pe plan internațio
nal Referlndu:se In acest context'ta 
producția de motoare, secretarul ge
neral a cerut specialiștilor să se pre- 

’ ocupe de realizarea unor tipuri cate 
să reducă poluarea șl, totodată, să 
conducă la reducerea .consumurilor 
de carburanți. ’ ■

Itc'erindii-se la-activitatea desfă
șurată de Centrala de autocamioa
ne șl tractoare, tovarășul' Nicotae 
Ceaușescu a Insistat asupra necesită
ții unei adecvate specializări .atit a 
uzinelor componente ale centralei, cit 
și a celor ale ramurii, precum șl a 
unei strinse cooperări intre ele. Abor- 
dlnd apoi problema produceri! de u- 
tllajo de o importanță holăritonre 
pentru progresul Industriei construc
țiilor de mașini, secretarul general 
arată că trebuie create ficcțli do cer
cetare pentru modernizarea utilaje
lor necesare producției- In așa fel 
înclt să sa ajungă la realizarea unor 
utilaje de Ihaltă ciatta, atlt pentru 
necesltâțilo interne, cit ?1 pentru .ex.-, 
pori. Subliniind că acțiunea dc auto
dotară a constituit un început, dar 
că in condițiile de.astăzf, clnd teh
nica face progrese rapide, nu se mal 
pqa(e rămino In vechile, tipare, to
varășul Nicotae Ccaușascu a arăta: 
că este o obligație'de prim ordin a 
ministerului de resort, a proiectan
telor și specialiștilor să treacă ta în
tocmirea unul program do perspec
tivă. „Dispunem de forțele necesare, 
do specialiști, de muncitori cu o te
meinică pregătire, astfel că axbită 
toate condițiile să obținem realizări 
de seamă șl în acest domeniu".

în acest context, . tovarășul 
Ceaușescu s-a referit și la necesita
tea urgentării studiului privind 
construirea unei . turnătorii unice 
pentru unitățile constructoare do ma
șini din orașul Brașov, puternic cen
tru al ‘ - •,J=-

Conducătorul partidului șl statului 
nostru se îndreaptă apoi spre șantie
rul noilor construcții, ®>re antici
pează cu pregnanță profilul șl -dez
voltarea viitoare a producției.' Aid 
slnt tn curs de montaj primele uti
laje de o Înaltă tehnicitate. Tovarășul 
NÎcplae Ceaușescu este Informat des
pre mersul lucrărilor de instalare a 
primului utilaj de mare capacitate t— 
presa hidraulică de 8 04» tone. Secre
tarul general: recomandă urgentarea 
lucrărilor pentru purtarea In exploa
tare a r.oll capacități de producția 
Înainte'de termenul prevăzut.

- :

Oaspoțil se opresc apoi pe plat
forma amenajata in aer liber,, unde 
slnt expuse principalele produse ale 

pictorilor aeronautici : .avioane 
moare,' ale' căror per-

ln cinstea celei de-a XXV-a aniversări a Republicii

Realizările de prestigiu 
ale metalurgiștllor bîrlâ.- 
denî d® 10 fa^rlca de rulmenți 
vin să se alăture eforturilor gene
rale de îndeplinire a cincinalului 
Înainte de termen. Astfel, la pro
ducția lridwtlrluta. procentul rea
lizat este de 104,8 Ia sută ta sflr- 
șltiil celor 8 luni ; la 
marfă — 103,5, dlndu-so 
7 CC» bucăți rulmenți 
mari de

1 lipsa do corelare activității 
Hor care concură la realizarea 
tulul de padeilzare, pachcilzare, 

procesul de ambalare, manipulare, conleinerizare, pe de o parte, datorita 
depozitare și transport. faptului că aceștia aparțin organiza

toric ijl funcțional mai multor com- 
— ăfol concret, sub aspect e- parUmenta ale Inlroprinderllor și or- 

1..^——i găniznțlHor de transport, | iar, pa de 
alta parte, necunoașteri! efectului p® 
care-1 poate avea decizia luată de 
unul din factori asupra celorlalți 
partlcipanțl la procesul 'complex al 
circulației bunurilor,, materiale. Din 
păcate, sint puțini specialiști 
provizionare șl desfacere ‘care,

în doua luni, 7 000 tone 
materiale de construcție 
realizate suplimentar 13 
Clmpulung Muscel. Acest rezultat 
n-fost obținut ta marele combinat 
de materiale de construcție In 
timpul care a trecut de la intra
rea sa in funcțiune.

- cons!
utilitare și pla:
formanțe tehnice rețin atenția. Se
cretarul general al partidului asistă, 
In conllnuare,'1a invitația gazdelor, la 
o demonstrație practică ' a’ calităților 
aeronautice și uHlitaro ale unora din 
aiMiratelc realizate In acest centru 
ni industriei noastre. Se ridică în 
văzduh avionul I.A.R.-822. pilotat dc 
Relre Cristerxu, avloncta I.S.-24. 
condusă de Constantin Goșman. 
precum și planorul românesc de per
formanță 1.S.-29 D. Ia bordul căruia 
xe află tinărul inginer Mirata Fl- 
neicii. Măiestria piloților de Încerca
re. funcționarea ireproșabilă n apa
ratelor potolire le mlnuleșc sini ur- 
ntarito cu mult interes. Ln despăr
țire, • conducătorul partidului șl sta
lului’ felicita pe harnicii constructori 
aeronautici pentru realizările obținu
te șl le . urează Tn ■ continuare 
succese în ridicarea nivelului tehnic 
al producției, In diversificarea tipuri
lor și' uiitajeîor, In îndeplinirea an
gajamentului pe care șl l-au luat de 
a Îndeplini dndnalui Înainte de ter
men.

romanești

producția-.
In plus 

,? ___ .1 mijlocii si
 ___ diverse Upodlmenslunl, 
tar 1a export planul este îndepli
nit In proporție, de 11? In suta (cu 

irecure, J10CW) bucăți pesta prevederi),
ciorapi din Sebeș raportează reali- Menționăm, totodată, că, In e£ee.ași 
zarea, peste sarcinile de ptan. a perioadă; metalurglștil din Blrlad
870 OT'O perechi do ciorapi. Preocu- au economisit prate 15 tone de
parca' pentru punerea în valoare a metal iar grupa de la autodotare a 
unor noi rezerve In vederea înde- realizat In luna august un ciocan 
plinirii In patru ani și jumătate n de forjat de o torta forță, cu o vn-
actualuluî clnclnul continuă cu loare de peste 380 000 lcL

<1 milioane m.c. gaze șl 
țiței Alături de aceste 
deosebite se Înscriu <și 
sondorilor din sectorul de „avan
gardă" al extragerii țițeiului, adică 
de 1a foraj : Sta» m forați tn plus 
comparativ cu plenul anunL

Prin folosirea mal bunâ 
a utilajelor existente, a 
forței de munca și, a 
timpului de lucru, me!fllur- 
gîștli Ieșeni nu ajuns să realizeze, 
ne ta Începutul anului, o produc
ție suplimentară Jn valoare de 35 
mUfoane lei, ce.se materializează, 
printre altele, în 5 200 tone țevi șl 
profile îndoite — ne comunică to- 
varâșul Nicotae Lerex, din grunul 
de corespondenți voluntari al zia
rului.

îndeplinind șl depășind 
angajamentul anual în în
trecere colectivul Fabricii de

s!;)i<,”:i,riModernlzarea I
-‘iB'ta ",thduselor, în scopul------------------ ---------- .
/" beneflclăr, diminuării ‘chcItateUIo’r'.de circulație șl -a ■ plerdcrllor 'niate- 

t-o. rțâfe; a devenii o cerință "de stringentă'actualitate economică: Intre 
metodele eficiente de efectuare a operațiilor de transport șl depozitare 
s-au Impus, in ullimnl Ump, paletlzarca, pachetizarea și conte! nori za - 

....... rea. Pentru a relevă avantajele, sistemului dc transport, respectiv 
’ problemele pe care le ‘ImpHcă extind* 

convorbire cu Ing. M1IIAI DRAGO.Ș, 
Aprovizionării Tchnlco-Malerlale și Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe. "

slnt deosebii dc importante, dih 
dateZe^jietxâirc; le-a/i prezenta} 
rezultă cd aplicarea j sistemului 
modern de transport' fi depozi
tare se află facă într-un stadiu 
de început. <

pozttare prin palete, pachete șl con
tainere, stabilirii necesarului de do
tări șt creării cadrului organizatoric, 
slnt In pregătire reglementări norma
tive". precum șl un amplu program 
privind introducerea paietlzârii, pa- 
cheUzărlI, contelnerizăril șl transcon- 
telnerizăril —ivia—i— *

_ -__ ... __ _ 
dorim să-l extindem ore' fa bază 
concepția logistică de realizare a 
circulației și distribuirii bunurilor 
materialo ca nn toi funcțional, 
urrrtarlndu-sc optimizarea întregu
lui ansamblu de operații dc 
transfer al materiilor" prime șl ma
terialelor pe tot circuitul, de Ia'pro
ducător la locul de utilizare «au 
epnșum. Tn acest proces; paletlzarca, 
pachetizarea și conteinerizarca sini 
conceputa ra un complex de relații 
organizatorice— funcționale’ Ia scara 
națională. Coordonarea acestui sis
tem complex bo va realiza Pe., mi
nistere, șl organe centrale, tar 
funcțiunea de organ operativ in 
realizarea practică va reveni cen
tralelor șl unltatllor cu statut de 
csntrală stabilite la flecare nivel. în 
planurile anuale, ministerele șl "cele
lalte organe titulare dc plan vor fl 
obligate să prevadă distinct volumele 
do transport șl mijloacele necetaro 
pentru funcționarea șl dezvoltarea 
sistemului.

Țlnind scama de faptul că greută
țile constatate, chiar în sectoarele In 
care s-a Introdus paletlzarca, se da
torează, In principal, lipsei unor uti
laje specifice do manipulare șl a 
pieselor de schimb pentru acestea, In 
majoritate provenite din import, se 
Impune asigurarea accsiora cu precă
dere prin produse asimilate și reali
zate In țară. Tn acest scop este ne- ‘ 
cesar nu numai ca toate ministerele, 
centralele și întreprinderile, celelalte: 
organe interesate să înainteze in timp | 
util cereri fundamentate pentru pa- ‘ 
lete, containere și utilaje, dar să se 1 
preocupe stăruitor de realizarea aces- j 
tora, a pieselor de schimb, In specia) 
prin autoutitare. Rămine cn o Înda
torire de seamă a tuturor unităților 
economice șl .come-ctaie să promo
veze cu consecventă acest sistem 
morifirn de transport, deosebit de efi
cient pentru economie.

- . i .11. .. ■' ' ■ ’ ..
tltudlnen destinațiilor lmpun!ndu-l.ra 
unul’din eficientele mijloace uUH- 
tare ale flotei aeriene civile.

începe vizita. Un prim popas în 
secția de urinare șl do montaj cll- 
copterd. Aici, se raportează tovarășu
lui Nicotae Ceaușescu despre rezul
tatele obținute pe Rnla , Integrării 
procesului de realizare a elicoptere
lor, (^aducătorul partidului și sta
tului nostru recomandă muncitorilor 
și spectallșiflbr, caro 11 Înconjoară cu 
dragoste,'* 
grârg a pieselor, coin;

realiznlaril.de
IntUn.it
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școlilor.

noi I

i

i'

i.
(

tractat cu benefictanf 1 lucrările de

doiA mal mult spec
tatorilor creația an-

xent _ „w__
acum, el n realizat victorii numai

nu
la

WEa»

DE LA TRIMISUL NOSTRU

punct penalizare. La 
legorle au mai rămas 6 

rurcnțl, din cei 14 Inițiali, prln- 
d gâsindu-se șl repreznntantul

ln-

stradn .Lăcustei

a activității școlare. U-

în cele trei partide de pină
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Doar două săptămlni au mat rămân 
plnă la deschiderea cursurilor noului 
an școlar dnd — firesc — școlile tre
buie să fie gata pregătite pentru a-șl 
primi elevii. Un raid-anc.hetă prin 
ctteva județe ale țării — Vaslui, Cluj,' 
lojpmlța, Sibiu — ți prin orașul 
București relevă, pe Ungă realizarea 
la timp șl In condiții de calitate co
respunzătoare a multor construcții 
no! do școli șl a lucrărilor de repa- 
rațlt'-șl curățenie, unele rămlnerl In 
urmă șl deficiențe in acest important 
sector al pregătirilor pentru anul de 
InvățămlnL Care slnt cauzele unor

-- ! , ■
județul Ialomița. în schimb, la' Pe- 
riețl, primar!» așteaptă șl acum de
vizul pentru executarea reparațiilor :

— La sflrșltul lunii mai au venit 
arhltecții de la Județ, au făcut mă
surători șl urma să ne trimită devi
zul —, ne informează tov. Victor 
Axlrits, primarul comuneL Dar nu am 
primii nimic. Meșteri avem, plnă a- 
ctim lucrările puteau să fie gata, 
dar... . 1

„Lucrările” despre care se discută 
slnt, de fapl— schimbarea unor gea
muri și montarea parchetului. Do ce 
trebuia așteptat atlta amar do vre
me... un deviz ?

Un capitol aparte al pregătirilor 
pentru noul an școlar U constituie 
asigurarea spațiului de școlarizare

Așa au procedat Întreprinderile de 
gospodărie comunală și locatlvă din 
Gherla, Dej ș/a. Rezultatul : In ju
dețul Cluj, in prezent, cele 4 săli de 
clasă din Călina-Feidloara slnt aba 
la zidărie, cele 8 săli de clasă din 
Cornești slnt la tencuieli, iar sălile 
de clasă din Vulturenl șl Băbuțlu aint 
departe de a fi terminale.

Sl constructorii de la întreprinde
rea construcțU-montaje Vaslui și 
I.G.O. Vaslui, cooperativa „Presta
rea” din Huși lucrează In salturi. La 
localul noii grădinițe de 120 locuri 
din Vaslui, de pildă, pe șanller gă
sești zilnic doar dte 4—5 muncitori ; 
In plus, ce fac constructorii astăzi, 
strică instalatorii mllne. Această si
tuație se reflectă concludent In rit

mul realizării pla
nului de investi
ții pe județ : din 
ceie 1.2 800 DOO lei, 
din care numai la 
construcții - mon
taj 11TOOOTO lei, 
plriA In luna au
gust se epuizaseră 
doar 4 474 OOO lei, 
din care 3 MO MO 
Ici ta construcții- 
montaj. Deci 
mai circa 33 
sută, clnd plnă 
la deschiderea 
cursurilor au mn!

LIE I
șl intreprin- 
Județele a- 
de vină, iar 

nostru. Trebuie t?pus însă că preocu- Inspectoratele școlare asistă. In chip 
------ j,-----------------------i.„—a-tjîtxn Impasibil, la acrnslă tără- 

„*__ X_______ —-J unor Impor
tanta obiective pentru învățămlnL 
Nimeni nu le amintește, construcio-

or al pregătirilor pentru anul de- 
țămlnL Care slnt cauzele unor 

atari stări de lucruri, cu măstcrl sc 
Iau pentru grabnica lor remediere ?

