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FOBIA LEGUMELOR, MANIA BĂUTURILOR Șl LISTE
DE BUCATE... VALABILE PE UN DECENIU

Din nou despre meniurile restaurantelor

trans- 
tractor 

două 
r luau

aatall, i 
tramvaie, 
două grădl' 

de copil, !

imediat, este un

pășirea parametrilor proiectai! la In
stalația de pollmerizare șl scurtarea 
timpului afectai reviziilor șl repara
țiilor de la Instalația de uscare a 
cauciucului sintetic.

O imagine din zona industrial?! a cartierului Militari

Tohnicâ modarnâ, hfirnicie și pricepere — ialâ cileva din atributele ce caracienzeazâ Filatura-de bumbac din 
'Slobozia și colectivul s6u de muncâ. In fotografie': sectorul mașini do bobinat

Desfășurlnd larg, 
llsiâ, colectivul Combinatului minier 
„Suceava* a realizat, față de sarcinile 
de _plan la zi, o producție suplimen
tară in valoare do 37 milioane leL 
însera natul spor de producție s-a ob
ținut, In proporție de 71 la sută, prin 
creșterea productivității muncit. De 
pășirile de plan La metalele neferoa
se. cele 3 250 tone minereu de mai.- 
gan marfă, ca șl cele pesta 12 OM tone 
bărită marfă'.livrată supUmontar con 
nomlel naționale sini urmarea fireas-’ 
că' n utilizării mai judicioase a capa-’ 
citaților de producție.

sarmale 
mult,... șl 

ca ’„răcituri*. Cc-nr

La Uzina de alumină din Oradea, 
de ,1a începutul anului și pină In pre
zent, coleclivul de aici n produs 
peste sarcina de plan aproape 1 UDO 
tone alumină. Ing. Vasile Toma, se
cretarul comitetului de partid ■ pe 
uzină, - ne-a Ihformat că- depășirea 
planului de producție s-a realizat pe 
baza, creșterii productivității munclL 
Plnă la finele anului se vor da In 
plus față de plan 2 3-00 tone de alu- 
minăj cu 3®D tone’ mai mult debit pre
vedea angaja meniul asumat în d- 
cest un. ■■

și o pledoarie pentru 
grăbirea transformării 

unui consens de opinii 
în orientare practică

avem 
le rămase i 
iar ca răcit 
Alo, alo, ni 

.Avem șl brlnză.,,
Carcvnsăzlcă, 

rămase mai de 
[salam,

£1 să invităm la o jkirție 
’dublă de salam pe dlrecio- 
rul întreprinderii ide ali
mentație publică localii ? 
Ar fi jpfi.cnt să scape oca
zia I Două ore mal tirziu 
pășeam Împreună pragul 
localului cu pricina. Dar 
In loc să ne delecteze cu 
„delicatesele* pentru care

oanc, nu hui 
de degradare 
glcă }i morală, cl și 
de abatere de la le
gile de conviețuire so
cială. Componentă a 
centurii de-mizerie a 
orașului,- adevărată 
școală de delincventă*. 
(Din opusculul „Or
ganizarea ndmlnistru- 
tlv-lerltorLală* de IUL 
Slabi).

Deși zguduitoare, 
Imaginea rămlne va
gă, generală : .niște 
cocioabe”. Core-aiul,

arata .niște- aplice - cu care 
a dotat1 cl „Nephmul"’- de 
cind a fost- schimbat din 
funcția de inspector co
mercial In cea de director 
la I.A.P.L. ..Rahova*. Ne 
arata mozaicul și tavanul, 
scaunele șl mesele» „Ne 
plimbă* ! Tocmai cind era 
gata să ne așezăm la o

sesam ,să Intrăm In toate 
nmănunlcle bucătăriei'’ 
întreprinderii de alimen
tație publică, dar ne-au n- 

■ tras cu deosebire atenția 
vorbele responsabilului’. 
„La no! In cartier nu prea 
măntacă lumea la restau
rant, Nu măntacă nici 
(chiar) ciorbă !“ Cum o să 
vedem ' 
argument-stafie pus in cir-, 
culațlo cu intenția de a 
scuza lipsa de efort, co
moditatea dusă plnă la ex- 
trem n directorilor și” șe
filor de localuri, de a slă
bi' exigența organelor cu 
drept de conlroL Am tras 
această . concluzie dlhtr-o 
analiză amănunțită a-sor
timentelor culinare pe care 
le pun In vlnzare zilnic, 
de ani de zile,, restauran
tele șl bodegile de car
tier. Cum turn procedat ? 
A'm umplut o servietă cu 
liste de bucate, unele noi, 
nițele vechi de cincl-zeee 
ani. Le-am studiat cu n- 
tcnțle. De necrezut Cu 
extrem de mici deosebiri, 
sortimentul este același. 
Restaurantul „Potcoava* o- 
.feră de vreo 10 onl (!)
ciorbă de perlțoaro și „ră- 
clturi*, ca la „Neptun".. 
Chiar cind sini 33 de gra
de In umbră, cind piețele

noastră in domeniul sporirii pro
ductivității muncii trebuie să fie 
mai Intens valorificate In fiecare 
întreprindere, in flecare centrală 
industrială, in scopul Îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor planificate la a- 
cest indicator pe anul in curs, care 
— așa cum a subliniat conducerea 
partidului — trebuie considerate 
minimale.

Succint, dar deosebit de sugestiv, 
iată ce arată unele calcule efec
tuate, cu ajutorul cifrelor statisti
ce, in dteva Întreprinderi. La Fa
brica de osii și boghiuri din Balș, 
In semestrul I, proporția de reali
zare a sarcinii de creștere a pro
ductivității munci! putea fi mult 
mal maro declt aceea de 91,B la 
sută dacă se cSștlgnu pentru pro
ducție (și nu se iroseau) cele 37 C<5 
ore-om nelucrate datorită defecțiu
nilor in funcționarea unor Insta
lații, cele 4 -2’6 orc-om absențe ne
motivate și alte 21 303 ore-om de
terminate de întreruperi ta ca
drul schimburilor. La' Fabrica de 
frigidere din Găești (proporția de 
Îndeplinire a planului productivi
tății muncii in semestrul I : 87,1 la 
sută), Intre alte-cauze, cele gene
rate de , unele defecțiuni In ex
ploatarea utilajelor, folosirea ne- 
coț-GSpunzătoare n fondului de timp 
maxim disponibil nu dus ia pier
derea a circa 35 UM ore-om buhe 
do lucru. Șl asemenea rezerve, Js 
ora actuală Ignorate/ exista' ți In 
cadrul Gnmuluj. Industrial de'chl- 

js sută, jjjje din Rin.
II fiind mal i ‘ "

2000 lei spor de

randament la un lucrător -ORADEA.-at.....-.,...—1- -L- 
''■! '' ■ '

Contlnufad cu succes întrecerea 
socialistă ta cinstea celei de-a XXV-a 
aniversări a proclamării Republicii, 
colectivele din: întreprinderile Indus
triale ale 'municipiului Giurgiu au 
realizat, In-tlmpul core a trecut din 
acest an, o producție marfă peste 
plan.in valoare de 33. milioane lei. 
Față de sarcinile de pian, productivi
tatea muncii pe salariat In tatreprta- 

' dorite din' industria republicană a 
sporit cu aproape-2 MM lei. Cele mal 
bune rezultate au fost obținute de 

t Întreprinderea de prefabricate din 
' beton, fabrica de zahăr, tatreprlnd'e- 
jrea do" construcții indusirinle-agro- 

zootehnlce și cooperația meșteșugă
rească.

pagina a IV-a

Există posibilități numeroase prin 
valorificarea cărora randamentul 
muncii poale spori substanțial șl sis
tematic, corespunzător dotării tehnice 
superioare a unităților economice. Una 
din acesta posibilități o constituie 
ridicarea continuă a nivelului de ca
lificare și, fa acest context, policali
ficarea. Este adevărat, ta unele ra
muri — in industria chimică; ta a- 
gricultură șl industria alimentară, 
pentru a da doar dteva exemple — 
s-au Inițiat măsuri pentru Îmbună
tățirea nomenclatoarelor de pregăti
re, in sensul lărgirii profilului profe
sional al lucrătorilor. Totuși, ta 
acest domeniu mal slnt multe de 
făcut „Teoretic, spunem că ta per
spectivă omul tre
buie să posede 
mal multe califi
cări pentru a. pu
tea trece ușor de 
Ia o muncă Ia al
ta, dar In practică 
acționăm Invers : 
II punem ta situa
ția de a nu putea 
executa dccit o 
singură operației, 
de a deveni un 
Instrument al pro
cesului de pro
ducție, șl nu fac
torul care să de
termine procesul 
de producție* '— _
NICOLAJE CEAUȘESCU la Co.nfe- 
rința extraordinară a organizației de 
partid a: municipiului București.

Policalificarea dă muncitorilor șl 
tehnicienilor posibilitatea să efec
tueze lucrări calificate, ta două sau 
mal multe meserii Înrudite sau ră
cind parte din aceeași familie, cu 
respectarea In toate cazurile a ce
rințelor privind calitatea și nivelul 
tehnic al operațiunilor efectuate. 
Totodată, policalificarea permite 
•utilizarea- mal eficientă, ta cadrul 
formațiilor de lucru, a forței do 

‘ muncă, organizarea in cadrul acor
dului global a echipelor de-.calificări 
complexe, adaptarea lor — din mers 
~ la modificările survenite In. pro
filul producției, .< utilizarea integrală, 
mul 'productivă,•.a.’fondnlul'^totnl do: 
limp ‘ disponibil — : rt®fttect.ly;::cr,e®teȚ. 
ren'productivității muncii, îmbună
tățirea calității produselor și. impli
cit, mărirea clșilgurilOT realizata do 
lucrătorii unităților economice.

Policalificarea asigură utilizare» 
completă, eficientă, a forței de mun
că, mobilitate șl .rapiditate ta efec
tuarea . operațiunilor de profil dife
rit, evitarea, transferării lucrării sau 
a piesei altul muncitor sau atelier. 
Totodată, en face posibil ca defec
țiunile tehnice, stagnările., „golurile* 
de producție ș.a. să fie eliminate 
operativ chiar de. muncitorii care 
servesc mașinile respective. La- 
minorlșUL regloril, muncitorii de la 
liniile automatizate, cel de La ban-

— salam ■ timpul umbllnd după sa- 
sună te- lam prin restaurante.

— Așa e — cade de acord 
fără convingere responsa
bilul. No! vindem . marfă

tr-o problemă nu mai- pu
țin urgentă (care 7).

— La noi- in cartier nu 
prea mănlncă 1 urnea — fi-’ 
lozofează responsabilul după 
plecarea precipitată a pro
priului șef.

— Ce să mănlncc, sa
lam 7 Oamenii nu-șl pierd

puteai Ieși la5 -poartă 
șl mincă unde do
rea! : pe iarbă ori in 
zloată — după ano
timp.

,.Rețeaua sanitară" — 
„Iți luai copiii in circă 
ș! piece! după (clacă 
aveai cu cs-l plăti) 
un doctor, in centru*.

„Timpul liber* — 
„Ți-i petreceal după 
caz. Aveai de lucru ? 
N-avcoi timp liber. 
N-aveai de lucru ? 
Pierdwd timpul ca să 
cauți. Duminica mai 
mergeam la horă, in 
groapă cam pe unde 
este acum patinoarul 
artificial. Acalo se 
organizau șl -Moșii»".

„Legea" — „Depinde 
tinde te aflai. în u- 
zsnă. domnea legea 
patronului șl a oa
menilor lui. Afară îșf 
făceau de cap cei din 
banda lui Șolea, cuțl- 
larul’.

August, 1372 — pe 
același număr de Wio- 
metri : asfalt, autor 
buze,

lUițe ... __ .
școli generale, 2 gru
puri școlare profesio
nale. licee de specia
litate, Eero de cul
tură generală. 3 poli
clinici, 2 spitale, 6 
ca.qă do cultură, o li
brărie, 5 complexe 
comerciale, 5 04)3 ' a- 
partamenle, cel ml 
mare stadion al țării,

Un articol despre all- II'Invitasem, Mircea Enn- masă ?! să zicem
■■ ’ 1 ” * c)lej (jij-ectoruj. inccpo pe — coincidență I —

nesimțite să ne plimba in letonul de la bar. O veste
stingă, șl In dreaptă cu un . neplăcută : iov. director c
fel de ,.covor fermecat*. Ne. chemat urgent (unde ?) In- 

. . ■ , ; ' 1 . * <■- • '

dă sau din meserii complexe, ds 
pildă, dobindesc — prin policalifi
care —-noțiuni privind Întregul flux 
tehnoioglc, și nu numai pentru o 
singură operațiune.- așa cum se pro
cedează in prezent, dnd calificarea 
sa limitează, la o operație sau un 

Toc de muncă.'El devin, deci. In mă
sură să acționeze operativ pentru re- 
•medleroa defecțiunilor teJhn’ca, asi- 
gurind continuitatea procesului da 
producție. In plus, se creează ■ posi
bilitatea ca, prin creșterea ponderii 
personalului direct productiv, să se 
reducă corespunzător personalul au
xiliar in ansamblul lucrătorilor unei 
'Inîreprinderl.

Se pune Întrebarea : cura trebuie 
acționat pentru ca 
policalificarea Bă 
devină o activita
te de masă, cu 
deplină eficiență ? 
In primul rlnd, ar 
£1 indicat ca pre
gătirea profesio
nală a muncitori
lor din producție, 
calificați prin 
cursuri de scurtă 
durată, să fie 
completată ta pre
alabil plnă Ia li
mitele superioare 
ale meseriei pe 
care o posedă, 
ale aprecia că no-

Corospondență 
telefonică de la 

trimisul nostru

mentația publică ar putea 
să înceapă intr-o mlo de 
feluri. Noi om Început cu 
un telefon. Ani Încercat 
Intr-o zi obișnuită de lu
cru: gă reținem o masă la 
un. .restaurant obișnuiL- 
Deci...

— Alo !
—. Restaurantul „Neptun" 

— ni se răspunde. Vreți 
să [știți ce oferă la pnnz 
localul •_nostru I? Să -fiu in 
locul , dv. ■ nu miră? răci 
gura șl nu ml-aș rupe pin-

■ gc!ele. Aș Încerca in altă 
.parte. !

Omul era puțin supărat, 
era puțin, plictisit. ■ Parca 
văzuse, pe ploaie, un. meci 
de fotbal fării; goluri. To
tuși om Insistat.' ,

— Ca mtacare gătită, ne 
s informă a tunel, ta Mlă, vo

ces de- la' celălalt capăt al 
firului, avem niște' sarnia- 

mai de. -mult, 
luri — salam, 
u Închideți !

Pinii în prezent, colectivul Uzi
nei do tractoare din Brațov a 
produs, In plus, fa]â de sarci
nile de plan inifiâle, 1 250 trac- 
iouro. '[Cuni ? Prin creșterea 
forjei productive a muncii. Doi 
din autorii acestui succes — lâ- 
câtușii-mocanici Gheorgho Do- 
bre și StânuleJ Gheorghe (foto 
1). Și ol|i doi fruntași ai pro
ductivității — Ificfitușii-monfori 
Andriana- Ion și Marin Ghora- 
s:m. (foto 2); de la uzina ,^3 
August" din Capitalâ. Zilnic, ei 
iși depășesc norma do produc
ție, în medie, cu 5—6 la suiâ.

pregătesc muncitorii calificați, elabo
rate pe baza Indicatoarelor de .califi
care — parțial depășite — duc: la în
gustarea profilului de pregătire a 
mundtoriloT șl la limitarea posibilită
ților de perfecționare a pregătirii pro
fesionale — ingreunlnd, deci, activi
tatea de policaliftearij. Iată de ce, 
finind scama de necesitățile ta per
spectivă ale producției modeme, con
sider că ar fi mol -util ca nomencla
torul meseriilor în eare se pregătesc 
muncitorii să prevadă meserii com
plete, de profile largi, care să 
permită absolvenților adaptarea din 
țners pentru realizarea operațiilor 
multiple șl variate ce se Ivesc in 
procesul activității i productive. în 
hcpjașî timp,\ școala profesională sau 

' ucenicia la locul de muncă ar; trebui 
®ă asigure asimilarea de către elevi 
o unor noțiuni teoretice cu Jproflle 
mult lărgite, care să constituie baza 
Însușirii ta producție a deprinderi
lor practice alo meseriei complexe, 
Inclusiv ale ' meseriilor înrudite.

Consider, de cceaa. că, in paralel cu 
profesionalizarea școlii generale, ie

Gh. DUMITRESCU 
din Comitelui de Stat 
al. Planificării

cadrulGrup'J_ ..------ -—.------„
pile din Rin. A^jcea. jjzlna de sți- » 
perfosfni! șl acid sulfuric' Năvo-'. 
dări, fabrica 'Reconstrucția" ' dlnț 
.Feldloara, C.E.EL.- din • Focșani, al . 
unor unități din; industria -ușoară.'| 

Perpetuarea unor atari situații/ 
—’cind’ planul ■productlvHățîl'mun- 
cli nu se îndeplinește integra), ta 
timp ca rezerveleproducției stal , 
Insuficient fructificate — nu mai ; 
poate fi admisă. Este imperios ne
cesar ca în toate cazurile, la nivel 
de.talreprfadcre, centrală șl Județ, 
să se asigure recuperarea grabnică 
a rămlncrll In urmă la productivi- ț 
iatex muncii- Mai ales In unele : 
centrale' din industria ușoară, in
dustria alimentară, din cadrul Mi- , 
misterului Minelor, Petrolului și 

chimică
Eco- r

particularul, II pol afla 
și de la oameni. N-am 
să1 pot discuta cu toți. 
Un calcul sumar îmi 
urată că mi-ar trebui 
vreo do| an!.' Șl-apol, 
acest trecut nici nu-1 
cunosc toți— Mulțl 
slnt tineri, sau yenlțl 
după...

Aleg, Ia IniJmplare, 
cind dintre cei care 
li știu. Si aflu...

Am aflat cum arăta 
in KM-1 „Vergul" și 
„Bolta*, și om înțeles 
de . ce Slmlon Mehe
dinți credea că „mor- 
mlnlui națiunilor slnt 
orașele*. ' ,t

August 1314 — Do
tări urbane ?

„Rețeaua de 
port" — Un t 
„Hanomag*1 ai 
remorci care te 
din Darieră șl ic Urau 
printre cocioabe șl 
prin gropi nlnă in 
față, la „Malaxa*.

„Rețeaua de apă” — 
Două cișmele : una pe 
Eîrada Vilșonrh, lăr- 
alta pe „Elena Teotio- 
rcscu*. Cei „avuțl" 
erau serviți la poartă 
de „nea loncu-szca- 
giui...*.

„Rețeaua comer
cială" — Firme : „la 
Nae bru:aru!.‘. „lă 
Ștefan măcelarul*, „la 
ienică birt*, „la A- 
riîtfde bufet*, „la 
Frunzescu' — restau
rant rolânt — dSm și 
pc datorie". în plus : 
vin'zfcorli de ceai, 
goioțl < și cinați și 
telalti din fața uzine
lor domnului Malaxa, 
în pnuza de lucru

între Bariera Ver- 
gulul șl uzinele „Re
publica" din Capitală 
slnt patru kilometri : 
Bulevardul Muncii. 
Locuiesc -aid 13 ODO de 
oameni — cam cit 
populația stabilă a 
Mangalie!. ■

Ce mutații au sufe
rit aceste locuri In 
cer23 de ani c.ire nu 
irecut de la elibe
rare ? Dnr oamenii ? 
Am unul dintre ter- 
monll comparație! — 
prezentul. Trecutul 7 
J1 aflu dlnlr-o carte : 
„...construcțiile . din 
centru au necesitat 
crearea unor fabrici 
de ■ cărămidă, lutul 
necesar sco(lndu-ia 
de dincolo de Barieră. 
Terenul, rămas groa
pă, nu mai acea prea 
mare valoare și c- 
funcl aceertd popu
lație mizeră, venită 
de la sate, cumpăra 
locuri In aceste gropi, 
eonzlruindu-șl acolo 
niște cocioabe de mai 
mare rușinea. Acolo 
găseai cele mai .deza
greabile .fenomene ur
bane, nu numai cele 

btolo-

Ceea ce caracterizează marea În
trecere socialistă din acest an este 
faptul că oamenii munci! din fa
brici și uzine pun un accent deose
bit pe adincirea laturilor calitative 
ale activității economice, pe spori
rea rolului factorilor intensivi, de 
eficiență, fa dezvoltarea, producției 
materiale. Intre care creșterea in 
ritm susținut a productivității mun
cii. Sini astfel traduse In via
ță Indicațiile tovarășului Nieblae 
Ceaușescu care, la recenta Confe
rință Națională a partidului, a sub
liniat din nou, cu tărie, necesitatea 
sporirii mal accentuate a produc
tivității muncii, prin extinderea 
mecardzărli și automatizării pro
ducției, aplicarea proceselor tehno
logice moderne, întărirea discipli
nei, asigurarea condițiilor ca fiecare 
lucrător să folosească in mod efi
cient tairegul timp de lucru. Da
tele de care dispunem relevă că in 
muile întreprinderi, centrale și Ju
dețe productivitatea muncii crește 
sistematic de la un trimestru la al
tul, că sporul producției globale in
dustriale se obține — ta proporție 
din ee In ce mâi mare, pustia li
mitele prevăzuta in plan — po 
seama amplificării' forței producti
ve a muncii, indicator a cărui creș
tere Înregistrează ritmuri superi
oare. - '

în 7 luni din cel de-al doilea nn 
al cincinalului planul la producti
vitatea muncii pe un salariat din 
Industria republicană a-fost reali- 
zat' £0'? ' * - *- •
produciL__  i
mare, cu 6,8 la sută față de aceeași 
perioadă din primul an al actualu
lui cincinal. Toate ministerele eco
nomice au îndeplinit sarcina pla
nificată in intervalul amintit la a- 
cest indicator, cu excepția Depar
tamentului' Industriei, alimentare, 
în profil teritorial, majoritatea ju
dețelor au realizat și chiar depășit 
planul producllv'tățll muncii — in 
restanții nfllndu-se Județele Arad, [ 
Bacău, Constanța, Dîmbovița, Dolj, 
Galați, Olt, Teleorman, Tulcea și 
Vlicea. > , [ , ■

Acestea sfat — în general — 
principalele date care privesc mo
dul de Îndeplinire a sarcinii do 
creștere n productivității muncii In 
lunile ce nu*, trecut din' acest an. 
Date din care se desprinde conclu
zia că rezultatele pozitive înregls- 
trale pot și trebuie să fie consoli
date in lunile următoare, că rezer- ,
vele de care dispune industria (Continuare în pag. a III-a)

Suplimentar 1000 tone 
cauciuc sintetic

I
Chimtștll de pe /Valea Trufașului 

au Înscris pe graficul Întrecerii cea 
de-a 1 Cțffl-a tonă; de cauciuc sinte
tic realizată -pcste; plan de la începu
tul anului șl plnă acum. Ing. Eugen 
Buein, șeful secției, ne-a spus că la 
obținerea acestui succes a contribuit, 
in primul rtad, creșterea fa ritm sus
ținut a productivității muncii. .în nl 
doilea rlnd, .succesul are'la bază apli
carea unor măsuri tehnlcb-organlza- 
torice judfciqase, care au daa La. îm
bunătățirea calităUl monomerLlor, de-

4
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Tovarășul Ion Daneș, secretar 
omltetulul

mlșoara, cu care nm discutat ;des-

în... ilustrate

Orașul Român vă- 
te“. Cuprlnzind nu-

rul a stab&i't ca, aîă-
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Conferința Națională a partidului a urmează să fio luate. Așa că ta șe-
relevat, ca o sarcină de Importanță .dlnțfi nu-mi rămlne declt... să votez
deosebită, Înfăptuirea principiilor ceea ce ni se supune spre npro-‘
munci! și conducerii colective in In-. bare. înfăptuirea reali a prlndplu- 
tfeaga vjațâ de partid, subliniind că Ini tnunell colective presupune crearea

Zare, disciplină, nu discuții intermi
nabile șl vorbărie fără rost. Impli
că o grijă permanentă pentru apli
carea fermă a 'notăr'rllo- adoptate.

— Studiind 'documentele Conferin
țe! Naționale a partidului — spunea 
maistrul Ioan Mleșa, membru al co
mitetului de partid al uzinei chimi
ce ..Azur’ din Timișoara — comitetul 
nostru s-n glndlt să inițieze o nc- 

. țiune de ridicare a nivelului tehnic 
al producției. Dar cn aceasta să fie 
eficientă, trebuia șă cupele un cn- 

.racter cu adevărat de masă. Nirnjinl 
să nu rămlnă deonarto. — nld ingi
nerii, nici tehnicienii, maiștrii șl. 
mat cu seamă, muncitorii.. Am stabi
lit atunci ca prin comis!», economică, 
să consultăm nu 
numai inginerii 
șl; economiștii, cl 
și celelalte cate
gorii de salarlall rara o, '1 cu privire la mo- ra n H rs ra ze
clalitățUe și căile 
prin care putem 
ridica nivelul leh

unei hotărlrl și apoi- Ia îndeplini
rea el constituieif una din for- Comitetului municipal de partid Tl-
melo de activizare politică a mase- ...—
lor, de creștere a responsabilității lor pro.aceste;aspecte, ne-a Informat, 
față de îndeplinirea sarcinilor1 ce re- j intre altele, că, punlnd In opllcarc 
vin fiecăruia dintre noi șl Întregului indicațiile Conferinței Naționale a
colectiv este'do .‘părere, tovarășapartidului, caro au subliniat neceai- 
Elcna Dancș, membră a cum! teiului. tulea perfecționării Ih continuare a
Comitetul sindicatului nostril a făcut democrației de partid, a celei econo-
doar un lucru pe jumătate. - 1 ' mice, ‘comitetul municipal a Intre-

Prl-clplul muncii și aj «aducerii, '“țW |‘j
'SrgXtt Tropri^ctivltalt'prlndptal Uttdl 

do 'Sl -ge“o adXa n®“K K'apll”” 1 “‘toate 
ori chiar eludat in activitatea unor te2selia?! f®rtrâiiirt 
organizații de bază. In „secția nwen-?? ■ bu
nică- a Uzinei de'- reparații auto Tl-'te ./AS;M. 
mlșoara. deși s-u dezbătut o proble- ganlzațlllor do partid, de tineret țl
;mă; deosebit, dartmportantă — fo- sindicale, comitetelor si consiliilor
loslrea capacității .maținllor. șl, țnstn-... oamenilor muncii. în ,același, timp, 
lațlllor — respectiva adunare, da partid -J /recent a fost dezbătut oi la . Inlv.elul : 
s-a încheiat totuși fără VTeun^jplanî .......................
de măsuri, fără o hotărire. cl doar-

munci! șl conducerii colective In-ln-
i„ k. . ---------------------------------------------
munca colectivă presupune orgnnl- condițiilor ca toți cel solicitați să-ț!

_.. j,—------, ■ spună părerea să dispună de posî-,
bllilățl efective de a cunoaște pro-’ 
blemele, de a le aprofunda, de a veni 
cu puncte de vedere, Incit consulta
rea să hn ritailnă formală.

Pe de altă parte, conducerea co
lectivă presuouno receptivitate față' 
de propunerile șl sugestiile oameni
lor. în practicffl, Jdiîpă cum am coti-' 
statal, lucrurile nu se petrec întot
deauna așa. Comitetul sindicatului de 
la fabrica de tricotaje pentru copii 
„1 Iunie1" a analizat recent, ta plenul 
său, contribuția pe care nccs* organ 
poate' șl' trebuie să o aducă la’ ac- 

, , țlupea_ds calificare a cadrelor și In 
realizarea de către toți muncilorll

CURIER3 JURIDIC?

sau a colectivului 
gestionari (dnd gestlu 

jtc încredințat 
luftor persoane)

- Cu diva timp ta urmă, răspunzlnd la In 
.trcbările mal multor cititori care colicitau lă 
niurlrl.ru privire Ia aplicarea Legii nr. 22/l(!4M),l nea .ești 
nc-anț referit la prevederile acestei mal mu 
legi referitoare-la constituirea de garanții neluarca sau luarea eu 
cu ocazia angajării gestionarilor. In conti
nuare, răspundem cititorilor B. Ștefan, din 
omuna Moloțcnf, Județul Bacău, Gheorghe

!, Alban,1' din Piatra ' Neamț, Radu Nl- 
culeseuț din Bacău, ,«,a., - care doresc să cu
noască prevederile legale referitoare , la râs- „ ---------- ... ----- _
ponderea gestionarului șau a unei alte per-, fost ■ tacunoștințat ta 
soane. pentra pagube produse ta gestiune.

