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plinit
Exploatării miniere

cină esențială, u- 
prlnclpaîele cil de ta- 
unltățli

Convorbiro cu dr. ing. Dinu BUZNEA,

A 1 000-a garnituri 
de mobila peste sarcinile 
de plan 3 fos* reallzj!1A ,n eeesie 
zile do colectivul Combinatului da 
exploatare ?! industrializare a lem
nului din Bacău. De menționat că 
pe^lo-lB la Biită din această cant!-' 
țat£’«,'fost ' livrată laî.expari, iar 
valoarea 'Întregii producții; realiza-' 
te - peste ’ plan'jplnă In prezent’ asie 
de 22 mllloano lcL .

în anii din urmă 
s-au constituit In mai 
multe județe asociații 
— societăți care gru
pează pe Intelectualii 
cu pregătire in dome
niul folclorului. Ele 
continuă-tradiția, nici
odată Întreruptă, a 
Interesului , Intelectua
lității noastre, mal cu 
seamă a celei din me
diul rural șl din mi
cile centre urbane, 
pentru 
culturii 
dacă alt 
teres se manifesta prin 

■sonata, iar 
I ®e realizau

program
ȚIONÂREA SERV1CI 
ILOR PUBLICE

cercetării științifice, înscrisă cu du
ritate Jn Rezoluția Conferinței Na
ționale a P.C.R. privind principalele 
orientări ale dezvoltării eeonotnlco- 
soclale a României in următoarele 
două decenii, constă in sublinierea 
necesității ca activitatea de cerce
tare sa-și aducă o contribuție sub
stanțială Ia soluționarea probleme
lor legate de valorificarea superioară

Joi, 31 august E.C., tovarășul 
Nlcolao Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re- 
publid! Socialiste România, a primit

Prof. unlv. dr.
Mihai POP 
directorul Institute- 
lui de etnografie 
și folclor

nta înfăptuirii angajamentului luat 
de mineri do a Îndeplini sarcinile 
cincinalului In numai trei ani si 
trei luni șl este rezultatul unei te
meinice analize pentru rlrilcarea 
gradului de mecanizare n operațiu
nilor, folosirea Integrală a capaci
tăților de producție fi a timpului 
de lixtru.

• 0 INVESTIȚIE INTOT 
DEAUNA RENTABILĂ 
INVESTIȚIA DE INTE
LIGENȚĂ

parațto cu utilajele XotosSte In pre- 
zmt In ac.cs: sector.

® „Productivitatea mun
cii la cote superioare0. 
Această Inițiativă — lansată de co
muniștii din cadrul Întreprinderii 
textile Lugoj — a fost preluată și 
de alte Întreprinderi din județul 
Timiș. Ea a creat posibilități 
pentru realizarea 
tante succese in 
lectivul fabricii 

de

precum 
masă 
oamenilor muncii aparțlntad națio
nalităților conlocuitoare, comitetele 
do femei

Din toate acestea rezultă că dezvol
tarea unității poporului comportă as
pecte multiple, planuri de acțiune 
variate, probleme complexe. In ncest 
sena, Conferința Națională a partidu
lui a elaborat un șir de ample măsuri

® A început fabricația 
Planul de prodiicție unul nou Produs de înaltâ 
împip fi-impeirp tehnicitate uz!na ”'rehno'

ln sfera, economic.’!, a perfecționării 
relațiilor de producție, a organizării 
politico și sociale, a activității irifi-n- 
loglce-e-dueative etc. In cadrul arti
colului de față no propunem Insă să 
no oprim’ asupra unul singur aspect 
practic — respectiv căile concrete, În
datoririle ce revin fiecărui om al 
muncii in vederea. Întăririi unității 
de acțiune a fiecărui colectiv in lupta 
pentru Înfăptuirea politicii partidu
lui.