Despre pregătirile din orașul Bucu
rești ne rctateoză prof. Sofia Pușeașâ, 
vicepreședinte al 
comitetului exe
cutiv al consi
liului popular 
municipal :

— Lucrările de 
reparații și cu
rățenie slnt ter
minate la majo
ritatea 
O serie de con
strucții 
școala cu 24 săli 
de clasă din car
tierul Titan, cele 
cu IS ®ftU de cla
să din Drumul 
Taberei și de 
vor fi gal 
normală i ____ ,__ „„
nelo greutăți' existente In reali- mare in ansamblul invățămlntulul mințite fa nu partea lor 
zarea cltorva obiective do Invcs- jF» Pl'Tri Bril B S ss cârss Î'f5< zbR wmamjwi ■ _ , faenkol.Mntal a' cLw.,n'î —
tljll pentru Invățășnlnl — pentru cel parca forurilor do resort pentru rea- dc arbitru impasibil, k

Uzarea, construcțiilor de. școli din a- gftnaro In Îndeplinirea
cest sector nu este pe măsura impo’r- tante obiective peni 
tantolor fonduri co au fost alocate ; Nimeni nu. le aminte,—.________
construcțiile destinate școlilor profe- r'.'.or că In vacanță rtr.t numai elevii 

-i ,i---- *•«- e.^ lunile de vacanță școlară, sint
• timpul cel mal’ propice pentru Înăl

țarea construcțiilor școlare ?
Stalul Boctalfa alocă anual Impor

tante fonduri materiale pentru dez
voltarea bazei materiale a Invățămln- 
țului. La acestea se adaugă contri
buția cetățenilor. Aceste fonduri tre
buie cheltuite cu maximă chibzuință 
® l cu deplină ulliltato pentru Învăță- 

,~ mint Este, imperios necerar ca, In 
mod operativ, fconsUUIe populare ju
dețene să Impulsioneze activitatea 
unităților In subordine — direcțiile 
de investiții, întreprinderile construc
toare, Inspectoratele școlare — pentru 
ca, ufilhdu-șl forțele, să grăbească 
ritmul de realizare a construcțiilor 
școlare, a lucrărilor de reparații și 
curățenie, incit Ia 15. septembrie toa
te școlile să fie exemplar pregătite 
în nici țin caz grabă nu trebuie să-și 
nună, o amprentă nedorită asupra ca
lității lucrului. Trebuie să construim 

a.e acestor școli. „I amenajăm școli frumoaso și
în multe locuri,, după ce.-au eon- V trainice1 pentru copiii țării,'să im tel-’■

-------- —_ —: ——?  'RlkflEj .eJcvtLOr uCcLe1 wuls tfwTW con*" 
construcții și reparații, consțruetern -dîțlJL de''prcsăl^e. • / ■ '
nu plecat™ lr> vacanță, o dală cu ”1! “

Raid-andwtâ realizat da 
Florlca DINULESCU, 
V. IANCU, AI. MIJW1-SAN 
L. C1UBOTARU

o ÎN CELE MAI MULTE LOCALITĂȚI ALE ȚĂRII — UN 
RĂSPUNS AFIRMATIV © PE ALOCURI, CONSTRUCTORII DE 
ȘCOLI AU INTRAT 1N VACANȚĂ 0 DATĂ CU ELEVII • CUM 
VA FI FOLOSIT TIMPUL CARE A MAI RĂMAS PÎNĂ LA 

15 SEPTEMBRIE?

?i do pe strada Lăcustei — pentru invățămlnlul profesional ți rămas n'.ft de puține zile I 
ita la timp pentru Începerea liceal de specialitate care, după cum Direcțiile de investiții șl If 

se știe, capătă o pondere tot mal decile constructoare din
zarea cltorva obiective de inves
tiții pentru invățămlnt — pentru cel 
preșcolar îndeosebi — in aprovizio
narea cu materialele de construcție 
necesare slnt în atenția consiliului 
nostru șl vom lua măsurile ce se Im
pun pentru ca' toate construcțiile șco
lare să fie puse cit mai curlnd In în- 
dernlna elevilor.

De regulă, acolo unde execuția noi
lor clădiri nu este în grafic,‘Construc
torii dau vina pe cel care nu întoc
mit documentația și devizele cu In- 
tlrziere. Astfel fee „motivează” faptul 
că nu vor putea fi gata la termenul 
planificat școlile din comunele Bu-.;_____________ ____,._____ __
neștL Avcreșil, Pocnești, Păduraru — construcții căi “ferate — caro Ie tără- 
județul Vaslui, Școala generală nr, 5 . ' — - ■ ........................
din Sibiu șl altele. Că, In duda unor 
asemenea greutăți de Început, se pu
tea lucra totuși lntr-un ritm alert șl 
recii nera râmi norii e In urmă, o de
monstrează următorul exemplu, reia- 
rat de tovarășul Gheorghe Vâslite, 
primarul comunei 
Vaslui :

— Construcția noii noastre școli 
Început abia la 15 iunie, dar am m

La za, județul

. ’!• 
început abia la 15 iunie, dar am mo
bilizat toate forțele pentru’ grăbirea 
ritmului de execuție. Am făcut anei 
la meseriașii locali, la contribuția vo- 
luntar-patriotlcă a cetățenilor din co
mună, a părinților elevilor; Toată 
lumea a muncit tif entuziasm,n eu etm- • 
vlngcrca că facem o treabă utilă, do 
cel' mat larg folos pentru copiii 
noștri. în prezent lucrările sini la 
stadiul final

Tot așa s-au desfășurat lucrurile sl 
la școlile noi din comunele Muntenll- 
Burtiu, Grlndu, Grivlța, Lupșanu —

slonale șl liceelor de specialitate slnt, 
cu rare excepții, mult rămase in urmă 
In județele In care am întreprins rai
dul de față. Astfel, la Cluj,, uzina 
mecanică de material rulant „16 Fe-' 
bruarle" are in construcție pentru 
școala sa profesională 8 săli de, clasă, 
Internat șl cantină. Dar lucrările slnt 
departe de a fl terminate, din cauza 
cansteuc-ondui — întreprinderea do 
gânoază și n bineflctaruiui , care tur 
urmărește realizarea ritmică a grafi
cului stabilii do comun acord cu con- , 
sînictoruL Mai mult, unele clădiri' 
nld măcar n-au fost Începute : liceul, 
Industrial de pe lingă tizfna „Tehno- 
frig”, școala cu 18 săi! de clasă din 
cadrul Grupului școlar al Ministeru
lui Industriei Ușoare ele. Fără Îndo
ială, fn realizarea cit mal grabnică te ?ct>itja să fio exemplar pregătite 
a construriiho- tot nate Ir.vătam n- sâ.șl lnUmptoo; micll beneficiari. Șl 
tulul profesional ș1 liceal de specia- i t . ..
îltata un cuvin: mal ferm s-ar cu
veni’să albă șl ministerele tutelaro 
ale acestor școli.

elevii. Drept care, pe șantiere au ..ră
mas numai cite un lucrător-dol, de 
octali lumii ; aprovizionarea ritmică a 
șantierelor cu torță de muncă șl ma
teriale a rămas în seama nimănui, .

CARNET CINEMATOGRAFIC

PROGRAMUL I

F 1

t V *

CORESPONDENȚA 
TELEFONICA

„Me®segelS.nde“ este un impunăto- 
complex expozițional, cuprlnrind 20 
de pavilioane, Împrăștiate pe terito
riul unui parc. Cu ocazia jocurilor, 
el a fost afectat turneelor de lupte, 
judo, haltere șl scrimă, iar pavilioa
nele s-au transformat In săli pentru 
sport. Complexul despre care vă re
latez se află de-ajuns da departe de 
satul olimpic, la vreo 12 km, totuși 
călătoria cu autobuzele special desti
nate presei nu durează mal mult de 
15 minute. După ce am făcut o re
cunoaștere a sălilor unde Începe să 
se desfășoare turneul de scrimă (3 000 - ,______ __ H___
șl respectiv 890 de locuri), m-ara In- concomitent pe toate saltelele I Acest
dreplat spre clădirea ce adăpostește fapt fragmentează galeriile In raport
întrecerea luptătorilor. Aici, o dntft cu do J’r?f,cr*nte- rezultlnd de aid un
disputarea meciurilor din turul al ver'tabu haos MI,or-
treilea, lucrurile au Început să prin
dă contur, numeroși competitori 
fiind eliminați din concurs, alții, 
mult mal puțini la număr, rămlnlnd 
In întrecerea pentru locurile fruntașe. 
Sala puțind cuprindă p!nă_ln SSM

« ‘ • • • L"? 4--
de spectatori, era aproape plină ta 
ora 10 dimineața, iar „galeriile” sa 
manifestau lntr-un fel cam neobiș
nuit pentru cineva care asistă pentru 
prima oară la nceat sport : pe un po
dium slnt amplasata 4 saltele, dln- 
tr-un material spongios absorbant al 
șocurilor, iar meciurile so dispută

Întrecerea luptătorilor. Aici, o dată cu do ,pr?f,er‘nțe’ rezultlnd de aici un 
Hlimiiwr;™ ai„ I„„,1 .. veritabil haos sonor.,» ; ; V

Puțin surprins, observ arbltrind pe 
două dintre cele patru saltele pe ro
mânii Vascul Popovicl șl Clrsnlc, In 

“W'» timp ce unul din Jurii este prezidat 
de antrenorul federal Ion Corrieanu, 
membru in biroul executiv al 
F.I.LA. șl președinte nl comisiei de 
antrenori n aceluiași organism.

Pe salteaua I, firește sub conduce
rea altor arbitri, se Întrec In cadrul 
celei mai ușoare ealegorll (40 kg.) 
românul Ion ArapU și vest-germa- 
nul Rolf Lacour. Reprezentantul nos
tru conducea la puncte cu un minut 
Înainte de sflrșltul medului, moment 
în care adversarul s-n accidentat șl 
a abandonat La lupte, o victorto 
prin abandon saiț prin descalificare 
echivalează in valoare cu o-victorie 
prin tuș, adică învingătorul nu pri
mește nici un i ‘ ’
această catefori 
concurând,

. u-c ______ ______ ___
noslru, cu 4 „puncte negre”. El w 
va Intllhi miercuri după-amiază cu 
turcul Bay gin (ps care l-a mal în
vins), In timp ce japonezul Umeda (3 
puncte) so ya întrece cu- favoritul 
categoriei, iranianul Javadpur (meci 
In care 11 rămln niponului șanse mici 
de n scăpa de eliminare). Sportivul 
nostru Întrunește, sc pare, șanse spre 
a ac situa pe locul ni patrulea, ca 
să nu zicem mal mult La rategorla 
52 kg, deși au mai rămas zece con- 
curențl din 24, Petru Cernău m 
bucura de împrejurări speciale,- care 
11 pot sălta Intre primii șase. El ara 
plnă acum un singur punct penali
zare, după 3 ture (o victorie La punc
te, o victorie prin tuș, iar al treilea 
tur l-a trecut fără luptă) și poate 
trece mai departe, căd ,1 sa antld- 
pează succesul asupra austral lanului 
Kinsella. Desigur, principalul can
didat al categoriei rămlne japonezul 
Kalo (zero puncte), lui Ce:-n&u o’e- 
rlndu-l-se, totuși, excelenta posIbUl- 

- tățBdebafirmare. -■ ’■' >
Dumitru Nlculae 07 kg) s-a văzut 

eliminat destul de ușor din concurs, 
in schimb la categoria imediat su
perioară (82 kg) Petro Coman a fă
cut adevărate ravagii plnă în pre-

TELESPECTATOR
' • [

LA OLIMPIADĂ

Nu s-ar pulea spune că tele
viziunea nu-l generoasă cu a- ’ 
doratorii celor cinci cercuri, 
clnd le oferă Intr-o singură zi 
peste 300 de minute olimpice I 
Dacd eom fi întrebați cu ce am 
rămas din acest autentic mara
ton al imaginilor măncheneze, 
va trebui tă facem eforturi 
pentru a consemna secvențele 
înlr-adevdr remarcabile, mai a- 
les din prima jumătate a pro
gramului. Oricum, o oră de 
gimnastică fără vedete — cu 
excepția lui Rodrlguez, Cuervo, 

ceilalți virtuoțl 
lus scrima dc la

prin tuș, fiind singurul dintre com
petitori fără vreun punct penaliza
re I în luptă nu mal rămas zece con- 
curențl (din 29), miercuri după-arala- 
ză Coman urmlnd n-l Intllnl pe 
bulgarul Klrstcv (2 puncte penaliza
re). în cazul unei victorii, repre
zentantul nostru va aspira la locu
rile 5 sau chiar 4. Totuși, nu vreau 
să cultiv nimănui iluzii. FavorițLI ca
tegoriei slnt aid. prezenți. cu șan
se aproape Intacte, deși, spre deo
sebire de Coman, nu suferit penali
zări. Sovieticul Abdubekov. campion 
mondial In 1071 (doar o jumătate de 
punct negativ),; japonezul A be — 
(1 punct), iranianul Saycdabasl (2 
puncte) slnt luptători excelenți st. 
după cum .declarau Ieri, fiecare nă
zuiește la medalia de aur 1

în privința Iul Petre Poalelungl 
(categoria 68 kg). acesta are 3 
puncte penalizare șl se găsește In 
rlndurlle celor 11 „supraviețuitori* 
din totalul de 23 Înscriși. Putea să 
albă un „punct negru” mal puîln 
dacă lupta ceva mal atent Ieri cu 
Schroeder (R.D.G.) Sportivul nostru 
a avut avantaj plnă in ultimele se
cunde, dar s-a lăsat surprins da 
adversar, care a smuls, in extremis 
aș ’spune, un verdict de egalitate 
(victoria la puncte se penalizează cu 
un punct, medul egal cu două). 
Astăzi după-amlază, Poalelungl pleacă 
favorit in medul cu grecul îoan- 
nldîs, Iar dacă pronosticul aces
ta dat de antrenori se va realiza 
printr-o victorie, ntund reprezentan
tului nostru 1 ie oferă putința să 
uree plnă la tocul nl fl-lcn. Candi
datul prlndpal la medalia de aur 
este considerat nord-amerlcanul Dnn 
Gabie, care n obținut două victorii 
prin tuș și una la puncte prin supe
rioritate tehnică. Trebuie să adaug 
că drumul Iul. Gabie spre titlu a fost 
mult ușurat de, abandonul iranianu
lui Mownhed, accidentat Ieri la an
trenamente.

Da la gala do aseară, veștile vor 
fl „telegraflate”, ara fiind Înaintată. 
V. lorga, Ambruș șl Enache, urmare 
a victoriilor realizate (primul prin 
descalificarea adversarului, ceilalți 
prin tuș rămln-In continuare prin
tre cel ce aspiră la un toc dt mal 
hun In ierarhia olimpică.

Prin urmare, la turneul olimpic al 
luptelor libere reprezentanții noștri 
m comportă In general onorabil. 
Păcat că acest sport, ce cuprinde 
atllea elemente spectaculoase, are 
un regulament puțin cam complicat 
'șl jnal abscons, penini gustul publi
cului. Altfel, siiît convLns, ș-ar . In-, 
scrie ca popularitate in rlnd 'cu' 
boxul, disciplină ce face gală după 
gală săli arhipline, aid la jocuri, ca 
de multe ori și acasă, la București.'

Valeria MIRONESCU

„Marea învinsa de ieri, Tnolâloarea 
australianâ Shane Gould, surîde... 
poniru titlul cîțligat la 200 m mixt

Luptâ în aer_ (fasfi din meciul de 
baschet Japonia — Cehoslovacia)

excepția__
Richards și ___
cubanezi — plus scrima de la 
pentatlon modern (asalturi pe 
cit de simetrice, pe atic de a- 
hohime), plus finalul unui meci 
de baschet, de care «c plictisi
seră chiar combatanții. (lugo-, 
slavia—Polonia), plus niște faze 
oarecare la pugilat si lupte"li
bere — reprezintă foarte mult- 
pe plan cantitativ.

în schimb, ce palpitante pa- 
radele-riposte intra baschet- 
ballțtil sovietici ți italieni. In
tre voleibalistele din Ceho
slovacia ți cele din Tara Soa
relui Răsare, Intre hocheițtU 
fără patine din Spania și Pa
kistan... Spectaculos hocheiul a- 
eesta pe iarbă — nu vi se pare ? 
Și nu credeți că ar merita să-l 
Impămlntenim; fiind vorba, in 
esență, da un sport cu mingea 
la mlnd — prin intermediul 
croșet, firește ? N-aș vrea rf-mi 
Itiați în nume de rău că am 
rostit „minge" fi „mfnă“, toc
mai acum după insuccesele dc 
la volei și polo. Apoi, nu uitați, 
mai avem un cunint de spus la 
handbal șl poate chiar la colei!

In fjne, dind Cezarului ce 
al Cezarului, salutlnd magnij 
cela evoluții și uimitoarele r 
cârduri da la notație și haltere, 
vreau td mârturisesc câ, pentru 
mine, faptul cel mai impresio
nant din fot acest maraton de 
imagini olimpice, rămlnc, — nu 
zimbiți — fotbalul african. A- 
semenea băieți tuciurit, care au 
pierdut cu 0—4 în fața selecțio
natei olimpice a R.D. Germane, 
sini capabili si revoluționeze 
Intr-un viitor apropiat jocul cu 

; balonul rotund. La prma urme
lor, nici nu ar fi de mirare, 
dacă ne glndlm că Pels, Euse
bio, fair li tutelează din zare, 
cu umbrele lor ilustre.