■ Mergtad pe linia a- măsurile , l.::
- pălării depline a avu- pentru păstrarea; 

fulul obștesc, leglulto- nurilor ta condiții 
rul a stabliSS ca, alâ- respunzătoare : a u 

T tari de gestionar,, seu , gestionarului dlspoi 
Independent de acea- țU, greșite sau conta 

‘SfiSftas-*®-'- -1' 
Si alte categorii du nn-

.gajațl. De romarcat .că , 
Legoa nr. 22/1959 nu 

•vorbește de angajați 
cu funcții de condu-

comitetului municipal modul ta care 
se aplică ln vtiatfi prlnclptal muncii? 

colective, stabl- 
' Itadu-RC măsuri ««■«■a- - ■ pjjrp tijIca

Incetățenlrea ’ ta.
■ tJ' toate organele șl
® organizațiile .de
A-.H partid a unul stil

namns de lucru-bazat, pe.
munca colectivă. 
Vor fl Inițiate, de 

; aspmenea,' schlm-Ț 
buri de experlen- 

. ț,ă Intre unele ‘ bi
rouri ale organi
zațiilor, de bază 
din oraș? pe teme, 
privind “ probleme 
ale vieții dc par
tid, ale aclivltățll- 
economlce șl so
ciale, înfăptuirea 
propunerilor -oa
menilor muncii 
etc. — țoale me- 

m m taa~ ■■ ■------ nlle, să ducă la
perfecțlonrirea sti

lului țl metodelor de muncă ale 
organizațiilor de partid.

Ancheta noastră a evidential, ața 
cum s-'a văzut; o dală cu unele re-" 
zultale pozitive privind aplicarea In 
practică a prtaclpfulul muncii colec
tive, șl o serie de neajunsuri exis
tente ta activitatea unor organe șl 
organizații de partid din municipiul 
Timișoara. Pentru ca acest principiu 
să se statornicească pretutindeni la 
temelia muncii de partid, să-șl do
vedească marea sa capacitate de dl; 
namlzare a gtadlril șl acțiunii colec
tive se simte nevoia organizării i și 
exercitării unul permanent și exi
gent control din partea comitetului 
municipal do partid, ceea ce va de
termina neîndoielnic creșterea efi
cientei activități! de partid Jn toate 
unitățile economice șl sociale ale o-

Cezar IOANA 
corespondentul „Sdnteîi

I
I
I
I
I 
I
I

Din Inițiativa 1 muzeului de 
artă al orașului și. cu concursul 
cltorva-, pasionați colecționari, 
la Roman s-a deschis o expozi
ție Inedită:"„Orașul Roman vă
zut In ilustrate"1. Cuprlnzind nu
meroase vederi ale orașului; u- 
nele da'tlnd do la sflrșltUl secolu- ’ 
Iul trecut țl din primi! an! al vea- | 
cuiul nostru, exponatele... Ilus
trează elocvent transformările 
survenite In Înfățișarea bălri- 
nuiui tlrg moldovean. Con- 
scmnlnd Inițiativa, ju ne' ră
mâne declt’ să-l felicităm pe or
ganizatorii el. ; ‘

..J;despre.* 
tiitiiarifia, tn timpul nițel ra
pizii efectuate la resțaurantul- 
cramă „Ialomița" din Slobozia 

'ipsd In gestiune 

lății, Gabriel Constaniinezcu. 
Dmdu-fi • teama că va Ji deico- 
perit, acesta plecase fără a- 
dretă, cu a!|i ZOCWd.de lei pa 
care urma sd-i depund la cczîe- 
rie, „Escapada.” n-a durat inid 
declt 12 tile. • Dupi „o: escaiA^ 
In Bucurejd, G.C. se stabiitie, 
la altitudine, la catiana „Di- 
ham“. Dovedindu-te insă fi el 
la... indlțime, lucrdtorii de mili-

diiparijia, In timpul uițoi rg- I 
cizii efectuata la restaurantul- 1 
cramă „Ialomița" din Slobozia I 
(soldate cu-o lipsă In gestiune I 
de 60 000 de lei) a fcfulul uni- I

ista plecase fără a- I 
ulii 20 WO de Ici po * 

a să-l depună la caste- |
• După „o escalM • 

, G.C. se stabaiie, I

I 
fie din orașul'Predeal au reușit | 
sd-l identifice, jl sd-l retrimită 
la- Slobozia., Acurii, revizia ,lh- 1 
cepuld cu clteva săptdmlnl In I 
urmd 'Ifl va continua rapid I 
cursul edil firesc spre tribunal. B

Intlrzlere a măsurilor 
necesare pentru Înlo
cuirea?' gestionarului 
Miu a angajatelor oftați 
Iii Subordtaea acestuia, 
ta cazurile in care a 
scris și mdtlvăt că 
nu-șl îndeplinesc atrl- 

neccsarc Inițitic ta mod corcs- 
“ traren; bu- punzător ; neluarca la 

co- -"■■■
itoare ; a dat

nlc ol producției. I
Glndllă colec- ‘

tiv, acțiunea a 
cuprins tot colec
tivul : , serviciul -

'de cercetări a f?
scurtat cu mult 61,
timpul de e’.abc- 
rnra al punere In 
experimentare a 
noilor produse șl 
tehnologii, astfel -' 
că le ora actuală 
nu fost definiti
vata toate pro-du-. • 
sole noi pre văzu- H 
te a fi create 
plnă ta aflrsltul 
anului ; din 39 do teme cu caracter 
tehnlco-ștllnțlflc repartizate pentru 
studiu și cercetare cadrelor Ingine
rești, 10 au șl fost rezolvate ; colec
tive cuprlnztad, muncitori, imalștd și 
ingineri au realizat, dc asemenea, 
13 inovații cu o eficiență economică 
de ’ circa SCO C00 leL

Cum veghează organizațiile de 
partid ca principiul muncii colectlr 
ve gfi caracterizeze activitatea fiecă
rui organism de conducere ? Iată, 
■pornind de la experiența de mai 
®us, subiectul, anchetei noastre In d- 
tevn organizații do partid din Tlmi.- 
șon’ral ' ' 'v I -i .
. La .fabrica, de încălțăminte ,,Bana- 
tul“ stăm de vorbă cu Teodor? Mer- 
neșl, munțltor cu vechi .staio. de ser
viciu, reprezentant al salnriațllor ta 
comitetul ‘oamenilor' muncii.

— Eu.atiu.de problemele ce ur
mează a fl-discutate tin comitet a- 
tuncl dn<S semnez convocatorul pest- 
tni ședința. N-am fost consultat nici
odată, in pfealnbil' spre a-mi spune 
părerea cu privire la hplărfrile caro

E3 O @ S O 0. B

timp a măsurilor -pen- 
_ tru stabilirea Șl aeo- 

dlsporJ- iwrlrea pagubelor In 
gestiune ; neefect'unrea 
inventarierilor la ter- 

lonele și ta condițiilea®®Subliniem faptul că; mciie'.e șl în condițiile 
In aceste cazuri răi-”.' legii, dacă prin aceas- 
punderea .angajaților ta a contribuit la cou-
— alții declt gestlo- zarea pagube! ; neres-
narul — este nu nu- pectarea oricărei alte

— ------- mai Integrală, ci șl Îndatoriri dc serviciu,
„cere,, el de angajata! personală. ta sensul .dacă fără Încălcarea ia
ca re nesocotește ta- că gestionari! stat exo- costala paguba s-nr fl

„-ia- a- nenjy jg orfcc râs- putut evita.
pundero dacă tn car- Precizăm, In lnche- 
clna lor nu sc ponto lere, că, ta cazul in

dalorirlle sale de ser
viciu. Această cîIbîmj-
'zlțic nouă vine săln-,-cina lor nu sc poate ___
tare.iseă răspunderea reține o vinovăție do care prejudiciul 
materiala, lărgind afe- alta natură. Evident produs de un f 

Intre fapta retinută In

nemți de orice râs- ■ putut evita.
pundero dacă In rar- ' Precizăm, ta lnche-

a fost 
___ 'gestio
nar Împreună cu alți 
angajați, fără ca aă'ae 
poată stabili gradul 
de partldparo a fie
cărui ti, cota parte 
Imputabilă vn fi de
terminată proporțional 
cu clștlgul mediu al 
celor ta cauză pe ulti
mele trei luni. Dacă 
Insă ’ paguba s-a pro- 

1 dus tatr-o gestiune ta 
" care manipularea bu

nurilor sa face In co
lectiv de mai mulțl an
gajați anu ta schimburi 
succesive, fără predare 
de gestiune Intre 
schimburi, cotele 
Imputabile se determi
nă !ri funcție do dști- 
gul mediu1 pa ultimele 
trei luni șl proporțio
nal cu timpul lucrat dc 
flecare de la ultima 
Inventariere. Do regu
lă, dștigul mediu ce

o persoana -

bei. Pentru cel ce nu 
mal stat angajați so 
va lua cn punct de 
pornire ultimn lună 
de serviciu. Se Înțele
ge că. ta scopul despă
gubirii organizațiilor 
socialiste, se vor lua 
măsuri de- asigurare șl 
urmărire asupra ori
căror bunuri . aparț 1- 
nlnd gestionarului sau 
salariatului care poar
tă răspunderea-, mate-

s.. . .

ra nngnjațllor a căror 
activitate1 este legată 
de gestionarea și ad- 

-- mlnislrarea bunurilor 
materiale. Iată. pa 
scurt, situațiile In care 
operează răspunderea . riQSpuns
““tami are o la întrebările
răspundere integrau cititorilor 
șl personală In eazu-

■ rllo ta care : este ges
tionar unic și nu sc »—■■ '«■
fnc. vlnovațl șl nlțl 
angajați de produce- , .... .
rea pagubei; a fost angajatului șl
numit cu îndeplinirea producerea prejudl-
tuturor formelor Im- c!uJ,j|i,^rebuJo ®?
puse do lege și a fost Btflbil ta o legătură
constituită garanția! cauzala,
fitrlbuțUle sale au.fost ® Conducătorul or- 
Indepllnlte de un de- ganlzațlei . ■dcloUste 
legat numit de el sau șap oricare. alt anga- 
do o comisie șl nu se 
paato constata că pa- ------
guba s-a produs lnnb- ral In cazul ta care : 
sența sa ; nu solicită «—«
asistență tehnică de 
specialitate pentru ve- 
rtfienrea calitativă a 

-bunurilor; au fost 
luate toate măsurile, 
do către conducerea 
unității pentru păs
trarea Iu bune condiții 
6 bunurilor.

•. Salariatul înves
tit cu anumite .com
petențe are răspunde
re integrală și perso
nală ■—,dacă nesoco
tește atribuțiile «slu 
do sarvicta — prin 
aceea că t nu a așlgu- 
rat gestionarului A In 

iărtsizu rile, prevăzuta ‘ de 
;tKtcge. asistență tehni

că do specialitate a- 
; tunel etnd acesta 1 a 
/ solicitat-o ; nu a luat

rs normelor de producție. Tovarășa cu niște recomandări ale acere ta ru-
Angela NTcuIescu. membră a comite- Iul organizației de bază. I-a o altă
tulul, a-propus cu acest prilej ză sa adunare — care a analizat calitatea
stabilească măsuri vizi nd calificarea reparațiilor la motoarele pentru au-
muncltorllor din sectorul finisaj, data locamloane — a fost supus spre n-
fllnd responsabilitatea ce revine sa- probare un plan de măsuri lncom-
larlnțllor de ulei față de calitatea pro- plot, abstract, fără referiri la oxpec-
duselor. O altă membră a comltotu- lela esențiale ; de altfel .acest plan
iul, argumentlnd că realizarea nor- nici n-a fost Înfăptuit. Fără îndoială,
melor depinde ta mure măsură de dacii or fi existat o solicitare reală,
spiritul de disciplină In muncă, n ce- activă, a tuturor, probabil că nld
rut ca planul ae măsuri să pravșdă nu s-ar fi ajuns Ia elaborarea
obiective concrete, specifice activi- unul asemenea plan sau, dacă
tăți! sindicatului ta nceastă direcție. admitem, prin absurd, că or fi fost
La vot Insă a fost supus proiectul prezentat așa, j el n-ar fl fost a-
Inlțlal, fără a fi Incluse șl propune- doptat Este tacă un exemplu caro
rllo amintite. arată că nefoloslrea, muncii colective

— Socotesc că atragerea tuturor privează de valorile experienței Ina-
membrilor aleși tnlr-nn comitet, ea Întâie șl, ta același timp, duce la pa
șl a altor tovarăși Ia elaborarea slvllitc.

j
K

.î ■!

din Incinta Ursului vor con
tinua să funcționeze pini la 
dala de 3 septembrie inclusiv, 
dată pinii la caro se vor vin
de ți autoturisme „Dacia 1 3W°.

expozlțional din Piața Scln- 
tell se va Închide la 31 august 

! ora 18. Unitățile

, ’’ i

Tirgul do . mostre , do bunuri 
do consum do ta Complaxul
ex

nr. 22,'iet®. ;

Alexandru 
BOGHIU

racului.

a u-.sa Mi*■ 
fi.pro/cror! 
■dde pe a-

il

Firește.' vina primarului 
Mitral Petrovlcl do a fl datți trimis la arhivă. Mal miletului executiv al Con-

se miră că vacant pe Grasu

A, In legătură cu.anu- ț,lonal&,„ . t
larea repartiției tovarășei cea, la 1 noiembrie

| rădăuțean

I
I plăci' fubÎHarc, inaugurarea u-
• îtei galerii de portrete ale celor 
Imai da seamă pertmtalitdjl 

culturale rădăuțenc, executata 
de pictori, foțti elevi at liceului,

I
intcTpTathrca In printâ1' tfEditie-l 
aîimî.-tiui Hdeulus (mszicdi L!-®> 
dps Hutu, Ceriurile-JlHîfffflU Vi-t-l/jn 
dOl), deschiderea undl icj;poz(fii-«jo i

Ido arid plastică, publicarea u- I 
nai monografii fi a unui pliant I

I 
I 
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
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La începutul acestui an țco- 
hr, liceul „E udo;, iu Hurrnuzachi" 
din Rdddiijl 10 sărbătorefte 
centenarul. Evenimentul- pa fl 
Inllniplnât prin citevo realizări 
deosebite : dezvelirea unul bust 
al lui Eudoriu Hurmuzachl (au
tor M'arius Butunoiuf fl a unei

do arid plastică, publicarea w 
nai monografii și a unul pliant 
festiv,. turnarea unei medalii și 
a unei insigne jubiliare ele. O 
șeiiuno de comunicări șllinf1/1 ce, 
excursii. în’ împrejurimi, tnlll- 

■ niri de-lucru ale foștilor eleni 
cu factori de conducere # oa
meni ai' muncii din , ara? — 
prevăzuta să aibă loc in iSptd- 
mlna dlntro 22—23 octombrie — 
o adunare festivă vor completa 
acest bogat, program, la a cărui 
reușită .— riu ne îndoim — Iți 
vor aduce.contribuita afli /oștii, 
cit și actualli.alavl n profesori 
al liceului. " Noi, tnci 
cum, le dorim succes.

Cine 
„seamănă"

întreprinderea de morărit ri I 
panificație din Bacău u primit 
do la baza do recepție Ivești 
(Galați) un vagon de griu. La 
descărcare s-a constatat că ■ 
griul conținea un procent tidl- | 
cat de Impurități. Șl aceasta 
pentru ■ că fusese încărcat in- | 
tr-un vagon necurățrt, in care 
se transportase ciment. Anun
țată, baza do recepție n trimis 
un delegat la fața locului, care

I
. ............................ .. 8

ți-a recunoscut vina. Șl cu aste, lî 
basta. înapoiat acasă, , delegatul | 

cruțat. După |

I

SJabawA. JJLAMjJ'WJkU.W tăVWiWHUj n uu«vaej.iu 
a lăsat pe rampa gării din Ba
cău Întreaga cantitate de grlu. 
Șl. bineînțeles că ploile șl In
temperiile nu l-au cruțat. După 
două săptărnlnl de zile, griul a 
Încolțit,, tor. 1.14 saci au. putre; 
zii complet. Acum rămlne de* 
văzul cine va culege „rondele0 
acestei 'neglijențe.

Io, Vlad, 
dictez!

a i'.J Cli H

filiala Zlmnl-. ar fi „un om cu merita" po 
----- . -----------  -------- _ .~.c!“br!a “1671 plan local,“lucru pe care 

Gr mu IiIcna ? .Dar acum s-a adresat responsabilului nu-1 contestăm, dar care nu
_ . .. .. . . ... poate fl Tn» nici un caz luat

in 'considerație ca argument 
serios In astfel de situații 
— n.n.). Favoritismul, „mo
tivat" sau hu, este la fel de 
dăunător vieții sociale șl 
străin principiilor ctlell și . același, document-do Înaltă 
echității noastre socialiste, valoaro subliniază datoria 

Șl mal grav este însă tap- tuturor comuniștilor de a 
lui că doi oameni cu func- acționa cu toată fermitatea 

'pentru'-a împiedica manl- 
ales do obște In fruntea el. testarea abuzului de putere, 
celălalt cu sarcini și obli- traficul de Influență. , 
gațll precise .in compari!• J ----- ■
meniul său de activitate - ____ ___________________
nu încălcat cn bună știință o dispariție contrară legii

fata e încadrată ta serviciu.
Lucrează la I.C.I.L. șl nu 
mal ore j«fi ' ’ " ..
Chestiunea __________

Interlocutorul nostru —_ ______ ,_________ _ _ „
Dumitru lacob, de In pune- răspunzător postului vacant. 
t_: j- ____„ • _• : • - ■ -? 1
forțelor dc muncă din ora- mitra a repartizat In postul 
șui Zimnicea. — se miră că vacant pe Grasu Elena, dar 
ne mal Interesăm de aceas- pe data de 3 noiembrie 1871

punctului de recrutare a 
__forțelor de muncă din ora-’

nici o pretenție, șui Zimnicea, tov. lacob 
este rezolvata— Dumitru, pentru a da ordin 

~ de repartiție unul cadru co
lul de recrutare-plnsare, a în aceeași zl Iov. lacob Du

respecte și să aplice legile 
țării, să acționeze in spiritul 
legallLățil socialiste, să nu, 
permită nimănui nesocoti
rea sau Indicarea legii", 
se spune In proiectul de 
Norme ate'ytețll șl muncii* 
corn uni-,-iilor, ale clicii șl e- 
chiiățli socialiste. Totodată,

orhitocfoniceProfiluri
noi In sîrdvochea cotate 

do scaun Tirgovijlo
Foto : 8. Cristian

lai are o răspundere 
solidari cu gestions-

angajează, trece sau. 
menține, In funcție de 
gestionar, o persoană 
care nu __
condițiile pentru ocu- 

, parca unei asemenea 
funcții : nu a luat 
măsurile necesare 
pentru constituirea ga
ranției (In acest caz, 
răspunderea este limi
tată la plafonul ga
ranție! neconstituite). ,

Răspunde, in subsi
diar, In limita valori! 
pagubei rămase neaco- 

‘pcrite.de autorul el 
direct, salariatul vino
vat.de:.angajarea, tre- -■ 
ceren Unei persoane riolă ln condițiile Legii " 
Intr-o funcție'de geș- n" 
tlonar ori In subordl- 
nea unul ; gestionar 
fără, avizul acestuia

PROGRAMUL UNITĂȚILOR COMERCIALE ' 
LA TlRGUL DE MOSTRE '

ne mal Interesăm de aceas- pe data de 3 noiembrie 1871 lui că doi oameni cu 
tă problemă. Dumnealui, ta (la distanță dc numai trei țll do răspundere — 
calitatea pa care o are, o zile) iov.. lacob Dumitru a ales de obște ta front 
socotește rezolvată, închisă, fost chemat dc tov. Petro- «ilătalt cu sarcini ș! 
la fel ca un dosar șnurolt vid Mlhal, președintele Co- gațll precise ta corn 
șl trimis la arhivă. Mal miletului executiv al Con-, 
mult, este dc părere că nu stilului popular Zimnicea, 
ore nici o'vină penlru cele 
intlmplate, Ihtruclt n-a fă- ca ■■
cut altceva declt si execu
te dispozițiile co l-au fost 
dale.

înainta de a vedea In ce 
constă șl cui aparține a- 
ceaslă dispoziție, o succintă 
punere in temă : .in august 
anul trecut, Elena Grasu, 
absolventă a liceului dlri 
Zlmnîcea, s-u adresat prln- 
tr-o "c8r6r6 pimdulul de re3- ' 
cruțare din localitate in ve
derea Încadrării !n serviciu. 
Devenind vacant un posț la 
filiala locală a Băncii Na
ționale, cererea petiționarei 
părea s5 întrunească condi
ții prielnice penlru o rezol
vare favorabilă. La 1 no
iembrie 1071, Elena Grasu 
prhnea de la D. lacob re
partiția po postul respectiv. 
S-a și prezentat Imediat ta <
serviciu, n venit a doua zl Lfu R
dimineața la program, dar... ’ H
nu i-a tost dat să lucreze 11
pre© mult. Ciieva ceasuri u
doar !' r
. „Deși om lucrat sub su- “
privegherea tovarășului di
rector ai.băncii și a casierei 
șefe șl dinții păreau mulțu
miți de mine — scrie E.G. 
imr-o scrisoare adresată re
dacției noastre — n:n fost 
rechemată. In punctul de re-, 
crutaro șl ml s-a retraa re
partiția. Am aliat, că s-ti e- 
mls o 
același post,___ _ ___-
te, care, după două zile, 
rindu,-l-se c— - 
Mă așteptam ™ ______

Un „caz mărunt 1

oii destule semnificații I

i

este Indiscutabilă : nu poa
ra te fl declt regretabil faptul 

că cele petrecute nu ca sor
ginte o măsură Ilegală a 
unui • activist, a .cărui 
veche experiență In munci 
do conducere ar fi putut 

■să constituie ■ o1 premisă 
pentru ? a prelnîlmpîna 
dc ta bun început posibili
tatea unei astfel 'de greșeli.' 
Aceasta dovedește, o dală 
mal mult, că exigența, spi-; 
ritul de răspundere, auto
controlul, fcrmitaii 
pilc anta șl respc"“ 
nil '

(urmare din pag. I)

,’J• (

■

? WBtLL'r i
de carne, tocană și iar to
cană I

Socotim .Inutil ■ să mal 
continuăm cu exemplifi
cările.' Dor, p, observație 
se desprinde de ta sine :' 
Înclinația -spre. trai ușor, 
^fârâ probleme" a direc
torilor și șefilor de loca- 

—- — tari ora o rezultantă dln- 
Indlffl- melral opusă scopului ali

mentației publice, In an- 
i jiujupn uc ciaiuiu, unn- ,samblul el. In perimetrul' 
ză do tepuro să fl cerut Întreprinderilor pomenite
șl tot nu; produceam o im- dd noi șl, mal ales, In ur.e-
presie mai puternică. La țc localuri subordonata lor:

șoare. Purlțoare și ciorbă 
drs carne, tocană ui iar to-

vfid bina că mtacărurile 
oferite de el riu nierg, nu

1V cilntițl pe poziție. Cit do 
ndtaei sini Încă rădăclnl-

___ 12 __; rudi
mentare 'aveam să na con
vingem tot la „înfrătirea1", 
Ne-om așezat Intr-o zi ,1a 
o masă.

— Cremă de legume - 
cerem noi privind .Ir.dlfc 

strimea. Zice „Vedeți, " re"t ,ri J*-™1® ,ga'1J-. , memației puDitcc, in an-
itol oferim mlncare nfitl- 1 ,^mPa de elafant' brtn‘ somblul el, In perimetrul'
tă, dar nu se vinde-. Ui- ’s '* " ' -----------
mit,’cheamă și pe direc
tor, să-1 arate fenomenul, 
cheamă merceologii, chea- ~ .--y..-—— —. ---■

•mă‘Inspectorii comerciali, i lmpreata; că chelnerului 1 
șl ia toți Ie arata, pe toți respirația. ------ - „ __
H convinge. Apoi consta- btițl, noi... legume... format In centre de
tare,a plutește .spre Dlrec- supe, nu prea... Noi mai trlbuțle a biuiurllo
țla comercială a Capita- ales-.

’ io.l, năvălește, In ultimă in- Tocana grasă ta sos de 
stanță, prin birourile ’ dl- j—»-'—- ■
recile! de specialitate a spună, wiuviui.
Ministerului Comerțului. mulul bătut In cule de dl- 

Dcmbhâtrațin cu ’ 'tocana rectorii al șefii ' locnluri- 
cea grasă șl cu?tsarmaua lor de alimentație publică
cea rămasă mal de mult Totuși, practic, cum apar odată penlru totdeauna,
prin galantarele frlgbrl- 5( rezistă asemenea ' sără- lipsesc controlorii, ln-
flce ale alimentației pu- ' cădoase; șabloane cullna- drumătoril ? Nu, in mei
blice ne-n fost prezentată re ? Am urmărit tatr-o dl- un caz. Localurile do con
ți nouă sub formă de-nou- mlncață aprovizionarea lo
iale (acrită) la restauran- catarilor
lui '„Înfrățirea'". în ziua 
aceea,-ca deoblcel, localul, __________ „
oferea po Întrecute ciorbă centrală de alimenta a 
dc perlșoare și bucăți do r * t> r 
carne Inotlnd ta bale de 
grăsime (tocăniță haidu
cească, de 1)

— Vedeți că nu se vin- ___ _
de ? — jubilă rcsponsabl- voie
Iul, prlvlndu-ne. ta albul ta —
ochilor. Abia dacă se con- pr<
sumă 3-10 farfurii pe zi. 
Dacă 1 Păi ce :n-aș face 
eu dacă s-ar vinde mal 
mult 1

— Ce-al face ?
— Aș pune bucătarul să 

gătească... 20 de porții I
Exact cum apredam mai 

Înainte : anchiloză gravă 
Oamenii aceștia. plătiți
special să răspundă de des- ____________ „
linele alimentației publice, pară plnă la obsesie peri- pildă, a reușit

diversificare a produselor 
culinare, rar lntllnliă in 
Capitulă și in țară — să 
schimbe loial raportul in
tre vlnzarea produselor de 
bucătărie și băuturi. 'Mal 
exact,' aici bilanțul Înca
sărilor este de 9 la 1 in 
favoarea mlncărurllo- ; 1»
„Bumbești”, raportul este 
de 6-7 la 1-;- în „Miorița" 
(LA.P.L. „Izvorul Rece"-) de 
3-6 la 1 ș.a.m.d.
'O scurtă recapitulare : 

dacă există suficiente or
ganisme comerciale de con
trol ți îndrumare, dacă In 
același timp există sufi
ciente localuri cu expe
riență șl renume, care, s-au 
desprins de mult din ano
nimat, ce-ar mai lipsi pen
tru atragerea spre „cen- 
tru“,n tuturor restauran
telor de cartier? Firește 
f.tat mal multe posibilitate, 
în primul rlnd dinamiza
rea factorilor de condu
cere șl control. în același 
timp poate ar fi necesar eă 
11 se reamintească direc
torilor, merceologilor, șe
filor de localuri aflate În
că In „cartierele mărgina
șe" ale comerțului că ali
mentația publică n-a fost 
organizată special pen
tru a oferi unora sau al
tora posturi ți salarii (și 
am mai zice no! posibili
tăți do ciubuc) ; alimenta
ția publică a fost organi
zată pentru public, iar di
rectorii, merceologii, șe
fii localurilor.sini la dis
poziția publicului. Se mai 
pune o întrebare : cum poți 
stă cit mai bine, mal efi
cient la dispoziția 'pu
blicului ? Dacă pe unii
forțele proprii nu-I pbi
ajuta să dea răspunsul cu
venit, n-ar Li rău să-1 gă
sească fădnd practică In 
orele libere, la restaurante
le unde nu lipsește expe
riența căutată.

ti sini pline de £ legume, . lo- maLmerg, dar rănita ne
calul lovit parei grav ~
de „anchiloză birocratică1' , ----- - — -

, dă pe la mese tot ce știe 'e practici
ol : tocană grort, de porc. mentare > aveam să

' Dacă omul refuză „wr- , ""Am 
ttmentul"1 po care l-a tot 

gustat" de zece ani În
coace, șeful localului tra- 

. go Imediat o. concluzie 
i”; ®tr.înfii'bă. " 'i'!;kk'Vp-iiht-f?"

schlmbe total raportul3' in
tre vlnzarea produselor de 

bf.......
exact,' aici bilanțul 
sărilor este de 9 lt

„Bumbeștl*, raportul ești 
de 6-7 In 1-;* la „Miorița'

B-6 la 1 ș.a.m.d.

nu dovedit că pot. Am P'J- 
tea oferi zeci de exemple.’

ș

I

l-a dat dlsțxjzlțta (Un- !
1 — n.n.) să anuli

care 
gală

il să dea o nouă repartiție exetiită
_lîj ? PlrVH ' fffcg;'8Ifrevn „„„p__R  F- -ra____ _________
tov. lacob Dumitru a și exe- să se Împotrivească ’ unei Ș perioare, dur cu o singurii 

i——saiit. •■ftnăiiurt arbitră- 1 n*
să '
încălcării le-

dar nu se vlnde“. Ui-

i

•Mal cu seamă clnd trage 
măsea (și acest lucru' se 
tlmplă desltil de des), Ion Vlad, 
gestionar--la cantrul de legume 
fi fructă intercooperatist nr. 15 
din piața centrală a C5mp!nel, 
simte trezindu-se in el apu
căturii. feudale. Nu vor clian- 
ții ’ să cumpere ardei piper
niciți, d numai frumoși; ca-n 
galantar ? Gestionarul le dd pe 
Ioc replica: „Io, io sini aici 
stdpln ! Io dictez și nu mai 
vind astăzi nimici" Sosește vre
un camion cu mar/<J tocmai de 
la Zimnicea ? Tot Vlad li pune 
la punct: „Plecați de aici, Că 
nu vă Iau marfa declt miinc ! 
Io dlciez“. După cum se vede, 
acest „gospodar1 de sine stătă
tor a toată unitatea CX.F. nr. 
15 din Cimpina Incd nu ștte nici 
de faptul-că dumnealui erte pus 
acolo să servească cumpărătorii, 
nici de», suzeranii săi (direcția 
comercială a consiliului popu
lar orăținesc). Ața siind lucru
rile, incllâm forurile de retori 
să treacă mai des -prin respec
tiva unitate și să ia măsurile 
rigoare. '

Rubricâ redactata do i 
Dumitru TIKCOB 
Gheorgbe DAVID 
și corespondenții „Scinteii

ten In a- 
area șl respectarea legii 

Jtrebute slăbite’3 nld o 
pă. ■ ,
Dor pe temeiul rcărul 

v 13 sroa H Ija Bl H H ra principiu, cărei norme de
I S R Fl H 0 H viață a acceptat D, lacob
' H H ța hWH li li El ®ă cricneMcă aplicarea
kt3 11 H a W H F-m acestei dispoziții ilegale ?