Intr-adevăr, consolidarea coeziunii 
societății noastre socialiste solicita nu 
numai măsuri de ordin, economlco- 
soclal , 
d reprezintă,

ln pagina

De la' înălțimea celui de-al 
TV-lea etaj al fabricii de aglo
merare nr. 2; de acolo, de sur, da 
pe platforma unde stat instalate 
cuptoarele mașinilor de aglo
merare, panorama Combinatului 
siderurgic Hunedoara ni-se,ară
tă în toată'măreția el. In marea 
întrecere ce a cuprins țara ln 
chemarea partidului pentru a 
realiza cincinalul iriainte de ter
men,' Hunedoara — clșllgâloarc 
in anul trecui a întrecerii socia
liste pe industria șl decorată cu 
Ordinul Muncii cl. I. pentru a- 
cest marc succes — țintește din 
nou primul Ioc. Iar printre cei 
mal notăriți a 'se situa din nou 
la loc de frunte tint, cum r.om 
vedea, muncitorii de Ic aglo-

zee, chiar dacă aproa
pe toate muzeele lo
cale nu. secții in care 
au adunat cu slrgulnță 
ei păstrează cu grijă 
obiecte din domeniul 
culturii populare. Elo 
s-au constituit pe lin
gă centrele județene 
de Îndrumare a crea
ției populare șl a miș
cării artistice de ama
tori. Șl explică, fără 
Îndoială, și faptul că 
numărul asociațiilor 
județene CTește șl că 
ln rindul folcloriștilor 
prinde tot mal multă 
consistență Ideea con
stituirii unei asociații 
generale care să gru
peze asociațiile jude
țene, să orienteze mal 
precis . . "
spre a le face să răs
pundă cu cit mal mul
ti eficiență necesități
lor culturale actuale, 
să Ie coordoneze acti
vitatea.

Orientarea spre pro
blemele vieții culiu- 
ralc actuale, spre pro
blemele culturii so
cialiste a patriei noas
tre pune în cen
trul activității științi
fice b . folcloriștilor 

do amatori, studierea raportului

metal* din Timișoara: bateria uni
versală pentru creșterea tineretului 
avicol. Destinată echipării halelor 
de creștere Industrială a păsărilor, 

dobrogene noua instalație — al cărei termen

© Angajamentul anual 
afostdepășitd°;,L

J lectl^-ai Fabricii -do’ porțelan ’ din 
Alba lulia. S-au„ realizat suplimen
tar, pentru fondul pieței, 4C0 000 
articole de porțelan. .

o lună înainte de termen. Lucrăto
rii trustului conslflnțean s-au anga
jat să mențină in continuare acest 
ritm de lucru pe toate șantierele, 
pentru cn cele 2 300 de apartamen
te prevăzute anul aconta să fie date 
în folosință cu cel puțin o lună 
Înainte de termen.

Anallzfodu-țl posibilitățile de 
caro dispun, constructorii s-au an
gajat ®ă realizeze la fiecare 150 do 
apartamente unul din economii.

Ne stat Încă; proaspete ln minte 
multiplele manifestări prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 23 August. To
rentul de știri- anunțlnd remarcabile 
realizări ln industrie —. de la sute 
de tractoare peste plan, realizate la 
Brașov plnă la intrarea ln funcțiune 
șl atingerea. înainte de termen a 
parametrilor .proiectați la numeroasa 
obiective industriale, buna ; des
fășurare ti lucrărilor In campania 
agricolă — toate aceste fapte din 
domenii ntit de diferite de activi
tate șl din puncte geografteo ris- 
plndlte pe Întreg cuprinsul țării 
s-au născut din aceeași dorință ce-1 
însuflețește pe oamenii muririi : a 
transpune ln via
tă politica parti
dului. a Îndeplini 
exemplar sarci
nile pe care le 
trasează. Ne stă
ruie, de aseme
nea, ln fața o- 
chllor, ta toată 
strălucirea lor, 1- 
maglnlle din ziua 
de 23 August, 
dnd sute do mii 
șl milioane de oa
meni au defilat 
sărbătorește ln fața tribunelor, ln 
Capitală șl In celelalte orașe alo 
patriei, scandlnd lozinci și ovnțlo- 
nlnd In cinstea partidului, a condu
cerii sale, a secretarului aău gene
ral, tovarășul Nlcolae Ceaușescu.

In toate acestea ți-a găsit o preg
nantă expreslo acea realitate coti
diană caro constituie dominanta 
majoră, caracteristica fundamentală 
a întregii noastre vieți sociale — 
unitatea indisolubilă a poporului în 
jurul Partidului Comunist Român.