Dan DESI.IU

o con- 
nece-

.și pe saltea (maghiarul Klinga și 
turcul Yldirim)

Telefolo : Agcrprcs

Li Ho Jun (R.P.D. Coreeană), 
care, după cum sc file, a elști- 
gat, cu W puncte, titlul olimpic 
In proba de armă liberă, calibru 
redus S0 f (pozilia calcal). Rcj 
latin puțin cunoscut In rindul 
spedallțlilor, sportivul nord- 
coreean (25 dc ani — debutant 
în competiții da anvergură) are 
marea satisfacție de a fi „ochii" 
dlntr-un foc, cum e-ar zice, me
dalia olimpică de aur, recordul 
mondial fi recordul olimpic.

PIETONUL... FOTBALIST. S-au 
întrebuințat tot felul de căi 
originale spre a se ajunge la 
Munchen, In sălile jocurilor. 
Unii pe jos, alții călare, și așa 
mai departe. Dorința de 'a fi 
original se păstrează intactă ți 
acum, prin modul de a circula 
prin oraț. Un mexican In vtrstă 
de 17 ani se folosețte deL. o 
minge de fotbal! Se îndreaptă 
spre satul olimpic sau spre a- 
renc purllnd mingea In aer, 

prin lovituri de cap sau de pi
cior, ceva cam In genul celor 
ce te petrec la noi clnd au loc 
concursuri de indemincre pen
tru copii. Polițiștii, un pic con-

trertaji, opresc totuși maji 
și ti dau cale liberă tinărului 
mexican care — sportiv con
vins I — umblă pe stradă in 
echipament de fotbalist.

SPORTIVII ROMANI care încă nu 
au intrat in ,Jocul" întreceri
lor îți continuă antrenamente
le cu aceeași conștiinciozitate 
da plnd acum. Ieri, In satul o- 
llmpic, atletele Valeria Bufanu 

■ și Cornelia Popescu au făcut 
clteva alergări mai intense. 
Hahdballțlll au susținut un 
uLtim joe-țcoală înaintea debu
tului : ari; cu echipa Nor
vegiei. Floretistele s-au sustras 
„in mod. diplomatic" solicitări
lor ziarițtilor. ți’ ale amatori
lor , de autografe, itMistind

— la două antrenamente (unul 
dimineața, altul după-amiază)
— asupra cltorva elemente de 
subtilitate tactică in susținerea 
asalturilor. Cum antrenorul 
Chelaru nu s-a fixat asupra 
„celor trei alese" care vor for
ma echipa in competiția ce în
cepe vineri, toate cinci flore
tistele au căutat să se eviden
țieze.

- „CUM VI SE PARE TRA
SEUL ?a — „L-am parcurs de 
mal multe ori și, sincer să /iu, 
este excelent; aș zice că aste 
de 10 ori mai bun decit cel dc 
la Mexico". — „Cum vă apre- 

e:cli sansele ?• — ,JSper să 
obțin din nou victoria ; 
dițle este insă' absolut
sură : să prind în ziua cursei 
o formă... cel puțin o dată mai 
bună decit cea pe care am a- 
vui-o la Mexico*. Am spijruit, 
dlntr-un interviu, aceste între
bări (pentru) și rdspunzcri (de 
la) etiopianul Mama Woide, 
clțtigătorul maratonului la „O- 
limpiada mexicană".

CEL MÂI RAPID ÎNOTĂTOR DIN 
LUME poate fi considerat ame
ricanul Jerry Ucldenrelch. In 
cel de-al treilea schimb al șta
fetei S.U.A. de 4X100 m liber, 
el a parcurs „suta* în 50 sec. șl 
78TOO. Acest rezultat nti înseam
nă Insă record 
fiind faptul că 
plecai „lansat".

PRIMA VICTORIE

dlntr-un interviu, aceste Intre-

e.Cb Deschiderea emisiunii. Telex. . 
e,C3 Muzică populară cu Radu ) 

Neguț șl Ion Văduva.
S,15 o viață pentru o Idea : Edi- 

aon CT).
0,0 Oameni șl fapte. Emisiune de 

Sknlon Dlock.
10,M Cura.de limba rusă. Lecția a 

13-a. ■
18.13 Telednemalcca pentru tine

ret : Istoria unei capodopere. 
„Cel trei mușchetari” ?i... 
MaxIJmler.

12,43 Jocurile Olimpice da vară — 
1772. Rezumatul filmat al zilei 
anterioara : tir, box, lahilng, 
pentatlon modem — proba de 
tir, fotbal, hochei p® iarbă, 
lupta libere, băsebet, volei, 
săriruri de ’ ....
concursul complet de călărie
— proba de dresaj. înregis
trare. •

1J.S3 Baschet — vo'eL Transmisiuni 
directe de Ia MOnchen.

I4,M Telejurnal-,
17J3 Deschiderea emisiunii de 

după-amlaiă. O nouă forma
ție muzicală In Btudlo : an
samblul stereofonic condus de 
clarinetistul Aurelian Oclav 
Popa.

:7,M Panoramic șUtaținc : I.’outâ'l 
din cltnlclte Ieșene. ■

1M0 Interprețl îndrăgiți de muzică 
populară : ‘ Ileana Coristantl- 
nescu. Măria Plctraru, Du
mitru Sopon șl Maria Cio
banii.

10,2a Timp șl anotimp In agricul
tură.

W,M Tragerea I^ronocxpres.
19,1® 1071 de seri.
1®^3 Jocurile Olimpice de

— ” ■ die - finale

sursa de îmbogățire a 
repertoriului curent).

Nu ne-am propus 
să enumerăm toate 
filmele vrednice de 
Interes programate in 
ultima vreme,- după 
cum n-am intenționat

cu achiziționarea unor 
realizări reprezentati
ve pentru studiourile 
din țările socialiste și 
din celelalte țări, pen
tru cele mal fecunde 
tendințe din cinemato
graful contemporan. ' _____ _________

Privind repertoriul să stăruim nici asupra 
ultimelor saplămlnl, ..— «i—«
putem consemna, In 
acest sens, dc pil
dă, prezentarea unor 
pelicule premiata anul 
acesta la festivalul 
de la Karlovy-Vary
— filmul cehoslovac ____ ____ ____ ___
„Bărbați cumsecade" releva o tendință Im- 
sau producția maghta- bucurâtoare, de bun 
ră „Satiil care rnoa- augur. In același timp, 
re“, aceasta din urmă paralel cu imbunătă- 
prllejulnd revederea țirca continuă (ca 
unei actrițe blnecu- substanță, ca vnrle-
.teme și genuri 

cinematografice), re
pertoriul se cere spri
jinit prlrstr-o publi
citate mal vie, mal 
eficientă, consacrată 
— în forme diverse, 
accesibile —stimulării 
opțiunii marelui pu
blic pentru filmele 
cele mal semnificati
ve din programul u- 
nel Mptămlni sau

„Superproducții" in 
decoruri de mucava 
sau pelicule in care 
penuria Ideilor cm 
compensată prin vul
garitate ori printr-o 
violență gratuită, eta
lată ostentativ — fil
mele din acesta cate
gorii periferice carac
terizau adeseori, după 
cum sc știe, .profthiî” 
repertoriului cinema
tografic estival. Con
cesiile se sprijineau pa 
o prejudecată, adine 
Înrădăcinată,, in virtu
tea căreia In lunile do 
vară, mai ales, opți
unile spectatorilor ar 
Înclina exclusiv spre 
divertismentul facil. O P1
prejudecată care — In- unci a
trejlnulă do Ignorarea născuta
diversității preferln- 
țelor publicului, de 
subaprecierea funcției 
educative, formative n 
spectacolului cinema
tografic — făcea casă 
bună cu labilitatea cri
teriilor de selecție șt 
cu lacune de Informa
re, cu spiritul rutinier 
— incriminate In nu
meroase articole criti
ce consacrate progra
melor deficiente ale 
sălilor de cinema. , „

Evocăm o situație gajftlă a unor dneașU
astăzi In bună măsură preocupați dc pro- prezentat 
depășită, pentru a
sublinia — prin con
trast — progresele evi
dente In ultima vreme 
In structura reperto
riului de filme. Este 
notabil efortul foruri
lor de resort de a bara 
accesul pe ecranele 
noastre al producțiilor 
subarUstlce și Îndeo
sebi al filmelor sus
ceptibile să exercite o 
Influență negativă n- 
supra spectatorului. A- 
ceasta ar fi fpsă numai 
o jumătate de măsură 1518 ‘ 
dacă — în paralel — 
n-or exista o preocu
pare statornică de 
prolnHmplnare a rlel- 
rdltățil In selecția fil
melor. dacă respinge
rea filmelor proaste 
n-ar coincide cu In-

. vesrtlgarca mal largă fi 
producției mondiale șl

unor filme nereușite 
din punct de vedere 
artistic (bunăoară 
„Procesul tmel stele"), 
care mol apar Încă 
pe ecrane. Scopul rln- 
durllor de față este, 
cum spuneam, de a

bun 
S’-

j la trambulină, 
:ontpj«t de călărie 

- proba de dresaj. înreuls-

mondlal, dat 
Iieidenrclch c

■■ittccce asiatică in 
Istoria jocurilor olim
pice este cea a trăgătorului

_____ j publicului 
nostru — Mari Tăr&c- 
sîk. Veritabile mo
mente de relief sie 
repertoriului curent — 
o serie de filme cum 
ar fi „Blnocuvlntațl 
animalele șl copiii", 
„Mărturisirile unui 
comisar de p-oUțle fă
cute procurorului re
publicii" (văzuta de 
multe zed de mii de •__ _ a______ __
oameni) au- Impus o iun! și, In primul 

rlnd, pentru produc
țiile cinematografiei 
naționale. Dacă filmul 

' ‘ pe micul 
ecran „vine singur" 
in lntimpinarea pu
blicului, repertoriul 
rețetei cinematogra
fice sc cere cu atlt 
mal mult susținut de 
o propagandă Inspi
rată, Inteligentă, cu 
larg ecou. De ce nu 
tăcută, între alte mo
dalități, cu mal mul
tă ingeniozitate chiar 
pe micul ecran 7 Tot 
in această ordine de 
Idol supunem aten
ției edililor și celor
lalte foruri interesate 
oportunitatea amena
jării, In locuri nciec- 

puncte

preocupați de s 
bleme umane șl so
ciale alo lumii capi
taliste ; . programarea 
unor astfel de filme 
In timpul verii ilus
trează un proces de 
încetățeni re 0 unei op
tici noi In materie de 
repertoriu, de instau
rare a unor criterii de 
valoare (evidente, 
parțial, și In selecția 
ur.br comedii satirice 
în premieră, ca „Dr.cfl 
o marți, e Belgia" 
sau „Creierul”, dar 
__ 1 ales In progra
marea filmelor In re
luare — dc la „Co
pacii mor In picioare" vate, a unor
plnă ta „Ultimul iren speciale de afișnj —
din Gim-IBII” șl o problemă care, Ișl
„Fanfan la Tulipe". așteaptă de mult re-
De altminteri, sr.cce- zolvarea.
sale anilor trecuțl pot 
constitui, In genere, o D. COSTiN

1072. Na:.r,Is — finale : ICij m 
bras bărbaU ; 4Î0 m liber fe
mei. Transmisiune directă dc 
la Mflncteerț

tl.M Telejurnal.1
Xijl TcieobteeUv.
M,50 Teîednemaleca : Mari filme 

despre iubire. „Un bărbat șl o ț 
femele*. Regla : Claude Le- ( 
loueh. Cu : Ancuch AJmăe sl 
Jean Loius TrlnUsaant. Pre
zintă : Ecatertna OprOlu.

7J.« „24 de ore"'.
E.54 Jocurile Olimpice de vară. 

Gimnastică: — exerciții litiere 
Individual femei șl bărbați. 
Sărituri de la trambulină — 
bărbați. Haltere categoria 
S7.S kg. Înregistrări de 
MUnchen,
PROGRAMUL U

1S.S0 România In taine.
21,03 Binom muzlcaL
21,45 Viața economică a Capitalei.
22,05 Arin plastică. Emisiune de 

Dan HAuIică
n,5® Roman foileton : „Moș Go- 

Reluârea episodului IV

A
deci dreptul de a evolua In semi
finalele de asta zl.
m PENTATLON MODERN. Pro- 

ba de tir. Clasamentul indivi
dual :‘ Medda (Italia) 1 033 p, Onls- 
cenlio (U.R.S.S.) 1008 p. Hurme 
(Finlanda) 1041 p. D. Splrlea. lo
cul 6 cu 1 022 p ; M? Casmescu 
33, cu Kt p ; A. Covaci ‘13, cu 
714 p. După trei probe : Lednecv 
(U..R.SJS.) 3101 p. Ontscenko
(U.R.S.S.) 3 087 p. Balczo (Ungaria) 
3 073 p. D. Splrlea a urcat pe lo
cul 12 cu 2 807 p. (Cosmescu 30. 
Covaci 53). în clasamentul pe echi
pe : U.ÎLS.S. (0 065 p). Ungaria, 
Finlanda. Echipa noastră — locul 
13 CI 475 p).
TO NATATIE. Sărituri do la tram- 

bulină bărbați. în faza finală 
s-nu calificat, după cele 4 sărituri 
Brelimlnarc de ieri, italianul Klaus 

IbiasI (170,02 p. sovieticul Vladi
mir Vasin ' (184.46 p). Italianul 
Franco Câgnotto (162,18 p) etc. Ion 
G onea — l ocul 24> -‘ '
ra BOX. în galele eliminatorii 
■“ de aseară, Gabriel Pometcu. 
boxlnd In turul II, l-n Întrecut In 
puncte pe Orlando Palacios (Cuba). 
Ion Gylirf.1 a debutai intllnlndu-I 
pa Petei- Tiepold (B.D.G.). Boxe
rul nostru n pierdut-la puncte.
EH YAHT1NG. Peste 5M de con- 
“ curențl (din 42 de țări) au luat 
startul Ieri In primele regale de 
yahtlng In largul portului Klcl- 
Schilelksce. Primii dșUgălori : cla
sa „Fino” : Serge Maury (Franța) ; 
clasa „Olandezul Zburător" : Rod
ney Pattison (Argila) : clasa „Tem
pest" : Marcel Troupel (Franța) ; 
clasa „Star" : Edwin Bernet (El
veția) ; elasa „Soling” : Hnrry Mel- 
gey (S.U.A.) : clasa „Dragon" t 
John Cuneo (Australlo).

■ FOTBAL. Ungaria — Brazilia 
2-2, 11. F.G.-Maroc 3—0, Ma- 

laezla—S.U.A. 3—0, Danemarca—
fam 4—0.

H VOLEI. Masculin: Polonia'' —
Tunisia 3—0, U.R.S.S.—Coreea

de sud 3—0 ; feminin : Coreea de 
sud—Ungaria 3—0.
ra GIMNASTICA. în urma parti- 

clpăril la concursul pe echipe. 
In cadrul căruia medalia de aur a 
revenit reprezentativei U.R.S.S., 
pentru concursul individual com
pui s-nu calificat 3D de gimnaste. 
Cel mai bun punctaj l-nu realizat 
Ludmila Turlsceva (U.TLS.S.) șl 
Karin Jnnz (R.D.G.). ambeîe cite 
33.423 p. Elena Ceampolea (cu 
36.325 p), Alir.n Goreac (cu 36.125 
p) șl Anca Grlgoraș (cu 38.030 n) 
— calificate și ele — ocupă pozi
țiile 18. 30 șl respectiv, 31.

TIR. Talere aruncate din șanț. 1 — Angelo Sralzone (Italia) 
puncte — nou record mondial ; X — Mlchel Cerrcga (Franța) 
puncte ; 3. — Sllvano Dasagnl (Italia) 105 p.

Sportivii noștri au ocupat locurile : Gh. Florescu — 14 (IOD
1. Dumitrescu — 30 (183 p).

NATATIE. • 160 ni liber femei t 1. — Sandra Neilson (S.U.A 
5fl”5D/lC0 — nou record olimpic ; Z — Shirley llabashoff (S.U.A., 
50-02/160 ; 3. — Shane Gould (Australia) SO’WICO. ® 100 ni spate

— Roland Matlhes (ll.D.G.) M”W100 — nou record olimpic ;
2. — Silke Stamm (S.U.A.) SȘ'TO/IOO ; 3. - John Murphy (S.U.A.) CANOTAJ ACADEMIC. în re-
53'713/100. • 200 m bras femei : 1. — Beverley Whitfield (Australia) “calificări, lori dlnsinonia oehl- 
2’41 "71/100 ; 2. -r Dana Schonfield (S.U.A.) .HHMW ; 3. — Galina 
Stepanova (U.ILS.S.) 2'42' WlOtl. o 200 m liber bărbați : 1. — Mark 
Spilz (S.L’.A.) 1’52'TB/lOiO, nou record mondial șl olimpic ; 2. — Ste
ven Center (S.U.A.) l'53”73/10'3 ; 3. — Werner Lampe (R.F.G.)
rSS’WlC®, nou record eurominn.