Oare și-a imoglnat că, sub. 
a rra «sta en ’ ’ 1 paravanul autorității celui
0; g»El 'ml ed a dat Indicația amintită,J
m ffl la10 Awl vn Puî°a' să-și-'ascundă pro- “
.ViBsaă&jyKmKt Pria vină? Nimeni șl nimic,

nu ne scutește do^rfispun- 
derea de a respecta cu slrlc-

'-tete1 legea, nld o Indicație 
de la un for superior nu 

Jlle- ’ legea. Prftnul dă o dlspo- poate substitui o lege SHu 
ezc zlțlo In vădita contradicție 0 măsură cu caracter legal I 

repartiția lui Grasu Elena cu legea, cel de-al doilea o Desigur, slntem obligați să 
șl să dea o nouă repartiție cxetiita orbește, fără iă Îndeplinim Întocmai dispu
tai rirvu Elena, ceea- ce schițeze măcar refuzul, fără , zlțllle organelor ierarhic su- 

«», KȚ.«.w>a_' J r-M . -o» • ™'..„ks 1 Hftr-1 aj»C3! O'

in situația creată asemenea' măsuri arbitra- ; condiție : acestea să, fie con- 
raj. . fără să protesteze forme legii /
Împotriva IncSlcărJl le- în această lumină sur-
galllățLi, așa cum era da- prinde șl poziția Comllciu- 
tor prin însăși funcția tab* Iul .executiv .al Consiliului 
lata de ce cazul in discuție,popular al județului Teleor- 

' cu tot caracterul său cir- n, - esre i_„
------- este de natură' răspundere jw 

te consecințele cob, anullndu-, —-------
, .w care j-o ■ aplicase „ po

SHe'burta dreptate' forul lu- 
dlrecțla județeană 

pentru probleme de muncă 
si ocrotiri șoclale. Așa. se 
face efl In Zlmniccn. ches
tiunea a ajuns sfi fie .soco
tita „închisă'’ șl proporțiile 
el adevărate. sâ nu Ue nld 
plnă astazl cu adevărat în
țelege.

Dinu POPESCU

CUlat' ___
pnn aceea că po același 
past erau doua repartiții, 
din dispoziția iov. Polrovlcl 
Mihul s-a organizat un con- 
curâ pentru ocuparea pos
tului, ta sediul Băncii de‘ 
Stat, Lillala Zlmnlcea, fără 
temei legal (EUbi. rus.), de
oarece postul de numărător 
de bani nu cere aceste con
diții de angajare..’."

Ne aflăm, evident. In fața 
unul act de. favoritism. Dar 
nu-asupra lui stăruim aid. 
nld asupra motivelor care 
au făcut să se anuleze.o rc-

o nouă .repartiție, pe 
și post, alte! sollcitan-- 
' ...... ' ‘ Vpă-

greu, a renunțat- 
im să fiu chema

tă din nou și să ml se redea 
repartiția. Dar n-a fost așa. 
După un concurs formal, a- 
mlnal de pe o zi po alta,; 
lot fără slujbă am rămas. 
Altcineva, a obținut ,?L de 
data; aceasta repari!țîa“.

în privința celor sesizate, 
răspunsul Comitetului Ju
dețean Tcdeorniaa al P.C.R. _____ ,___________
— căruia l-a fost trimisă partiție In favoarea alteia 
spre rezol 
respectivă' ■ 
dent- Cităm

cu tot căracteriil său cir- mttn, " care l-a absolvit de 
cumscrls. este de natură răspundere pe Dumitru la- 
să-șl situeze consecințele , .cob, anulîndu-1 .sancțiunea 
Intr-b zonă do mult i 
gravă rezonanță. Se știe ------ ■
doar șl documentele de tolar - 
partid au precizat cit r.e 
poale de clor, că nici o dis
poziție, indiferent din par
tea, cui ar veni, nu se poate 
abate nici cu,un milimetru 
de In litera și spiritul legii.
„Toți comuniștii, Indiferent 
de poziția pe care o ocupă 
in speletate. slnt obllguti să

presle mai puternică. <kluvauvu*»o wi,
auzul comenzii am . avut roiul acestui sector nu mal, 

' este de alimentație. Uni
tățile respective s-au traas

te te te dis
tribuție a băuturilor spir
toase. Dovada : In locnlu- 

.... , _____,rile vizitate dejnolfrapor-3 
grăsime! Asta votaj să tul Intre mlncarca Și bău-
spunfi. Conform progra- tarile vlnduto este de 10 :1’

’ "■ ta favoareâ băuturilor.
rectorii șl șefii - localuri- Te șl Întrebi : 1) Nu are 

dor do alimentație, publică. cine redresa acest raport, 
i Totuși, ? practic,, cum apar odată

căcioase; șabloane cullna- drumătorîl ? Nu, In « L' *—.'11---- - M'L-i * 11 „1 ■ ' - J ■»-?«* . zTro ■» n M ■-••sll'a».'«1^».. ... _ _ . p,-f!    —— „ .— j'.'
mlneață aprovizionarea lo- sum public stal controla- 

-țg cartier. Toți te, ta primul rlnd de

i Ia magazia

catarilor de cartier. Toți țe. In primul rlnd de pro-
■ responsabilii dau fuga dis- prill lor responsabili, de; 

de-dlmlneață Ia magazia merceologii I.A.P.L., do in- 
.. . spectorll .comerciali, do di-

'.A.P.ta, de per
sonalul T.A.P.L., de di
recția de specialitate a mu
nicipiului, de organele do 
control alo mlnlsterutar

i paranteză fiLnd spus, ; Atunci' se naște o altă
mausul respectiv n-a lip- Întrebare.: 2) Pot reuși

. .toți nceștl responsabili cu' 
alimentația publică să Îm
pingă lucrurile din punc
tul mort In care se află.

I.A.P.L. Acolo cer cu toții, rectorii I.A.P.L., de 
aproape ta cor, carne, rar- ■>■ * «> -<
ne și scmlpreparate din 
carne. Nimic de zis. Ali
mentația'publică are ne- --------
voie de , acest aliment. Și de resort.

jji wu.ua,u.ij reșpuvuy ..‘îi-a, 
sil șl nu' lipsește dlii res
taurante^ Nedumerirea În
cepe) insă la bucătăriile res-' 
taurantelor. în loc .ca din _______  ... ___ __ ___ _
carnea procurată'să'se rea- să pregătească pentru pu- 
llzeze sute de feluri, sute .bile localuri de allmenta-
de combinații eu legume, țle publică apreciate? Da,
responsabilii aleg calea cea i..............................
mai ușoară, cea mal sim- I ___ ____ __ ______ r__
plă (șl poate, pentru unii, Ne oprim Insă la cltevn 
cea mate„rontamlă"') : pre- Restaurantul ■ „Mtalon", do

. .......... - ■ț.i-L printr-o

niurlrl.ru
ZOCWd.de
Eu.atiu.de
%25e2%2580%2598pcrite.de
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a asigura 
condiții normale 
de lucru

SClNTEIA — joi31 august 1972

Ce cauze îl generează ?

Formalismul în 
inițierea șb orga
nizarea acestor 
schimburi;

ii

rawmswu.. .......... .nlclcru se ocupă mal mult de problc- 
, «nml'U

— trecut ta trol.Dar
- .. . - . ift respective,

astfel incit să se asigure o Iniervcn-,

,*GonSallzarea schimbuluijnv7ș’l ______ ______________________
tinderea schimbului III au un i, !n schimbul I, de transport pneumatic. în domeniul
.blno determina!, — șl anume : prtatr-o pentru schimburile II șl III — ni s-a întreținerii utilajelor, om trecut ia
bună organizare a producției șl. ». spus — generează rezultate bune in. reorganizarea echipelor respective,
muncii, încărcare* deplină a mașini- practică. astfel incit să sc asigure o Iniervcn-.
lor, aprovizionarea ritmică șl Judi- Ni) aflăm iot la uzina bucureștcană, țlc prompta In. toate schimburile. La 
cioata. » locurilor de muneă, forța de |n ncte3.i jj. dieva ore mai tir- 1 septembrie ii c., de pildă, va In-

!< “L zi” după lrxeperon programu- cepe să lucreze șl dispeceratul eher-hl t ut™? u f ® f0Il0î JCl hil de lucru In schimbul lli. Primul Rctlc, ceea ce va consiliul o etapă
la întregul lor potențial, Iar producția IK(pas, In secția de injecție. Două riia- Importanta In-reorganizarea nctlvliâ-
aisfă?. ■‘«51’™”,?®%: «■ .. .............. -..... - . .... .. ■
mai înalte. Procedlndu-sc in acest 
Ml. ta UZINA „RULMENTUL" DIN 

'BRAȘOV, buitapară. In acest an In
dicele de utilizare a capacităților de 
producție a ajuns la ffî,3 ta sută. Șl 
unul dintre' factorii, determlitanți fn

a a nllmonte locu- mestru al anului 1873, a’ unu!

— Una dintre ele staționează din 
cauza unei defecțiuni tehnice — ne 
explică maistrul de schimb,: Nlcotae 
Andrițolu — cealaltă din oaiizn lipsei 
raionului uscat. -

unui uui.rc uuaurn. uciermircu'ii in — »i< 
obținerea acestui. rezultat 11 contai- funcțiune? 
tule Îmbunătățirea coeficientului de 
schimburi. De ta 2.&1 cit s-.a realizat 
in prima lună n anului, coeficientul 
de schimburi s-n ridicat la 2,74 In 
luna iunie. Remarcabil este că, con
comitent cu generalizarea schimbu
rilor H șl iii, a-a perfecționai acti
vitatea de.programare a producție! ți 
Încărcare a mijloacelor tehnice, In 
concordanță cu sarcinile do plan șl 
angajamentele sporite ale uzine!, s-a 
extins acțiunea de poilsurvtac a 
mașinilor șl agregatelor, plita ta GJ 
ta sulă din parcul total ai întreprin
derii Inițiativa’ „Micronul, gramul șl 
secunda in slujba eficienței activității 
ieconomlee" a fdst orientată mai bine 
spre utilizarea deplină a timpului de 
lucru, pe ‘parcursul celor 24 de orc 
ale zilei de muncă, Indicele celui ofec-

ț!i da Întreținere a mijloacelor tch- 
"‘tilce.' ■ ' 1 ''..7,'.;.' ... ‘ r‘C

cauza unei defecțiuni tehnice — ne 
explică maistrul de schimb, Nlcolae £“?.
Andrițolu - cealaltă din cauza lipsei *“
raionului uscat. 1 organizarea producției In cele trei

, ' schimburi. însă aici punctul ncvral-
. “ iY07. Q tajxd. In scara aceasta, In ;gfc' ■ ii cdnșlllulc asistenta tehnici.

7 > . (Exceptlnd o secție de confecționat
lăzi, In rest, Iri celo 10 unități do In
dustrializare din cadrui combinatu
lui, lucrul este organizat numai in 
două schimburi, coeficientul de

— La prima, vom incerta să re
mediem noi defecțiunea, deși cel mai 
buni mecanici lucrează numai In 
schimbul I ; cealaltă va da producție 

\ t ..'•> . ...

ancheta economică
t

; melc de concepțle, . Îndrumare șl coh-
■ troi.1 Dar despre ce muncă de con

cepție poate fl vorba,', clod In fabri
cile de .cherestea slut'folosite tehno
logiile care erau utilizate cn 10—ÎS 
ani ta armă î Ne-a fost foarte greu 
să aflăm do ta directorul general un 
program -concrpt de îmbunătățire » 
aslștențci tehnice J a ținut insă să ne 
facă; o declarație ,de principiu j 
^talent de acord cu ne<®îș!tatea aria-) 

‘(etniei tehnice in tonte Seh£ml>uril®“. 
în: Intenția abdditecrlte combinatului, 
l:s viitor, asistența tehnică or’ puțea 
«ă'fie asigurată prin controale Inopi
nate Ale-ofițerului de. serviciu; sau'‘ 
win deptasarcă, după', nevoie-țî i) a’’ 
eadrelor .do' la'cdinbirjat ta ; urhtâțt.! 
Drâslgur, iui-'aceasta' este soluția du- 
rșbUA. ' menită aă rezolve. problema 
asistenței tchri!ce-!n: Kchlmburllc II și 
III. aii: de necesară bunel, desfășurări 
a activității productive. ’

Concluziile investigațiilor noastre 
(In special am insistat asupra men
talității unor factori. <lc, răspundere 
din Întreprinderi) stat limpezi :

O Generalizarea schimbului II, ta* 
Iroducere*’ șl extinderea ’ schimbatei 
III trebuie neapărat armate de mă- 

. suri, organizatorice — programare,’ 
, încărcare, aprovizionare .— . pentru . 

ca’ forța de mancă șl] tlmpnlrde.hi- ; 
era să fie folosite cn rândOmenie etj-

■ ‘ pertoore ; altfel,’MTjaJbngc la ropor-.. 
’tarea, doar în stae — uneori,' eronaSĂ: 
.--'itt unuț coeficient de schimburi. 
Îmbunătățit,’ tară ca acesta 5.1 ce con
cretizeze . In sporuri de. producție dl

d

mil ne dimineață, rind, probabil,- vom schimburi fiind de Ețimal 1,47. O ,,ra-
__ _______ ______ I______avea relonul uscat. ^:;\‘,C'‘!?I®^.j.dlQMl^-/ma|vate "-------------’ ’ ' 

lucru, pe‘parcursul celor 2<‘de ore în secția confecții, de asemenea, tâțH celor două —------ ---------
ale zilei de muncă, Indicele celui ofec- nu funcționează — tacă din schim- Iveală mari diferențe, afli la produc
tiv lucrat sporind de ta OT.2 la sutfi, bul II, de in ora 18 — o mașină de lia fizică, cil șl ta calitatea acesteia

• cit era amur trecut; la 07.1 la sută suflat foîlL Cauza?’ Ruperea unul 'nlr® schimburi. Asifcl. In ultimele crctizcze fa sporuri de producție dt
fa primul semestru al anului curent, lanț Remedierea nu go „poate face . fr,!'- luni, >0.ia sulă din producția do mal. mari, utile economiei naționale.

Colectivul întreprinderii noastre dedt n doua zl, deoarece nu are cine ‘ chereiCen nu a îndeplinit condițiile de fă,ft non geM muncitorii’-
nu consmeFu ca circa ce 6-a omsnui •-*- - v. • ■ utll Manaii/urLic ai 111 &u uura ncplnă acum constituie o limite maxi- du schimb. Șl așa. In flecare secție, condi tonftri. De asemenea, datori 4 Hngfl taașlnpdefine* .1 ni 
-■ . a ’.o-.’. V!;.-.-.;:.’. una-două mașini stăteau. Maistrul nercrtăril corespunzătoare și nedl-

rotarul? comitetului de’pi-tld Ion Constantin, de ta. secția de pre-. vu«rit corecte. In mtaț frecverX mul-
!.n c.Mîu!e _îf aSellerclG. d0’ v‘nU'0 i'“ut dB ’ .W3'™'

- Nu'Inloideătfaa aprovizionarea, ta^^tț’fnferioarB3^ b"-seîtciar!l0” ‘ - ----- ■ ■ ■ ■
spc-ctai pentru - schimbul III, ac J xțB(nr;.a/.M‘°2Inwnă~ift- Hm 

afășoară In bune condiții. Adesea it ca mi. ni tnefi 5—3 na- .restca s-nu Înregistrai ta schimbul II,

dîografle" mal atentă asupra activ !- 
I schimburi dă La

nu consideră că ceea ce s-a obținut să o efectueze și lipsesc șl piesele «îltota ?l a fast returna.fi pentru re- 
pină acum constituie-o .limita |maxl- I 
mă — nc-a șpus^tov. Vlreuțlu Aj>ol- 
zan, seere' .................

-al uzinei. ... «« ,......
nc! exista Încă rezec,-e care, puco in 43 spună : 
valoare, vor duce ta creșterea ren- - 
damentulut muncii in ioate cele 3 In specia 
schimburi. Mă refer, In primul rind, itenffijoar- 
In asigurarea unei mai bmre Intrețl- ovi,n*LL ra cu, vu nn.,< a—,,,wa
ned a mașinilor și uillajelor, ■ pentru ntonl din echipă, să transport male- 
ca acestea să nu stea nefoloslțe un rio primă din curte, de ta mare
timp prea, indidungot. în acest scop, distanță,,.ph:6 la Jocurile de muncă.

- ■ «■» * «_r» 1 # •ru'wi ă 1 re ravsrareJ re I Ivnmon rasțaa Ol — —X _>•» »• «I ’ j. A • .... —

' in sfera Intre- 
itltaja Apoh.Bp

la asigurarea unei mai bune Ir.treți- slnt obilgrit cn eu, cu încă 2—3 ,oa- 
r."! - ;! jilta.taîrr. -“ir.:’’
ca acestea ră nu stea teefolosile un rio primă d‘n curte, de ta 

-:-tl"„ .................... - . .
recent s-a’ trecut ta specializarea oa-

. manilor care lucrează 
ținerii, pe. grupe de utilaje. Apoi. ,b« 
ăâîgură o aprovizionare ritmică a. 
locurilor de muncă cu S.D.V.-urilc 

"necesare, fa schimburile II și III, 
muncitorii clștlgind un- timp prețios 
pantru producție.

Șl ta UZINA DE MASE PLASTICE 
DIN BUCUREȘTI coeficientul da 
schimburi lnrogtatreoză o cota ridi
cată : 2,28. După cum na rotata șe
fii! serviciului producția din uzină; 
ing. Nntalta Andriciuc?'toate jnățlnlie 
șl uUlejple sini încărcate ta lntroagR 
lor capacitate, dar eoefldontai de 
schimburi este numai de 2,28, dato
rită numărului ’ ridicat de mtiDdtori 
auxiliari caro lucrează fa Gchtaibui I. 
Am continuat dlicuțille și,cu aițl fac; 
tort de răsp-andere din uzină. Păreroâ 
generală: lucrurile evotucază mul- 
țumițor., . Modul de a se pregăti

V

;e destul S'rri;Ș1 aceasta răpește destul timp. Aluna 
clnd materialul depozitat In curte 
este umed, lucrurile se complică 
mult in procesul prelucrării.
.•’Aceste citcva neajunsuri (ș! rturint 
singurele)dovedesc că senllmuniul 
de aptomiilțamirc din partea unor 
factori do conducere ai azlnel ar tre
bui Bl fie mal ponderal. De altfel,. 
am discutat și cu Jnginerul-șcf al 
uzinei, țov. Radu Chico.’;!, care, tidop- 
(irw.1 o atitudine mal realistă, ne-a 
relatat t- >

— Este adevărat, în privința-apro- 
vizlonSrli locurilor de muncă și a in- 
Ircîlnerli utilajelor ta schimburile II 
și III elntem taci deficitari. Pantru 
înlăturarea acestor deficiențe, ne-em 
propus nlît reorganizarea unor flu
xuri tehnologice, cum or fi la secția 
de confecții — unde sa va trece de 
ta un flux vertical ta unul orizontal 
— dt șl daroa In funcțiune (lucrările 
slnt toarte avansate), In primul brt-

<Uri^ici)uaburfle.a-Ș ;ifl ttl 'să stea pe 
ry-i ............U -

producție, ih țimp ce lucrător!! de în
treținere slnt aglomjrâțr fa schimbai. ... .

- j a-- ideetanși-'-’" 
rea srfiunll In inlreaga Industrie pri
vind generalizare* schimburilor II șl 
JH, si se mai tacă doar planuri țșl 
nu că se aplice măsuri .’energice con
crete) pentru soluționarea deplină * 
neestei. 'probleme.". ■ • ț ?.. *»(v; ■ ț: .

|/A-jiuu i.u KHuuvui ii o Directorul general .iA ' CDLL. ;
vitregit complet do asialenta tehnică. Ptatra Neamț-nu cuhiiațte păru .'r.fi- ,

-fa producție este te* cația conducerii .nartkfaîdl potrivii"’ 
cile uuul efirela Inginerii șl tehnicienii au da*

tehnic (șeful sectorului) "ieste nevoii tehnică în schimburile II șl llî, i-

............. rariaîT -Este -•
inadmisibil ca. un secretar dc partid 
să se lamenteze !h fața deficien
telor, In ioc. să arttonezd. pentru 
Inifitanaren io.-. Și- dacă îsetori! de 
răspundere de la C.E.LI,. Ptatrn , 
Neamț nu nu râișJt s?ă înțeleagă înefi 
nocesltalea generalizării sstalmbdriior 
II șl Jlî, atunci cum se sfojiesc -să 
Intervină organele tocate do’pirUd, 
forul coordorjator din- tatatateru!-. de

Anchetă 'realizată de 
Nlcolae MOCANU 
Ion MANEA 
Adrian POPESCU

" -U ■

no spunea tovarfiaulrionn Tudor, ee- 
] crctarul organizației de partid de la 

seciond do ihdiMtrtallzarc ..Srintcta". 
Aceasta, pentru că schimbul lî este

întregul proces de____ r-j.n. „ .... . .
sal pe seama a doi maiefri. cile uuul efirela inginerii șl tehnicienii au (fa
in fiecare schimb, iar singurel cadru tarta să lucreze șl si acorde cxlrtenta
^„1,-»- ____ a___ .«..«a -.x.,.1» I«Lh!. K <*>«.1,3. rv «.? -

să-și Irosească (impui cu întocmirea ceșila urmînd’> fl numiți
a, tot felul de 'slttulii cerute, pe scop' prin ordin dl retro
aceeași ternă, de rite 1—3 servirii ale 
combinatului. Siltiația câta caracte
ristică tuturor sectoarelor dc indus
trializare. Nici unul din acestea nu 
este prevăzut declt cu 1—2 cadre teh
nica, majoritotca neavlnd pic! tehno
log!, deși aceștia- Fini IndfrponstaDjIi 
procesului de producțto.

Situația este Incredibilă. în timp ce 
unl(4|ile productive din sectorul Jln* 
dustriallzare, în rare cazuri, dispun 
de J—3 cadre tehnice, ta birourile 
combinalului lșl „desfășoară activita
tea" nu mal puțin de, 86 ingineri și 
lehnlelenJL Tovarășul 'Steîian Dulf. 
director general ai leombinatului, no 
rotata efi cei 80 de ingineri și tah-

resort î

ȘW1'""
4J

'■•ți
■ •' . ’

Cu echipa condusă de Victor Rus (fofo 1) am făcut cunoștință tn limp ce executa montajul panourilor mari la unul din blocurile din ansamblul 
da locuințe „Alexandru cel Bun" din lăți.’Obiectivele esențiale ole activității: costuri reduse, rapiditate. In imaginea cealaltă (foto 2), ing.

T. Troian controlează calitatea lucrărilor. Calificativul ? — „Foarte bine". Foto : 91. Andrccxca

SARCINILE LA EXPORTj
TîMlȘGABÂ (Corespondenți. „Wntal;*,.QezBr Ioan»).:V.- 

—'înlr-un număr do Întreprinderi timișorene, care;gl-au'" 
realizat și depășit substanțial: sarcinile de plan, pe'7 
luni și . angajamentele asumat® .ta «fatten riLei- <fe ,53 
August, au fost identificate noi posibilități'de. șporlre 
a livrărilor ta export. La uzina „Electromotor0, bună
oară, unde circa 60, la sută din producția de motoare ; 
electrice este destinată beneficiarilor din'străinătate și 
care pină acum și-a’ depășit snrcinilo fa acest’capitol.. z 
eu 3M(XM ici valută, au fost găsite resurse pentru • 

■ suplimentarea planului in export cu încă un milion Ici 
valută. Un Spor asemănător., au bot firii iă realizeze și. 
chlmlștU de'fa. uzina „Azur", care, comparativ .cu anul , 
trecut, au majorat volumul producției livrate fa export 
cu 10 fa sută. Do altfel, colectivul de aid aUiyrai ptaă •. 
acum,. In avans, beneficiarilor extend’ produsa chimleer .■ 
ta valoare de 2,5 milioane lefi valută. Prevederile oi 
angajamentele inițiata la export vor fi depășite plnfi la 
sflrșltul acestui an și do alte unități industriale. Intre' - 
care Fabrica do detergenți șl fabrica .de tricotaje ■: 
„1 Iunie". ’

■ ■ - c ’ - ~ ’
■ \ ■ / ;;7 ‘.

a 4
I I

îi

*

nta

o
,‘IS

uride-i responsabilul 
cu cafeluța?

Necesitatea asigură- ;
rii unui raport just portarii ta numărul 
intre numărul celor ce -celor ce lucrează dl- 
lucrcază' nemijlocit In . rect. In producție. Să 
producția materială și concretizăm. Intrcprin- 
numărul celor ocupați derea do Industrie ta
in activități tehnico- cală din Botoșani are 
administrative, lșl gă- 
sgște o fundamentată 
argumentare economi-

zătoarc, dacă Ie 
““rtfrâ ta r.- 

■ celor ce lucrează

concretizăm. Intreprin-

12,5 , ta tarla țl adminis
trativi! ta 100 de mun- 

' cltorl, In timp co între
cu In Ideca’ că bunu- prinderea de industrie 
rile materiale ®e fiu- locală Dorohol — nu-
resc nu In birouri, ci mai 0,0, deși profilul
direct ta mașină, In •
cecțil și sectoare do 
producție. Un recent 
sondaj, efectuat de co
rn tata economică a co
mitetului județean de 
partid, cu ajutorul di
recției teritoriale de 
control și revizie, In 
cltcva Întreprinderi 
fanoșănene a «cos ta 
iveală .că, pe alocuri, 
doi" muncesc, unul tru
dește, cu. evidența. 
Schemele lejere din 
unota- unități favori
zează menținerea unui 
personal cu mult peste ' 
nevoile reale alo con
ducerii- șl evidenței 
producției. Diferențele 
numerice de perso-

do producție. In cazu
rile menționate, este 
foarte asemănător. Do 
asemenea, ta industria 
laptelui, 1a flecare 
5—0 muncitori revine 
dto un ratartat teh- 
nlco-admlnistratJv, iar 
la Întreprinderea viei 
șl vinului raportul 
este de 2 ta unul (ta 
2 muncitori ~ un 
funcționar 1). Ce jus- 

■ tlficfirl, pot nduce 
conducerile, unităților 
respective? Așteptăm 
un ~ răspuns detailat. 
Mal'ales’ că dintre 
atlțl „administrativi" 
nu. se poate să nu se 
găsească unul care să 

_ __ ___ _ __ ____ scrie mal. caligrafic, 
nai tchnlco-adminla- Măcar așa să-l trecem
trntlv, de ta o in- pe un post produc-
trcprindra'e ta alta, tiv ! Doar dacă nu
de aceiași profil șl cu funcționa șl Înainte
aceleași condiții, tint ca responsabilul cu
de-a dreptul; surprln- cafoîuța™

De revelion, 
ora 24 trecute fix

1 /Modalitate eficienta fabrică aici) a realizat 
•’ 'el ecohbmlcdiiifă ’dil ‘a’ ’numai... ”■’« >’in
• îmbogăți înzestrarea planul anual.; _ unita-
> tehnică a înlreprlhde-
i rilor, auloutllarea a
i fost Îmbrățișată do
, toate colectivele unl-

tițllor Industriale din 
Județul Caraș-Sevecin.

' ’ In urma unor, evaluări 
exigente a poslbllltă-

1 ților interne de crea
ție tehnică, la Începu
tul anului fiecare uni
tate șl-a stabilit un 
plan In-acest domeniu. 

Ne aflăm acum la 
sfirailul. celui de-al 
treilea; trimestru da

> activitate din acest an
i — moment jMUrivit
, pentru un bilanț par-
, țlal. Cum s-au ’reali

zat planurile de' auto
dotară ? O'bună parte să trecem cu vederea

' dintre unități, printre slaba
1 care U.C.MALA.’ Boc- concepție
i șa, se află ta lnăl-Drept .care, menținln- 

'-Li abia ; j dn-ne^în notă, 
ncțlu--. J hăm ribare’ vor 
Sîfî

__ _  _ v________ a r - 
nu mal-este nevoie Bă 31 decembrie, ora

dintre unități,, prinl 
care U.C.M.M.A; B< 
șa, se află la 
țlmd. Altele- Insă 
au ' ^demarat” c 
nea. ĂșttelIrUzlnn

* ‘ strudonrc de^uJIIL,. 
din Reșița (credem câ

■ ■amintim" ce produse s®

2,1 la suta din 
unită- 

țilo din cndrul direc
ției județene de in
dustrie locală au rea
lizat 2,3 la sută, Între
prinderea județeană de 
construcțll-montaj — 
10,4 ta sută,’ tar între
prinderea de construe--- 
ții șl montaje metalur
gice — 14 ta sută.