P.artlciplnd In cursul dimineții In seriile eliminatorii la 300 m 
liber. Marian, Slavic a ocupat locul 4 In seria sa (2‘00"23).

CICLIS3I. 100 km conlra-cronomelrn pe echipe. 1. — U.I1.S.S.
2hllT7!’O3; 2. — Polonia 2h ll’47''03 ; 3. — Olanda 2h 12’27"01.

59''0'2/160 ; 
bĂrbațl t 1.

REZULTATE TEHNICE
ro baschet. r '
M 72—60. Polonia—Senegal 03-59.
U.R.S.S.—Italia 70—80. Japonia—
Egipt 78—73, Porto Rtco — Iugosla
via 70—74 (surpriză).

Brazllla — Spania m POLO PE APA. R.F.G.—Olan- 
i—Seneca 1 05—59. «i tț,”i 4—4. S.U.A.—Canada 0—1.

U.R.S.S.—Bulgaria 7-2. Cuba—Ro
mânia 4—3. Iugoslavia—Mexic 
3—3, Ungaria—Grecta 6—1.

—calificări, lori dimineață echi
pajele românești do doi fără clr- 
macl și doi cu drntad nu reușit 
sl &e claseze po primul Ioc în 
serii șl să obțină dreptei de a par
ticipa la semifinale joi, Împreună 
cu echipajul de patru fără clrniacl, 
ce-și asigurase calificarea Încă din 
prima zi.
E73 SCRIMA. A Început turneul 

individual de floretă bărbați. 
39 de concurent!. Mihal Tiu, Ște
fan Hauklcr ®i Tănase Mureșonu 
nu trecut de primul tur. Mol de
parte, Mureșanu a ratat califica
rea, ceilalți doi continulndu-șl 
drumul In sferturile de finală. în 
nceaslă fază n Întrecerii, doar Mi
hal Tiu o putut face față, clasin- 
du-se pe locul II In seria sa (cu 
4 victorii, tot atitea rit n realizat 
șl francezul Ilevenu) @1 obtfnlnd

Cura.de
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vremea,

BMiâle tailH A Miniștri.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit, marți după-amlază," pe noul 
ambasador extraordinar șl plenipo
tențiar al Greciei In Republica So
cialistă România, A.-lstotc Phrydas,

in audientă protocolară 
tare.

La Întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, a par
ticipat Petru Burlacu. adjunrt al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Tovarășul Paul Nlcuiescu-Mizil s-a lutllnlt

Marți dimineața, tovarAțul Paul 
Niculescu-MIzll, membru ni Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.. 6-a intllnlt cu 
‘'■jvnrfl.șul Eduardo Mora Valverde, 
^toretar general adjunct al Partidului 
k-Cangărzll Populare din Cosîa RIca, 
care, la invitația C.C. ni P.CJL, lșl 
petrece concedlul de odihnă In țara 
noastră. . ’

Cu acest prilej, n avut loc o In
formare bilaterală In legătură cu 
preocupările actuale alo cetor două

©■nire la C
Tovarășii Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secretar
el Comitatului Central ol Partidului 
Comunist Român, șl Ștefan Andrei, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist RocnAn, s-au in
tllnlt marți cu tovarășul Jean Blume’, 
membru al Biroului Politic al Partl-
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partide, precum șl un schimb de ve
deri privind unele probleme nte si
tuației internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale. A fost exprimată, totodată, do
rința reciprocă de a dezvolta, In vii
tor, legăturile de solidaritate șt cola
borare dintre Partidul Comunist Ro
mân șl Partidul Avangărzii Populare 
din Costa Rlca.

tnHlnlrca s-a desfășurat lnlr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

C. al P. C. R
dului Comunist din Belgia. rare 
îți petrece concediul de odihnă In 
țara noastră.

în cadrul fntllnlril. desfășurată In- 
. tr-o atmosferă de caldă prietenie to

vărășească, s-a efectuat un schimb' 
de opinii In probleme' do interes 
comun pentru cele două partide.

Plecarea delegatului P.C.H. la lucrările celui de-al HVII-lea 
Congres al Partidului Progresist al Poporului din Guyana

Marți după-amlază, a plecat spre 
Georgetown tovarășul Nlcotae Cui
nă. membru al C.C. 61 P.C.R., pre
ședintele Colegiului Central do Par-

ai P.C.R., lai lucrările celui

XVH-lea Congres al Partidului Pro
gresist ni Poporului din Guyana.

La plecare, pe ai
____R„___  _____ ____ ____ nuț,' "
tid, pentru a participa, ca delegai bră
al P.C.R., la! lurrârilo celui de-al partid.

________ _ aeroportul OtopenJ, 
fost, prezențl Ghlzeta Vnss. mem- 

i a C.C. al P.C.R., activiști do

I2,M; 15

Cronica zilei
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PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Marți. 2D august, Petru Bur
lacu, adjunct ni ministrului afaceri
lor externe, a primit p-e S.A.D. Buk
hari, In legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sole de acre
ditare in calitate do ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Islamice Pakistan 
Mica SocWislă România.

*'
Marți scara, a sosit in Capitală, o 

delegație militară a Republicii' De
mocratice Populare a Yemenului, 
condusă de locotencnl-coîonelul All 
Ahmed Nasser Antar, adjunct al 
ministrului apărârii naționale, care, 
fat» o vizită oficială in țara noastră, 
la invitația Ministerului Forțelor Ar
mate. Pe aeroportul Otopeni, oaspețlf 
au (fost inllmpinaf! de generaJ-colo- 
nelul Ion Gheorghe. prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate șl șef 
al Marelui Stat Major, de generali, 
șl ofițeri superiori.

Cu prilejul Zilei armatei din 
Grecia, atașatul militar, aero si na
val al acestei țări Ia București., co
lonelul Dimitrios Kaitsas, a oferit, 
marți după-amlază, o recepție în sa
loanele hotelului „Athenfee Pallce".

La recepție au participat general 
de armată Ion Tutovennu, coman

dantul Academiei militare, generali 
și ofițeri superiori, zlnrișEl.

Erau prezențl șefii ni unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari, alțl membri al 
corpului diplomatic.!

A ,
Marți Ia amiază, Dumitru Bejan, 

___ ... _______  _  ___ _____  _ președintele Uniunii Centrale a Coo- 
lordlnar și plenipotențiar al Re- peratlvelor de Consum, a primit de- 
iblicii Islamice Pakistan ih Ropu- legația Comitetului Politic al !5ocle- 

cooperatiste din Londra, condu
să do Jim Layzell,, președintele co
mitetului, care a ifăcut o vizită de ■ 
prietenie in țara noastră. "

în timpul întrevederii, desfășura
tă Intr-o atmosferă cordială, nu fost: 
abordate probleme privind relațiile 
dintre cele două organizații coopera
tiste.

în după-amiaza aceleiași zile, de-” 
legația a părăsit Capitala lndrepUn- 
du-se spre patrie.

A
Marți seara, la casa- de cui tort' a' 

sindicatelor din Bala Mnre a avut loc 
un concert al Filarmonicii de stat din ■ 
Satu-Mare, dirijat de Boghlna Ele-- 
mer, din Republica Populară Ungară. 
Și-au dat concursul soliștii maghiari 
Volth Aagl șl Gyula Bodrogi. în- 
program au figurat lucrări do George 
Encscu. Paul Constaniinescu, Florin 
Comișel, Lehar, Strauss și Dunn- 
cvski.

(Agerprcs)

estetica
lor succedanee" (Gheorghe A- 
chlțcl — România) ; „Probleme le- 

contempo-nnâ, moartea artelor 7" glalatlve cu privire la estetica nm-
(Patrlcla Sloane — S.U.A) ; „O In- btanței : două dificultăți concep

tuale" (Samuel Buf.'ord — S-UA.j ; 
„Bunurile de larg consum" (Iulinji 
Creții — România) ; „Interferențe 
Intre ambianta naturală șl i.cea artifi
cială și necesitatea unei -eștelizărl 
a habitatului uman" (Gillo Dorfles — 
Italia) ; „Estetica mediului Înconju
rător șl a vieții cotidiene, cu refe
rire la relevanța contemporană a 
teoriilor Iul Jean-Mario. Guyau,’ 
183-4—1838“ (Frank J. W. Harding — 
Anglia) ; „Exoesteticn* (Miroslav 
Klivar — Cehoslovacia) ; .JEstetica 
sportului" (Paul Grlmley Kuntz — 
S.U.A.) ; „Condițiile da viață și da 
muncă ale grupurilor socialo ca de
terminante ale cerințelor estetice șl 
artistice" (Dietrich Muhlberg —
R. D. Germană)'; „Stilul de viață ca 
problemă estetică șl revoluția teh
nologică" (Mirko Novak — Cehoslova
cia),;: „Criteriul de bază ai. auto
matizării in desenul arhitectural? 
(Victor d’Or® — Spania) ; „Mediul 
șl mediul înconjurător. Centrul șl 
periferia" (Jean Pueeile — Franța) ; 
„Dinamica ambianței" (Mariano 
Goma Pujadas — Spania) ; 
clflcul șl locul teatrului* 
Rouve — Anglia) ; „Lumlr . 
noapte" (Anns Sourlau — Franța) ; 
„Aspectul extern al arhitecturii" 
(Gustavo de Teresa — Spania).

La cuvlnt, pe marginea acestor pro
bleme, au participat : Gustavo Ham- 
berg — Suedia, Hohumlla tamarova 
— Cehoslovacia, Ilarnold Berlennt —
S. U.A., Fred Staufenblel — R.D. Ger
mană, Paul Grlmley KOntz —
S. U.A,, Plerre Rouve — Anglia, 
Frank Jpmes HardLng — Anglia, Eu
gen Mihalachl-Ghlltz — România, 
Anne Sourlau — Franța, Harold Ol- 
brieh — R.D. Germană, Jean Pueeile 
— Franța, Mariano Goma Pujadas 
— Spania.

Cea de a VI-a secție a dezbătut 
problemele cuprinsa in comunicarea 
— 'Estetica Ironiei — prezentată do 
D. C. Mueeke — Australia,' șl In ra
portul iul Ullrich Kuhirt -r- R.D. Ger
mană, care a sintetizat conținutul co
municărilor : „Estetica .muzicală șl 
istoriografiei" (Enrlko Fublnl• Ita
lia) ; „Citeva probleme ale creației 
artistice* (L Kvasova — Uniunea 
Sovietică) ; „Caracterul popular al 
artei socialiste" (A Ladlghina — U- 
niunea. Sovietică) ; „Citeva observații 
asupra receptării și formării modele
lor șl asupra corelației ior cu crea
ția artistică" (Palko Lukaca — Statele 
Unita) ; „Progresul artel? (N. I. Par- 
sadanov — Uniunea Sovietică) ; „Iro
nia în structura artei moderne? (Ivan 
Sfavov — Bulgaria) ; „Neoslmbolicl- 
talc, ncomagie, <:!oi:A fenomene alo 
artei contemporane" (Miklos Sza- 
bolcsl — Ungaria) ; „Categoriile es
teticii folclorului" (Petre Ursacho — 
România) ; „Modalități ale teatrului 
contemporan șl destrucțla semancl- 
tățil (Claudio Vincentlnl — Italia) ; 
„Arta și lumea religioasă contempo
rană" (E. G. Iakovlev — Uniunea 
Sovietică).

Au participat ta discuții Palko 
Lukacs — S.U.A, Ullrich Kuhlrt — 

s R.D.G.,, Irina Kulikova — Uniunea 
7j PqyicUcS,. Thomas Melschcr. 4- R.F.

■ p Germnhler șl*MIklas Szabblai'ri',
■ Ungaria.

în cursul după-amfezli șfaau con
tinuat lucrările’ secțiile I. a Il-a. a 
Jll-a țl a V-a. în cadrul dezbaterilor 
pc^marginca problemelor‘ puse in 
dlsbuțle au luat cuvlntul Morris Gros
smann' — S.U.A., Radu Bogdan' — 
România, Germaine Prudhommeau — 
Franța, Florenzo Vlsddi — Halta, 
Giuseppe Flores d'Arcals — Italia, 
Marina - Scriabine — Franța, Pavel 
CImpeanu — România, Wilhelm 
Dahn — ILF. a Germaniei, Sommer 
Dietrich — R.D. Germană, -Gosebruch 
Marlin — Ii.F. a Germanici, KneLf
T. — Statele Unite, Nadin Mihai — 
România, Gadol Eugen —• S.U.A, 
Gold-Gluck Phyllis — S.U.A, Nora 
Aradl —, Ungaria, Barbu Zevedel — 
Anglia, Peter H. Feist — ILD. Ger
mană, Garrlgn Miro Roman — Spa
nta, Forest WilBams — S.U.A., Aiea 
Jaiobeanu — România, Kogan Jacobo 
— Israel, Makota Janina — Polonia, 
Ullrich Kuhirt — R.D. Germană, Ion 
Janoșl — România, Marla Ilulle- 
Kneedlng — ILF. a Germaniei, Ro
meo GblrcoLașu — România, ' John 
Erhard — R.D. Germană, Andrei 
Plesu.— România; Samuel Bufford — 
S.U.A., Anne Scurtau — Franța, Dic-

. „ „ Germană, 
>gany — Ungaria, Pierre 
Anglia, 'Arnold Berleant —

La Universitatea din București au 
continuat, marți, lucrările ceiui de-al 
VII-Iea Congres internațional do 
estetică. Pe î  - ■ ■ 
nlunii s-au a .....
ccdentă, numeroase 
interes privind 
metode șl criterii noi 

estellclJ; esh
în cursul dimineții, lucrările s-au 

desfășurat In cele 6 secții ale con
gresului.

în secția I — Aspecte ale forma
ției artistice (Artirt-critică-pubUc) — 

.Llvlu Rus-u (România) a prezentat 
comunicarea cu tema „Clteva consi
derații asupra problemei arttei-criti- 
că-publlc", după care II. Osborne 
(Anglia) a prezentat! un raport in 
care a sintetizat conținutul următoa
relor comunicări : „Disciplinele spec
tacolului țl raportul amst-erltlcă- 
publlc" (Giuseppe Flores d'Arcals — 
ItalLa) : „Reflecții provizorii asupra 
model La copil" (Nlcotae Arglntescu- 
Amza — România) ; „Scurte relatări 
asupra rezultatelor unei cercetări ex
perimentale cu șcaiari de 11—12 ani, 
pentru dezvoltarea capacităților ex
presive caro mediază contactul direct 
șl dirijat cu operele de artă" (Serfilo 
Baralto — Italia) ; „Cel mal mare" 
șl „cei mal bun" In raportul dhstro 
artiști" (Radu Bogdan — România) ; 
„Acțiunea dramatică șl admiterea 
mesajului teatral" (Pavel Clmp-eanu 
șl Ștefana Steriade — România) ; 
„Procesul de creație" (Chartg-Chung- 
Yuin — S.U.A) ; .Adevărul in artă" 
(El!ot Deutsch — S.U.A.) ; „Morali
tatea Implicită șl expUciță — dțlvn 
parametri al artei literare" (Morris 
Grossman — S.U.A.) ; „Simbolul po
mului in creația artistică" (William 
Marlin — S.U.A.) ; „Despre sociabili
tatea artei" (Manfred Naumann —
R. D. Germană) ; Artă șl informație* 
(Ellie Nicoloy — Bulgaria) ; „Preda
rea .dansului pentru profesioniști și a- 
malorl In Franța ș! în Anglia" 
(Germaino Prudhommeau — Fran'a); 
„Mijloacele de comunicare șl proble
ma .Arta și publicul* (Penlo Rusev
— ■Bulgaria); „Muzeografia româ
nească contemporană și formația ar
tistică" (Llvlu Ștefănescu — Româ
nia) ; „Individualitate creatoare șl 
expresie artistică" . (Ștefan Vasilev
— Bulgaria) ; „Muzicianul ca om șl 
ca arils!" (Ftorcnzo Vlscidl — Italia).

Au urmat apoi discuții pe marginea 
problemelor puse In dezbatere, la 
care au participat : WUly Mogîescu
— România, Zevedel Barbu — An
glia, Nlcoiae Arglntescu-Amza — 
România, Janina Makota — Polonia, 
Romano Galeffl — Brazilia. Doha 
Wilhelm — R. F. a Germaniei, Pa
vel CImpeanu — România, Gluseppa 
Flores d'Arcals — Italia, și Serglo 
Baralto — Italia.

In cadrul secției a doua — Arta 
contemporană. Moartea artei ?_ —- 
rapoartele prezentate de Glenni Vat- 
Umo — Italia, și H. Hungerland —
S. U.A.. au sintetizat următoarele co
municări : 1 ,;Semniflcalul In co
municarea artistică* (Eugenie 7 de 
Keyser — Belgia) ; Wagner șl Bau
delaire. O nouă analiză structurală"

■ (Marfa • HOUe-Kcedlng '— R> F. a 
Germaniei) ; „Un țel al artei con- 
tempbrano’L reconsiderarea a înșiși 
noțiuni! do muncă artistică" (Gilbert < 
Lașcault — Franța) ; rjaptul = docu-’ !■ 
mentor și integrarea Iui" (GOhter 
Mayer — R. D. Germană) ; „Ambi
guitate și cons ir îngere", (Mihai Na
din România)-; „Criza, judecății 
estetice și moartea artei* (Antlmo 
Negri — Italia)'; „Problemele stilu
lui in arta secolului XX", (Lajos 
Nemeth — Ungaria) ; „Despre sem
nificația raorțli ariei" (Ngo-Tieng- 
Hleh — Belgia) ; „Arta contempora
nă ca atestare a vltalliăji!" (Elisa 
Oberii — Italia) ; „Arta, poate 
muri 7* (Th<5r&se Pentzopou’ou- 
Valatas — Grecia) ; „Ineficienta her-

*e agenda do lucru a ren
ii aflat, ca pi In zfaapre- 

prob! rine de maro 
relația artâ-publlc, 

______T. -____ ,4; noi de abordare șl 
evaluare a actului , artistic, istoria 

—'etica extr-aartl'rtică etc. ’ 
dimineții, lucrările s-au

zuale — o problemă de valoare" 
(Henry P. Raleigh- — S.U.A.) ; „Arta 
contemporană, moartea artelor ?"

cercare de definire a concepției des
pre realitate în arta'abstractă con
temporană, pleclnd de la lucrările 
lui V. Kandinsky, Th. Doesburg, P.

?■

i

lui V. Kandinsky, Th. Doesburg, P. 
Klee șl P. Mondrian (Ismail Tuuall 
— Turcia).

La discuții, pe marginea probleme
lor cuprinse in comunicări, au parti
cipat : Tsouchlos Braoldas — Grecia, 
Ștefan Mornwsîtl — Polonia, Ber
nard Scholz — S.U.A.. Mihai Na
din — România, Hans'Gerd Tuchel —
R. F. a Germaniei, Eugenio do Key
ser, Loszlo Tnrnol de Thamo —
S. U.A., Peter H. Feist — R.D. Ger
mană, Knolf T. — S.U.A., Nina Sifin-. 
culescu — România, Radu Bogdan — 
România, Phyllis Goid-GIuck — 
S.U.A,, Marla IIulic-Keedlng — R. F. 
n Germaniei, Zevedel Barbu — An
glia, Marina Scrlnblno — Franța, 
Gfinfcr Mayer — R.D. Germană, 
Nicolai Goncearenko — U.il.S„S.

In secția a JH-a, care are ca temă 
.Actualitatea cercetărilor de Istoria 
artel șl esteticii0, raportul prezentat 
de Ion Ianoșl 'a sintetizat următoa
rele comunicări : „Estetica. Interferen
țelor In gindlrea presocratica" (N. I. 
Bmissouîas — Grecia) ; ..Estellca sfin
xului" (Lise Bovar — Franța) ; .„Is- 
torJcilalea valorilor artisllcti" (Milon 
Damnjanovlct — Iugoslavia) ; .Apă
rarea poeziei la Platon" (Julius A. 
Ellas — S.U.A.) ; „Noțiunea de pozi
ție la Vico" (Nina Fa con — România); 
„Istoria muzicii și estetica muzicală" 
(Romeo Ghircolnșu — România) ; 
„Despre relevanța estnBcă' a inter- ‘ 
preturilor teologice ale’ muzicii ro
mantice" (David B. Greene — S.U.A.); 
„Problema personalității In estetica 
exlstențialtemulul" (T. GrigoJ:’ 
Uniunea Sovietică) ; „Istoria

„îs-

1
; frJSpe- 

(Plerre 
.Luminițe in

Ktinlz -
Anglia,

CURIER JUDEȚEAN
Corespondenții „Scânteii" transmit

iMARĂjVlUREȘ^ mice, Eoclal-culturale sl turis
tice. Inițiativa organizării aces
tor excursii aparține conducerii 
Întreprinderii șl, do ee n-am 
spune-o, e frumoasă.

IJuk — 
.... Și 1610-

ridtalca artei" (Ion Ianoșl — Româ
nia) ; „Considerații asupra obiectului 
șl asupra studiului obiectului istoriei 
esteticii" (Ion Iliescu — România) ; 
jj’roblcma tipologiei In Istoria gln- 
diril estetice" (B. Konon — Uniunea 
Sovietică) ? „Principiul lipsei preml- 
Eclor la Husscrllsche — observații și 
Învățăminte, ale aplicării lui In este
tică" (Norbert KrenzllLn — R.D. Ger
mană) ; „Istoria artei șl teoria este
ticii" (Ullrich Kuhlrt — R.D. Germa
nă) ; „SemnLtlcațla contemporană a 
esteticii Renașterii* (Allcja Kuczynska
— Polonia) : .„Bazele existențialiste 
ale artei lui Albert Cnmus" (N. B. 
Magnkovskoia — Uniunea Sovietică) ; 
„Sursele științei esteticii in Rusia" 
(P. V. Sobolev — Uniunea Sovietică); 
„Realismul estetic fa Aristotel* 
(PLerre Sotnvilie — Belgia) ; „Esteti
ca șl filozofia In China antică" (Fe
renc Tokey — Ungaria).

La discuții, In cadrul acestei secții, 
au participat : Norbert Krenzlln (R.D. 
Germană), Takriev Heidi (Uniunea 
Sovietică), Romeo Ghlțcolașu (Româ
nia), Milan Damjanovlci (Iugoslavia), 
Athanas Nolev (Bulgaria), Aslnn As- 
tenav (Uniunea' Sovietică) șl Nadejda 
Magnkovsknfa (Uniunea Sovietică).

In cadrul secției a IV-a — „Noi 
metode. Noi criterii0 — după ce Sieg
fried Moser (ÎL F. a Germanici) a 
prezentat comunicarea . intliulală 
„Modelul cibernetic al probi,emeior 
esteticei, a uț-mat' raportul jiîl VPh. 
Mlnguet (Belgia), care a sintetizat 
problemele cuprinsa In comunicările : 
„Probleme nlo automatizării crltldi 
stilistice". (Radu Bagdasar — Româ
nia) ; „Cercetarea estetică șl apara
tele electronice* (Carmelo Genovese
— Italia) ;. „Analitism șl slnletlsm" 
(Lubomlr Kawnldshlew — Bulgaria) ; 
„Artă— noi metode, ‘noi criterii" 
(Hnlg Khatchadourlnn — S.U.A) ; 
^Computerul — ajutor al cslellcil ca 
stimulator al artei" (Hiroshi Kawano
— Japonia) ;' „A părea și a fi" (Peier
Kivy — S.U.A.) ; „Conceptele do dis
tanță șl de limbaj poatlc (Jcan-Mafle 
Kllnkenborg — Belgia) ; „Relnierpre- 
tarea modulul do abordare a artei — 
(utillznlă de către Plehnnov) — In 
legătură cu noile teze ale marxiști
lor" (Teresa Koslyrkb — Polonia) ; 
„Cadrul tabloului sau funcțiile semi
otice ale limitei reprezentării" (Louis 
Marin — Franța) ; „Limbajele poll- 
sfnzorlale șl viitorul oriei" (Victor 
Ernest Mnșek — România) ; „Neore- 
torica și estetico semiotică" (Philippe 
Mlnguet — Belgia).; „Funcția episte
mologică a esteticii contemporane" 
(Marcel Petrișor — România) ; „Opc- 
ra do nrta ca semn, structură șl mo
del* (jlndrich Plnkavn — Cehoslova
cia) ; „Perspectivele metodei remlo- 
tlee in cercetarea estetică" (Katarzy- 
nn Rosner — Polonia) ; „Organizarea 
rauzceio- ca operă de arhitectură, 
artă oblicată șl mijloc de informare 
estetică" ’ (Jcrzy Swledmskl — Po
lonia).. r .

Au luat cuvlntul,' In cadrul dezba
terilor, Erwln Pracht —R. D.' Ger
mană. John Erhard — R. D. Germa
nă, Edward S. Casey — S.U.A.. Tre
fle Paleolog — Românlo. TItus Priboi 

■— România. Jeanlnnc Jnltat — Fran
ța, Plot? Graff — Polonia. Francois 
Molnar — Franța și Tomonobu Ima
mi chi — Japonia.

Secția a V-a —. Estetica ambian
ței și a vieții cotidiene — n dez
bătut problemele cuprinse , in ra
portul prezentat de Frigyeș Po- 
gany (Ungaria), raport ce n sin
tetizat problemele cuprinse in 
comunicările : .„Estetica produse-

AL;

300 
apartamente 

peste prevederi

Pină in prezent, constructorii 
maramureșeni au dat In folo
sință 3®9 de apartamente peste, 
prevederile planului din acest 
an. Succesele constructorilor se 
Întemeiază pe organizarea mai 
bună n producției și a muncii, 
pe investiția de însuflețire șl 
hărnicie generală”de întrecerea 
socialistă In cinstea zilei de 

, 23 August șl a aniversării re
publicii. Constructorii mararnu- 

' reșeni, ndoptlnd soltjții ingenioa- 
' se',, s-au angajat să execute fle-
1 care din blocurile turn de cite 
1 11 niveluri care so vor Înălța ta
1 Bata Mare cu 6 luni mal de- 
, vreme decit termenele stabilite.

NEAMȚ,

Comuna cu 
1000 de elevi

Acum. In pragul noului an do 
învățâmint, In comuna Seculeci 
a avut loc Inaugurarea celui 
de-al doisprezecelea local de 
școală din această așezare. 
Noua școală dispune de 8 săli 
de clasă, lnboratoaro șl atelie
re, , menite să asigure elevilor 
o temeinică instruire teoretică 
și practică. Cu acest prilej a 
fost definitivată și situația șco
larizării copiilor din comună, 
coiwtalindu-sc că In noul an 
de Invăț&mlnt numărul elevilor 
va fi de lbtffl.

^.TELEORMAN .735,13, MIORIȚA ■
17,33; £3.
0 Apa vie : PACEA — 18; 19; M.
0 Program de desene animate 
pentru copil — 9,43, Robin Hood — 
li; 13^1; IS; 19,13; : DOLNA. 4
0 Farmecul, Unnlm-llor sălbatice t 
TEMI’URI >401 -'O,45-£7J3 în’ coh-,. 
Unutre. '
0 Tintin șl Templul Soarelui : 
COTROCJSri — 13,33; 19: 39,13,
FLAMURA — 9; 11,13: H,H; ÎS;
13,13; 39.30.
0 Lupul negru ; MOȘILOR — 15,»; 
18, la gradină — 23,15.
0 O afacere ; FLACĂRA — 13,33; 
19; S5.15.
0 Jocul de-a moartea : FEREN
TARI — 15.93: 17,45: M.
e Nlkolettna Bureaâ 1 VOLGA — 
9.45: 1M9; 14,15; 18: 39,43.
0 £3 809 de leghe sub mări : CIU
LEȘTI — 13.3-3; 18; î®,».
0 Despre dragoste t POPULAR 1 — 
13,33; 18: 23,13.
0 Casa de sub arbori : CRINGAȘI
— 13.30: 10: W.1B._
0 Aventuri Ia Marea Neagrâ 1 
.MUNCA — ÎS: lî.
— Băzboftil minelor 1 COSMOS — 
a Vedere' de pe pod t PRO
GRESUL — 18.13: 18: 10,15.
0 Dragoste șl amenzi : V1TAN — 
15, M: 19.
0 Dacii : LAROMET — 15,50; 17,»; 
19,30.,
0 Darclâe : GRADINA BUZESTI
— 55,15.
0 împușcături pe portativ : GRA
DINA URA — 10.

0. Satul care moare î CENTRAL
— 4.13: !1.13; 13,43; 15; ÎG.IK; s®,K».
0 Călăreții : SALA PALATULUI 
(acria de bilete ,430)n,U; (4234)
— £3,13, SCALA — 8,13: 11; 13,33; 
19; 19,33; 31, BUCUREȘTI - 9,30; 
11; 13,33; 18; KS.J3; 11, GRADINA 
FESTIVAL — 19,43, GRADINA SE
LECT — S3.
0 Provincialii i PATRIA — 0,33; 
ii: iw: n,sj; sa^s. favorit — 
9.15; 11,33; 13,45; 18; 18,15: S7.3J, 
LUCEAFĂRUL — 6; 31,15: 13J3; 10; 
18,15; M.W, GRADINA DOINA — 
19,30.
0 Blnecuvlnlațl animalele ți co
piii t CAPITOL — 6,33; 11,43: 14; 
18,15; 18,»; ».«, la grădină —
19.45. TOMIS - 3.45; 11; 13,15: 15,33:: _
“* ii.nhi» • Waterloo l VIITORUL- 15,45: !«.
© ■ IS®piOXlil . al02* 3 RAHOVA ■ ■■ AV"'”'4""’ r-, w-r-'—

NUN!
o Explozia albă : RAHOVA —
15,îi; 18; M.15. '
0 Procesul unei stele t FESTIVAL ® Războiul m
— 0; 11,15; 13,33: IS; 18.30; îl, ME- 13.J5: I7.5Î; £3.
LODIA — 9; 11,1.5; 13,39; 19; 18,30; ” ’
S3, 43.
o Directorul s DRUMUL SARI! —
is; is>. ’ ‘
o Naufraglațl In spațiu s VTCTO-

— 9.45; 11.M; 14,16; 17,13; £0J5.
o Bărbați cunoseeade i DUZEȘTI
— ÎS,»; 18.
S Creierul t FEROVIAR — S.43:

; 13,13: 13,43: 10.1O; S5.43, GLORIA
— B; 11.13; 13.30; 18; 1M3; £3,33.
MODERN — »: 11,15; 13,33; 19;
19,15: £3.30. la grădină — IfȘ.SJ.
O noarea-soarclnl 1 DACTA — 6;
11,15: 13,»; 13; 19,30: 50,43.
0 Ultimul tren din Gun BIR 1 LU
MINA 9; 11,15; 13,33: 18; 19,151
55,K. '
0 Mihail Strogoff 1 UNIREA —

119,33; 18. la grădină — ÎJ.15.
o Ferma din Arizona i GRIVITA
— »: 1W5; 15; IB,n, FLOREASCA
— 13,30; 19, ARTA — 15,33, la gră
dină — 19,33.
0 T.uana — lffl; 13; 14: 18. Străinii
din tren — 18.15; .£5,15 : CINEMA
TECA (sala Union).
0 Dacă e marți, e Belgia 1 AURO
RA — 9: 11.13: 13.39: 15.43: 19, la
grădină — £3.15. EXCET.SIOR — 9:
11,13; 13,»: 15; 16.13: 30,30.
0 Fuga după llnlșle s LIRA —

și ia.
Balada Iul Cable ITogue 5 BU-

13,»; 19, la grădină

teatre

o Teatrul Mic pa Teatrul de vară 
„33 August") : Vicleniile lnl Sciplri 
- SSJC.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu” (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : IJuctircștl-va- 
rtetâ — M.
o Teatrul, snUrtc-muztcal „c. TA- 
nase“ (la Grădina Boema) : Tră«- 
nllul meu drag — xa,
■ Ansamblul „Rapsodia română? i 
Fe plaiurile Mioriței — 18,35.