Ața stlnd lucrurile; 
ne vine ta gfad o cu
noscută replică carifr 
gtallană pe care, după 
cum se vede, conduce
rile unităților aminti-- 
te au parafrazai-o 
foarte bine. Cotisem- 
nlnd preocupările U-- 
tenure ale celor in 
cauză, nu putem Insă
slaba activitate do

: do aici.
“P-îi 

fnfra-p 
vor fl re^1 

•' rpitanțeîf 
plnă Ia revelion, d

trecute fix?

de ploaie cu 
agrocalcar de Aleșd
întreprinderea de 

matcriâlo de construc
ții „Bihorul" din O- 
rndca are o mare ca
rieră de calcar ta 

, Aleșd,’De. aici se ex
pediază mal multe 

' produse cu rentâbUi-
ta(c diferită. Pe pri- 

1 mul ptan:al valorii
pe. tonă, șl- 'ded al 
'preocupăriio4, ’ Între
prinderii, se situează 
praful do cretă, după 3363 tone; 
care urmează, la rind, J 
fii end-pentru .șosele, opi 
țl, ,ta coadă ,de tot — rid— —

tal cnr, cu
’ practic

Numai
podzol ice 11 
lipsa. într

calcar, cu rezerv 
practic inepuizabili 
Numai pe terenuri! 
podzollce 11 se simte 
lipsa. întreprinderea 
amintită a livrat, lună 
de lună, cantități mal 
m!d declt cele plan!-] 
ficate, 'ajunglnd ca; 
ta iulie, do pildă, to
talul do ' agrocalcar 

it unităților n-cxj...-- -------- -- „
gricole să fie de abia 

Pentru 
luna august cele mai 
optimiste prevederi sso 
.Jdlcă ...ta nivelul a 

- 2 5®9 de tone. Deși 
conducerea Între
prinderii „Bihorul" 
oferă cantități mari 
do justificări. sute 
do unități* agricole! 

, persistă In a aștepta 
' amendamente cnlca-

■ roase. Le așteaptă, ca
■ po o ploaie do vară.

Dar, Inlrudt nu s-a 
mal pomenit ploaie 
cu agrocalcar, poate 
că totiișl forurile de 0 ana_.

a si-" 
a so

_,. _ ______ _ F.' co fină-J
nătațo are furnizarea sură Justificările ree-

1 tagrocalcarui. Anul a-
I ceata, întreprinderea
> trebuie să, livreze a-
i sriculțuril 23OO&9 tone
I de agrocalcar.. fndls-
. . pensabll pentru, co-
. ' rcctarea acidității te

renurilor • țpodzollce
’ care, In tara noastră,
1 Însumează mal multe •
' milioane de ■ "hectare.
i ȘI cum la flecare
I hectar stal , neresare
, cita’ ă-RI tone de ’a- .
. .grocalcnr pentru a resort vor face o t 

contribui ta ' mărirea liză mal serioasă ă 
recoltelor,,este lesne tuațlei — spre -

’ da Înțeles cită tasem- determina ta ces ... ___
> acestui' produs. Exis- pectlve conțin... apă
i ta munți șl dealuri de de ploaie.

sută planificat i 'Ministerul Industrie! Ușoare < 
----------------------------- — 40 la sută, comparativ cu 47, ta sută dt 'en ii 

nbmiel Forestiere șl Materialelor de Con- PjaniflcaL șl Mtajsterțil Indusiriei Chlihtee - ,<
BirucțJl și Ministerului Energiei Electr!- 81,10,*»«> ,a's de 71.1a sută plgnltlroț.. Or, ’1_—------- , este bine cujMicut că o expresie concludentă, h.

illzezo Integra! ’ sarcina de • 'eres- mensurabllă, a capacității de a asigura upnwluctlvltăfli munci! ”c!u toată eta- ,nfllta «flchm'.fi ta utilizarea po'.ențlnluiui
. productiva! fiecărei întreprinderi consta toc- 1

mal ta rcallzartia — pe seama eres lorii pro- 4J 
...silJU « ..(Huuruaaanv (,u,.«alcIv nllalc m8‘ 8ÎW’
In această alluațio, creșterea generală a tor- rui ac producție. r>_ t . -i

■ ■ .................. .. . Tot‘ta.scopul crețiaril mal susținuta'^ pru- : !i
ductlvltățli muncii, ta lunile caro au .mal ră- 
mas din acest an e necesar să,fie accenteate

_____ ____________ _ " ițele positive ale scăderii Indicelui de *•? 
a productivității muncii In Industrie este ab- fluctuație a muncitorilor, promovării unor '
solul obligatoriu ca In semestrul *1 doilea din norme de muncă Judicioase, științifice. Mat -
anul in curs să se obțină o creștere de 9,1 că analizele Întreprinse,, «lj? Ministerul ‘
la sută la acest Indicator principal a) pla- Munci! ara â,că nu pesta toi, jl.'nu ta tai
nului. Mote s’®u Înlăturat ur.ele deficiențe.țl !r.căl- <

Multiple slnt dl-ecțlllo do acțiune energică, ^ărl alo reglementarilor metodologice fn vi- 
concretă ta fiecare tatreprindere ol centrală, BMrc< cc,c“ «* ari! consecințe negative asupra
ta scopul renlizftril și dopășlril planului la consumului de manoperă pe produs, reopee-

* ... . .. ..... uv, asuprii creșteri!" productlvIUțll.mundL H
Asemenea neajunsuri : elaborarea și aplica- ț! 
rea fa unele locuri de’muncă a unor’norme •! 
largi, neexecutareă integrală Ja* ^operațiilor 
prevăzute ln proccsultehnologic,. evidenta <
necorcaptinzătoaro â timpului; efectiv • lucrat,< f( 
insuficienta preocupară pentru normarea ( 
muncitorilor salarizați ta regie și a persona- ■>. 
lulul tehnic, economic, ds altă specialitate șt ; 
administrativ afectează tacă nivelul produc- 
țlvitățll muncii In multe unital! economice. «,< 
Prin norme mobilizatoare, realiste, științific I 
fundamentale poale epori sistematic randa- i 
meniul fiecărui lucrător In cursul welor și 
zilei de muncă ! Norme caro să refleclo fidel ,, 
nivelul tehnic șl organizatoric al producției, 
să stimuleze ridicarea calificării muncitorilor, 
raționalizarea. consumului de, muncă, preve- ■? 
rilrea pierderilor care influențează Ineă’ nefa- <

- vorabil productivitatea muncii. < (
Pentru realizarea și depășirea planului de ' ț 

creștere a productivității muncii, ta semes- ;t| 
Irul II șl, ta ansamblu, pa anul 1672,, este . iț 
imperios nc-cesr.r ca factorii do răspundere ]<
■din Întreprinderi, centrale și ministere, orga- ,
nele șl organizațiile de partid să acționeze cu 
hotărirc ri exigență ta vederea utilizării mar ' 
bune a potențialului tehnic, a timpului de !u- 
eru și a forței de muncă. Aceste cerințe afc- ) 
tunle trebuie să focalizeze avtatul creator al :< 
Întrecerii socialiste, să stimuleze inițiativele, j( 
enorgllie și aforturile colectivelor din unitățile 3 
economice ta „bătălia" cu timpul, ta mur.ca 
de zl teu, zi pentru a Îndeplini mal ropede, 
mai bine șl in condiții de eficacitate opărită

(Urmare din pag. I)

ce, care, In semestrul I, nu âu reușit 
®ă raallzezd —
iore a ț.■ ...,- ■,■*.. ■ —-j* .... „
rllataa trebuie să se înțeleagă că. recupera
rea cit mal rapidă n restanțelor in acest do
meniu da Întreprinderile și centralele aflate 
l_ ——-"-“t:-, -z^.zzzz 
țel productive a muncii In Întreaga Indus
trie au o Însemnătate vitală pentru dezvol
tarea eficientă a producției. Calculele arata că 
pentru realizarea sarcinii anuale de creștere „ , D1
a produellvitalli nmnril In Inrtuvtrle e«ta ah. fluctuai 
solul obligato 
anul in curs să se obțină o 
ta șuii ta acest Indicator principal a] pta- , ; ... -- ri-vorn-iv;;.nulul. Utate â_au Înlăturat unele deficiențe.ți tacAl-

Multlple sini dl-ecțlllo do ncțlur.e energică, cftrl alo reglementarilor metodologice In vi
tă fn fiecare întreprindere șl centrală, Soare, ceea ce are consecințe negativa asupra

roa-soarețul au ajuns ta 
maturitate șl In celelalte 
județe, această importantă 
lucrare Inllrzle. Astfel, s-a 
recoltat doar Intre 1—4 ta 
sută ,ln județnle OU, Tnl- 
eca, Galați, Dolj.

Pentru urgentarea recol
tatului este necesară utili
zarea intensă a combinelor

șl la reducerea eficienței 
economico a grădinilor- de 
legume.

O dată: eu începerea re
coltării sfeclei de zahăr, 
porumbului, cartofilor, cu 
inșllozarea grabnică a mili
oane de tone do furaje se 
Impune cn organele agri- 

_ _____________________ _ colo, conducerile unităților 
„ Jesfășoare sub „Gloria" echipate cu dlspo- agricole socialiste ril orga-

prcocupfirilor pen- zitlvQ pentru acriasță cui- nlzeze judicios munca, a-
efectua la timp tură. Maximum de atenție co-dliwl prioritate _ ațelor

evitării deprecierilor, cali
tative mai ales acolo unde 
semințele au uu .grad, mai__ r___ -____________
mare de umiditate. în a- urmează să Re pregătite 
cest scop unele LA.S.-uri 
șl cooperative agricole li
vrează floarea-Boarelul 
direct la fabricile de ulei. 
Este o inițiativă bună caro 
duce ta evitarea pierderi
lor, contribuie ta înlătura
rea cheltuielilor do muncă 
prin manipulări supllmen,-

Reroîtarea
lui, sfeclei de zahăr, po
rumbului, cartofilor și al
tor culturi necesita 
mult dedt orica alta

florii-soare-
po-

mal 
__ i ab-T 

țlune In agricultură o pu- 
temȚcă mobilizare de mij
loace mecanice, de trans
port ‘ șl de forță de mun
că. întreaga activitate tre
buie să sa dt " 
semnul preocuj 
tru a efectua ta timp 
flecare lucrare, pentru evi
tarea oricăror pierderi de 
recoltă, punlndu-so ta adă
post de intemperii roadele 
mundl desfășurate pe par
cursul unui an. în legătură 
cu stadiul lucrărilor de se
zon, și cu problemele care 
trebuie rezolvate cu priori
tate, .lcrl, la ora 6 dimi
neața, Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare 

V1 „ ______î-—J
leleconferință ta care . î-ă„ --

asupra necesității tare; Inutile.; ; : ;l
H judicioase a lina dintre cele mnl lm- 

_ ;.”J portante lucrări agricole de 
tare ăl de pregătire sezon este recoltare» și 
Lnțărllor de toamnă transportul rapid al legw

se impune' să fie acordată lucrări de care depinde 
....... . .... evitarea pierderilor de re

coltă șl eliberarea mal de 
timpuriu a terenurilor care 

pentru însămințarea griu
lui. Așa cum s-a sublimat 
la itcleconfertața amintita, 
pregătirile pentru semăna
tul griului depind de măsu
rile ce se Iau pentru reccl- 
tarca și eliberarea terenu
lui de eallurile tirzli, 
fatruclt o mare parte din 
griu urmează să fler Insă- 
mfaint după porumb, floa- 
ren-șoarelul, cartofi etc.

șl Apelor a organizat o

Insistat i 
organizării . _____
muncii, astfel incit lucrările 
de recoltare 
a însămi ni. 
să se efectueze concomi
tent, in cel mal Scurt timp.

Pe primul plan al urgen
țelor se situează recoltare» 
florll-soarelui. Plnfi In ziua ... .. .. ,
de 28 august a. c. Intreprin- teta Ilfov, Ialomița, Teleor-
derile agricole de stat au man, Buzău șl altele. In a- .
strins recolta de pe 15 la ceste Județe este nevoie să gătMta slnt
sută din suprafața cultivată se repartizeze un număr Plnă ta zlw
cu nce.’i’.ta plantă, iar coo- suplimentar de brațe de a. c. In t|m
ratlvelo agricole do po 18 " ’

suta Do po suprafeta 
mal mari s-a recoltat in 
1«.C„ litativă a legumelor. Orice

iți _ zi da Lnllrziere duce la pa-
52 la gube irecuperabile., ta di

minuarea ^posibilităților da
aprovizionare a piețelor

transportul rapid al legu- griul și 
melor din elmp ta benefl- toamnă 
clari. în prezent, există 
mari cantități d'c ceapă, ar
de:, vinete șl alte legume tru a avea 11 
in elmp, Îndeosebi in judo- volte normal 
țele Dfov, Ialomița, Tcleor-

suta din suprafața cultivata se repartizeze un nui 
cu aceasta planta, iar coo- suplimentar de brațe

’Ivelo agricole de pe 18 munci ți mijloace de trans-
'1 port, si se faci iotul pen- 

---------- -i (ni a evita deprecierea ca-
llj'.e din județele Vraneea 
— 54 la sută. Mehedinți — 
53 ta sută. Ialomița — -- — 
sută, Brăila — 15 la, sută. 
Dar, deși lanurile do floa-

suta 
no
ma 1 

efcc-

Uzat nunta! pe 
din suprafață, 
cesar’ sfi ®e dl 
multe tractoare „ ___
luarea arăturilor, că se

• organizeze munca ta schim
buri prelungite sau ta două 
schimburi, condițiile clima
tice fiind extrem de favo
rabile pentru executarea 
acestei lucrări la nivelul 
calitativ corespunzător exi
gențelor agrotehnicii mo-

• dame, : ■
]Pen tru ; v Utoarea reco! ta 

de grin se Impune urgen
tarea livrărilor de îngrașă- 
mințe chimice șl utilizarea 
integrală a celor orga
nice ,’pe bază unul pro
gramJudicios. I'ină in ziua 
do 23 august a. c. au fost 
fertilitate numai 21 ta sută 
din suprafețele destinate 
culturii griului, cele rnal 
mari taUrzierl Inrogistrih- 
du-se In Județele Blstrița- 
Năsăad, Brașov, Harghita. 
Cluj, Saceava, unde aceas-

• tă! acțiune se află abia ia
- După cum este cunoscut, început
griul și celetalle culturi de ț., ace3te zile, ctad ta a- 

gncultură slnt de executat 
lucrări pe cit de complexe 
pe atlt de numeroasa, este 
necesar cn organele șl or
ganizațiile de partid, orga-

. Este 
dirijeze 
re la

W
.Js.S'J-

rr

______ se Inaămlnțează 
mal devreme ta zonele din 
centrul șl nordul țării pen
tru a avea timp să se dez-,

te normal plnă ta sosi- gaiumvnic uo pnmu, «ja-
rea timpului friguros. Dar ntt|e agricole aă acorde
tocmai ta aceste zone pre- sprijin puternic unităților 

tatlrz’.nte. ramase ta urmă, să înlăture 
-----  . ■??un de nnguri operativ deficiențele care 
a. c. ta timp ce ta coopo- apar, să facă lotul pentru
rativele agricole situate ta ca recoltarea fiecărei cul-
zonele din sudul șl veslul tur! să se efectueze ta timp
țării arăturile de vară au fț fâră pierderi, iar pregă-
fast^efectuate In proporție tlrUe pentru Insămințarca

griului să fie Încheiate ■ la 
un nivel cșlltatlv înalt

C. BORDEIANU

de &9 la șuti, In cele din 
centrul Transilvaniei și 
nordul Moldova! aceasta 
'importantă lucrare s-a ren

productivitatea muncii. Conducerile unități
lor, colectivele de oameni al muncii ic cu
nosc prea bine șl, dacă la reamintim, pornim 
de ta corelația ce exlsH Intru îndeplinire* 
exemplară » sarcinii de creștera » producti
vității muncii șl înfăptuire» mai devreme. In 
condiții de eficiență sporlU. allt a planului pe 
acest an, di și a planului cincinal. Este lesne 
de Ințelea efi îndeplinirea angajamentelor 
asumate, In acest sens, In .întrecerea socia
lista depinde In maro mflwirfi de creșterea 
susținuta a productivității muncii. Conducerea 
partidului a subliniat că oforturilo depuse In 
acest scop nu trebuie ita fio de natura fizică, 
d. In primul rind, de concepție, de organi
zare, de raționalizare. în asemenea condiții 
se cer grabnic lichidate nealunsurilo in apro
vizionarea teimicn-matertata. In organizarea 
producției și amuncll defecțiunile tehnice Im 
funcționarea unor utilaje șl Instalații, pier- ■ 
derile de timp productiv, InUrzicrlle In atin
gerea parametrilor proiectați ta unele obiec
tive — fără de care productivitatea munci! 
nu poate crește In ritmuri superioare.

Aceeași deosebită atenție trebuie acordată 
realizării — In toate întreprinderile și cen
tralele — ta proporției planificate privind spo
rul producției globale Industriale ce trebuie 
obținut pe seama creșterii produeilvitățU 
muncii. Fiindcă șl In acest domeniu, cu toate 
rezultatele pozitive Înregistrate, situația nu 
este pretutindeni corespunzătoare. în primul 
semestru, Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentaro și Apelor a realizat prin creșterea- 
productivității muncii numai 23 la cută din 
sporul producției industriale, față de 62 la sarcinile actualului cincinaL

"h - 7"

icuhlinucegai
r Conducerea coo pe- 
i ratlvci agricole: din

Spinenl, județul I Iași, 
ar trebui să fie preo- 

' pupată, Intre’ altele,
1 do organizarea tucră-
' rllor . pentru balota-
i rea și slrlngcrva pa-
i icîor do pe terenurile
, po caro, cd multe

săptămlr.i ' In urmă, 
,r—I -J-1--

' de grip. Ar trebui să
sn ocupe, dar —• 
ae ocupă. Lăsate in 
voia «oartel și a ploi
lor, man canWJ da

' v

630 hectare
te. întruclt 
dezolant al __ _
do la Spinenl nu este 
singular, ci se poate 
Intllnl po suprafețe 
mii mari sau mai'
mici și ta cooperati
vele agricole din
Gropnlța, Lespezi șl 

-----  —„—, altele, or fl cit se poa- 
mai undutau tanurllo te do binevenită In

tervenția, holfiritfi aî 
direcției 'generale ju- 

, dețene a agriculturii.
Nu de alta, dar parcă 

, Ia iarnă vom mai auri 
refrenul cunoscut ; 
„N-avem palo de aș- 

; ternut . pentru anima-;
laț n-avem destul gu
noi do grajd pontau; 
fertilizarea pămlntu- 
lul". Este Insă un re
fren prea vechi, care 
a prins el însuși mu
cegai.

O fi vorba de „pro
duse secundare", așa 
cum slnt considerate 
palele, dar ele repre
zintă valori care, sub 
nici un motiv, nu tre- < 
bule risipite.

prevăzu- 
aspeciul 
cimpulul

(n.u
vota «oartci și a ploi
lor, man canliteU da , 
pale »-au degradat, 
iar o parte au mu
cegăit po el mp. Șl 
cum, nimănui nu-i 
este' de folos ...mu
cegaiul de ' Spincni, 
singura soiuUo este 
ca terenul să fie

‘ grabnic eliberat, far 
paiele 34 servească 
soț-torului zootehnic 
sau altor cerințe. Este 
"o treabă cu atlt mal 
urgentă cu dt tere
nurile fiind pină acum 
ocupate, s-au executat 
arături pe mai puțin 
da un sfert din

returna.fi
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La ordinea zilei,

"■opereta ■ j
OHen&ach. ‘

forr 
ca-

s-au 
s-au

■Oii

?‘aÎ‘ 
yj;

o întreagă o- 
4 ani de zile 1 
do-atace.cu o 
de exagerare, 
că -. din punct

perile :’ mal tainice ale ju
riul? creator de mare dis
tincție' dar. In același

românul 4 Tiu. 
nostru, ■ cu un

cărți nu s-a desfășurat In' rele mal 
bune condiții ele. fi

Zilele care au mal rămas plnă la 
deschiderea cursurilor se; cuvin in
tens folosite de către factorii de

■ 011

se încheie noul

și mal puțin bune. Dintre 
col trei fiorctișil partici
pării! la proba Individuală,

al ’dăsIcUdr- , ■
totodată, explorlnd’ timp, de discretă modes- ». --jjv;

CRONICA literară

•!.» i ■' Az . H■iJ.U.’J
Florlca D1NULESCU

înțelege

TELESPECTATOR 

LA OLIMPIADĂ

PAGINA 4 SClNTEIA joi 31 august 1972

(Urmare din pag; I)

în flecare an, pentru elevii din 
toate clasele șl de la toate tipurile 
da școli alnt pregătite sute de ma
nuale in milioane de exemplare. Pen
tru noul an de studii 1072—1073," 
Editura didactică și pedagogică a 
elaborat aproape 708 de titluri. In 
circa ■ 20 milioane do exemplare. 
Multe dintre acestea sint lucrări 
noi, adecvate.cerințelor de-moderni
zare a procesului Insiructiv-educa
tiv. de realizare-n unei mal slrlrne 
corelări a studiului teoretic cu as
pectele practice ale construcției so
cialiste din patria noastră ; altele 
slnt substanțial revăzute șl orientate 
In aceste direcții.,

Dacă elaborarea șl tipărirea aces
tui impresionant volum do carte șco
lară Implică efor
turi susținute și 
un înalt grad de 
răspundere ' ‘
partea editurii șl ■ 
tipografiilor, nu 
mal puțin serioa
să și responsabi
lă este și opera
ția de difuzare a 
manualelor, grija 
ca ele să ajungă 
Ia timp In toate școlile. Incit din pri
ma zi do cursuri elevii să-și poală 
Începe normal activitatea. După cum 
se știe, elevii primesc gratuit manua
lele prin intermediul școlilor, cu ex
cepția celor de la lnvflțflmlnlul seral 
și fără frecvență care și le pot procu
ra din librărlL Cum se’ prezintă si
tuația difuzării spre școli a manua
lelor acum, cind ne mal despart mai 
puțin de două sâptămlnl de data 
Începerii cursurilor 7 , "

Dlnir-un raid Întreprins de cores
pondenții noștri In Județele Sibiu, 
Ialomița. Cluj, Vaslui, rezultă că. in 
comparație cu nlțl ani, difuzarea ma
nualelor școlare s-a făcut In condiții 
mal bune. La Cluj, de exemplu, ma
rea majoritate a școlilor slnt in po

Zoologia pentru clasa a Vl-a, Geogra
fia pentru clasa a Vli-u, Electrpteb- 
nlcâ pentru clasa â X-a, cltcva ma
nuale destinate elevilor liceului do 
cultură generală, cărți școlare;in 
limba română și in limbile națloha- 
lltațilo- conlocuitoare etc); Nu e 
greu de înțeles că sosirea cu întlrzle- 
re a unor seturi de manuale, fie ele 
chiar In număr reslrlrts, presupune 
eforturi suplimentare din partea uni
tăților de difuzare, a școlilor care 
trebuie să se ingrijeașcă din' nou de 
ridicarea de la bazele de recepție a 
coletelor ce le slnt destinate, r 

Unde- se află aceste manuale „ab
sente* din circuitul difuzării 7 Unele 
dintre ele" pe drumul, dintre diferita 
depozite și centrele do dlfusarc. Al

tele— circa 38 de 
titluri — se mai 
află Încă în tipo
grafii. ' ' ' '
dorea . 
că „13 
brie" din 
rețtl, do 
piu, care 
trecuțl se 
fruntea 
de tipărire a.ma- 

nualelor școlare, acum este in întinde
re cu realizarea citorva titluri ; tot ast
fel la Combinatul poligrafic,„Casa 
Sclntell” slnt Încă de lichidat Im
portante restanțe de tiraj la 
unele manuale șl se află in Intlr- 
zlerc față de grafic lucrul Ia circa 
10 cărți școlare din producția curentă. 
După cum se vede, angajamentul luai 
de Editura didactică .și pedagogică și 
de Centrala poligrafică, la Începutul 
lunii iulie (consemnat In articolul 
„Preocupări pentru editarea la timp 
a manualelor școlare”, publicat în 
ziarul noslfu), n-a fost In întregime 
onorat ; nu s-a ‘ lucrat cu operativi
tatea necesară pentru ca toate, ma
nualele să poată-fi trimise ’dln (tlmp 

__  . . __  . , ____  r _ școlilor, ; cooperarea; tatre'tipografii 
sesla cărților. Atenție deosebită so pentru executarea in comun n unor 
acordă aprovizionării cu manualele j _ '—1
necesare a școlilor din satele județu
lui ; . IJECOOF a Asigurat mijloace 
de transport , speciale șl, pe baza 
unul grafic,, expediază manualele la /. .bul„ .jwwm» „„
destinație. Pentru elevii cursurilor răspundere — editură, tipografii, uni- 

lăți de difuzare — pentru ca tonic;, 
manualele restante să ajungă grab-

■ rilc in' școlile cărora le slnt destina
ta. Se Impun măsuri energice pentru' 
urgentarea procesului de tipărire și 
urmărirea sistematică, a realizării 
manualelor restante, pentru difuzarea 
operativă; spre școli; pe măsura so
sirii in bazele de recepție și depo
zite. a -ultimelor " seturi de cărți 
școlare. Prima zi de școală sfl-l gă
sească pe elevi In posesia tuturor căr
ților du care nu 1nev.oJa,pentru1(Q te-- 
melnlcă pregătire.

t-- i

destinație. ;_____ ,___________ _
serale, In oraș a fost specializată să 
difuzeze manualele respective Libră
ria nr. 7. A fost Încheiată in linii 
generale difuzarea- cărților școlnte șl 
în județul Vaslui. La Sibiu, pe baza 
graficelor Întocmite încă din luna 
mal, de inspectoratul școlar Împreu
nă cu C.LD.C. șl GJ.CC., manualele' 
au pornit spre școli de la 1 august, 
borurile de învățămînt controllnd sis
tematic desfășurarea acțiunii, aflată 
acum pa sIlrșiteL

In județele amintite, ca de altfel șl 
In alta părți ale țârii, se .semnalează 
Insă șl o situație anormală : din n>- 
letcle cu cărți școlara (lipsesc unele 
Ullurl (Botanica pentru dâsa a V-ti

Intreprln- 
pollgrali- 

Decem- 
■ Bucu- 
exerh- 

In anii 
ofta In 
acțiunii

Impune 'revederea planurilor-, de'lri- 
vățămlnt și ta programelor școlii prp- 
ferionale. Aceasta «- putea crea con
dițiile policalificării ulterioare n ll- 
nerilor absplvenți șl. In perspectivă, 
a pollspecLaliZăril lor. In acest scop, 
cred' că Ministerul Muncii, in colabo
rare cu Ministerul Educației .șl Invă- 
țămintnlul șl cu ministerele tutelare 
defșcoU profesionale, ar trebui, să 
elaboreze llsia meserlllor Înrudite sau 
a grupelor de meserii cu profile mal 
largi, in care/să șe pregătească elevii 
in școala -profesională sau prin 
cursuri de gradul I și II lă Intre- 
prlnderL 
pregătirii 
strungar 
lărgii cu

' celorlalte 
ctdpril

’ morțezdr-găuritork
cu; cele ale lucrărilor complexe, del 
minerit , din" subteran ; al zidarului-' 
roșar — cu cele de tencultor, mozai
car, fatanțar, montelor .prefabricate, ■ 
betonls-t ; al dulgherului — cu cele 
aJe’TlmplațuJul de binale' ș. a.

Apoi, nu ar-fi lipsit do. iniercs ca 
muncitorii calificați din producție să 
albă la dispoziție o liste a meseriilor ■ 
spre care se pot'îndrepta pentru lăr
girea prcgăilrll lor profesionale, por- 
'nindu-se, bineînțeles, de la. Ideea că 
policallficares se poate realiza Ia me
serii complexe., Modalitățile de poli
calificare a ■muncitorilor din produc
ție ar putea fi, după caz, cursuri eu 
participare" In, producție sau cursuri 
cu.,'scoatere de la locul*de muncă, po 
timp limitat, pentru însușirea cunoș
tințelor teoretice ale meseriei înru
dite — cunoștințe predate chiar de 
Inginerii șț tehnicienii întreprinderii 
respective-— urnilrtd ca deprinderile 
practice Bă 'se doblndească la locul 
do muncă, cu sprijinul șl sub îndru
marea șefilor-de dchlpă’șLn maistru
lui de atelier.

După absolvirea cursului ’ de cali
ficare In noua meserie; muncitorului 
1 se vor .repartiza, desigur, lucrări 
corespunzătoare noii pregătiri și 1 
sa vor acorda stimulente 'materiale 
șt morale. Socotese că stimulentele 
rnatârlale ar putea consta In.reduce-, 
rea. perioadei de- încadrare la o 
treaptă de salarizare, superioară, cit 
șl, in acordarea unei trepte de sa
larizare’ lri pluș pentru, lucrările e- 
fectuate In meseria obținută prlnpOî 

. Ucallficsre. urmînd ca sumele nece
sare să( se asigure din economiile 
realizate la fondul de salarii al u- 
n'tățli unde,’prin policalificare, pro
ductivitatea muncii crește,' Iar nu
mărul de salarlnțl se reduce.