u..
In excursie

Pentzopouțou- 
vaiams — M-EcuM/ ', „Ineficiente her- 
meneulScli in abordarea artei moder
ne" (Bernard1 F. Scholz — S.U.A.) ; 
„Experiență șl comurrfcare in arta 
cor.lempor«inăd (Marina Scrtăblne —• 
Franța) ; „Arta și previziunea rea
lului" (Grlgore Snwu — Român'n) ; 
„Metafora In aria plMlîcă" (Nina 
Sitinculescu f— România) ; „Frag
mentarea crizei fșl slnteza_ eseistică" 
(Dumitru 
„Estef- 
tompe.,.__......
Grecia) ; „în 
trecutului î* ;

crizei și sinteza eseistică" 
Tiuliuca — România) ; 

„Estetica In raportul el cu arta con
temporană" (Brasidas Tsoudilas — 
Grecia) ; ^în ce sens aparține nrta 
trecutului 7“ J (Llllane Welch — Ca
nada) ; „Despre sistemul artelor" 
(Deneș Zoi tal ~- Ungaria) ; „Proble
mele Istorici genurilor In artele 
plastice contemporane" (Nora Arad!
— Ungaria) „Moartea esteticii. Su
praviețuirea el 7 Resurecția ei" (Gyi:- 
la Csehl — România) ; „Deceniul al 
Vll-lea, începutul unei noi etape in 
istoria artplor plastice realista" (Pe
ter. II. Feist — R.D. Germană); 
„Artă șl artificiu" (Jack Gllckman — 
S.U.A.) ; „Imperativele morale ale 
unor mișcări; artistice actuale" (Sll- 
vLin loslfeseu — România) ; „Moda
lități, ale operei deschise in - noua 
muzică românească (Anca Jalobcanu
— România) ; „Poate Înlocui tehnica 
modernă aria 7“ (Herbert' Letsch — 
R.D. Germană) ; „O pedagogie nouă
— Bauhaus (Marie Noelle Louise — 
Franța) ; „Interpretarea artei moder
ne, ca problemă filozofică (Antonin 
Mokrcjs — Cehoslovacia) ; „Parodia
— trăsătură distinctivă a experienței 
estetice contemporane" (Isaak Pasay

Bulgaria) ; „Moartea in artele vl-

)■

4

trich Muhiberg — R.D. 
Frlgyes Po;, 
Rduve — An......, 
S.U.A.,' Mariano Goma Pujadas -
Spania, Eugen MIhatachi
T* avrÂ«In , ’ ' -

. ' J * -
în cadrul conferințelor de, seară 

destinate marelui public ou făcut ex
puneri John Fischer — S.U.A, des
pre „Distrugerea ca modalitate de 
creație" șl Edgar Papu, România 
— despre „Funcția contemporană a 
ideii de concret șl abstract Ln regis
trul estetic". ■ ■

Seara, participant!! ta congres au 
participat la un spectacol de gata 
susținut de Corul Madrigal, de 
Ansamblul folcloric din Vișeul de 
Sus șl de ansamblul „Balada" din 
București pe scena Operei române.

(Agerpres)

România.?
:.<? ‘'>Hî

Glitz

ș.

In acesta zile, un grup de 40 
de muncitori, mecanizatori șl 
specialiști de Ia întreprinderea 
agricolă de stat ZÎmnicele se 
află in excursie prin țară. Ca 
și el, in perioada caro a trecut 
de la. Încheierea campaniei de 
recoltare a griului, alțl 120 do 
salarlațl ni întreprinderii res- 

■ pectlve' și-nu consacrat o parte 
clin concediul de odihnă cunoaș
terii’ frumuseților patriei, mori
lor construcții hidroenergetice 
do la Porțile de Fier, Argeș. 
Bicaz, altor obiective econo-

de muncitori, 
agricolă de stat ZÎmnicele se

Băi la Măinești *
„a u o ni i. *

La Molncștl, in parcul de Ia 
poalele masivului Osolu, au fost 
descoperite mal multe izvoare 
de ape bogate in iod, sulf, fier 

' șl alte substanțe minerale. Prin 
amenajările f 
orașului au creat ______ . .
flecare serie, 150 de persoana 
să-și poată trata afecțiunile reu- 
matlHnale. Studiile care se în
treprind șl amenajările pre- 
văzute vor face din orașul pe
troliștilor de po Valea Tnzlău- 
lui o stațiune balneară in toaA 
puterea cuvlntulul.

făcute, gospodarii 
eat condiții ca, in

face din oralul pe- 
e po Valea Tnzlau-

TARA ARE

Ierl In țară i Vremea a Iest In generai 
frumoasă, cu cerul variabil, mal mult 
senin dimineață. Izolat, In cursul cir. pi- 
amiezei, in Maramureș, Transilvania, 
Dobrogea ți in zonele de ’deal șl de 
munte s-au semnalat -averse de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice. VIntuI a 
suflat slab pinâ la potrivit.-La ora 14, 
temperatura aerului oscila Intre 19 gra
de la Topllța, Miercurea Cluc, Iniorsura 
Buzăului, Volneasa țl CImpulung Mol
dovenesc șl 37 de grade , la IMlleșU. In 
București ; Vremea a fost in general 
frumoasă, cu cerul variabil. VIntuI a 
suflat slab plnâ la potrivii. Temperatura 
maximă a atins £3 de grade.

Timpul probabil pentru 31 august, 1 
șl 3 septembrie. !n țară : Cerul va II 
variabil, cu Innorări mal accentuate in 
cursul zilei, clrtd se vor semnala ploi 
slabe locale. VIntuI va sufla slab plnâ 
la potrivit. Temperaturile minime vor 
ti cuprinse Intre 8 șl U grade, lay ma
ximele intre ÎS șl M de grade. Dimi
neața, pe alocuri, se va semnala ceață 
s'.abâ, In București ■ Vreme relativ fru
moasă, cu cerul variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vlnt slab plnâ la po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

(Urmare illn pag. I) vllai să-l avem drept prin cunoscutele docu- 
_  Liniă. Nu creăm o mente din iulie, a fost 

lume abstracta. Creăm evidențiată de Plenara 
re- o lume reală, o lume a Comitetului Central 

din noiembrie 1071, a- 
cesle teze au fost a- 
doptatc șl au primit 
Înaltul gir al Confe
rințe! Naționale a 
partidului : „In cadrul 
Conferinței Naționale 
ne preocupăm intens 
de creșterea bogăției 
naționale — sublinia 
secretarul general al 
partidului. tovarășul 
Nlcotae Cenușeșcu, In 
raportul prezentat con
ferinței — dar nu tre
buie să nllăm el cea 
mal mare bogăție o 
reprezintă omul : el 
este făuritorul tuturor 
bogățiilor materiale șl 
spirituale, de el de
pinde Înaintarea cu 
succes a patriei noas
tre pe calea societății 
comuniste". El este 
sarea pămlnîulul. Oa
menii slnt florile pă- 
mlntulul. Partidul ne 
spune : totul pentru 
om, totul pentru pa- ■ 
trie. Partidul Comu
nist Român a redat 
omului libertatea șl 
demnitatea. A dat țării 
libertate șl a făcul-o 
demnă. Țara aro chipul 
omului, II seamănă, 
poartâ amprenta gln- 
dulul, a mllnflor Iul: 
are culoarea ochilor 
noștri. Chipul Roma
nici libere, demne, e 
in privire șl cugetul 
nostru. SIntem aceeași 
lumină.

vlstă cu prilejul re 
cental, sărbători - 
i-au schimbat radical 
fața- Privită astăzi din 
avion, cub lumina Înal
tă a cerului, România 
are Înfățișarea unei 
guri de ral moderne, 
armonioase ; țara a- 
ccasla, ca o lacrimă de 
bucurie, ca o cunună 
de mire, are parfumul 
mult frumos al moder
nității, al civilizației) 
brazii șl pălllnașll, co
drul cu Izvoarele se 
armonizează intr-un 
nou mit românesc, 
modern. E opera po
porului romăn, a tutu
ror Celor caro trăiesc 
liber pe acest pămlnt, 
de la Carpați șl Du
năre, înfrățiți Inlr-o 
democrație deplină, 
toți sub același steag 
glorios al Partidului 
comunist Romăn. Am 
construit no! uzine, 
cetățile visate, mm 
frumoase deci! „curțile 
dorului", am supus 
riurlle și le-am trans
format In lumină, am 
făcut cimpurile mai 
darnice : dar toate a- 
cesiea le-am făcut noi. 
oamenii. ȘI le-am fă
cut pentru oameni 
Totul pentru om. A- 
ccsta este cuvlntul sub 
care se desfășoară În
treaga activitate crea
toare a poporului nos
tru. este cuvlntul pe 
car? partidul ne-a in-

liniă. Nu creăm o mente din iulie, t 
lume abstracta. Creăm evidențiată de Pli

bucuriei, pentru oa
meni reali; pentru ca 
acești oameni reali să 
poată trăi, glndl, visa 
sub semnul bucuriei șl 
demnității Sub con
ducerea partidului am 
făurii o țară demnă, li
beră, nestimata — vo
ievozii noștri cel viteji 
ar fi mindr! azi de ea
— o tară ce sa bucură 
de stană in lume. Vor 
trece ani ; horn lor do 
soare a început In a- 
ccsl timp. Căci am 
parcurs un timp isto
ric. Am făurit o pane 
de istorie și răspun
dem ln fața Istoriei. 
Putem spune azi: nu 
ne va fi rușme In fața 
istoriei. Sintem mindr! 
de acest timp demn, 
aici și acum. Că am 
făurii o asemenea 
țară. Dar slntem 
mindr! că intern fău
rarii unul asemenea 
om care., făurind țara, 
se făurește pe sine. 
Partidul ne-a învățat
— șl mal ales după 
Congresul istoric al 
IX-lea —’că lumea nu 
poate fl creată ea să 
fie potrivnică și străină 
bmuluL Prieten cu 
timpul pe care-1 stră
bate, omul șl-a deve
nit prieten sie Însuși. 
Această preocupare a 
Partidului Comunist 
Român a fost eviden
țiată cu strălucire și

PROGRAMUL UNITĂȚILOR COMERCIALE
DE MOSTRELA TÎRGUB

< ■ ■ "■ și’ , \ ' ... ,.v .

Tlrgul de mostre de bunuri 
de consum do la Complexul 
expozițional din Piața Seta- . 
teii «e va'închide la 31 august 
ora 10. Unitățile comerciale

din incinta tlrguiul vor con
tinua să funcționeze pini Ia 
data de 3 septembrie inclusiv, 
datâ pinii Ia care se vor vin
de și autoturismo Dacia 1300.
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Pe fronturile de luptă din Indochina
•••■■ -O: 
S. '-M

VIETNAMUL DE SUD

ATACURI ALE FORJELOR PATfflOTIICE
VIETNAMUL DE SUD 29 (Ager- un avion de Up „Corsair". De a- 

pres). ■— în noaptea de luni spre. semenea, la 27 august, artileria din 
marți, grupuri de palrioli sud-vlel- Halfong a incendiat o navă de război 
namral au tăiat, Ia nord-vesl de Sal- a Statelor Unite.
gon, șoseaua nr. 1, importantă linie 
de comunicație între regiunea saigo- 
neză șl zona de frontieră cu Combod- 
Sla — relaîează agenția Renter. în 
imediata vecinătate a orașului Sal
gon, forțele patriotice au aruncat In 
aer podul Bong An Ha.

în ultimele 24 de oro au continuat 
luptele In zona capitalei provinciale 
Quang Țri, precum și In regiunea 
bazei de la Da Nang. Atacuri alo 
forțelor de eliberare s-au Înregistrat 
și In Delta Mekongului. Acesta sec
toare au constituit, de altfel, princi
palele ținte alo bombardamentelor ©-

scos din lupta batalioanele 31, 178 si 
179 ale forțelor regimului de Ia I’norn 
Penii. Aceste pierderi Importante pro
vocate trupelor lonnollste cu prile
jul unor atacuri repetate alo patrie- 
iilor lansata asupra punctelor Întări
te ale inamicului ta regiunea Siem 
Reap au fost insolite, do asemenea, 
de luarea sub control de către pa- 
trioțll eambodglen! a zonelor Rogn 
Tadev, Kaum Ta Chan șl Khvlcns in 
care se aflau amplasate dispozitivele 
unliățlJor regimului de la Pnom Penh. 
Datorită acestor succese ale palrio- 
țllor, planurile comandanților mili
tari tonnollști de a invada regiunea 
Angkor au fost dejucate.

*
posibilă realizarea unu! progres in 
cadrul convorbirilor evadriparilie de 
Ia Paris in problema vlelnameză.

*
TOKIO. — Partidul Socialist din 

Japonia n cerut guvernului să inter
zică efectuarea reparațiilor tehnicii 
militare n armatei. saigoneze la ba
zele americane de pc teritoriul Japo
nez. Partidul Socialist din Japonia, 
se arată în dectarațle. a decis să ac
ționeze pentru examinarea acestei 
chestiuni In parlament

CAMBODGIA

PNOM PENH 29 (Agerpres). — 
Forțele patriotice cambodgiene au ____ ,ia_ i--- im -îi»-.' ș»-« i«re i.j 
179 ale forțelor rc.Tiniulul de la Pnorn 
Penii. Aceste pierderi Importante pro
vocate trupelor lonnolisto cu prlle- 

unor atacuri repetata alo patricii 
lansate asupra., purtatelor Intări- 

„ ale inamî 
Heap au fost insolite, de asemt 
de luarea sub control de către pa-... . -

fectuata de aparatele strategice 
„B-52".

Marea bază Lat K!;e. cartier g<y- 
■âtaaJ al celei de-a treia divizii «1- 
gonezn, a fost supusă din nou unui 
bombardament do artilerie. La nord 
de La! Khe, In apropierea locali
tății Chon Thanh, un convoi al for
țelor salgoneza a căzut lntr-o am
buscadă a unităților de eliberare..

, «4f r . . waajj.>.fcrwxai£țjL «a «sev/aj irer n

HANOI. — Agenția, V.N.A. in/or- Tadev, Kaum Ta Chan șl Khvlen, 
mează că la 28 august forțele nr- ' ■
mate populare din provincia Bac 
Thai au- doborit un avion „Phan
tom" al aviație: S.U.A., tar in 28 au
gust, unita',-, ale apărării antiaerie
ne din provincia Nghe An au doborit

*
PARIS. — O delegație reprezen- 

tlnd 48 de organiznții de stingă din 
Franța s-a prezentat, luni după-a- 
mlază, Ia Ambasada S.U.A. din Pa
rte, pentru a cere oficialităților ame
ricane încetarea bombardamentelor 
și retragerea tuturor forțelor S.U.A. 
din Indochina, inclușiv a celor ae
riene și navale. Delegația a cerul, de 
asemenea, Statelor Unite să renunțe 
la susținerea actualei administrații 
de la Salgon. Pe aceste baze — au 
declarai membrii delegației — va fi

phenian Convorbirile 
dintre reprezentanții 

organizațiilor de Cruce Roșie 
din Nord si din Sud•

PHENIAN 29 (Agerpres). — Pre- 
fedinSele Comitatului Central al So
cietății de Cruca Roșie din R.P.D. 
Coreeană. Son Song Pil. a primit 
marți delegația- Societăți! de Cruce 
Roșie din Coreea de sud, care a so- 
sff la Phentaii';pentru-a'’part!cipn' la 
prima IntHniro din cadrul convorbi
rilor propriu-zlse dintre reprezen
tanții organizațlllo- de Cruce Roșie 
din Nord și din Sud. Delegația sud- 
coreeană, condusă de Li Bom Sok, 
vicepreședinte al Societății de Cruce 
Roșie din Corcea de sud, este alcă
tuită din șnpta membri. Din ea mal 

ifec parte șapte consilieri șl alte 30 
de persoane. După cum menționea
ză agenția A.C.T.C., delegației 1 s-a 
făcut o primiră călduroasă la sosi
rea pe teritoriul R.P.D. Coreene.

La convorbirea dintre 'Spa Song 
Pil șl membrii delegației sud-coreene 
au participat membrii delegației So
cietății de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană, condusă do Kim Tai Hui, 
vicepreședinte al C.C. al Societății 
de Cruce Roșie.

Convorbirile propriu-zlse urmea
ză să Înceapă la 30 august la 
Phenian.