•în fine, pentru Imbunătățlren pre- 
_ gățlrll profesionale a cadrelor cu , 
pregătire medie de specialitate .(teh
nicieni, maiștri; ș.a.) s-ar putea pro
ceda similar ca șl pentru muncitorii 
calificați. Pe scurt, șl in acest caz, 
Minlslrtsil Educației și învățămlnto- 
lul, In colaborare cu Ministerul Mun- 

. cil șl titularii de plan, ar urma -ute- 
revaîte nomenclatoarele specialităților 
școlilor «are pregătesc asemenea ca
dre șl să Intoemeașci lista specia
lităților In care se poate realiza, po
licalificarea . pentru adaptarea pregă
tirii cadrelor respective la cerințele 
locului de muncă.

Organizarea’ rațională n .fluxului 
tehnologic, amplasarea, jisdlcloaxă a 

| mașlnllpri șt -agregatelor ; țț; .CTearpjaț'

Pe această cale, , profilul 
profesionale a actualului 
In metale, de pildă, ar fi 
cunoștințele, complexe ale 

meserii, din domeniul aș- 
mclalelor (frezor, rabotor- 

al mlneruldi -

lari a fost o-zi in care au 
avut loc Întreceri la nu mai 
puțin de 14 sftorturi 

; decernat medalii și 
imprimat cu miile fotogra
fii ale Învingătorilor. Ni
mic insă nu se poate 

, compara plnă Intprezcnt cu 
succesul pe care'II înregis
trează nalațla. Aici, de față, 
e mal ușor să înțelegi pen
tru ce nalațla are o pon
dere utlt de importantă la 
Jocuri — 33 probe — șl că 

■ H slnt repartizate nu mal 
puțin de 144 medalii !

„Eroul olimpic” este în
truchipat de Mark Spitz, 
despre care se spune, în 
cercurile specialiștilor și In 
cele gazetărești, că se si
tuează Înaintea rivalilor săi, 
prin performanțele ce le 
obține, cil„‘ 
llmpiadâ de 
Poate, avem 
mică notă 
cert e Insă 
de vedere al popularității, 
judecind după impresia a- 
supra publicului sau a spa

tului ’■
ziarele 
străine, 
neatins.
dștiga 

, făcut -
a pleca de la Mtinchen cu 
7 medalii de nur 1 — totuși 
nimeni la aceste Jocuri nu 
11 va mai putea egala ca 
număr de titluri olimpice. 
Iar, din acest punct de ve
dere, Miația a șl clștlgat 
un punct in întrecerea sa 
cu atletismul.

Printre picături, om pri
vit probele de Înot pe mi
cile ecrane de la subccntrul 
de presă de la „Messege- 
lfindn”. M-am aflat iarăși 
acolo, intii, fiindcă trebu
rile de la turneul de lupte 
libere încep să se precipite, 
apoi, datorită faptului că In 
două din sălile complexului 
expozlțlonal nu început 
disputele pe planșe ale seri-, 
merilor.

în primul rlnd, despre

;,libere”. Dintre reprezen
tanții noștri la cele zece 
categorii, au căzut unul 
după altui, prin penalizări 
de 6 puncte negative, Du
mitru Nlcolae, Ludovic 
Ambruș. Petre Poalelungl, 
Ion-Marton. Cine,va urma 
la rlnd ? întrebarea trebuie 
să ne-o punem, din cauză 
că echipa noastră, deși va
loroasă In ansamblu; n-nre 
totuși ași de tipul iui 
Gheorghe Berceanu, despre

tent. 52 kg), șl’ el printre cu florete șLfiâb!!. Pe scurt, 
ultimii șase cbmitetitorl, cu veșlJle slnt șl foarte bune 
numai im punct și Jumă
tate penalizare; în ■ ca
zul unei conjuncturi panți la proba individuală, 
potrivite, Ion Arapu (cai. numai Mlhai Tiu a Intrat,In 
48 kg.) poate, urca pinâ pe 
locul nl patrulea, lor Panait

' Enache. (cai. 108 kg. — vic
torios prin descalifteare — 
penalizat cu un singur 
punct I) se află șl el- printre 
ultimii .șase luptători al ca
tegoriei sale: în poziții’

pe care îl acordă 
vest-germane șl 

Mark Spitz este de 
Nu știu dacă el va 

pariul pe care l-a 
- șl anume : de

® 33 de probe - 144 de medalii! ® A- 
vansul Incredibil al lui Mark Spitz... 
O De la nata|ie, ...la lupte și scrima ® 

V. lorga și P. Cernâu au șanse la cîte o 

medalie ® Dintre sabrerii noștri - doar 
Budahazl merge bine © Mihai Țiu - 

locul 4 la floreta

finală, la capătul unei curse 
cu adevărat extraordinare 
?-Intre „lamele” rivalilor, 
n semifinale Țiu a avut o 

excelentă comportare, reall
zind trei victorii : 5—4 la 
fostul campion mondial Fr. 
Wessel’ (ILP.G.)-șl la fran
cezul B. Talvard și 5—2 In 
fața sovieticului VL Deni
sov.

Aseară, lupta pentru titlu 
a -rtniM s-o dispute .. șase 
fîoretișli : francezul Noel, 
polonezii Vajdn șl Dobro- 
volskl, sovieticei ' Denisov, 
maghiarul Komutl, și, _1»I- 
nelnțcles, 
Sportivul 
calm șl o precizie exem
plare, n realizat mal Intii 
victorii In Noel 0—4), șt la 
Dobrovolskl (3—1) 
cale din

care să fi oproape convins 
că vor intra in finala celor 
trei luptători ale fiecărei 
categorii. Care e hi acest 
moment situația reprezen
tanților noștri ? Unii dintre 
el nu de pe acum certitu
dinea de a se clasa pe unul 
dintre primele șase locuri. 
Clțiva au chiar șanse șl mal 
bune, in condițiile unor 
conjuncturi prielnice. Cel 
mal avantajat ral se pore 
Vaslle lorga (cat. 82 kg) 
care, obțlnind ultimele două 
victorii prin descalificarea 
adversarilor, n-a moi pri
mit nici o penalizare șl a 
intrat, cu un singur punct 
negativ, In rlndurlle celor 
șase sportivi rămași In 
concurs. O poziție asemă
nătoare ara Petre Cernău

J't-, zip

complicate slnt, la categoria 
62 kg.. Petre Coman (de 
fapt s-a complicat singur, 
pleralnd la puncte, aproape 
inexplicabil, meciul cu bul
garul Klrstev). și, la cat. 
peste IOT kg., Ștefan Stln- 
gu. Oricum, chiar înaintea 
dcznodămlnSului turneului 
de „libere”, pot afirma că 
reprezentanții noștri nu 
s-au făcut de rușine, el iup- 
tind corect, cu pricepere și 
cu foarte multă ambiție.

Vă informam ta început 
că In două din sălile de la 
„Messegelănde” — una fiind 
aceea păgubită de incendiul 
despre caro ați citit In ziare 
cu vreo lună IhaLnlea Jocu
rilor — s-au urcat pe plan
șe mușche tarii .Înarmați*

., . _ . , jtrft
urmă Insă, el a 

ocupat locul al patrulea.
La sabie, Dan Irim'.duc, 

loslf Budahazl șl Constan
tin Nlcolae nu trecut de 
primul tur. în continuare 
insă; pentru semifinale s-a 
calificai doar loslf Bucla- 
hazi, care astăzi, joi; va in- 
cerca- să obțină dreptul de 
a lupta In finala probei. 
Nădăjduiesc ca de la scri
mă să vă transmit șl alte 
vești dintre cele foarte bu
ne, atlt in întrecerile pe e- 
chipe, cit mal ales odată cu 
intrarea In scenă a floretls- 
lelor românce. Trebuie să 
vă spun, nu ca o simplă in
formație de culise, ci după 
opinia a șapte conducători 
de loturi, că echipelor fe
minine ale Franței, U.R.S.S. 
și României, 11 se anticipea
ză „accesul” sigur pe po
diumul olimpic. Ar râmtne 
doar-- p-o re trepte. Să jnu 
ne grăbim lrwA cu „pro
nosticurile exacte".

Valeria M1RONESCU

Ziua a IV-a

de vară.

PHOGBASIUI, I
Deschiderea cmlslunlL Telex, 
nomănla In lume.
Prietenii Iul Așchiuță.
Cura de limba franceză. 
Jocurile Olimpice de vară.

is(» Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-amlBză. Jocurile Oilnipi- 
ee de vară — 1(72.
Emisiune In limba maghiară. 
1C01 de seri.
Telejurnal.
Tinerii despre el înșiși. 
Pagini de umor i 
in epoca de piatră

S1A5 Selection! , 
„ „Ohoutleuri*
E.OT ,41 de oro”. 
sa,n. Jocurile Olimpice 4.4

"pnOGBAMUL H
S8.OT Concert simfonic. In pro- > 

gram : Concertul nr. l in no!’ 
minor peniru pian și orches
tră de Felix Mendelsohn 
Barlho'.dy. ,

51,03 Agenda.
51,jo Desen animat
51,83 DucurețUul necunoscut •
Î1,D Cărți ș! idei. Ediție specială : 

Cel de-al 7-!ea Congres Inter
național de', ostatică Bucu
rești 1672.

85,10 Film serial pentru tinerei : 
„Cei trei mușchetari” (episo
dul V). ” '***

cadrului adecvat pregătirii’ complexe 
| și^șnultflatcrale a munciiorilbcJJ07y.țșți> 
determina 'ca policalificarea muncito
rilor șl tehnicienilor să devină; ' 
rha preponderentă a pregătirii 
lirelor de bază din producție.

Tn conduzlo, se ‘ poate spune_ ;ca:
policalificarea, pe (linsă o .mâl .bună 
utilizare' curentă' și de perspectivă a 
forței de muncă, este un mijloc 
eficace, la Indemina fiecărei între
prinderi, de a realiza pu același sau 
chiar cu tin, număr mal mic de oa
meni— InslLmal. bine pregătiți pro
fesional — un volum sporit-de pro
duse, de calitate superioară și la' un 
preț .de cost mal redus. Cu’'alto cu
vinte, 'policalificarea Migurft condiții 
pentru îndeplinirea exemplară n in
dicatorilor tehnico-eoonomlcl al pla
nului de, stat și. concomitent, asigu
ră creșterea cjșilgulul'' muncitorilor șl 
tehnicienilor din producție, contri
buind la ridicarea nivelului de trai 
al-celor ce muncesc., ,

....... ....... W,r- ; 7®,

ULțmnw
NATAT1E. • 4X108 m Liber-femei : 1. — ȘHLA. 

3'53'T9ilOiO -“'nou record-litondlaF sil Olimpic; 2. — IUD.G. 
STiS’-AB/lOO; 3. — ILF.G. 3'57’W1CO o 100 m mixt băr
bați : 1. — Gunnar Larsson (Suedia) 4‘3r'G31/l CO3 — nou 
record olimpic: 2. — Tim McKee (S.U.A.) 4’31"KKP1 CO'j; 
3. — Andras Hargitay (Ungaria) 4’321’70/100. o 160 rn 
bras bărbați: 1. — Nokabuta Taguchl (Japonia) 
1’04’W100 — nou’ record mondial șl olimpic ; 2. — 
Tom Brute (S.U.A.) l'03"43/l(M ; 3. — John Ilenehcn 
(S.U.A.) 1’(S"61/1OT. o 400 in liber femei : 1. — Shone 
Gould (Australia) 4T&"O4/ltM — nou record mondial ; 
2. — Novella Caillgarls (Italia) imWlW — nou le- 
cord european : 3. — ‘ Gudruu Wegner (R.D.G.)
4'23’Tl/lOO. • Săritori de la trambulină : 1. — Vla
dimir Vasin (U.R.S.S.) S94,09 puncte ; 2. — Franco 
Cngnotio (Italia) 592,13 puncte ; 3. — Llneoln Cntig 
(S.U.A.) 577,29 puncte.

La finală au luat parte 12 concurențl, primii clasați 
după 8 sărituri. Sportivul nostru a ocupat In clasa
mentul preliminariilor, locul 21 (cu 323,17 p).

TIR. Armă liberă calibru redus 3x40: 1. — John 
Writer (S.U.A.) 1108 puncte — nou record mondial ; 
2. — iJtnny Bassbmn (S.U.A.) 1 157 p ; 3. — Werner 
LIppoldl (R.D.G.) 1153 p.

.Nlcolae, Rotaru a ocupat 
Petre Sandor locul 20 (1 139

N-am încotro, trebuie să para- 
■ frazez titlul unul film — un film 
foarte frumos, de altfel — cu 
toate ci nu ,prca se face si 
vorbești despre o imagine prin 
intermediul alteia... Filmul se
chema „Acel oameni minunați ji 
maținlla lor ibtirâfo-are” ; multi 
dintre dumneavoastră l-ați vi- 
zut, desigur, cu ani in urmd. 
Reflecțiile de față fiind ispita 
de a se intitula aproape invers, 
pentru că, hotărlt lucru, „acel 
oameni zburători" care inregis- 
țrează pe panglici de celuloid 
secvențele actualelor Jocuri O- 
limpice ilnt în criză de inspira
ție I Altminierl nu se 
de ce ne oferă aiil de rar cite 
un moment de adevăr — adică, 
acele detalii de înaltă tensiune 
emoțională, • definitorii pentru 
atmosfera competiției sportive.: 
grimasa luptătorului, încordat 
plnă la refuz ca si evite tușul, 
privirea țintafulul, Înainte sl 
dupd ultimul foc — focul da 
care depinde, poate, medalia o- 
limpică — atitudinea marelui 
favorit In clipa cind conrtatd 
că aurul i-a scăpat, printre de
gete...

Miercuri, țoi minunatele ma
șini, infailibile șl atotudrâtoare, 
au CTeat (șl recreai pentru noi) 
cele mai palpitante episoade ale 
întrecerii. Odată mai mult, o- 
chiul magic, aliat cu superero- 
nometrul, ne-a dat prilejul id 
medităm la prețul timpului — 
atunci cind trei mlimi de se
cundă s-au douedlt hotăritoare 
pentru departajarea lui Larsson 
de McKee In cea mal strinsă 
sosire dintr-un bazin olimpic^ 

Mașina de reluări ne-a prile
juit, de asemenea, revederea, cu 
încetinitorul, a patru goluri de 
antologie în meciul Brazilia — 
Ungaria, și rtransformlnd săritu
rile de la trambulină In verita
bila kinograme vii. Dacă la aces
tea din urmă — ca șl la călărie 
dresaj — s-ar fi adăugat un co
mentariu din studio, care i4j ex
plice, de pildă, valoarea anumitor 
procedee și execuții, precum și 
sistemele de tolaUzare a notelor, 
diferite de cele de la gimnaștică 
sau patinaj, artistic — spectacolul 
ar fi fost ceva mal instructiv. 
Simpaticele mașini fac, cum zi
ceam, tot ce pot șwntru aceașta. 
Vreau doar să adaug că m-cș 
bucura — nu numai cu, etrrt și- 
pur — ca ele să transmită cit 
de curind imagini îmbucurătoa
re In legătură cu evoluția boxe
rilor șl luptătorilor noștri ; jiind 
acum, nu știu de ce, nu ne-au 
făcut pirtașl la nici o victorie a 
unui „tricolor" In aceste disci
pline, deși, precum știți, cîtectt 
succcie au Ifost /totuși I i

Dan Dl'ȘI.IU

Gabriel Pometcu este, pinâ a- 
cum, singurul-' dintre pugilijtii 
noștri caro se comportfl bine, 
latâ-l, în meciul cu cubanezul 
Palacios, pe care l-a întrecut 

la punclo

Noua serie a Conside
rațiilor confortabile (care 
o continuă pe aceea, mai 
veche, publicată In 1970) 
rd-1 prezintă clin nou pe 
AL Phlllpplde In ipostaza 

. criticului atent, avertizat, 
preocupat nu numai 
să-și lărgcașcă orizon
turile universului spiri
tual descoperind- mereu 
alte tărlmurl, ci șl să Îm
părtășească altora des
coperirile Mic. El joacă, 
astfel, prlntr-o activitate 
crltlc-publlcirZlcă de o 
vtață, ale cărei roade le 
vedem adunate, in parte, 

“în acest volum, rolul unul 
arbitru cumpănit al bunu
lui gust literar.

înlr-adevăr, din capul 
locului trebuie să remar
căm echilibrul, ordinea 
calmă a reflecțiilor aces
tui spirit solid ancorat 
In temeiurile sale-cla
sice. In explorările lui, in 
opiniile sâle, el nu se ha
zardează niciodată , din
colo de limitele pe rare 
Însuși le fixează. Limite 
ale Imnului ■ simț critic, 
ale rațiunii. Este semni
ficativă o observație pe 
care o faco AL Phlllppi- 
de lntr-una din „conside
rați 11a confortabile” 
caro -1 •
său volum. Vorbind des- 

’ pre
pedițll În 
inslfflă asu

spectaculoasele ex- 
' ‘ i' Cosmos, el

asupra caracteru
lui pămlnlean al omului, 
asupra necesarelor limite 
raționale ale acțiunii u- 
mnne ; „Ceva Îmi spune 
el omul aro totuși Umile 
In el însuși, in mintea 
lui, peste care nu poate 
trece. ȘI va ajunge o dată 
la aceste Urnite. Să-șl 
păstreze, deci, de pe a- 
cum posIbUllalea de a se 
întoarce acasă in el Însăși- 
și a-șl -găsi echilibrul In 
spațiul șl timpul uman”. 
Desigur, ©ortul șl cugetă
torul Monologului In Ba- 
bllon știe- prea bine că as
pirațiile umane slnt Infi
nite, efi in expansiunea 
sa omul nu cunoaște ■ li
mite. Ca un magistru al 
ordinii, el no atrage In-

să atenția asupra nevoii 
de a nu pierde din vedere 
nevoia ue echilibru, mo
ral,-, nevoia unei'dezvol
tări aiTnonltxuțo'a'omu- 
lul. . *

De pe pozițiile unul u- 
manfcm larg deschis re
ceptării celor mal. di
verse valori slnt jude
cate,în cea mal mare

modul trecutul,
prezentul și viitorul lite
ratorii se înfățișează' .di
ferențiate, dar nu anta
goniste*. Interesante șl 
pline de Invățăiiiinte-. 
slnt, de asemenea. eseu-, 
rllo și articolele privind 
guștul literar.comun.' cri
tica „literaturii contor-- 
tabrieV 'problema rltniu-;

parte a volumului Consi
derații confortabile (II), 
fapte șl păreri literare. 
Observăm cu sntlsfo-cțle 
cumpăna spiritului bine 
echilibrat, dorind să păs
treze și oâ. cultive tezau
rul-valorilor clasice, aur 
totodată să nu Îngră
dească prin nimic Inova
ția. mersul ? înainte al 
culturii, Intr-un meu 
despre Tradiție-șl pro
gres in dezvoltarea lite
raturii, Autorul caută să 
stabilească raportul cel 
mai favorabil intre actua
litate șl creația literară. 
„Tot ce se adaugă nou 
(și vorbesc alei numai de 
valorile capabile să rl- 

’ mină) se sprijină pe ceea 
ce este deja construit. In 
același timp, ceea ce este 
deja construit capătă, 
prin construcțiile noi, o 
trăinicie șl mal mare, th

lui In poezie. Critica sub-' 
tllă a tezelor „poezie! 
pure” 'este semnlflcaUVă’ 
Jn acest seni Poetul-crP ? 
tic refuză să alunge din 
poezie clementele de 
fond care fac posibilă o 
cunoaștere poetică: „care 
duce la descoperirea u- 
nor aspecte ale Adevăru
lui, pe care cunoașterea 
șlUnțlfleă nu Ie desco
peră întotdeauna”. ’ '

Dar problemele ‘core- - 
lire pe care -le pune,* că1- 
rora AL Phlllpplde 1 le 
dă o rezolvare in reflec- paginile’ 
țlflc sale slnt prilejuite a-

derne experiențe artla- 
jțlc-Ilterare, .el, ne oferă 
o .serie de portrete, dc.a- 

inallzB-,aie unor opere, „do 
'glosări pe', marginea lor, 
uh șuie vara i-.’și -foarte .-viu 
jurâhl de’lcctdr.vJ

Nu numai poezia con- 
2 ■stlfule obiectul predilect 

’a!‘“meditațiilor Iul Phl- 
Tlpplde. 11 vedem comen- 
tind rpmahe vechi, și 

■ Inbk opera unor prozatori, 
■ fălind Incursiuni -In Lite— 
ratu’ra eseistică ori criti
că; Astfel ărd remarca
bile articole analitice 
precum : Odobescu șl 
armonia claslță, . Mihail 
Sadoveinu șl poezia ve- 
clilinll, Geo Bogxa șl pu
terea stllolui, Zola ro
manticul, Stendhal urmaș 
șl precursor șl altele.

Ț>pleclndu-se:’asuprâ mo- , 
daUtățllor de;expresle. a- 

1 supra stilului’ unor pro
zatori, AL Phlllpplde nu 
neglijează Importantele 
aspecte ale configurării 

, unui univers prin mllioa- 
j cele prozei Slnt .subtile 

observațiile sale privind 
. umanitatea neliniștită din 
romanele Iul’Dostoievgkl, 
cele In rare; evocă lumen 
proiectată Iii • prozele lui 

J Glb Mihăescu.
tn, Considerații confor- 

J (abile (Editura ,.M. Eml- 
nescu”). -- Al. Phlllpplde a 
înglobat; de asemenea, 

! o - serie de aforisme, 
scurte note, reflecții pur- 

țf tind chiar titlul volumu- 
‘ „lui, im număr- de, amin

tiri, precum șl‘șapte poe
zii de Stephane Malar-

Poetul esle,

locul 0 (cu 1148 p), 
p).

SLALOM NAUTIC. • Caiac simpla femei : 1. — An- 
) ; 2. — Gisela Grolhaus 
'__ i Wunderlich ’ (R.F.G.).
1. — Walter Hoffmann, Rolf
2. — Ilans Olio Schumaehef, 

3. — Jean Louis Olry, Jean

(jclika Bahmann (R.D.G.) .
(H.E.G.) ; 3. — Magdalena
o Canoe dublu bărbați 
Dieter Amend (R.D.G.) ;
Wilhelm Baurs (R.F.G.) 
Claude OIry (Franța).

GIMNASTICA. • Individual compus femei : 
Ludmila Turlsceva (U.ILS.S.) 77,023 puncte ; 2. — 
rin Janz (R.D.G.) 70,875 p : 3. — Tamara Lazakovicl 
(U.R.S.S.) 70,830 p.

TINARUL ÎNOTĂ
TOR AMERICAN STEVE 
CENTER — clasați al doi
lea, după celebrul său co
național Mark Spitz, In 
proba do 200 m liber — a 
surprins pe’ toată lumea 
prin curajul și ambiția cu 
care n luat startul șl a ob
ținut" 
Ieșit 
două 
ftărfl;
șef al spitalului 1), Genler 
s-a Întrecut pur șl simplu 
pe sine, concurlnd de o 
manieră care l-a entuzias
mat plnă șl pe antrenorul 
său, binecunoscutul Peter 

i Daland. ’ - - '

til, a fost distinsă 
J.O. cu 18 medalii.

țț

medalia de 
din spital cu 
zile Tnnlntea 

avizul med

argint, 
doar 

probei 
al cuiul

e „REGELE INCON
TESTABIL AL ÎNOTU
LUI PE SPATE" — astfel 
este’ supranumit acum, la 
MQnchcn, Roland Matthes. 
Sportivul din R. D. Ger
mană s-a Impus categoric 
in proba de 108 m spate, 
conflrmlnd — deși poate 
nu mai era nevoie — că n 
rămas 'cel mat bun spe
cialist al genului. Plnă In 
prezent' el a ,^alvnt” o- 
noarea r.n'nțteî europene 
In duelul cu, celebrii, 1 no- 
tători americani și. austra
lieni. ii ‘ ,

• mfe cti o Introducere șl 
comentarii' T. 
ciini știiyi, until din tra
ducătorii de marcă. In 

i limba noastră a unpr ca- 
.-’podoperd' ale . liricii unî- 
' versate. în ce privește 

aforistice șl 
,----- .-----•' memorialistice, acestea

proape ' întotdeauna d^'b.'-rt^d'Udild 6-u.ță spre Incă- 
lectură; Poetul este',.-iun ■ • ’ r’’ ' -■■■-■-■ >
cititor privilegiat, de o in
tensă șl rafinată cultură. 
Admlratoț' 
dar,;;'t. . w.. .
plin de rivnâ universul 
romantic, deloc străin ’ 
față do cele mal mo- Nlcolae BALOTĂ

B PENTATLON MODERN. A patra probă, înotul
Spectatorii au aplaudat pe protagoniști, printre 

care s-a numărat, do data aceasta, șl reprezentantul 
României, Albert Covaci : locul 4 eu 1 208 puncte (3t«0 m 
în 3’28'”5Z10). Iată primii'trei dnsați : Charles Richards 
(S.U.A.) — 1-® puncte (S^l’T/lO), Velkko Salminen 
(Finlanda) — 1 210 puncte CF27"4/10), ,Rob Vonk (O- 
landa) — 1 2®8 puncte (3!28"3/10). In clasamentul ;!e- 
ncral. individual după 4 probe conduce sovieticul Borls 
OnLșcenko cu 4 215 puncte, urmat de compatriotul său 
Pavel Ledncv — 4 193 puncte. Sportivii români Dumitru 
Splrlcn șl Albert Covaci slnt clasați pe locurile 20 
(3738 puncte), respectiv 47 (3315 puncte).

■ BASCHET t U.R.S.S.—Poloni», Dl—04, Spania—Re
publica Arabă Egipt 72—38. S.U.A.—Cuba 67—10, 

Italia— R.F.G. 08—57.

DPOLO PE APA : Iugoslavia—Cuba 7—3, Bulga
ria—Japonia 7—4, Italia—Spania 6—2, România—Ca

nada 10—4, U.R.S.S.—Spania 0—5, Ungaria—Australia 
10—2, S.U.A:—Mexic 7—5.
D VOLEI : masculin : IL D. Germană—Brazilia 3—1,

Bulgaria—Cehoslovacia 3—2, Japonia—Cuba 3—0 ; 
România—1LF.G. 3—0 ; feminin : U.R.Ș.S.—R.F.G. 3—0. 
Japonia—Cuba 3—0.,

■ BOX ș In gala de la miezul nopții do marți spre 
miercuri, Mantoyn (Cuba) învinge prin K.O. în 

rundul I pe, reprezentantul nostru AL Nfixtac, sovieti
cul Lemeșcv b.K.O. I pe Indonezianul Commits, uolo- 
nezul Tomczlk b.K.O. II pe elvețianul Vogel, maghia
rul Botoa b.p. pe nigerianul Andrews.
, Aseară, tlnărul „cocoș” Marian Lazăr, care debu
tează la J.O.,. a obținut o victorie facilă in fața lui 
Bltegeko (Tanzania). Astă-seară, vor urca ringul C. 
Grulescu (II va tntllnl pe turcul Sononur) șl Calistrat 
Cuțov (va boxa cu ugnndezul Muluri).

■ FOTBAL. R.D.G. — Columbia 0—1, Polonia — Gha
na 4—0.

FȚ] YAHTING. Regata a doua : clara „Finn” — Vil:- 
™ tor Potapov (UJELS.S.), clasa „Sollng” — Stlg Won- 
nestrom (Suedia), clasa „Star” — Boris Budnikov 
(U.ILSK.), clasa „Tempest” — Allan Warren (Anglia), 
clasă „Dragon” — John Cuneo (Australia), clasa „O- 
landazui eburător” — Vladimir Leontiev (U.R.S.S.).

HCALAJUE. S-n încheiat proba de dresaj din cedrul 
amcursului complet de călărie. Po primele locuri : 

VMl-germnnul Horst Karsten (cu calul „Sloux”), austra
lianul Wlllam Roycroft (cu „Warrihoola"), englezul 
Mark Phillips (cu „Great Ovation”). Pe echipe con
duce Elveția.

H HANDBAL. România, — Norvegia 18—14, Dane
marca — UJLS.S. 12—12, R.D.G, — Islanda 10—îl.

Iugoslavia — Japonia 20—14.

o, CEL MAI VENERA
BIL SPORTIV care asistă 

, în-aceste1 zile la „olimpia-:; 
da mOncheneză” este; fără 
îndoială, norvegianul Con-' 
rad Carlsrud. El a făcut 
parte din echipa de gim- 
nnsiiefi afNorveglel meda
liată cu argint' la J.O. de 
la Londra 
mal fost
din nou pentru ediția ur
mătoare a J.O. (1912). DL 
Carlsrud are nzl 89 de

(H©8), sl a 
selecționat

• DACĂ S-AR PUNE 
CHESTIUNEA unui răs
puns precis In legătura cu 
sportivul sau sportiva cu 
calo mal multe medalii o- 
llmpice, un nume apare 
candidat sigur la o astfel 
de ,.supremație" : celebra 
gimnastă sovietică Lărisa 
Lailnlna, azi antrenoare. 
Această super-medallată, 
cum au intitulat-o zloriș-

e UN RECORD SUI- 
GENERIS au‘stabillt- plriă 
acum sportivii mexicani. 
In timpul clndnu slnt la 
antrenamente sau la com
petiții, pol fi găsiți... În 
cabinele telefonica din sa
tul olimpic, vorbind Inter
minabil cu cel de acasă. 
Oficiile P.T.T. au asigura
tă astfel realizarea „pla
nului de încasări”. .

Încredințat onoarea dar șl 
răspunderea do a repre
zenta scrima românească 
la Jocurile Olimpice sint 
Olga Sznbo, neana Gyulol 
șl Ana Puseu.

o IN DISPERARE DE 
CAUZĂ. Un debutant la 
turneul da lupte libero 
(In. cadrul categoriei 109 
kg 1), a dat chiar din 
primul meci peste un 
Iranian vinjos care l-a 
făcut pachet în doi timpi 
și trei mișcări. In dispe
rare de cauză, tlnărul 
nostru și-a înfipt dinții 
în pulpa adversarului. El 
a fost imediat descalifi
cat, In ciuda protestelor 
antrenorului rare cerca 
numai un simplu avertis
ment, chipurile, fiind.» 

, prima Infracțiune a ele
vului aău.

Iranian vinjos care

FILMULUI 
organizată 

olimpic, s-a 
un frumos 

producțiile ; pre-

•- GALA 
ROMANESC, 
ieri in salul 
bucurat de 
succes, . . , .
zontate (sporiive și artis
tice) suiclttnd interesul 
locuitorilor satului olim
pic, ca șl al altor oaspeți 
(ziariști, oficiali etc.) invi
tați de organizatorii galei.

• A FOST, DEFINITI
VATA echipa Romănial 
de floretă femei. Cele trei 
componente cărora 11 s-n

• CHESTIUNI DE 
TACTICA. Specialiștii In 
notație au remorcat și aii 
comentat cu Interes reu
și ta planului tactic pus 
in cale de americani 
pentru a o Învinge pe 
celebra australiancâ Sha
ne Gould. Favorizați de 
prezența in Anală a mal 
multor concurente nord- 
nmerlcane, antrenorii au 
lansat-o la atac Încă de- 
la primii 25 de. metri pe 
Neilson. Toată lumea. 
Inclusiv Gould, a crezut 
că Neilson Imprimă o 
trenă extraordinară ca 
să-și sufoce adversarele, 
iar apoi să vină la rlnd 
colegele sale. Dar, inten
ția adevărată (Împlinite 
de altfel) e.ra ca tocmai 
Neilson să clștlgc cursa. 
SI medalia de aur I

Alte știri sportive
CU PESTE 176 KM. LA ORĂ

o AUTOMOBIIJS3I. — Numeroși spectatori au 
urmărit pe circuitul de la Brands Hatch (Anglia) 
o cursă internațională automobilistică de' formula 
1, la startul căreia au fost prrșzențl majoritatea pl- 
loțllor de renume de la această categorie. ’Con fir- 
mind forma excelentă manifestată Jn acest sezon, 
brazilianul Emerson Fittipaldi (pe „LotusȚ) șf-a 
adjudecat victoria, reallzlnd o medic orară de 
176,(0 km. Pe locurile următoare s-au clasat en
glezul Brian Redman (pe „McLaren”) șl francezul 
Henri Pescarolo (po „March"); Concurentul francez 
Jean Pierre Beltolse, unul dintre favorițll cursei, 
nu a reușit să se claseze In primele 12 locuri, da

torită unor defecțiuni ivite la motor

FISCHER - SPASSra -
11,5-8,5

REYKJAVIK 30 (Agerpres). 
după-amlază a fost reluată a 20-a 
partidă a medului pentru titlul mon
dial de șah dintre Boris Spasski șl 
Robert Fischer, întreruptă marți la 
mutarea a 41-a. 
căzut de acord 
mutarea a 54-n. Scorul este In pre
zent de 11,5—8,5 • - -
Iul Fischer.. Șahlitului nmerlcan li 
mai trebuie 1 punct pentru a Intra 
In posesia Uliului de campion al lu
mii. Astăzi are loc partida a 21-a.

Cel doi Jucători au 
asupra remizei In

puncte In favoarea



n’ kUALA LUMPUR

i Teddy Brunius (Suedia), Tom a notai 
r ' IriMmlțhl' (J^.^nia),' Marșcl Brăazu 

tmuTUnl^imBU^

,Intercontinental* jft. avui.-1< _ 
ndft n model, pr^anlzdță de InsțJ- 

Induslrtală si es- 
Mlnfr tarul

HHHHHJL. _ Ifuzate ,
pentru publicul larg, auj înscris In

1IS HO
Ziua națtanalÂ a Matayeziel îmi , oferă, plăcuta ocazie de a adresa

---- neta Consiliului ,de Sța(, al poporului român șl 
licită^, lmțrfeunft cu eele' rțud ’ bune urări de

©

Primire ia C. C. -ai P. O. R.

•j ?

K'5f:o:£8. LJj Sî

cinema

ș

i.
1

V # :ffi 
fl- ■; |

.11 .Șl

j
- . endemic!

Cronica zilei

■
' : "-'S '

-i l-

spectacole cii.piesa ..Ovldlu* de Va
slle Alectahdrl și cu cea a scris tom-
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Tovarășul Paul Niculescu-Mizil a primit 
un grup te specialiști in energie 
nucleară din unele țări socialiste 

Tovarășul Pâulf^ Nlaile^cu-MJât b; sa Âflfi tara noaste la' Invitația 
lew președinte ol Consulului do; M‘-‘ 1 Comitatului-de Statipenmi „Energia 

Nucleară.
La întrevedere, - care s-a desfășu

rat-Intr-o’atmosferă'prietenească, h 
. , fost prezent loan iUrsu. președintele 

Comitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară. . - . ... , j ...... .

‘ - te ' • (Agerpreș)

vlceprcședlnte ol Consiliului__ __
nlșirl, a primit, miercuri după-amla- 
zâ, un grup de specialiști In .onbrgla 
nucleară din R. P. Bulgaria. R. șj 
Cehoslovacă, Republica Cuba. 1LP.I). 
Coreeană, R. D. Germană. R. P. Mon
golă, R, P, Ungară și U.îLS^S., care

Miercuri dimineața, tovarășul IXi- 
niiti-u Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar ol C.C. ul 
P.C.R., n primit delegația de ziariști 
din R. P. Chineză, condusă de Li 
Yen-nle.n, rosponsabll Ia redacția a- 
gențlel „Sin llua”, care face o vizită 
de prietenie In țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat in- 
■tr-o atmosferă caldă, tovărășească, o 
participat tovarășul Ion Cumpănaști, 
prlm-adjuncl de șef de sec(to la C.C. 
al P.C.R.

■ A fost de față Van Țcn-luan, în
sărcinat cu afaceri ad-lntcrim ol R.P. 
Chineze la București.

Miercuri s-au deschis la Predeal 
cursurile Școlii Internaționale de 
vară de data pentru reactorl șl fizica 
rcaciorllor.

Organizate de Comitelui do Stat 
pentru Eawrgle Nucleară. Comitetul 
Național pentru Fizică șl Institutul 
de Fizică Atomlcâr In colaborare cu 
Agenția Internațlonaiă pentru Ener
gia Atomică do; la Vlena, «tTBurlle 
acestei școli internaționale- de vară, 
rare se desfășoară.pentru a . clncea 
oară In țara noastră, nu ca scop rea
lizarea unui schimb de ide! osuprn 
progreselor Înregistrate In domenii 
de marc Interes In fizica nucleară.

între M august șl 8 septembrie.' ti
neri specialiști din 18 țări, reuniți la 
Predeal, vor dezbate probleme de 
mare actualitate din domeniu! reac- 
torUor nucleari, po marginea expune
rilor ce vor fi prezentate de specia
liști de renume de ta Agenția Inter-

io ■ (i?; (’.îj?;»' 17.. ,,
națională pentru Energia Atomică, 
de ta institute șl centre do cercetări 
din Franța. Italia, Iugoslavia, R, F. a 
Germanici, Polonia, S.U.A., U.R.S.S., 
Ungaria, precum și’ din țara noastră.

La festivitatea de deschidere a, 
cursurilor nu"--luat cuvlntul aead. 
Șerban Tițelca, vicepreședinte ai A- 

—2—Republicii Socialiste Romă-, 
nla, dr. Emlllan Rodeați, vicepreșe
dinta al Comitatului de Stat pantru 
Energia. Nucleară, dr. J. J. Schmidt, 
din partea Agenției Internationale 
pentru Energia Atomică, dr. ■!. Pu
rica. Șeful reactorului nuclear de la- 
I.F.A.. directorul cursului, precum șl 
S. Pădureanu. vicepreședinta ăl Con
siliului, popular al ora.șukil Predeal, 
care au adresat particlpanțllor un 
călduros cuvint de salut șl nu urat 
succes ediției 1972 a acestei școli, 
devenita-tradițională lh țara noastră.

(Agsrpres)

i o Satul care moare 1 CENTRAL
1 — 0.13: 11,»; 13,45; 18; 11,ÎS; 1340. •
1 a CSlirețli t SC Al. A — ș,M; U;
1 13,»; 18; 18,30; 31, BUCUREȘTI -
i 8.S3-, 11; 13.»; 18; 1840: n. GRA- '
! DINA FESTIVAL — 10.13, GRAB».I NA: SELECT’—S®.
! o Provincialii s PATRIA - 540;
I 12; 144-3: 17.38; M40, FAVORIT —
i 0.1B; 11,»; 13,43; 18; 18,18; 30.M. LU-
ț CEÂFARUL — ®: 11.13; 13, H; 16;
/ 13,»; 31. GRADINA DOINA — 18,33.
1 o Mesagerul i CAPITOL — B;
l 11,13; 13,45; 18; ia,») 21, la grădină s 
, . - — 18,13. . , uTilț ,.t -.
W o lllnecu viata ți;-animalele; șl.reo-4 

8 pili 1 TOMIS — &,43; 11; 13,18; 13,30;J, 
■ ' H; la grădină •— ».

o Explozia albă : RAHOVA — 
1543; ie; Kiis. • -
« Procesul unei stele : FESTIVAL
— 9; 11,18; 13,»:’15; 18,30; îi. MR-
LODIA — 8; 11,18; 13,W;> 18; -19,M; 
IMS, EXCELSIOR — 8,43; II; 13,IB; 
15,45 :t«,15;'30,45. ' ' ’

Directorul ; DRUMUL SAHti —
: 19. -
Naurrafflațl in spapu 1 V.ICTO- 

A — 8,43; 1143; 14,18;,17,1B; KI.1S. 
Bărbați cumsecade I BUZEȘTÎ

— 18.33: 18.
O Creierul 1 FEROVIAR — 8,4.5; 11; 
13,13; 18,45; 18,13; rs.<3. GLORIA - 
9; 11,18; 1343; 18; 18,13; »45, MO
DERN - 8; 11.15; 13.3.9; 18: 18.15;' 
S3,», la grădină - 1943.

o lloxrea-soarfIul : OACl’A — 8;
■1.1,u; n^s;. ia: -33.45.
• Ultimul tren din Gun III1I i LU
MINA — 8; 11,LS;. 13,a: ÎS; 13,13; 
SÎ,M.
a MlbaU Strogoff t UNIREA — 
15,M; 18, la grădină — 33,13.
a Ferma din Arizona 1 GRIVIȚA 

1J,1S; 18; 18,M. FLOIIEASCA: .
— 18,33; IB, ARTA — IS^B, la gră
dină — 18,13.
O Luana — 10; IZ; 14; 18, SlrSlnll 
din tren — da, 13; SSM3 :• CTNEMA-

IL1 - U; .ilîl&t 134): 13.43; 1B,'la 
■ grădină — ra.is.

CEGI - 15,»; 13, lâ

1

T UsteV Iul Cable- Hogue > 3
CEGI — 15,K; 18, la ffrădlnâ

"-------- ‘ ’ '• W; 13,3»;,.1S

, ....._____
o Farmecul ținuturilor sălbaUee : 
TIMPURI NOI — 9,43—20,13 ln con
tinuare. ‘ ’ ’
a Tlntin șl Templul Soarelui : 
COTROCENI — 1343; L U) «JB,

>FLAMURA‘ — ■”■»; 11115;>13,M; 19; (
_ r.i<n„i negru : MO3rton — (

a « . ta-’ir* 4l«»ă \ :__- . ' -<W» 1 H’

- (L
• Jocul dc-a moartea : FEREN
TARI- — M43; 17,43: 19.
„ Nlkolctlna Raraa* : VOLGA — 
9.43: 13.38; 13.15; ib; »,43.
o 29 SCS de legbe sub miri .(.CIU
LEȘTI - 13405 13; 20.30.
o Despre dragoste : TOPUI.AR — ' 
1343; 1«; M,1S.

6 1 ■
Ministrul afacerilor externe a! 

Republicii Socialisto România, Cor- 
nellu Mănescu, a. transmis o telegra
mă do felicitare primului ministru 
și ministrul afacerilor externe al 
Mnlayezlel, , -Tun,Abdul. Razak, cu 

' oeazta zilei naționale1' a .aceste! tari. 
-sHni aț tsfew

Sub - auspiciile - Institutului român 
.peiiiru relațiile culturale cu străină
tatea, i miercuri a avut, loc (ln, Capi
tală <Z seară culturală coivcacraiă 

‘apropiatei* sărbători naționale -ta' Re
publicii Democrate Vietnam — Ziua

în cuvlntul de deschidere a mani
festării, Costlcâ 'Alecu, vicepreșe
dinte al I.R.R,C.Ș.,i ; s-a referit ta 
Importantas evenimentul iii sărbătorit, 
după care Cornellu Vlad. redactor 

■la Agerpres, a împărtășit impresii dc 
■călătorie din R. D. Vietnam, '

în încheierea programului.' osls-
■ tenta a vizionai filmul vlotnamcz
■ „Populația dlți Hdm-Rong*.

La manifestare nu participat func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, reprezentanți al 
unor Instituții cenirale, oameni dc 
cultură și artă, ziariști, un numeros 
public. .. i, ’

. Au luat parte,; de asemenea. Ngu
yen Dang Hanh. ambasadorul R. D. 

, Vietnam la București precum ți alț! 
’ membri nl corpului diplomatic.

. *
Miercuri, delegația militară n Re

publicii Democratice Populare a 
, Yemenului,; condusă i de - locotcnent- 
colonalul Aii Ahmed Nasser-Antar,

■ adjunct nl ministrului apărării na- 
t țlonale, a avut convorbiri, la Mln’s-
■ torul Forțelor Armate, cu generalul- 

colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
nl ministrului forțelor armato șl șef 
nl Marelui Stat Major. In aceeași zl, 
oaspeții au depus o coroană do flori 
ta Monumentul eroilor patriei.

< ■ ■ ■
Cu’ prilejul Zilei armate! Turdei.' 

atașatul militar aero și naval al a- 
cestei țări la București, colonelul

■ Burhati Ulukân. a oferit miercuri o 
recepție In saloanele ambasadei.

Au participat general de armată Ion 
Tutoveanu, comandantul Academiei 
Militare, generali s! ofițeri superiori,,

■ reprezentanți al Ministerului Aface-
■ rllor Externe, ziariști.

Au luat parte Rasim Fenmen. !n- 
sărclnatul cu afaceri ad-!hterlm ai 
Turcie! ta București; șefi de misiuni 
diplomatice, atașați militari, membri 
nl corpului diplomatic.

(Agerpre®)
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*9*,DaraMÎ GRĂDINA BUZESTI 1

0 impuțeAturi pe portativ : GRA- ,i ! - ( 
DINA IJRA ÎSL 1

nfan la - vTuMpe -s GRADE? Ac

ț

- ■ ’ ;■ ' :r: t i'T iii!
-

a Casa <I« sub arbori ■ CIUNGA&I 
,— 83,15. ... - ■
• Waterloo 1 VHTORUL—15.43; 19.
• Aventuri Ia Marea NeagrA i 
MUNCA—.18: 1«.D RAzboIul minelor : COSMOS -> 
53,»; 17,43; 30.

■ o Vedere de pe pod i 
GREȘUL — 1343: 18: 34.13, 
o Dragoste șl amenzi ; ViTAN 
15,33; ÎS.
• Darii I Lj^ROMET — 1543;

. 17.»; 19.».

LUCRĂRILE CONGRESULUIJ 
INTERNATIONAL DE ESTETICĂ

... •
în Capitală au continuat, miercuri. Wladystaw Țetafklewlcz (Polonia).

■ lucrările celui de-ol Vll-lea"Congres m
■8S&Î 
dimineții, ini aula llnlvSrriiățli Rucii!---- 
reștl, au fost" prezentate comunică- .. _ r. .....
rilo „Artă șl-soclctate* (Adolfo Son- ,. programul lor expunerile „Arta șl 
chaz Vazqufee: — Mexic), „Artă .șl politică*• (MlkeRDufrenneț-- Franța) 
prognoză* -(Staw . Krzcinlcn-OJnk , —.. șl .Măști ?L: semne* . (Mlklos Sza- 
Polonln), ...Estetica experimentală^*.' boleai — Ungaria)!
(Franței* Molnar — Franța).

în-cadrul- aceleiași ședințe a 
dezbătute probleme referitoă

„ au fost 
__ _____  ,___ ____ _______ Soare, la 

izvoarele istorice ale esteticii;‘ ‘ra
tatele de Istorie a esteticii univer
sale și dlcțlonarelo do estetică. La 
discuții, po marginea acestor proble
me, au participat Jan Alcr (Olanda),

Seara, In Sala rondă a hotelului 
„Intercontinental"1 n. avut, loc o pa
radă ‘

‘turul de creație ltn..„.,
•tetlcă' a producției din
.Industrie! Ușoare, Jn cinstea partl- 
clpanțllor la congres.

' (Age-pres)

Conslllul Național ăl- Frontuliii 
■ Unității Socialiste, a oferit,-miercuri 
.seara, ln saloanele hotelului Athene,' 
.Palace, o recepția ln onoarea delega
ție! Partidului conservator din Marea 

.Britanic, formata din baroneasa 
E!ie.'i, membră a Camerei Lorzilor, 
președinta Secției Britanice a Uniu
nii Europene a Femeilor, David 
Hunt, președintele Consiliului na
tional al organizației.- ținereiulul 
conservator, șl Ion Taylor, fost, pre
ședinte al, Uniunii europene a stu
denților conservatori șl creștln-de- ' 
moerațl/ președinte de onoare nl 

-Federației ' britanice a-! sluderițllbr 
conservatori, care se află ln vizită 

;in țara noastră.
Au luat parte - Mlh-ii Drăgănescu, 

vicepreședinte al Consiliului Națio
nal nl Frontului Unității SoclnlLste,

-Mihai'- Gere,- secretar al Consiliului 
.Național ol Frontului Unității Socln’- 
llste, Suzana Gâdca, membru ol Bi
roului Executiv al Consiliului^. Na

tional al Frontului •Unității Socialiste, 
președinta Consiliului ‘jMațlonnJ: al 
"Femeilor, Ion Slărglneanu,. membru 
fn Consiliul Național al Frontului 

.UhltățiL Socialiste, ■ Mircea Angelcs- 
cu, membru ol. Comisiei "pentru po- 

.lilică .externă- rt M.A.N., Traian !Șlc- 
fânascu, președintele Consiliului 
U.A.S.R., Ionela Comcicu, vlcepre- 

"ședihte al ' Consiliului ' municipal 
București nl Frontiilui’Unltătil So
cialiste. A fost de-față A. Ai Rowell, 

■ prlm-secretar al Ambasadei Marii 
• Britanii la București.1

Recepția s-a desfășurat : intr-o 
atmosferă cordială.

(Agferprcs)

Sărbătoarea

IU» Sale
■ TU/I NKU A UDUL ,HĂLIM MU’AZZAM 

iSHAH IBNÎ AL MAKHUM -SULTAN.BADLJSHAH 
i P,._ Regele Malayeslei

ii
y;.....,... . ,,

Maiestății Voastre, în minu..,.
f-al meu pefsonal;?calde fcllcltărt, 1)ujk«uu«
• sănătate șl fericire personală, de progres poporului nvilayezlan. Imle.x- 
prim „convingerea că relațiile de colaborare statornicite intre țările rwjas- 

?tre se vor dezvolta șl -diversifica continuu ln Interesul ambelor noaștre.J 
, țări șl popoare, al cauzei păci! șl înțelegerii internaționale.

N1COLAE CEAUSESCU.
Președintele- Consiliului de. Stat 
al Republicii Socialiste* România.

Hf? 
I W

La Constanța nu luat sflrșlt, 
miercuri după-amlaZă, lucrările.pri- 

' mulul Congres nl Asociației șlftnțl- 
fico Internaționale ,,Ovld.tanum“, cu 
sediul In tara noastră.

înaltul for științific, menit să con
tribuie ta o hm 1 aprofundata cu
noaștere a operei ovldlene. la pro
movarea umanismului lnlln. a reu
nit la Pontul Euxln. po locul unde 
Pnbilus Ovidlua Naso ș!-a petre
cut ultima parte n vieții In exil, n- 

, proxlmatlv 300 de latiniști, istorici șl 
’ llterațl de "Pe toate : continentele. 

Timp de șase zile, participant!! nu

brogea . febntcmpbraita iul Ovldlu.
. spectacole cil.p. - r\..uy.-.. aâ

Blle“ Albctafidrl t_ __ 
Iul constănțean Grlgorc Sălcebnu, in- 

. Uluiri cu elevi din localitate caro au 
recitat în limba lallrta versuri ale 
bardului latinității, vizite ta" locurile 

1 pe undo a trăif șl creat Ovldlu.
Adunarea generală a membrilor

- Asociației științifice ■ Internaționale
- „Ovldlmium", ținuta . In zilele con

gresului. a votat noul statut, a ales 
noul consiliu do conducere ’ și a 
adoptat rezoluția primului congres 
nl asociației. Aceasta -subliniază In-

dezbătut peste o suta de comuni- Bemnătaten Inițiativei românești de 
cări științifico ci: o tematică variată. n se adinei studierea operei lui Ovi-

__ .. exportului, 
. . t reallzind aproapo 

Jumătate; din producția■ mondia
lă de cauciuc natural. A cu
noscut, de asemenea, o dezvol
tare "continuă industria minieră. 

Malnyezla promovează po 
pian extern o politică du Rean
gajare. pronunțîndu-se pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toa-.o 
țările, indiferent do sistemul lor

■ sorini șl politic. ■
, Raporturile de , prietenie sta

tornicita intre România șl Ma- 
layezla au cunoscut o dezvol
tare continuă, cxprimlnd nfizu- - 
ința comună, de extindere șl 
diversificarea colaborării, nfi- , 
zulnță care sa materializează 
rodnic, în diferita domenii dc 
activitate. A-itfizl. clnd poporul 
malayratan, sărbătorește- ziua 
.Independenței țării, poporul ro
mân II adresează, urări do suc
ces pe drumul dezvoltării Inde
pendente șl' prospero a patriei 
sale.

Poporul mntayezlan sărbăto- valoarea totală n
reșta astăzi Împlinirea a 15 ani Malayezin _ rezî—:
de ta proclamarea lndependch- ' -----
ței — eveniment de Însemnă
tate crucială In Istoria țării.-Pe
rioada care a trecut de ta me
morabila dată de 31 ouguat 
1657 este marcată de eforturile 
creatoare ale poporului mala- 
yeztan" pe calea dezvoltării 
Independente, a valorificării In . 
folosul . propriu a avuțiilor na
ționale. Planurile de , dozy ol tare, 
adoptate In ultimii ani. au avut 
ca obiectiv principal .-făurirea 
unei economii do sine -stătătoa
re, care Bă osilgure progresul 
economic șl social nl țării. Au 
fost alocate Importante fonduri 
pentru modernizarea agricultu
rii — principala ramură u eco
nomiei mnlayezlcne —‘ și pen
tru extinderea . irigațiilor. O a- 
tențlc deosebită se acordă pro
ducției de cauciuc natural, care 
reprezintă 23 In șută din Veni- ; 
tui național șl WJ In suta din

1 ■ I f

■ap’-

• Lupul’ negru : MOȘILOR ■
13,»; IR, la grădină — UJ.15.
e O afacere i FLACARA — 15,39 

ț 18; 35,15.’“

din pag. I)

’ca Centrală)’ —. , ... . ,.
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară; i 
„23 Augusvf) : Vicleniile Iul Scapln ț 

de revistă ș! comeate |
'„Ion VasUeacul, (la ‘ Teatrul de lî 
'yâță* Herăstrău) : Bucureștl-va- 
irlcta i
B Teatrul BaUrtc-muzlcnl ;,C. Tă« - 
naze* (la Gr&dlna Boema) Trăi- ■ 
nlurl men drag — M;
a Ansamblul „Rapsodia română* :

.- ,I*o> plaiurile. Mioriței — 18,».
> r<* . i

te :■ ! rn .
“ - 'te”- ' ' ? “

ra ra .-ra ra ra ra e

_ ____ cut acolo Intr-un schimb te, ■ frurhbass. Este1 Cen-i 
Să vă de experiență*). într-o-'vl- teu! de cercetări pentru

trlnft, un cobalt admirabil:r mașini-unelte.!'Am auzit că 
serviciul de cafea. • Mal cel de acolo «e gindesc deja
surprinde un lucru: nlcă- să, pună ln producție ma-<
Ieri nu observ, vreo cârpe- «ini cu comandă program,
tă, din cele cusute in casă, secvențiale, logice. Astea1
Mă surprinde pentru că-ml cer ; calificare hu glumă,
spusese că menține legătu- nu 7 Șl alto condiții de vta-!j
ra cu BorduțanU- natali. ta. Toate „mlnicasele" de
îmi manifest nedumerirea. • pe stingă, vor fi demolate.

— Slnt frumoase, nu con- se vor eonstrui blocuri. A-
lest, dar... vedeți nu re prea , calași lucra Jn Panțellmon.
potrivesc in casă-.’ La d- Prin *73 o să dispară din
—- ca la oraș._ E’ altfel... zonă șl gara Titan. Se vor

_ Gheorghe Bucur, bo- face. Le vom tace...
văd mari, .frumoși, cuminți. blnator. am discutat In uzi- — De undo atlta slguran-
Nu-ml Ies din cuvint... nă, ta „Republica*. Lucrează ta 7 . ■

■ . — Păi. din viață- Tot ce
s-a. programai «-n. făcut. 
Cti plănulm acum se va 
face. N-am nici o Îndoială. 
Muncim și facem...

într-adevăr, muncar i Oa
menii au muncit, au văzut 
rezultatele muncii șl cred. 
Pe acosta. rezultate, pe a- 
ceste transformări ineon-

■ » tcstablle Ișl fundamentează
certitudinile. Au muncit ?!

II . șl-au schimbat „caseta*. Au 
ral muncit șl și-au schimbat 

Interioarele. Au muncit ®! 
și-au crescut copiii. Au 

7™ schimbat fața cartierului.
Au muncit și a-au schimbat 

uivi uv tiuu awiîa uuiBpțv- --- —j-^-9
zece an! șl jumătate. Lo- tot ce au realizat mal bun 
culește „tot ln? Muncii”. acești oameni; Au achlm-
- Ce s-a schimbat In a-1 twtj!8n!?.T?e.n 

Vv?tîlaui 7 C.vtj tă .GÎ u.uî ., 
■important lucru este felul , ta .r‘‘'. 
cum slnt tratați ( 
In uzină, pe stradă. O 
vă dau un exemplu. Clnd cute ln Bucurai 
am venit In uzină,.ucenicul muri, arătau că un tun care
era umilit, bătut™ I se p-J-g. —*'"K """
neau .Iii brațe, menghine, 

.,.1; Pita* ciocane, chel șl eu
greutatea asta • era silit să 

«Iupi„ ;reacâ pe su'-’ J»"”11 t!e
lucra șl obligat să nu le 
scape. AltfeL... Asta era 
„botezul*. Astăzi ? între- iu,vuitul v» „„m, „u. 
baU-1 pe Florca Prcdiicel, bucureștean de două 
— Vaslle Paraschlv ji pe trei generații. Nu veți

j cura au.fost prl- uși. cel puțin la prima
mlți ln secție., Șl dl l-a™ dere...

^3. -T'—fc.u.r „costat” școlarizarea...' Dacă Am discutat cu, cinci
llttal™ Eu stau la etajui vreți. □ simplă deplasare , dintre cel 10 OW) de locui-
dol. Caro strimtarat Slnt bulevardul -------- —* « -
a>nmmil nvlnri s ret im . *-- .- ii -

apartament așa mic. în 
cusind am să primesc al
tul ; ml s-a promis... - 

de Intrăm. Interior cochet, 
mobilă modernă, radio, te
levizor. bibliotecă OÎngă 
cărți și reviste, clteva bi
belouri de un bun gust e- 
vldent :“ „le-am adus din 
Polonia, am îost unul tre-

Cum a fost nici cu ani 
șl ani In urmă ? Ț” . 
spun :- -cind am venit In 
cartier,. n-aveam unde 
lecui. Am dormit în elmp 
plnă ne-am făcut o ca
meră din BtlnghLl, carton 
șl labil Aveam 18 ani A- 
tunci m-am Îmbolnăvit 
lli-nrn ajutat soțul cit am ra cu Borduțanlî- natali.

v putut Ne-am făcut casa îmi manifest nedumerirea, 
i asta. Am muncit șl am 

crescut doi copil. Aurel 
feste electrician; lucrenră 
cu tatâ-său In secție. Ion este

parcuri, teatru de vară, 
patinoar, canalizare, elec- 
trlf.cire».