!V

ca reacțiunea să in 
transformărilor

1

O declarație a lui
■

SANTIAGO DE CHILE 29 (Ager-, 
preș). — Vorbind In orașul chilian 
Taica În fața activului organizației 
provinciale do partid. Curios Altami
rano, secretar general al ParUdulu! 
Socialist din Chile, o ciectarnt re- 
ferindu-se la recentele provocări'ele 
forțelor de dreapta din această țară, 
că partidul său șl Întregul popor 
chilian nu vor permite ca react lu
nca să creeze o atmosferă de haos 
șl lipsă de coniroi șl să împiedice
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Săi «Mate a fleSegaîiei P.C.R. 
condusă de tovarășul Emil Bodoaras

■1
‘pâ
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DELHI
ffly

^inistml d@ externe al Româmei 
a sesit la Rabat

HELSINKI 29. — Delegația Par
tidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Emil Bodnaro®, mem
bru al Comi'etu'iu! Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R», 
care Întreprinde o vizită In Finlanda 
la Invitația Partidului Social-Demo
crat, a avut in cursul dimineții de 
marți o convorbire cu Jussi Lln- 
namo, președintele grupului de lucru 
al I’-S.D. pentru cooperarea econo
mică internațională, ministru al co
merțului exterior.

In continuare, membrii delegației 
au făcut o vizită Ia Banca muncito- 

,i-.j .!• jy.y. ■■

' ■ - •» ■ y ■

Manifestare consacrată 
prieteniei dintre 

popoarele României 
și R.D.G.

BERLIN 29 — Corespondentul A- 
gerpres, ȘL ^Deju, transmite : In ca
drul manifestărilor consacrate celei 
de-a 2B-a aniversări n eliberării 
României de sub - jugul fascist, caro 
s-au desfășurat In R.D.G., a avut loc 
un "miting, la Magdeburg, la impor
tanta urină metalurgică pentru con- 
KtriicUa de mașini-grele ..Emst Thăl- 
mann", caro numără 13 00'9 salarlajl.

In cadrul mitingului. Werner Kru
ger, secretar al comitetului de partid 
al combinatului, n subliniat rodnica 
colaborare și prietenia caro leagă 
popoarele român șl al jR.D.G. A 
luat apoi corintul ambasadorul ro
mân, V’asile Vtad, care a vorbit 
despre importanța actului revoluțio
nar de la 23 August, realizările po- 
poruîui român In anii construcția! 
socialiste, principiile politicii exter
ne a țârii rtoașire, dezvoltarea relații
lor de colaborare șl prietenie Intre 
România ți R. D. Germană.

a

‘J

revoluționare"
Carlos Altamirano

înfăptuirea transformărilor 
economice revoluționare.

„ . _■

Si

i

Bodal-

..Declarăm cu toată ctarita- 
Jra. ci Torțele-de,, drțapla tre
buie să Înceteze ‘si se mat Joa
ce" cu focul șl «’«‘averttrfiri’ ci 
dacă aceste forțe vor continua 
politica de violență, ele vor în- 
limptaa riposta maselor popu- 

; lare. Violenței reacțlunll îi vom 
opune violența revoluționară" 

a declarat Altamirano.

Țările sud - americane trebuie să-și apere 
naturale"bogățoih

BOGOTA 29 (Agerpres). — Lulnd 
cuvintu! In Conferința de" la Bogota 
a Biroului regional pentru America 
Latină al F.A.O.. președintele Co
lumbiei, Misael Pastrana Borrero, 
a relevat că . țările suil-americane 
trebuie să-și apere bogățiile naturale 
■și sâ respingă acțiunile monopoluri
lor străine.

p^PEESPECTIVA
J UNEI TOAMNE BOGATE
i

;'PțȘ ■|v

• ■
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/# EVENIMENTE c

n

Abordlad ' problemele ridicate da 
ra-ten valutar-financIariV Interccd- 
deritală, președintele columbian a 
subliniat că dc pe urma acesteia au 
de suferit țările In curs de dezvol
tare, intre cure cele sud-americane. 
Veniturile acestora scad mereu dato
rită fenomenelor inflaționiste Im
puse din afară șl creșterii neîntre
rupte a prețurilor la mărfurile ex
portate del țările - puternic industria
lizate, a arătat președintele Borrero.

SPRE

rească de asigurări, unde au fost In
formați despre activitatea acestei ln- 
'sUtuțli, '

în cursul după-amlezli, delegația
P.C.R. a vizitat Fabrica de aparataj 
electronic ,.E!ectro-N'ok.ta“ din Sai- 
mliuinrl. Totodată, membrii delega
ției au avut, lă sediul .Parttduiui »o- 
ciaî-Democrat. o convorbire cu Uit 

■Sundqvist. membru al Biroului Po
litic al P.S.D., președinte al Organi
zației tineretului social-democrat din 

■Finlanda.
Seara, membri! delegației P.C.R. au 

vizionat un spectacol de balet ta Tea
trul .suedez din Helsinki. Apoi. K. A. 
Fagerholm, fost prim-mlnisiru. mem
bru al Consiliului de conducere al 
teatrului, a oferit un dineu în cins- 

•tea delegației.
/ / ■ --■ 'c-' . :: ■ '■ j, , ,';■ ./
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PARTBCIPAREA ROMA
NEASCĂ LA CONGRESUL 
INTERNAȚIONAL DE HIS-
TOCHIMIE Șl CITO-

CHIMIE
In orașul Japonez Kyoto a avut 

loc al patrulea Congres interna
țional de hiriochimic și cltochi- 
mie, la care au-...................... .
70'D de oameni __ . 
toate continentele. Din 
au participat prof, dr, 
Iile Diculescu; 
cietățli românei: 
ți cltochlmic dî).__ __________ ,.
Societăților de Științe Medicale,

participat paste 
<!t: jiiiniâ din 
„. Din România 
rof. cir. dțțceht 

președintele So
rti de hlrtochimle 
in cadrul Uniunii

.ți con/. unto. dr. Doina- Qnices- 
cu. secretar aencral al societății.

■..care,.- — =
•j'&rnui ...a.. _ ...... .....

calciului ia fesului muscular 
' >',ă-riEn®irneIe,

aa prezentat congresului 
niedri privind „Cltochlmia 

ștrial" jl, - respectiv, „Ensimela 
metabolismului ucidulsl folie": ■ 

La recomandarea comitetului 
international da hlstochimie ji 
citochimie, adunarea generali a 
hotărlt ca al 5-lea congres in- î 
ternaflonal sd se țină, in 197(5, la 
Bucurcfli, iar prof. dr. docent 
Uie Diculesm a, fost ales pre
ședinte al viitorului congres.

n. tuiu
Tokio

Acord privind delimitarea 
frontierei comune 

în regiunea Cașmir
DELHI 29 (Agerpres). —' Negocîe- 

rllo' indo-pakistanczo asupra modal 1- 
tățlior de rc.ailz.iire a prevederilor a- 
cordukii dc ta Simla s-au iiichetat 
marți, dupft clncî zile de convorbiri 
intre reprezentanți ai celor două 
țări. Surne oficiale pakistaneze, re- 
iuâite de agențiile U.P.I. șl France 
Pressc, anunță că, potrivit înțelegerii 
intervenite intre cele două pârii, gra
nița în Cașmir urmează sâ fio delimi
tată Înainte de 4 septembrie,’ iar re
tragerea tuturor trupelor In interiorul 
frontierelor proprii va fi încheiata la 
14 septembrie. în acest mod,; este jye- 
limgit cu 10 zile termenul Urnită al 
retragaril, prevăzut in acordul, de la 
Simla.

în cadrul convorbirilor de la Delhi 
ambele pftrțl și-au anunțat hotartrea 
de a îndeplini prevederile acordului 
do la Simla „In litera șl spiritul lor”.

Potrivit unul purtălor de cuvlnt 
al guvernului . Indian, detalii supli
mentare în legătură cu Înțelegerea 
intervenită la Deliii urmează să fie 
furnizate ulterior. :

■

Sesiunea Consiliului Național 
al P. C. din India

■
DELHI 29 (Agerpres). — La Delhi 

a avut lo-c Sesiunea Consiliului Na
țional ol Partidului Comunist din 
India. Consiliul Național a a- 
probat acordul Indo-paktetanez de la 
Simla, conslderlndu-1 ca im pas im
portant pa calea realizării bunel 
vecinătăți și stabllitațll in relațiile 

■ dintre cele două țări.
Sesiunea a aprobat o rezoluție 

prin care condamnă agresiunea a- 
mericană In Peninsula Indochina, 
cere încetarea bombardamentelor 
asupra R.D.V. șl retragerea tuturor 
trupelor americane. Consiliul Națio
nal al P.O. din India a subliniat 
necesitatea stabilirii de relații diplo
matice normale între India și Repu
blica Democrată Germană.

j

bleme Internaționale actuale de Inte
res comun.

Miiusiral afacerilor externe al 
României a fost primit marți do prir 
mul ministru Karim LamrânL Ccr- 
nellu Măne®cu a transmis primului 
ministru marocan, un mesaj de salut 
din partea președintelui Consiliului 
de Miniștri al RepublScți SodaBste 

irnânin, Ion Gheorghe Maurer. La 
_ ,___  ___ „„„ ...__ _ _..idul său, premierul marocan a a- 

Țaiebl Benhlma, de alte persoane of.i- dresat un mesaj do salut primului 
claie marocane, precum și de amba-T ministru român. în timpul Introvede- 
sadorul României Ia Rabat.; Vasile 
Mircea. Au fost de față șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la Rabat, 
membri ni corpului diplomatic.

îritr-o scurta declarație făcută pre
sei la sosire. Corneliu Mănescu ’ a 
arătat că vizita sa se înscrie In con
textul bunelor relații româno-maro- 
cane, relații care cunosc o evolu
ție pozitivă, pe multiple planuri El 
a subliniat, de asemenea, că această 
vizită reprezlnta un. nou șl util pri
lej de a se continuo dialogul fruc
tuos stabilit între 
pundere ai celor două țări, de a ex
plora împreună căi șl mijloace me
nite să ducă la extinderea șl pdln- 
dren colaborării reciproce, ki inte
resul ambelor popoare, al cauzei 
păcii șl colaborării internaționale.

Marți dimineață ®u Început la Ra
bat convorbirile oficiale între mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Măncscu. șl ministrul 
afacerilor externe al Marocului, Ah
med Talebl Benhlma.

tn cadrul convorbirilor, desfășurata 
într-o atmosferă cordială, do Înțele
gere reciprocă, s-n procedat la un 
larg schimb do vederi In probleme 
privind relațiile bilaterale. In acest 
context a fost analizat stadiul actual 
al raporturilor româ no-marocane șl 
s-au examinat posibilitățile ce pot fl 
puse In valoare, prin eforturi conju
gate, în vederea intensificării șl di
versificării aeestar legături. Șlinlșlrii 
de externe au relevat Importanța 
deosebita pe care au avut-o, In pla
nul relațiilor bilaterale, vizita făcuta 
do președintele Consiliului de Stai nl 
României. Nlcoloe Ceaușescuț- în de- 

purtate’ Intre conducătorul siatiitoi-' . 
român șl regele Marocului, Hassan ale evoluției relațiilor româno-finlan-
al Il-lea, subllniindu-se că acestea doze, precum și ale situației Interna
tul pus baze trainica lărgirii colaboră- țlonale, In specia! pregătirea confe
rii dintre cele două țări,“Întăririi rințel gerteral-europcne, pentru secu-
prletenlel dintre pojatrul român șl ritate șl cooperare. La Întrevederi a
poporal marocan. participat dr. Mircea Bălănescu, am-

De asemenea, atu fast abordate pro- basadorul României la Helsinki.

RABAT 29, — Trimisul ®p«clal
Agerpres, N. Vtimvu, transmite : 
Luni seara, a sosit la. Rabat minis
trul afneerilor externe ol Republicii 
Socialisto România, Corneliu MăneB- 
cu, care, la invitația ministrului afa
cerilor externe al Rognltilul Maroc, 
Ahmed Talebl Benhlma, face o virilă 
ofletalA In această țarA

Oaspetele român a fost Intlmplnnt Roi 
la aeroport de ministrul Ahmed rindul

factorii de râs-

• ril a avut loc o convorbire cordială 
In cadrul căreia a fost exprimată sa-

, tlsfacțla reciprocă pentru evoluția • 
pozitivii a raporturilor româno-maro- 
cane, precum șl dorința comună de

■ a extinde ; aceste raporturi pe multi
ple planuri In Interesul ambelor jx)- 
poare, al cauzei păcii șl- colaborării 
Intcmațlonale.

La primire au participat ministrul 
n facerilor externe al Marocului, Ah
med Talebl Benhlma, tar din partea 
română Vas!le Mircea, ambasad<B-«A 
țării noastre la Rabat, șl Emil/.uâ 
Mandur, director In M_A.E.

în aceeași zi, ministrul Corneliu 
Mftnescu a depus o coroană de fiori 
la. mormlnlul Jul* Mohammed al V-lea.

Seara, mlnlsirul ataceritar externe 
al Marocului n oferit un dineu în 0- 
noarea ministrului afacerilor exterae 
al României.

>-

--    ———

Convoibiri romtoo-fln- 
Icmdeze. Ca vizitei pa
care o întreprinde In Finlanda la in
vitația Ministerului de Externe al a- 
ceâtei țări, Vâslle Gllgn, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al Ro
mâniei, a fost primit de ministrul do 
externe Kalevl Sorsa șl de ministrul 
comerțului exterior,, Jussl Llnnnmo. 
Do asemenea, n purtat convorbiri cu 
secretarul general al M.AJ3. al Fin
landei, Richard Tottcrman. în cursul 

Romanței. Nlcotae ceaușeșcu.- tn ce- "F v( 
cembrio 1970 In’ Maroc? convorbirile atmosferă de prietenie și înțelegere 
---- conducătorul statului reciprocă, au fost abordate aspecte

Intr-o atmosfera cordială, do Ințele- 
procedat la un 
rl In problema

I

ir,
w

- Erodtri'' din august, 
fana de vlrf a vacan
ței, ar putea face să 
se creadă ca, ,ta acest 
răstimp, Parisul a de
venit un oreți „llnif- 
tit". Eroare !. Claca ne 
pneumatice dudue la 
tot pasul, buUoxere,. 

® ■ macarale fi sere pere 
se invlrtese in inter
secții cu aceeași frec- 

i vență ca ți autocarele 
tixite cu turiști străi- 

i ni. Intr-adevăr, ta a- 
cest august, la Paris 

' s-au deschis, nu mal 
. puțin de 790 de fasir 

Here menite să rano- 
I vece instalații subte

rane, artere de. clrcu- 
lație, poduri, imobile 

i etc. Este' o atmosferă
. de intensă moderni- 

I zare, necesară, desi
gur, Intr-un oraș atit 
de eechi, chiar dacă 

] adepțil tradițiilor ur
banistice o condamna 
uneori cu ccltementa. 
Ziarul „France Soir“ 
consacră o întreagă 
popind noutăților edi
litare care U tw ta- 
tlmptaa pe pârirleni 
la înapoierea din pa- 
«mj'd. Dar vor fi 
oațe .acestea, singurele 
noutăți ?

Da obicei, ano
timpul călduros se ca
racterizează în Fran- pra acțiunilor pe care 
(a prlntr-o încetinire ie vor desfășura ta 
a ritmului activltâțli " ””
politice fi sociale. Șl 
totufl, vara lui IS72 a 
contrasts, ta bună mă
sură; această tradiție.
Deed remanierea mi-
nLsterială care a adus 

t In fruntea noului pu-
7 cern pc Pierro Met-

smer nu a delermi-
i  ,  , -

răspuns po'itlB din 
partea majoritdțU 
cară gucemeasă ți se 
lovesc de ostilitatea 
patronatulur.

RevendicMle 
mtatiîc sini cu atlf 
mai actuale cu cit 
curba prețurilor la u- 
nele produse a cunos
cut fi ta aceasta cară 
o ascenriunc ingrifo- 
riîioare. „Bagheta", 
iipul de pline cel mai 
popular ta Franța, s-a

nat, cel puțin In pre
sent, modificări nota
bile ta politica ofi
cială, un alt evani
meni petrecut ta stau! 
opoziției a anul, -ta 
schimb, un larg ceou, 
atit pc plan .politic 
cit ji pe plan social. 
Este vorba de acor
dul intervenit intre 
comuniftil fi toctalfș- 
tii /râncezi. Acfionlnd 
ca un ...pol magnetic", 
acordul se afirmă ca 
un imbold pentru 
grupările progresista 
fi democratice, spre 
a-și eoneerta acțiu
nile In vederea obți
nerii unor succese de 
amploare pe . 
revendicărilor socialo.