într-un cuvint : CIVILI^ 
ZAȚ IE.

Cc înseamnă pentru ‘
dumneavoastră anil de Fif1
după >44 ? M1_

Ncnclu Dumitru, bloc V 
18, scara 1, etaj 2. aparta
ment 9. In cartier din 1929. 
Lăcătuș lâ „Republica <
Membru al P.C.R. din 1MU. 
Trei coplL O fata căsăto
rita. Mijlocia, Doina. 19 
ani, lucrează !nîr-un labo
rator do cofetărie. Col mic, 
Adrian, elev In clasa a 
doua, la Scoate generală 
nr. 10. Soția, casnică.

—- Ce vedeți Înăuntru, 
râm stat lnir-o casă „ten- 
cu!ta“ cu ziare. Și ce ve
deți afară. Muncă. Bule? 
vardul, așa cum este azi, 
aș Îndrăzni fiă spun că 
l-au făcut comuniștii și 
utedșlli. Muncă, asta n.ln- 
eemnat. Satisfacții ? Am 
copiii buni, mă bucur... 
Dorința ? îmi doresc să fiii 
sănătoși, să po! munci.

Aleea lănase, nr. 101, 
bloc A 4, scara A. etaj 1, 
apartament 1. Maistru, 
secția cazungerio la uzine
le ,,23 August*. Comunist 
din 1947. Soția lucrează1 da 
trei ani ta grupul,scalar „23 
August*. Are „doi băieți 
care termină : unul — ar
mata, celălalt — școala pro
fesională*.

— Muncă înseamnă. Șl __ 
nu muncă ușoară - știți M> . . c,
cum este la cnzangerle. ma| ales acum la, Ieșire a din
N-am dus-o ușor. Am avu v........................
copil burd. (Șt au fost tramvai...
vut bursă. amlndoL Am 
muncit pentru copil, l-am 
crescut. Acum ’vrem să 
strlngem 20 de mii pentru 
băiatul cel mare. Să albă 
să dea prima rată ta apar- 

în casă nu ne lipsește ni
mic. Ba da, mașină da spă
lat rufe n-am. Nu vrea so-

naș-

lest, dar... vedeți nu se prea , cotași lucru Io Panțollmon. 
potrivesc in cm6_.’ Lao----*tJi - 

cu tnlâ-său In secție. Ion este raș, ca la oraș... E' altfel... 
tehnician. Mă bucur, citul II Cu Gheorghe Bucur, bo

binator. am discutat In trei-

©iii

1
1 $

Cartierul s-a făcut mal aici de clnd aven trclspre- ®i< Înșiși. Au^rnuncIL este 
acești oameni. Au Bchlm-frumos dcclt era aliădatfi 

centrul. Important e că -■_■■- - - - 
vede că am lucrat...;

Pe Aurel Iltrjan, forjor, 
șef do echipă In „23 Au- 
gual“, U InULneac po stradă, 
In drum spre casă.

— Stau aproape. Ia 
n „A. 3“. E cald si.

■ Munra literaturii; t>03
- Zilele , congresului 
ase:nor.°a. o serie

j omagiale la Tomls : tir. edl&CV 
haoioatc de nrezfentare a ve-s* 

, culturii șl civilizației antica 1

itcrnutlcmal. T 
Viitorul ”

JLlâ?; procură-' 
la “Bucuroșii; a unei biblioteci ’ 

caro să inmănuncheze.- alătur! de 
numeroasele e-dlțlt ale creației ovi- 
d.’srio. rodul stadiilor 51 cercetărilor 
Întreprinse in lumna tnlrengă asupra 
vieții șl operei lui Ovldlu.

I (Ascrpres)

• MOSCOVA 30 (Ager'pres). —" La proceselor tehnologice, mențtonln- 
Moseovn a fost data publicității-' du-se, totodata, faptul că nAnzesr 

‘Hotărirea C,C. al P.C.U.S. cu privi- trarca tehnică a siderurgiei sc.’m.-
f re ta automatizarea proceselor, teh- făpiuleșie Încă eiab. ,
, nologlco In siderurgie. Subliniind Im-' Comitetul Central al P.C.U.S, a !n- 
•/portanta automâtlzărll -complexe ă dlcat măsurile concrete in vederea 

producției, C.C., al P.C.U.S. a reeo- utilizării In' mai buna condiții a mlj-^
„mandat Cosnltetalor Centrale ale toacelor do automatizare In Industria
jp.px Qlivirepubllcllo,"unionale, ’cbmbi.; slâefiit'jpeă/S4^»rtiVi?ad sporirea prb-<-' 
rtetelor do Unui șl regionale? .s’.tv- ducț!e!'>:m!JMacetor ,d»’. automailzatieoi 
|P.C.U,Su ^ă Intepsiflce activitatea în pedtnu stdcraiălOTișk-iJnborarea.UEJjlj;

dffmenmîtîfi holărire se relevă program, fuiidămentat din punct de .
f. că, ln ultimii ani, ln Întreprinderile vedere'economic, de automatizare
ț sldorur^lcc q fost înffiptu.ifi o ocii*1 (lomo'G'xA a nsroctotulof sl Instalații**, vitate de Înzestrare n producție! cu .“«P-eM n agregotaio. și instalații
I no! Instalații do înalta .producllvlta- lor. s.derurg.ce, ln concordanță cu 
5 ta, do introducere a tehnologiei noii programul de dezvoltare In p<s

de mecanlznra ăl automatizare e tlvă a Industriei siderurgice.

B'

tlln cele mal impdr- lăzi

Kamuf

Agamoglonov,
■ Ifen secretar i

Setului, orășenesc de 
partid Sumgait, Cu

80- 
CffOlfi

Samur, care treeo 
prin apropiere, Ie a-

: j^ț

ten In cadrul Acnde- nistrul ’ irigațiilor că 
-miel de științe.
, Sin ( continuare' ism _ _
aflat că Azerbajd- * auto și sute ,de [silo—

tic&. tara

sau 
re- 
ve-

lucrare n materi 
mc agricole. -

zerbaldjanulul

F

buna ce priveze energia 
•electrică, căreia Lenin 
i-a acordat atlta Im
portanță, producem , ___________________
acum de 5 ori șl Ju- junulul rămlne pro-
mătate mai mult de- fund Impresionat do
dt Intreagn Rusie, ța- vocația do constructor,, 
rislă. 240 de intreprin- n acestui popor. Mă a- 
deri produc materialo flam in biroul tovarfi- 
do construcții. Avem o șuiul Baghlrov Zulfu- ------
industrie ușoară — în gar. Aii Ogll, .ministrul pe aceste meleaguri 
special do prelucrare Irigațiilor șl ameliora- 
n bumbacului șl a mă- rllor" al R.S.S. Azcr- pică
tasll naturale, blno baldjaite. în fața unei !”.- 1
dezvoltată; Realizările hărți ne-a fost înfățl- 
pe Dlnn economic nu șal cursul nou al ce'

---- ------------ ------- .....................----------- -  _-------- Influențat nivelul de două fnorl fluvii — 
loara care explorează, dl halde.' ■ Natura sa. viata al oamenilor.

SE, Pe vremuri, de nrlveUsll șl culori. vom concent
ta de Instaurarea evocă 6 lume do basm si ne vLltor.

puterii sovietice, azer- g'- ‘ ‘ ‘ ” " ' ' .
baldjanil spuneau că 
țara lor este un ținut 
al petrolului, ol dure
rii șl lacrimilor. In 
prezent, el o dezmlar- 
di cu o metaforă : 
..mărgăritarul*. La a- 
cest „mărgăritar* so 
referea ln 10211 Henry 
Barbnsse. clnd scria : 
„Dacă as fl Întrebat ce 
a săvîrșlt mol uimitor 
puterea sovtatlita. ceva 
ce uluiește nu numai 
pa prieteni, dar șl »e • 
dușmanii eh aș răs
punde : priviți' orașul 
Baku. Fiindcă nlcă- 
ieri cn la Baku nu 
asie atlt do evidenta 
prănastfa izbi loara 
dintre lipsa de drep- le șl plante rare., eu 1970 de aproape 2 ori

. turi, robia. Bărăda tre- locuri înclhtătoare.'.Pe ’““‘J
' CUiillui — $T fericirea hnra hnfentalnr - Kt>lo ‘

prezentului".
'Dăr chiar acel' Băltii 

ce l-n entuziasmat ue 
Barbu&sc u devenit cu 
totul altul ln timpul 
caro a trecut de n- 
tuncl. .El s-a transfor
mat lntr-un oraș mo
dern. In plln&. dczvol- Despre- prezentul A- 
tare. care ' concentren-^ 
ză cn Intr-un focar 
cele mal remarcabile ,

■ realizări ln domeniul ta. secretar al. Prezl-

ale poporalul din pr
R.S.S. Azerbaldjnnă. oii
Baku a devenit unui

__ w ___ __ _
.tante centre iile indus- grea modernă, i . caro janul este cunoscut metri, unele cqnjil-
trlel de prelucrare a .produce.de 43 de ori i astăzi nu numai prin tulnd adevărata ritirl,
petrolului și un labo mal mult dedt Înainte . numărul, col mal inaro -cu" lățimi de plnă ln
rator unional'al indus- A”do ravoluțio. o indus- de oameni caro au tre- **“' ' “ *
triel petroliere șl- al trie a petrolului, a pc- 'cut de virata de -104)
petrochimiei. De nici trochimlel. a mașini- ani (84 la 100 (KM) de
pornesc conducte de lor-unelte. a materia- locuitori), dar șl prin
țiței șl gaze — artere lelor de construcții șl numărul impresionant
vitale ale economiei o Industrie alimentară de. femei cu funcții de
sovietice — care dau —ieste legat do crea- răsnundere- In viata
viață multor Intreprin- rea Uniunii Republl-
deri Industriale ale cllor Sovietice Socla-
republlcilor din Trans- 
cQucazla. Șl nu putem 
vorbi de Baku, fără a 
aminti de o' creație _ ____ _
deosebita a oamenilor ln acest un 
de știință Șl a munci- —rîrbi____  __
tarilor £fil. care nu Inte "de puterea eovle-
înăltat 1a Caspica. In llcă. tara noastră a
largul mării, orașul -fost'cea mai inaoola’ă 
„Nefllanle

- >■ .. . r,r.. j
Cunoșteam, dbi nu- considerat, pe

zlte, Baku — ca un dreptate, un miracol,
oraș străvechi șl cu Un oraș născut prin
bogate tradiții rcvoiu-i; amplasarea a 200 km 

i 1 țlonnre. Nl o-a lnffiU-______  _ . _ _ . dO'driun.de fler dea- 
șat "Insă lntr-o Ima-- supra valurilor mării

- «Ine aparte, insolită : șl lntruchlolnd deose- 
kllometrl Întregi de bitul talent creator al 
zone cu sonde, plan- • petroliștilor sovietici, 
tata, atil de. des incit ale căror sonde Inain-

■ păreau copacii, unei.,, tează tot mal mult de 
păduri. AlcL In R.S.S. ta estacadă apro ori-

■ Azerbaldjană,. Ișl, are zont ;! 
ldail.de> naștere in-1 . Azerbaidjanul

, duîtrta' petrolieră bo- vtellc feste In 
vlotlcă : aici s-au;.for-; măsură și republica 
mat cadre,de mare vâ- w.intPpr aud’ql. a mă-,:

extrag ș! prelucrează cu mnren diversitate ■ domeniu soro care ne
u.kH-a r>„ (jg pyfvețisti șț culori, vom concentra nlentla

_______g^itui- 
iteril sovietice, nzer- — cu specii de anima- național a crescut In

pe efl nici nu eră 'con
siderată om,

Călătorul străin pe 
meleagurile Azerbaid
janului rflmlne pro- 

1 Impresionat do

troplcaler Lulza Hali- ! r.ești „Bine- ați ve
tova, secretara coml- nlt“ sliit pentru noi 
teiului do partid al cuvinte fam-lllaro.— 
sovhozului, lutrează , ne-a ’spus. Veniamin 
aid de 15 ani ai cu- Agumoglonov, al dol-' 
noaște bine probleme- ‘ lea' secretar al' Coml- 
le aceaiel unități eco- telului, orășenesc de 
nomlce. No-o poves- . partid Sumgait, Cu 
Ut despre munca ,be i aCesțe cuvIbui l-a in- 
rolcă a oamenilor de • Umplnaf populația o- 

; ' . rasului nostru pa pra
de lingă Marea Cas- ședințele țării dv.,- 

' 1 pentru ’a faen ca secretarul' general 
pÂnilnlul lipsit de al Partidului C'omtt- 

~~ -r infis- nist Român.' tovară-
le -șui Nlcolae Ceaușescu, 
’ • • _ „ ’ In

aprilie anul trecut 
îndrăgostit do ora

șul In cnțe niunceytc 
șl țrfileșto . de șnulți 
nnl, după cum el În
suți a declarat, țecre- 
tnrul do partid'a' ținut 
să-mi prezlnto,' per
sonal lot ce a 'făcuț 
faima șl atracția 
Sumgaltulul, — de la . 
arhitectonica ■ plăcu
tă a noilor cartiere șl 
pinii la ' Importantele 
zone Industriala,, de 
la parcul, lnstliuțlile 
de cultură, or'.ă șl . 
plnă la unitățile rani- 
lare, în timp co vizi- ■ 
tom orășul, om avut

vorbă cu

apă să rodească inăs
sat cursul nou al celor Unii, migdalii, vița dt .

suvll — vie șl să crească flori, dud ne-a vizitat.
Kura. ce traversează milioane de fior!,; din aprilie unul trecui
țnrn de la un capăt’la care cantități irapo'r-
aliul. șl Arax. care lăute sinț trimise a-
desnarto Azerlvi!-'.’:;- nuni pa plețeld Mds-
nul de Iran. Ambele covel. Leningradului,

însemnări do drum din U. FL S. S.

£3
cursurl ido apă brăz- NpvosiblrskUlul ele.
deoză acum, prin in- Plnă ta urmă cu 7—8
terinediul canalelor ani, : oamenii udau

___ __ __   construite, de mina o- plantele cuș pompele 
populație'"era- -analfa- mulul,- pămlnturllo se- sau cu apă adusă din
betă. dispune in pre- cețoase alo.văii Kura- flnllnl. Acum. ■ canalul

..... Muiuk^n, . ...... v www —, vww.i Araxlmla.. s .

llcă.-de producție o de’toate ‘gradele, do —La noii preciza nSnimSrshiliTl gî rlo • Mpprt», r?rt iVrin fL-i irt'i’AfriîELnreB'' ci' s. &z»

tare, în Ump i 
tam orașul, an. 
prilejul să’ stau do

\ __ directorul
comblhnțulții chimic, 
Sverdlov Rafail, carb 
ne-a vizitat nu de 
mult țara. In cadrul 
uneidelegații do 
chîmlșll n orașului, 
ta Invitația făcută 
de tovarășul Nicotao 
CeaușesctL

— Țara dv. erte 
foarte frumoasă, ■■ lor 
oameni! el. sini ex-

______________ față de acum 10 ani
baza ’ bogatelor - sale ‘ . Republica noastră. Ln 
resurse naturale s-n care M la șută din 

,deftfeltaf-rb-"lhdusffleÎXr 
modernă — metalurgi
că, chimică, emerge- ■ zent de 6 000 de școli
11.1. 4-T-u.lk .. rr. 
aluminiului și de pre- 70 000 de profesori șl ; tovarășul
■-------- - materiei pri.- ,Învățători.. tar in in- “ i r: ;

1 vățămlntul superior ‘ ' ' ' . _______ , ._______  . _
studiază mal mult "de -de irigații. Ploi cad suprafațalprj ( ' ciiltl- 

zerbaidjonulul ne-a 88 000 de studențl. A- , doar toamna și Iarna- vale. j -
vorbit pe'lorg tovarășa ' zcrbaidjanul aro peste șl numai ln-cantități , -Pretutindeni ln că-
Abllovu Ctaell Abilev-1 130 de inslltute ștlln- mici (200—300 mm po lătoria pe meleagurile

țlfice, majoritatea des- -an). ’ ' ...
ffigtfrindu-șl actlvlta- Am efîat de ta ml-

..............................  ’ . ’ • •-■■y- - ’

In această perioadă 
s-au Băpat,., canale; do.

Aruxkiila. -
uuaî_„„,___ ________________________ _______

1 Baghlrov,, .sigură apă .sufiefentă, oameni! el sini ox- 
nu so poate 'tace agri- permlțlnd1 to'.odală trem ■ de ospitalieri — .
cultură',-docft; pa bază ■ mărirea .contihJ& -a no”n 'declarat el. Cit
•de irigații. Ploi cad ‘suprafațe!or;i ; ' £""i- rihsnrn. .Industria ehl-

■ doar toamna șl iarna- vale. j
despre Industria chi
mică românească,- eu, 
ca- specialist, vă asi
gur cA fa ml-a lăsat 
o impresie puternică. 

: vizitat, uzine din 
-----Iești;.tpifejli șl po: 

de afirma că tehnica cu

n-nm trăit degeaba. Se —Ce s-a schimbat ln, a-, ’ .1 »-J1 ------------- -- cești ani 7 Cred că cel mai stl^e^a făcut poribl-
■ ■ ■ Ia transformarea șl ”nnl

oamenii, «*a înfăptuit
■ -I . să „

Clnd cute In București po vre- 
' xrf.fr." 5'i-.s= ™ri

vanaa do la țară ln ge
nerația Intll nu se urbanl- 
za. Abla la a treia reușea 
s-o facă. Acum 7 încercați 
să cllKllnșețt aici, ln Bule-

va care locuiește de 2 ani

cum

sA Studiile sociologice tă-

nr.
economiei șl culturii dlulul Sovietului Su- 

■ ■ '■ ~iem hi acestei repu-
ilîcl.

Tot; ce nverii as-
— o Industrieschlmb, e „foarte cald* ln

■ M , tramvai... Aici, în
în școala profesională su a- numărului 94. au apărut In 
■" 1B33 primele ’blocuri. Obser

vați cum se construia a- 
tuncl ? Maximum 4 etaje. 
Dincoace slnt blocurile not 
Slnt din seria .J’-î-multe*.

__ —- „ , . Verticala e mal avantajoa-
j,rn2I’_* dnd_n-al necazuri cu
role. Ba da, mașli 
lat rate n-am. N 
Un. Susține că rupă 
iurll... Ban! 7 Salariile, om 
mal făcut vreo șase Inova
ții... Nu-1 om gospodar ce! 
rare n-nre, dleva mii ii
le! în casă...

Aurica Tudorache, 
Cărei nr. 23 („Ln doi . . 
de Bulevardul Muncii*). 
Soția Iul Alexandru Tudo-s 
răcite, lăcătuș energetic la 
uzinele „Republica".

singurul din uzina cu un

SÎT. 
pași

nuuiria H HURl lUHțȚUH 
s-o facă. Acum 7 încercați 
să distingeți alei, ta Bule
vardul . Muncii, Intre clne-

___ •' i 
In cartier și unul care este

pe Vaslle Paraschlv și pe trei general
Till Volcu curn au. fost prl- uși, cel puțin.. ...... j,, . dere...'

bulevardul nostru tori ai Bulevardului Mun-
permlte să se vadă toate cil. Dacă doriți — --
drepturile de care ne bucu- 
râm după 23 August : uzl-

■ nele — dreptul la muncă ; 
școlile, grădinițele șl cre
țele — grija față de- cel 
care ne vor lua locul... Alt 
exemplu. Ați observat? Pe __ __ _
dreapta, clnd vil din de ceva șl pentru ceva In 
oraș către uzină, - ---- • ■
F. M. U. A. B. există, 
grup de clădiri

.1 — un „e- 
șantlon”.

„Important este că n-am 
trăit degeaba. Se vede că 
am lucrat* — acesta a fost 
laitmotivul declarațiilor 
lor. N’imol ale lor, oare? 
Cred că fiecare se bucură

sociala: £2 de' deputațJ 
In Sovietul Suprem alcllor Sovietice ___

liste., eveniment do la - ,U.R.S,S< , șl noronne 
caro se -împlinește p jumătate din numărul 

f Jumătate de veac; si •' ■ -
pe caro 11 vom morca

. i ca pe o
mare sărbătoare. îna-

lingă acest ai 
un

îhal-

lugust. Nu numai pe 
Bulevardul Muncii, ți nu 
numai 1b București.

■ regiune a RușîoL în cărora femeia aproa-

lătoria pe meleagurile 
Azerbaidjanului. in 
discuțiile purtata cu . ~ '.' 
oamenii.,ca l-am talil-y.j J?" j 
nit au" fost evoca te eu 1 lo1' 
căldură relațiile, 
prietenie șl colel 
frățească ‘ 
vletîce. î.

. . localnicilor ' se. păs-
30 metri. S-au forat trează vi! ■ moment '

. ml! .de;puțuri; artezie- vizite! făcute . In prl 

. ne pentru a alimenta m&vara anului trecut 
■cu apă un milion .In ; ILS.S. Azerbaldja- 

doufl sute de mii de năi

deputaUlor In sovie
tele locale.'„ȘI toate a- 
rested înir-o țâră 
unde, nu mal departe 
decit acum '50 do ani. ___ __ ________
existau ical potrivit din LMoșlghlD. .specia

lizat In culturi

fc-C* a V.M.S. M r. , r UU «.US, U-H-Mil 5..M, «
tale și colaboriare ' rarfe slht înzestrate 
iscă• - româno-so- situează lâ nivelul

iei mondiale. Pre ilcllor ^o. păs- {!ndon! p<J un(je n!n 
prl- t-Ocut In cursul vizi-

le! am simțit căldura 
. .. „ s-ufleteâsclî a unor. :

două sute de mii de nă de ■ cătro dale- oameni primitori, a-
- hectare ;de. ,teren. - gațla P.C.TL, condusă
; Toate acestea au fă- ck ’_ _",_2 Ji;'—™'_

cut din pămlntu! A- ■ Coaușescu, cu .prilejul 
. zerbaldjanulul o ade- participării la Con-

vărată .grădină. - care , greșul .aț XXîV-lea al 
produce anual. In afa- P.C.U.S. , „ ...............

■ ră de cereale. 40000) Am făcui un .popas altfel si călătoru5 ro
de tone de legume * ta orașul petrocnim!- -■ . . . '

vârâtă . grădină. - care
1 .'
ră de cereale, 4OT 000

»timpurii, 380 OM lone el, Sumgait, cu IM OM 
bumbac,-360 000. tone ■ ■ ■■ • -■■•

• do struguri șl, altele.
lată-ne la sovhozul

r-'v -_ir te— V4"”7—4 nlmoțl de sentimente 
le tovarășul Nlcolae pricten&H, . Interna-

UcMllrt?
Slnt ■ simțăminte pe 

caro le încearcă, du

njăn pe " meleagurile 
nzerbakljnhe. ca șl pe 
Întreg cuprinsul U- 
niunii Sovietice.

Cuvlpte.le ro.-n’i- ÎVeculal ROȘCA

de locuitori, a , cărui 
construcție a Început 
doar ln urmă .*u 24
do ar.!. ,

produce.de
driun.de
ldail.de
xrf.fr
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lie de 
i Nor-

_ . _ Jependțntei, re- 
unificării pașnice și

București

afacerilor externe al Marocului. 
Au participat HadJ Mtifamed 
BahninI, miniștri, alte persd
flclale marocane, precum șl amba
sadorul țării noastre la Rabat, Va
sile Mircea. Dejunul s-a desfășurat 
inîr-o atmosferă cordială.

REDACTIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața SdntelL Tel 17 S3 io. i’Crra. Abonamentele ac
Calea Grivlțoi nr. 64-53, P.O.R

nli finlandeze. •
R-L&■ ■ O'«3'.Si .It j

președinți 
Societății

de reunifies re

[copreședinte al Ho- Ziaru. „_____
letățU de Cruce Roșio MUNO, ’’ organ 
' Coreea de Sud. al. Partidului

( »

Un eveniment de seamă în viața poporului coreean j

La Phenian au început convorbirile de fond 
dintre reprezentanții organizațiilor 

de Cruce Roșie din Nord și din Sud
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, ION GALAȚEANU

Tovarășul Emil Bodnaraș primit 

de președintele Finlandei
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în conformitate aid că ambele părți 
schimb <le 

păreri cu privire ia e- 
forturUe care trebuie 
depuse pentru ca tra
tativele de fond să fie 
fructuoase. Delegațiile 
dțn Nord șl din Sud 

1 ta aceeași 
------------- pentru a-discuta 

După cum se știe, mune a Nordului și problema Interne ale 
națiunii coreene — ;'a'< 
spus el ; este un eve
niment de o deosebită 
semnificație, .dare ' va 
intra in istoria po-

Miercuri n avut loc ble 
la Phenian, in mo
derna sală de confe
rințe „Tedongan", pri-imtu |.J.tJULUJL$UJLl , J-Jâfi- ÂU VUU.UUI.UC
ma ședință a rundei rată că pârtii, 
convorbirilor de fond pune toate 
dintre societății
Cruce Roșie din 
dul și din Sudul Co-

,-leme. In con:------- ---... ......
cu principiile umani- nu făcut un 
tare. ' '

In comunicat , se a- 
■e vor de- 

efociuriiw 
posibile pentru a re
zolva- cu succes pro- __  ____
blemele de pe agendă, se așează 
pe baza declarației co- masă pen

convorbirile nreliml- Sudului, Întemeiată pt> 
nare incepute ln urmă celo trei principii — 
cu aproape un an au ale IndependipițOi, re- 
aboroat și rezolvat, pe —1__
parcursul a 23 de Ln- largii unități naționale, ____ _ _____
lilnlri ta nivelul șefi- șl pe baza principiilor porului coreean, In ac
tor de delegații .șl a 16 Crucii Roșii, pentru a punea 
intllnirl ale grupurilor alina cit mal curind

HELSINKI 39 (Agerpres). —
Miercuri după-amtază. Emil Bod
naraș, vicepreședinte ai Consi
liului de Stat nl Republicii Socia
liste România, a. ferit primit dc pre
ședintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen. Cu acest prilej a avut 
ioc o convorbire cu privire la evo-

• ’’ î r ’I’ ••’■■jiși țț--’e ■# - -» ivf M rT-TȚ

Încheierea convorbirilor dintre 
delegațiile P. C. R

luțta relațiilor dintre România șl 
Finlanda, precum șl la unele proble
me ale situației internaționale șl in 
special europene.

La intllnlre, care s-a desfășurat 
intr-o atmosfera cordială, a luat 
parte șl Mircea BăJănescu, ambasa
dorul României la Helsinki.

intllnirl ale grupurilor afina dt mal curind a țării.. Ambele părți, I
de lucru, aspecte ale ■ suferințele compatno- a precizat purtătorul

” ” yțor dispersați în do cuvlnt, șl-au expri- 1
Nord și Sud șl, in mat convingerea 'că |
plus, a pune o piatră tratativele <se vor în
de temelie ta reunlfi- cheia cu succes. I

Refl octi nd opinia po- , 
porului coreean in le
gătură cu acest-event- | 
mant, ziarele centrale 
de miercuri publica 
articole care salută 
prima rundă a convor
birilor de ta Phenian.

ordinii de 
blemo de

Actualul „ i ta . 
Phenian este apreciat de
— pe bună dreptate — ean-a națională, 
ra un moment dc mitre Delegațiile ta con- 
lnsemnătâte în viața vorbiri sini conduse de 
poporului c—■" 
după’ răstimpul a 27 
dc ani in care Intre 
cele două l—t, 
Coreei nu au existat 
nM un fel de reia IR 
Acum se creează con
diții pentru elimina
rea aceste! anomalii șl, 
totodată, pentru rea
lizarea dc progrese pe 
calea Înfăptuirii ma
relui deziderat al în
tregului popor coreean
— rcuntticarca pa- 
trlcL

La încheierea reuni
unii de ieri a fost dat 
publicității un comu- . 
nlcat care exprimă a- 
cordul celor două părți 
asupra agendei con
vorbirilor. Obiectivele 
pe care acestea și le 
propun sint : descope 
rirea adreselor mem
brilor familiilor șl ru
delor dispensate in 
Nord șl Sud. ; crearea 
posibilităților pentru 
vizite șl Intllnirl 11- - - - T-LZ'r’a” T------ a,„bere Intre membrii dc clțmal de incrc- dej
familie șl rudele dis
persate ln Nord șl 
Sud ; stabilirea,de .le-, ; 
gături prin 
dență întru m«n| 
de familie șl rin' 
din cele două părți ale 
Coreei ; reunirea fa. 
nulillor dispersate in 
Corcea de nord și suo, 
potrivit voinței liber 
exprimate a acestora ; 
soluționarea altor pro

coreean. Klm Tac HuL vice- 
“ " itc al C.C. al

__ de s^Cruce 
părți ale 'Roșie din R P. D. Co-

ledlnte al So- Ztaruî JnODON*”sÎN- 
‘ " ' ' organ al C.C.