Samniflcativă in a- ----- .-------
cwt sens este talilnl- cererilor rdc ser-
rca care a avut loc r’Mn v^nti.t6r,lte au 
la mijlocul sdptdmlnli 
trecute Intre delega
țiile principalelor 
centrale sindicale din 
Franța C.G.T. fi 
C.F.D.T. — conduse ■

Mcirc, secretari gene
rali, taiilnire la care 
s-a realizat o conver
gentă de pederi a- 
supra revendicărilor 
prioritara ale celor 
două centrale fi asu- 
—a acțiunilor pe care 

comun. L’>l'iiumarri-J 
ta"j. Aceste revendi
cări se referă la spo
rirea salariului mi
nim, reducerea vlrstei 
de pensionare fi lăr
girea drepturilor sin
dicale, revendicări 
care. a?a cum con
stata comcr.lcatul co
mun, „râmîn fără un

a-2
l

scumpit cu aproxi
mativ 7 la sută, iar .
carnea, de vită a în
registrat- din aprilie • 
pini in prezent o spo
rire de aproximativ 18 ,

te ziarul „Le Monde" 
constată cd nunta-

'_k^_,, 

niciu nesâtisfăcute au 
înregistrat in luna 
iulie nivelul cel mai 
ridicat, depășind cu 
II la sută nivelul a- 
celeiațl luni din 1971.

Ațadar, noutățile

“frontul la sută. Pe de altă par-
•-./''j i - r ; |

i

IN FIN DA
HELSINKI 29 (Agerpres). ' Rele

vi Sorsa, secretar general ni Parti
dului Soc la!-Democrat Finlandez șl 
actualul ministru de externe, a ac
ceptat misiunea de o forma un nou 
guvern de coaliție, după întllnirea 
avută marți cu președintele Urho 
Kekkoneri. .

Potrivit agenției U.P.I., noul pre
mier desemnat l-a informat pe pre
ședintele finlandez asupra acordului 
obținut din partea altor trei forma
ții politice — Partidul de centru, 
Partidul Liberal și Partidul Suedez 
al -Poporului — de a participa ia 
alcătuirea unul nou guvern.»

Succesul misiunii lui Kalevl Sorsa 
mr Însemna- jsftrșltul * crizei‘ gu verna
mentale dectanșațe la 19 iulie, o dată 
cu demisia cabinetului prezidat de 
Rafael Paasio.

r '4’Aj4?l??:si-4.. ■ ' • .

' j

rea din racanțâ nu 
sini numai de ordin 
urltcnistic. Proble
mele sociale evocate 
in ultimele zile de 
press francerâ [ire- 
ocujwi opinia publică, 
în pragul ^reintrârii* 
— termen care de- 
semneacâ aici reîn
ceperea activitâtil ta 
toate domeniile, dupâ 
perioada estivală — 
se profilează o toam
nă bogată ta eveni
mente politice ji so
ciale.

Paul
DIACONESCU

1

ț

*

„Trybuna Lutfu“ despre 
cooperarea industrială 

polono-americană
T/- " — Corespondentul 

ires I. Dumitroșcu transmite : 
..__ ' '!■ comerț

lor „Bumar" ți combinatul 

ra construcțiilor de moși ni din Po
lonia, au semnat un (teorii pe ter
men lung de cooperare cu concernul 
american ,;Th*emntionnl Harvester 

y Chicago", relatează ziarul 
a Ludu“. Industria polo- 
construcțll de mașini va 

începe în 1973, pe baza do<rumenta- 
țlel americane, producția de tractoa
re grele,’ cu o putere de 130 plnă ta 

3©0 CP. cu aplicați o univerșnlfi.
Acordul mai prevede cotabororc 

In sfera marketingului pe piața 
mondială, livrări reciproce de piese 
ș’, subansambluri, in domeniul cer
cetărilor asupra dezvoltării pro
ducției și desfacerii tractoarelor.

VARȘOVIA 29
Agerpres 1. Dumitrașcu ir 
întreprinderea poloneză de 
exterior .
„Stalown Wola", reprezentlnd ramu-

!

■ Grade și cipral- att*^nvenSt 
®ă-șf InlfâiSlflce eforiurileTJBnlru a:m 
ajunge la un rezultat pozitiv in con
vorbirile liderilor celor două comu
nități cipriote — turcă șt greacă -- 
care se desfășoară in prezent In 
Insulă, sub auspiciile secretarului 
general al Q.N.U.. Kurt Waldheim. 
La acest dialog intcrcomunilar par
ticipă. dupft cum se știe, și repre
zentanți al guvernelor turc șl grec.,

0 noua ședință a Comi- 
teiului pentru dezarmare d 
OJO., ia care nu luat cuvlntul re
prezentanți! Marocului șl Canadei, 
Muhammed Labri Hattabi șl, respec
tiv, George Ignatieff, a avut loc, 
marți, la Geneva. în intervenția sa, 
șeful delegației marocane a declarat 
că proiectul de convenție cu privire la 
armele chimice ar puica consiliul o 
bază de negocieri pentru Interzicerea 
acestui tip de arme de distrugere 
In moși

„Regele Hassim al H-Iea 
al MstoctIuî a preritat IunI-10 
Palatul Skhirat o reuniune a- Con
siliului de Miniștri In cursul căreia 
a dat unele directive În domeniile 
activității poli lice, economice și so
ciale", a anunțat un comunicat al 
Ministerului Informațiilor.

0 întîkiire sindicala so- 
vieto-japonezâ ®’a’ <Jeichl8 
marți In sala mare a Memorialului 
lui V. I. Lonln, din Ulianovsk. Re
prezentanții organizațiilor sindicale 
din cele două țări tac un schimb de 
păreri cu privire la dezvoltarea re
lațiilor dlnire sindicatele sovietice' șl 
nipone.

Comitetul pentru decolo
nizare al O.N.U. a aa«p‘at 
luni — eu 12 volurl favorabile, nici 
unul contra șl 10 abțineri — o rezo
luție prezentata de Irak, privind 
„recunoașterea dreptului inalienabil 
al poporului! din Porto IUco la nu-

eiî-

• ■ • ; „ ■ ‘ 1 •’ • ■’ - ■■ * ■
■j.-.bLa «Vama °
tJIntVet Intri» BTodor Jivkovj- prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, șl activul de partid al ju
dețului Varna. Cu. acest prilej, Todor 
Jiykov a vorbit despre tendințele ac
tuale ale situației internaționale șl 
alo situației din Balcani și a trecut 

le care 
statului

’ MioAritaații 
In revistă sarcinile principali 
stau irf fața partidului șl b 
bulgar. (B.T.A.).

»- --. -'AA y y- y
Credit ameriiw pentru 

lUgjOslffVfa. WrcxentanU al Băn
cii, agricole iugoslave au eemnat un 
acord cu -^New York Fidelity Inter
national Trust", in baza căruia Iu
goslavia va primi un crețiit în va- | 
loare de 10 milioane do dolari. Cre
ditul va fi acordat pentru o perioadă 

■do cinci ani șl jumătate șl va fl ram
bursat Inceplnd cu anul 1073. (Ta
ri iug).

Icord economie bnlgci- 
70—consolez.In urmn convt’-bî' 
rilor'cnro au avut loc intre delega
ții guvernamentale alo R. P. Bul
garia șl Republica Populară Congo. 

Ta Sofia a fost semnat un acord de 
colaborare economică bilaterală. Do
cumentul prevede că pârlea bulgară 
va acorda Republicii Populare Con
go asistență in explorări geologice
șl va efectua livrări de mașini, in
stalam. produse chimico și alte 
mărfuri

ambasadorul britanic la 
Reykjavik “ M??Jatat BU'-cmu- 
lul Islander, o notificare In care ex
primă dorința cabinetului englez de 
a relua negocierile bilaterale, în le
gătură cu diferendul creat, ca ur
mare n hotărirli Islnndel de a ex
tinde apele sale teritoriale de La 12 
la 50 mile marine.

todelerminare șl independență, con
form Declarației O.îs.U. asupra < 
minării colonialismului".

■ - ' . ' ' '' y

Guvernul japonez a apr°- 
bat. marți; desemnarea do către pri
mul ministru, Kokuei Tanaka, n lui 
Tnkeo MM în funcția de vlcc-pre-/ 
mler.

■ ■’ 7 ... ?' . h’ Y / ■ 4- > ‘ .

•j
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In Marea Britanic continuă greva lucrătorilor din coasirncțll pentru condiții 
mal bune de muncă și de trai. în fotografie : demonsirațle n constructorilor 

greviști din Mancbesier in sprijinul revendicărilor lor.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA s Bucureșd, Plata SdntcU, Tel. IIM10. 17 60 SO: Abonamentele Bfl

'< -<0. noua întîlnîre a o.fuen.ior 
celor:; două» 'părți,>iln Comisia militară 
de armistițiu in Coreea a avut .loc, 
la august, kt Pnnmuhjon. Cu acest 
prilej, reprezentantul It.P. D. Coreene 
a protestat împotriva actului provo- 
'câtor''.. ■
Htar 
șină 
zale, 
coreene (A.C.T.C.).

prilej, reprezentantul R.P. D. Coreene

La Krasnoiarsk a avut i,oc 
o consfătuire a activului de partid șl 
de stat,-In cadrul căreia au fost dis-' 
cutate sarcinile organizației de partid, 
pentru îndeplinirea planului pe anul 
1972. O mare atenție a' fost acordată 
problemelor stringerii recoltei, nclil- 
rițfilor de cereale și de alte produsa 
agricole; ’La consfătuire a luat’ cii- 
viatul Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S. (T. ’

comis la 27 august de un ml- 
a meri «in care, conducted o ma
in perimetrul zonei demlUtari- 
a avariat clădiri alo părții nord-

■AJ5.S.)

PopulE^G S.U.ă. m cȚa'.
...

s

In luna Iulie 1972, In 2tH)f37(W9 
cuitorl, a anunțat Oficiul amarii 
pentru recensfimlnt.

.» .

LA CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
A TINERETULUI EUROPEAN

v/u, tineresc ■

Alei, la Helsinki, dreptului internațional, cooperării
Intre tineri venifi din a adinclrii destinderii, delegatul român Dan
toate punctele car- a lichidării _ blocurilor M;.’.™ „ „L., -
diriala ale Europei,f militare, pregătirea șl dat diferite aspecte le-

cu aprindere; 1'.' 
măcar in paurelc con- statelor, 
ferlnței nu se întrerup 
discuțiile. Deși repre- Norvegia 
zintă organizații dife- din Franj 
rile sau au concepții ți d’.r. al 
politice, filozofice sau Et

europene,
- ■. .'XT - >■

Mihal Birliba a abor- 
_____ ...___ ______ ____________t __ __ ..
dialogul se desfășoară' convocarea grabnică a gate da necesitatea 

nici conferinței generale a unei continue intensi- 
pnn- rțetclor. ; ftcări a -legilurilor

Numeroși tineri din multiple de coioboro-, 
_' i sau Italia, re economică șl cultu- 

i Franța sau Austria rală dintre toate sta-'' 
1 din alte părți ale lela continentului.

___ _______ 'nropci au expus o . Fd.râ indoiald, intr-o 
religioase cariate, exis- varietaia de modalități adunare de acest gen, 
tă un factor comun prin care să fie mobi- largă ți Intr-o oare
care ii apropie pa re- Uzate cercurile cele card măsură eterogenă, 
prezentanții tinerei ge- mai largi '.ale tinereții^ se exprimă adeseori o- 
nerațli sosiți aici : do- lui, organixațlila sale . pinii diferite, uneori 
rinJa de vedea create la activitatea menită contfâdictoril, cu pri- 
in Europs condiții care să contribuie la reali- circ la o problemă sau 
sâ sa- mal permită o zarea de noi pași pe alta. Este un fapt fi- 
nouă conflagrația pas- drumul înțelegerii din- resc finind cont de 
tiitocrc și să asigure ire popoare. orientările ideologice
tineretului un viitor .Partlciplnd activ la ale organizațiilor re
de progres. desfășurarea lucrărilor prezentate aici, de con-

EvldanțUnd creșterea reuniunii, membrii de- dițîlle diferite in care 
continuă, in uliimii legației române au ele -iți desfășoară ac
ar.:, a rolului tinerilor luat cuvlntul in tonte tivltatea. Tocmai de a- 
în viața continentului cele trei comisii. In- ceea organizatorii au 
european, președintele tervenind in comisia pledat si pledează per.- 
Organlzațlel tincretu- care s-a ocupat de ac- tru dialog, pentru 
lui social-democrat țiunlle tineretului pen- schimbul de opinii 51 
din Finlanda, Vlf tru pace șl securitate păreri. Nu pol fi tre-

1 Sundqvist, remarca In în Europa, delegatul ----- — - s-
convorbirea pe care am român Gheorghe Pri- 
avut-o marți diminea- secara, (___ _ „„ ___
ta, că actuala confe- . tipllcăred reuniunilor ..._________ ,__ _
rință de la Helsinki internaționale ale tine- aduce în discuții ches- 
reflcctă procesele po- -retulul, c. schimburilor tiuni ri
ritice înregistrate In 
mișcarea de tineret 
europeană, gradul de 
maturizare a tinere
tului, sporirea acțiu
nilor practice menite 
să ducă la îmbunătă
țirea climatului politic 
in Europa, la făurirea 
unul sistem trainic de _ ___ --••
securitate europeană. '.iune concretă a tine- rinja de

De fapt, 1

țele plenare, in comi
sii sau subcomisii, îjl 
poți da scama că aici.

tinerii procedează la comisia caro s-a ocu- 
t '' ' ’ . °
cuprinzător, matur șl cs'i și securității conți-

1 dinamic. 1....
Intre obiectivele care mân loan Timofta s-a

1 au întrunit consensul referit ~~
cel mai larg se înscriu: dclltățlle (..  _
necesitatea dezvoltării a acestor nobile dezi-

- relațiilor intereu 
ne pe b— —

J expus o
__________j moAtiuău __':yy

prin care să fie mobi- largă șl Intr-o aare- 
lizate cercurile cele caro mAsurâ eterogenâ,

ț

pentru

iu pot fi Ire-; 
Iul cute cu vederea nici 

-------- Gheorghe Pri- încercările unor parti- 
secara, aritind că mul- clpanți de a folosi 

practici învechite, de a

. ... . ticni care nu pot fi i»'r
culturale, sportive ți nici un fel cireurascrl- 
turistice dintre grupu- se obiccttculul ijitîini- 
rlle de tineri reprerin- rit, eforturilor genera
tă contribuții la in- le care se depun pen- 
staurarea In Europa a tru apropiere și cola- 
unei atmosfere de borare, pentru sporirea 
destindere și Ihțele- contrlbufiei tinerilor la 
gere, a subliniat cauza păcii și securi- 

........ tățiL In ciuda acestor
voci singulare, confa- 

.iuuc cuncri.-au ci tine- Tința de la Helsinki iși 
De fapt. urmărind rel generații, a unirii dovedește din plin u;i- 

Inlervenlllle in țedln- eforturilor sale in litatea.
„t------  «_ îupja pentru transfor- tn opinia majoritd(ii

marea continentului partlclpanților ea se 
nojtra Intr-o zonă a ca înscrie, fără Indoia-

portantă la apropierea 
ți înțelegerea intre ti
nerii continentului, la 
promovarea Idealurilor 
de pace ți cooperare 
internațională ale lu
mii contemporane.

Rada BOGDAN

necesitatea găsirii u- 
nor forme de ac-

pofi da scama câ aici, nostru Intr-o zonâ a va înscrie, fără Îndoia
la capitala finlandeză, ateii și înțelegerii. In lâ, ca o contribuție im-
tlnerli procedează la comisia care s-a ocu- 
un schimb de păreri țxil de problemele pă-

■■ -' " ■' '*•”

dinamic. nentului, delegatul ro-

....................... .. t pe larg la mo- 
........(lie de înfăptuire

or intereurope- derate. în comisia 
beza principiilor privind problemele 

f'r5- " " .
ifco

. . : •■■;.■■■'-■.■■■ i.' : - ■
tac ta oHctlla poșta’.e și difuzoril din întreprinderi șl Instituții. Pentru Htn&lJifitate, abonamente prin „ROMPRESETLATEJJA", București 

Calea Grivlțci nr. M—&*, P.O.B. — Box 1ML Tiparul s Combinatul PoligraHc CASA SCINTEII 43 BK
ipp- "V

'!

I

i

b-

J i

î

8"ff’ 1
1.

4 IJ