_ . ', 1 Muncii
din Coreea, apreciază 
convorbirile drept un 
„grandios eveniment 
național pentru pune
rea pietrei de temelie 

■a reunlflcăfU. patriei, ’ 
. ___________ - aspirație- arzătoare a
ele a voinței poporului națiunii0. ■ 
coreean da a-șl rezol- Evenimentul de ta 
va singur problemele Phenian 'este urmărit 
interne șl de a con- cu viu. Interes de ops- 
■tura destinul națiunii nta publica mondială, 
după propria Iul • vo- Acest Interes csțe de- 1 
lațâ, eveniment care montrtrat și de prezen- 
aprople momentul re- ța, In aceste zile, în 
unificării pașnice și capitala R .P. D. Co- 

• Independente a pa- reene, a numeroși zla- 
trlel. riști străini — repre-

I.ai rindul său. LI zentaațl al agențiilor j 
Hum Soit a relevat de presă șl al ziarelor
Importanța înlătură- din diferite țări. Opl- l 
rli barierelor dintre nla publică iubitoare 
Nord și Sud, a creării de pace de prelutin- ' 

• ■ ' :nl Ișt exprimă con- i
vlngerea ca dialogul

reeană, șl Li Item Sok, 
vii

-ț\râ< 
din Goreea de Sud.

In cadrul ședlntel, 
conducătorii celor 
două delegații au ros
tit cuvin țări. K'm 
Tae Hui a subliniat 
marea importanță ' a 
convorbirilor, expre-

Delegația P.C.R., alcătuită din to
varășii Emil Bodnaraș, membru ol 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al CC. nl P.C.R,, Cor
nel Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C 
al P.C.R., Constanța Crăciun, mem
bru al CC. ol P.C.IL, Nlcolne MlhcJ, 

" membru al CC. al- P.C.R., prun-se- 
cretor al Comitetului județean Brfli- 
la al P.CR, care întreprinde b vi-1 
zltfi In Finlanda ta Invitația P.S.D., 
șl-a încheiat In > cursul dimineții da 
miercuri convorbirile cu conducerea 
Partidului Soctal-Dcmocrat. Din par
tea • finlandeză ta convorbiri au- luat 
parte : Rafnei Panslo, președintele 
P.S.D., Kalevl Sorsa, secretar ge
neral al P.S.D.', Morgit Eskman, vi
cepreședintă a P.S.D., S. Penlilli., 
membru nl Comitetului Executiv al 
P.S.D., șl Paavo Llpponen, secretar 
cu probleme Internaționale al, P.S.D.

In timpul convorbirilor, dcsftlșu- 
‘ ‘ rt;, | 4'jl S ■■ Țbi $ *T R 5 ■ ; tis

______________________

si P.S.D.
9

rate Intr-o atmosferă caldă, de 
țelegere reciprocă, cele două dele
gații âu abordat ln continuare pro
bleme ale dezvoltării relațiilor' din
tre cele două partide șl state, pre
cum și ale situației Internaționale șl 
mișcării muncitorești internaționale. 
La Încheierea convorbirilor s-a că
zut de acord să fie dat publicității 
un comunicat comun.

Miercuri la prinz, tovarășul Emil 
.. Bodnaraș, membru al Comitetului 

Executiv, al Prezidiului Permanent 
.ai C.C. al P.C.R., conducătorul de
legației române, a oferit un dejun ln 
onoarea conducerii P.S.D. La dejun 
nu luat porte : Rafael Paaslo, Knlevl 
Sorsa, Vclkko Helle, Margit Esk- 
man, S. Pentllla șl alți membri oi 
conducerii P.S.D.

Seara, membrii delegației române 
s-au intilnit cu Erkkl RaatlkaJnen, 
directorul generol ui radlotelcvlziu-

FflRȚElE PATRIOTICE flU ELIBERAT ORAȘUL POfW
CAMBODGIA 30 (Agerpres). — leagă Pnom Peniiul de provinciile 

Presiunile exercitate do' forțele. de din vestul târli.
rezistență cambodgiene ln zona Pnom Pe de altă parte, agenția Assoctaled 

Presa relatează că. presiunile pairio- 
țllor devin din ce in ce mal puter
nice pe șoseaua nr. 2, unde în ulti
mele zile au fost atacate aproape 
zece poziții ale armatei regimului de 
la Pnom Perth. Un grup de blindate 
al armate! lc-nnollste, care u Încercat 
să contraatace pe șoseaua nr. 2, a 
căzut marți seara intr-o ambuscadă 
a patrioților, ta 34 kilometri de Pnom 
Penh, pixxzlnd cea mal mare parte 
dintre tancuri.

dare. Convorbirile, a „ .
spus c.l, vor înlătura început va cunoaște o

Penhulul au crescut In ultima vreme, 
atacurile lor venind din .mal multe 
direcții. Comandamentul lonnollșț, ci
tat de agenția,France Presse, a anun
țat că garnizoana sa de la Ponley a 
fost anihilată. Prin eliberarea orașu
lui Ponley — a treia localitate cuce
rită de forțele de rezistență In sec
torul respectiv — acestea din urmă 
au ajuns si controleze, pe o distanță 

■de circa 30 km,.șoseaua nr. S, caro jS

ca de le- suferințele coreenilor, desfășurare fructuoa- roresponA Iar K&Ia^^ftiUțiilnea șă, o-dezvoltare? •iWtat'
''"ratoriJ 3i»r ujtjșcfaqriț de-fidel mai amplă.șl,mal (

ielele am. servit această fundă, In vederea so-
1 ale cauză. luționărll de către po-

fa- Referlndu-șe la a- pon.il coreean a pro- 
crate convorbjri, j pur- lllor In
tătorul de cuvlnt al 1 , ,
Crucii Roșii din RP.D. conformitate cu in-
Coreeană a declarat terasele sale funda-
z’QrUâlîor străini 'aflatl mentale.

porul coreean a 'pro-

1

- :

tyig ja- dig ijijâ

WASIilNGTON 30 (Agcrpres). — 
Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a ținut, marți, o conferință de presă 
in care ș-a referit, In special, la po
litica • americană in Vietnam. El a 
anunțat o reducere a efectivului for
țelor americane din Vietnamul . do

încheierea Conlerlnfertinere
tului pentru securitate și cola

borare europeană

Larg sprijin procesului 
de edificare a păcii 

pe continent
HELSINKI 30 (Agcrpres). — Tri

misul special. Radu Bogdan, trans
mite : ln comunicatul adoptat in 
ultima ședință plenară a Con
ferinței tinerelului pentru securi
tate șl colaborare europeană, ale 
cărei' lucrări s-au încheiat, miercuri 
seara, la Helsinki, ■ so subliniază 
sprijinul larg pc care tinira ge
nerație 11 acordă procesului do 
edificare ■ unei pici durabile pe 
continent, ■ pentru intensificarea co
laborării dintre popoarele șl statele 
europene. Partlcipanțll la dezbateri 
s-au pronunțat pentru sporirea efor
turilor ln favoarea securității șl 
cooperării, pentru recunoașterea 
realităților decurglnd din rezultatele 
celui de-ai doilea război mondial, 
pentru renunțarea la folosirea forței, 
ca mijloc de reglementare a diferen
delor internaționale, neamestecul In 
treburile interne, nu subliniat nece
sitatea respectării Independenței șl 
suveranității naționale, a egalității 
tuturor statelor europene, a respec
tării drepturilor/ democratice, a co
existenței pașnice șl bunel vecină
tăți în relațiile dintre țările conti
nentului.

Do asemenea. In documentul adop
tat de participant! se eyldenținză 
necesitatea reduceri! forțelor milita
re. retragerii trupelor străine in li
mitele frontierelor naționale, lichi
dării divizării Europei în alianțe mi
litare opuse, a unor măsuri de dez
angajare militară, al căror scop fi
nal trebuie să fio dezarmarea gene
rală $1 ln primul rlnd cea nucienră. 
In comunicat se arată că pacea șl 
securitatea in Europa presupun dez
voltarea cooperării In toate domeniile.

Conferința de 1a Helsinki șl-a ma
nifestat deplina solidaritate cu miș
cările șl forțele . care luptă pentru 
democrație, libertate si progres în 
diferite părți ale lumii, șl-a expri
mat sprijinul pentru popoarele din 
Indochina, care luptă neutru suve
ranitate șl Independență.

Particlpanțll ta conferință au ex
primat speranța că viitoarea confe
rință gene.rai-europeană o statelor 
va examina căi șl modalități menite 
să creeze tinerel generalii largi li-ze 
pentru întărirea cooperării și Înțele
gerii mutuale. — 
India și Pakistanul și-; 
de a îndeplini prevederi

Vizita ministrului de externe

RABAT 30 — Trimisul apodal A- 
gerpreX N. Vamvu, transmite t 
Miercuri după-amlază s-au înche
iat ta Rabat convorbirile oficiale In
tre ministrul afacerilor externe al 
României. Cornollu Măncscu, și mij 
nistrul afacerilor externe al Maro
cului, Ahmed Taiebi Benhlma.

Dcsfășurale intr-o ambianță de 
prietenie, înțelegere reciprocă șl 
stimă, convorbirile au scos In evi
dență dorința ambelor părți de a 
dezvolta legăturile bilaterale In 
toate domeniile, de a exUnde șl di
versifica colaborarea româno-maro- 
cană pe baza principiilor respectă
rii Independenței șl suveranității 
naționale, egalitațfi ln drepturi, ne
amestecului ln treburile Interne șl 
avantajului reciproc.

ConstaIInd cu satisfacție că pre-
■ vederile acordurilor în vigoare șl, --—- ------ -— r-ț-----—
In primul rlnd, acțiunea da eoope- rit: un dejun ln. onoarea ministrului 
rare stabilită cu prilejul vizitei pre
ședintelui Consiliului de Stat al Ro
mâniei, N’lcoiae Ceau.șe. c.i, în Maroc, 
al convorbirilor cu regele Hassan 
al II-lea, se realizează cu succes, 
mlnlșirli de externe au examinat 
posibilitățile concreta da intensifi
care u legăturilor, pe tărlm indus
trial, agricol, tehnic șl cultural In 
sfera lnvățămlnlului șl activității 
tineretului. •

S-a precedat, de asemenea, ta un 
amplu schimb de vederi în probleme 
majore ale actualității internațio
nale, părțile pronunțtadu-se pentru 
crearea unul climat de pace, do 
largă cooperare șl securitate ln 
lume.

Un alt moment nl vizitei l-a con
stituit semnarea convenției de asis
tență juridică dintre Republice So
cialistă România șl Regatul Maroc.

Din partea română, dccjmentul a 
fost semnat de Cornellu Mănescu, 
iar din partea marocană de Ahmed 
Taiebi Benhlma.

In alocuțiunile rostite ta semnare, 
miniștrii de externe ou subliniat că 
acest document reprezintă o nouă 
expresie a holârlrl! celor două țări 
de a extinde colaborarea dintre ele, 
ln interesul ambelor pojxiare, al 
cauzei păcii șl înțelegerii interna-' 
țlonale.

Tot miercuri, Cornellu Mâneseu a 
avut o seric de contacte cu perso-

nalltățl alo vieții politice, econo
mice șl sodol-culturalc marocane.

Oa.țpctele român s-a Intilnit. In 
cursul dimineții, cu HadJ M’I-Ia- 
med.- BahninI, vlce-prlm-mlnlstru 
și ministru al Justiției, secretar ge
neral al guvernului. In cursul în
trevederii au fost abordate aspecte 
ale dezvoltării actuale șl de per
spectivă a relațiilor bilaterale.

Ministrul român a mal purtat dis
cuții in probleme de interes comun 
cu Araalane El Judldt, ministrul 
muncii, al afacerilor sociale, tinere
tului șl sportului, șl cu Abdelaziz 
Bengelloun, ministrul comerțului, 
Industriei, mițielor șl marinei co
merciale.

Miercuri , la amiază ministrul afa
cerilor’externe al României a ofe-

BERLIN 30 (Agerpres). — La 
dhjl Ministerului Afacerilor Externe 
al RD. Germane au fost reluate 
convorbirile dintre delegația RD.G., 
condusă de ambasadorul Kurl Nler, 
șl delegația Finlandei, condusă dc 
ambasadorul Paul Gustafsson, . cu 
privire ta stabilirea do relații diplo
matice Intra cele două țări, trans
mite agenția A.D.N. După cum se 
știe, convorbirile au început ta Hel
sinki !a 31 iulie, ln urma propunerii 
finlandeze de a stabili relații diplo
matice cu cele două state germane.

Conducătorul delegației finlandeze, 
Gustofsson, a fost primit do Peter 
Florin, secretar de stat In Ministerul 
Afacerilor Externe nl RD.G.

VARȘOVIA

ÎNCHEIEREA ZILELOR
CDLTDRII ROMANEȘTI

VARȘOVIA 30. — Ccrrespon-, 
dentul Agcrprei, I. Dumitrațcu, 
transmite : Im Varțovla s-au 
încheiat manifesldrile organisa- 
ie în cadrul Zilelor culturii 
românefti. Ansamblul Teșitu
lui Giulcțtl a prezentat pe 
scena teatrului ,,l>ramatycmv“ 
patru spectacole cu piesele 
„...eseu0, de Tudor Mu;aiescu, 
ți „Măsură pentru măsură", de 
W. Shakespeare, primite cu 
mult interes de public ți de cri
ticii teatrali polonezi.

DECRETAREA LEGII MARȚIALE 
IN REPUBLICA MALGAȘĂ
TANANARIVE 30 (Agcrpres). — 

In Republica Malga-Șă a fost procla
mată legea marțială — sa arată ln- 
tr-un comunicat oflctaL dat publici
tății ta Încheierea unei reuniuni a 
cabinetului, prezidată de primul mi
nistru, generalul Gabriel Ramanant- 
son — informează agenția United 
Press International. Potrivit comu
nicatului. această măsură ' a fost 
luată „ținindu-se seama de gravele 
probleme înlimplnate de economia 
țării”. Intr-o declarație difuzată de 
postul național de radio. .. Gobriel 
Ramananlsoa a precizat că guver
nul dorește să-sl desfășoare activi
tatea intr-o atmosferă de calm.

AutoritSJilo din Republica Sud-Africanâ recurg la numeroase represiuni în 
încercarea de a curma demonslrajiile studențești împotriva aparlhoidului. 
In folonraîio : poliția calci sâ inîre în acțiune împoîriva sludenjilor, cu aju

torul cîinilor dresa|i

.U.Â.

sud, mențlonlnd, în același timp, că 
S.U.A. vor continua instructajul 
aero-navai al trupelor salgoneze. 
De asemenea, președintele a ară
tat că S.UA. nu Intenționează rta 
pună capăt bombardarr.en'elo- asupra 
R. D. Vietnam șl nici altor acțiuni 
agresive.

Președintele Nixon s-a referit apoi 
la convorbirile pe care urmează să 
le albă ln Hawaii, cu premierul ja
ponez, Kakuei Tannka. Aorccllnd a- 
ceasta lntllnire ca foarte importanta, 
vorbitorul a subliniat că ea va I pri
lejul stabilirea unul dialog Intre cele 
două țări și că va fi abordată în
treaga gamă a problemelor zonei 
PnciflculuL •

*
PARIS 30 (Agerpres). — Referln- 

du-se' la conferința de presă a pre
ședintelui S.U.A., -' ' '
cuvlnt al delegației RD.V. ■ ta con
ferința de ta Paris In problema Viet
namului a declarat — după cum In
formează agenția T.A.S.S. — c8 ho- 
‘ftrirea administrației S.U.A.. priv'nd 
retragerea unul contingent limitat de 
trupe americane din . Vietnamul de 
sud, are drept scop inducerea In 
eroare a opiniei publico. în ultimele 
lunii a relevat purtătorul de cuvlnt, 
guvernul, american a inlSrit conside
rabil forțele sale aeriene șl navale 
militare care participă ta agresiunea 
împotriva poporului vietnamez.

La rindul său, purtătorul de cuvlnt 
nl delegației. Guvernului Revoluționar 
Provizoriu nl Republicii Vietnamului

I

D-urtfî torul de

de Sud a cerut ca Statele Unite să 
retragă -nclntlrzlnt tonte trupele lor 
din Vielnainul de sud.

DELHI 30 (Agcrpres). — India șl 
' Pakistanul”șl-au reafirmat. r .hol&rir 
•'EAâfWftiS? >os 

înlrc primul ministru Indira Gauuld 
șl președintele ZuUlknr Aii Bhuito. 
prntru a asigura pacea șl securitatea 
in zonă, se nraiă ln comunicatul co
mun dat publicității ta Încheierea 
convorbirilor indo-paklslaneze. des- 

t fășurate ta Delhi In perioada 35—29 
august Reprczenlănții oficiali al 
celor două țări au prezentat reco
mandările susceptibile, ln opinia 
guvernelor-Indiei "șl Pakistanului, să 
permită soluționarea problemelor 
privind delimitarea liniei da con
trol In regiunea Cașrnlr șl Jammu 
și evacuarea efectivelor celor două 
țări in limitele ■ frontierei In
ternaționale dintre India șl Pakis
tan. Potrivit comunlcalulul, s-a con
venit ea determinarea.liniei de con
trol să fie terminată plnă la 1 sep
tembrie a.e. Inviolabilitatea acestei 
linii, se spune In comunicat,, va fi 
asigurată de India șl Pakistan în 
spiritul prevederilor acordului de la 
Simla. Pakistanul șl.-India s-au an
gajat, totodată, ca plnă Ia-14.sep
tembrie să-și retrasă trupele de pe 
Ieri to rille ocupate șl au ho tint să 
asigure reîntoarcerea în țară a per
soanelor de naționalitate pakista
neză care, în momentul eonfllctulul 
armat dintre cele două părți, au tre
cut In India, precizează comunica
tul comun.

Un purtător de. cuvlnt nl delega
ției. pakistaneze, reluat de agenția 
France Presse, a declarat ia reîn
toarcerea la Islamabad că, ln cursul 
lunii septembrie, vor avea loc noi 
convorbiri între reprezentanți al In
diei șl Pakistanului ln cadrul cărora 
ar putea fi evocate ’.și unele proble-

Ț
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aaerBțlâle de presă transmit:

TEHERAN 30 (Agcrpres). — La Te
heran au Început, la 39 august, tra
tativele Intre o delegație a Minis
terului Agriculturii, Industriei Ali
mentare ți Apelor din România, con
dusă de Barbu Popescu, șeful Depar
tamentului agriculturi! de stat, șl a 
delegație iraniană, condusă dc 
I-L Mirheidar, adjunct ol ministrului 
agriculturii șl resurselor naturale din 
Iran, cu privire ta extinderea coo
perării economice dintre cele două 
țări ln diverse ramuri ale agricul- 
turll. ’

In aceeași zl, Barbu Popescu a fost 
primit ln audiență de Alteța Sa im
perială, prințul AIk'o- Rcza Pah- 
favl, fratele Șahinșăhuiul Iranului, șl 
da ministrul agriculturii și resiirsc- 

’ lor naturale, Mansour Rouhani, cu 
care a discutat probleme referitoare 
la cooperarea economică dintre^ celo 
două țări. I

Șeful delegației române a mal a- 
vut convorbiri cu președintele i Or
ganizației planului, K. Farmahfar- 
malan, șl cu J. Vafa, adjunct ol mi
nistrului economiei din Iran. La:con
vorbiri 8 participat ambasadorul 
RîSttiânlelIn Iran, ’Alexandru

Tensiune politică 
in Chile 

ultimele zile, ln această campanie B-n ga fac 
au avut loc o înscris șl acțiunea co- de „a se răspi 

violența reacțlunll 
îonlravlolență

1 Chilo au avut loc
i seric de evenimente merclanțllor, care, re- 

sar e, prin ‘ »_«a> — • —«. >-------
lor, stimesc îngrijora' 
re in rindul opiniei 
publice. ..Șirul măsuri
lor progresiste Intre-, 
prinse de guvernul U- 
nt t Ații Populare pe di
ferite planuri ale vie
ții social-cconomlce —

• relhtc fir*

care, prin gravitatea cent, șl-au lnchia ma
ior, stimesc îngrijora- gazlneie. Acțiunea 

a doblndlt astfel

Jnvâțămlnt de pc lingă Consiliul de 
Stat al R.P. Chineze —’ informează 
agenția China Nouă.

Pîimul ministru ol Cann- 
dsij Pierre Eliott Trudeau, n anun
țat hotărirea de a convoca parla
mentul aflat in vccnnjă, ln vederea 
luării unor măsuri împotriva grevai 
generale a docherilor din provincia 
Columbia Britanică.

Lucrările înîîlnîrîi sindi
cale sovieîo-japoneze, flcs- 
fășurate sub deviza „Pace șl prietenie 
intre popoarele U.RS.S. .șl Japoniei1", 
au luat sfifșlt ta Ulianovsk, anunță 
agenția T.A.S.S. Reprezentanți al or
ganizațiilor sindicale din cele două 
țări au adoptai o declarație de pro
test In legătură cu lărgirea agresiu
nii americane In Indochina, bombar- 
dstren,, minarea șl blocada porturi
lor TLD. Vietnam.

Frcședhiîcle Comisiei e- 
conomice răsăritene din 
R.F. a Germaniei, °'it0 Wolf 
von Amcrongpn,-. n făcut o vizită In 
1LP. Polonă, anunță agenția PAP. El 
a fost primii de.Henrik Kisel, vlce-

_____ ___ ____ .1 cu alta • 
personalități poloneze In legătură eu 

........ . ... ,.™> ur ' relațiile'economice polono—vest-ger-
zltat marți expoziția comercială ca- tag. in ultima săplămlnă a lunii sep- rectorul Comisiei pentru știință șl mane.

0

contra-apelurl 
* tunde la 

ur.ll eu 
revolu

ționară0. In această 
atmosferă încordată au 
avut loc incidențe 
grave soldate cu morțl 

1 * - “ ■ ’ i irecu-
vloleriță 

șl atentatele extremei 
drepte nu fast îndrep
tate șl Împotriva Ipupr 

Chilian. NumeroâSe 
personalități politice, 
printre care și parla
mentari demoCTaț- 
creștlnl, au condamnat 
acesta atentate. Eve
nimentele au fost exa
minate Inlr-o ‘ ședință 
a guvernului și in co
misia executivă na
țională a Unității 

iputare. In declara
ția comisiei executive 
„se denunță înaintea 
poporului escalada prin 
care se urmărește rfisj- 
turnarea guvernului. 
Comitetul Executiv nl 
Unității Populare 
cheamă pe toți oa
menii muncii din (ară 
să se mențină in oler- 

„soctaliștli tă și vigilență0.
Este un deziderat 

adopte Imperios, o necesitate 
categorice acută pentru aceasta 

jară ungajalfl într-un 
vast efort de făurire a 
unor structuri soclal- 
economlcc noi, progre
siste, de depășire d 
subdezvollărll — efort 
ce reclamă 
tensiunii, 
manevrotor 
respectarea 
u voinței șl 
poporului chilian.

lor 
un 

pronunțat caracter po
litic.

1 si- șl răniți. Zilele 
unică te, actele de v 

a oamenilor muncii ' ............
din Chile, caro are un

I reintegrarea .In pro- milion de membri, a 
prielnica statului a bo- chemat 1a o acțiune miniștri din cab:

1 gățlllor cuprifere, re- națională pentru neu- '
I forma agrară, națlona- trâJlzarea tentativelor 

Uzarea instituțiilor reacțlunlL Toata par- 
i bancare ele. - Intim- Udele componente ale 

plnă ln ultimul timp Unității Populare, dl- 
dln partea forțelor dc verse organizații ob- 

i dreapta o rezistență șteștl și-nu exprimat 
ce atinge puncte de sprijinul ■ ferm față de

1 maximă tensiune, măsurile Întreprinse
l Deposedate dc pir- do guvern pentru a

ghll principale ale con- dejuca planurile forțe- țloi 
ducerii vieții econo- lor dc dreapta. într-o Poj

ln fața acestei 
lua (II, Centrala 

oamenilor

declarație a comisiei 
politice a Partidului 

politice socialist, poporul este 
arcă să chemat „să se mențină 
............ In stare de alertă pen- 

.......... _ tru a apăra șl a irn- 
. . Jbuțlei pulslona tranâformă- 

bunurilor de consum, rile progrcslste“. O 
Printr-o; serie de rna- stată cu mobilizarea 
nevre, forțele reacțlo- populară ln Jurul gu- 
nnre sabotează upro- vernului, 
vizionarea pieței, do- consideră că este ne- 
sind importante canti
tăți de produse all- 

itnehf

mice, cercurile oligar
hice,' concomitent cu 
activitățile ] ..27 
subversive, Încearcă .... 
provoace perturbațll 
șl dezordini, îndeosebi 
In sfera distribuției

cesor Să BC
, _____ _____sancțiuni < _____

__ ilare, care sint a- împotriva tuturor ma- 
po! vlndute prin cana- rilor comerctanțl, caro 
lele „bursei negre0, au instigat la /șubver- 

mrticipă . alune".
■••••—Iile

P'olitico-econo-

i, ..uuiaci ... 
„ l-leac ți un ea pari__
cu toate energiile 
sale la asemenea ac
țiuni pi» ■_"" '' ; • ■
mice, scrie ziarul „El 
Slglo°. Se urmărește 
crearea unor greutăți 
in aprovizionarea pie
ței, sau accentuarea a- 
cestora, pentru a lnvl-

Concomitent cu în
cercarea de a accen
tua anumite dificultăți 
in aprovizionarea 
populației, forțele da 
dreapta pun la cale di
ferite acțiuni antigu
vernamentale, fădnd 

. apeluri deschise la
■ ' " altă

tcmbrle, sau, cel mal tlrzlu. în pri
mele zile ale Iul octombrie. Pe de 
altă parte, Willy Brandt a relevat 
necesitatea traducerii ln viață a pre
vederilor tratatului Încheiat de B.F.G. 
cu U.R.S.S. El a antințat, de aseme
nea, că va aven loc schimbul de 

jonă și s-a pronunțat pentru Îmbu
nătățirea relațiilor țării sale cu 
Cehoslovacia, Ungaria și Bulgaria.

\ a • '
Satelitul științific' american 

..Clao-l”, cire a primit numele 
de „Copern‘.c“ in memoria ma
relui savant polonez din seco
lul al XV-lea ș!-a începui 
miercuri misiunea efectivă, 
transmiănd primele Imagini 
din Univers. SpeclBilșUl apre
ciază că debutul mis’unli „Cb- 
pernlc“ dcpășoșîe așteptările, 
dimensiunile obiectelor reperate 
fUind .de aproape . trei ori mal 
mari dedt se prevăzuse inițial.

Ședința Biroului Poliîis ^^Ateu™‘rflnsniHe asea’

Primul ministru al Repu
blicii Cuba, Fidel Castro, și pre- 
țcdlntcle Osvaldo Dortlcos au pn- TFp ft!'mit'pe James Pratt, ministrul de ambasadori intre RE.G. șl R P. Pp- 

’ ' ' Republicii -Sierra; Leonc, b>n« .i M nmtm tata,
icază 'o vizită ofîctală in
. ’-j. 5’j "l< 1 ’ , ; J ‘ . i

cri C.C. al PJ4.U.P.,ln cadn1.1
• căreia a fost prezentată o informare 
privind activitatea organelor și or
ganizațiilor do partid In perioada 
campaniei agricole de vară, a avut 
loc la Varșovia. Au fost trasata sar
cini pentru desfășurarea in contl- 

'nuare a recoltării produselor agri
cole. ■

ședințeleOsvaldo Dorllcos ou pn- 

externe al 
care -efectut 
.Cuba.

S-n încheiat vizita în 
Uniunea Sovietică a ăeie-

Convorbiri M. Kohl - E.
■ Rfihr Michael - Kohl, secretar do- .
stat ta Consiliul de Miniștri al R D. gn|iei Mișcării de prielenie
at ta- Cancelaria federală a R. F. a ISTRCÎ—U.R.S.S., condusă de
vrmanlei, au cohtlnuat, miercuri ta Abratem Melamed, membru al Pre-

T. A.S.S. Deli 
Întreprinderi _________
gricole, s-a lntilnțt cu _
sovietici ai vieții sociale.

■ -■ .A. ■ ■ ■•Vcr’T-'•
Premierul Consiliului de Cancelarul îodeza! al B.F.

Slat al B. P. Chineze, Clu En-
lal, vlcepremlerul LI Slcn-nlen, șl 
alte persoane oficiale chineze au vl-

Germnne, și Egon Bahr, secretar de gțat - ’■ .«<>_■

Bonn, convorbirile in' problema ela
borării unui tratat privind'bazele re
lațiilor dintre RD.G. șl R.F.G., pre
cum șl In alte probleme-de interes 
reciproc.

zldlului' Mișcării, anunță agenția 
" "-legația tsraellană □ vizitat 

1 • industriale șl unități a- 
rcprezeiManțl

!

__________________ _____ „ wRenâ'MEh0ui;\^^^-'Șe?s_ .....
a Germaniei, Willy .Brandt, a de- rai al U.N.ES.C.(L, n la Pe- StariainvmeoL^rtari«inU? 
ctarai că va pune, probabil; proble- Mu Pentru o vizită In R.I. Chlne- 
mn .votului de încredere In Bundes- ' 'a invitația lui Llu Sî-yao, <11-

Slglo°.
. lichidarea 

Încetarea 
reacțlunll, 
legali tfițll, 

lnicre&elor

novăți, apoi, guvernul violență. Pe de 
Unității Populare”. In parte, grupuri de slin-

Etiflen POP 
Santiago de Chile

■
Santiago do Chile. Demonslraîie do masâ în sprijinul politicii gu

vernului Unitâții Populare

fac la ofldllo poțiale șl dlfuzo.-U din întreprinderi al Instituții. Pentru străinătate, abonamente prin „R0MPRESFILATEL1A", 
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