Desigur, această unitate‘are bine
cunoscute temeiuri obiective — 
faptul că proprietatea socialistă a 
fost, .generalizată' ta Întreagă econo
mie, câ societatea-, noastră este for
mată numai; din oameni al muncii, 
din tinse prietene, unite prin co
munitatea Intereselor lor fundamen
tale. Factorul hotăritqr, liantul, el 
Indestructibil este încrederea po
porului în partid — încredere favo
rită dtatr-o Îndelungată experiență 
do viață, din convingerea fermă eă 
partidul este avangarda revoluțio
nară, călăuza sâ sigură pe drumul 
apre o viață civilizată, Bpre un înalt 
nivel de trai material și spiritual șl 
că, prin urmare, este in Interesul

» ■ teu
. O în fiecare ora, o pro

ducție tot mal mare. Clmen- 
Uștll de la Flenl au sporit produc
tivitatea orară a fiecărei mori, In 
medie, cu 0,3 tone. Plnă In prezent, 
ei au dat peste plan 12 000 tone ci
ute ni, din care se pot construi 
circa SOO apartamente convenționale. 
Succese de prestigiu au fost Înregis
trate șl la cele două noi linii tehno
logice de tuburi și plăci de azbo
ciment Alei s-au obținut peste plan 
200 km tuburi ți 50 0OT mp plăci de 
azbociment

pe V. I. Drozdenko, ambasadorul 
extraordinar șl plenipotențiar al U- 
nluntl Sovietice la București.

Gu acest prilej a nvut loc o con
vorbire tovărășească.

La Invitația regelui Baudouln I Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
șl a reginei Fabloln, președln- Elena Ceaușescu, va face o vizită 
lele Consiliului de Stat al Re- oficială în Belgia, Intre 24—2G oc- 
publicii Socialiste România, Nlcolae iombrle 1072.

© In acest an, 19 mărci 
noi de oțeluri cu caracte
ristici îmbunâtâțite au f0£t 
asimilate la Combinatul siderurgic 
din Hunedoara. Desfășurind o acti
vitate susținut^ pentru a oferi u- 
zlnelor beneficiare cantități spori
te de metal cu caracteristic! cali
tative superioare, siderurgicii! hu- 
nedorenl au ridicat la M la sută 
ponderea oțelurilor de calitate șl 
aliate ln producția de metal pe 
care o elaborează ta acest an, În
deplinind astfel înainte de termen 
angajamentul Inițial care prevedea 
atingerea acestui nivel ta 1073.

na din 
tărlre a unității poporului ta ju
rul partidului o constituie, ta condi
țiile actuale, generalizarea Ia scara 
întregii societăți, ca și ta cadrul tu
turor colectivelor din diversele do
menii, a eforturilor pentru înfăptuirea 
politicii, partidului, pentru realizarea 
obiectivelor stabilite de Conferința 
Națională. Unitatea ta jurul parti
dului nu înseamnă numai o simplă 
opțiune polltleă. nu Înseamnă numai 
afirmarea sentimentelor de dragoste 
și recunoștință fată de partid, cl 
presupune și, atitudinea,activă,, mon- 
eî'concreta, eferilvă" pentru iranspu-' 
nețea ta Lvtață„a,e?!lilcir P.C.Ita în
cadrarea tuturor membrilor sqaeta- 
țil. Indiferent de'sfera de’ preocupări 
sau sectorul în carc muncesc, In lup
ta pentru realizarea obiectivelor sta
bilite do partid pentru sectorul res
pectiv. întărirea unității presupune 
însușirea organică de către flecare 
cetățean al țării a modulul de a Hin
di al partidului, a politicii sale șl 
a sarcinilor pe care Ie trasează, con
siderarea acestor sarcini ca propriile

unor impdr- 
producțle. Co- 

,jl Iunie* din 
Timișoara, de pildă, care jlșl 
desfășoară activitatea sub acens- 
tfc deviză, a reillzăt suplimentar 
50 OOa articole, de ^Îmbrăcăminte 
Pțntni copii țUa economisit 1 20O:kg 
du fire ; întreprinderea „Crinul* a 
obținut o producție globală supli
mentară evaluata ta lpt milioane 
lei, ta condițiile ridicării cu 3 [ la 
suta a nivelului Indicilor calitativi, 
Iar Fabrica de cărămizi din Jlmbo- 
lia economisește la flecare 24 țde 
ore 1 OTO kg combustibil.

elaborate pe plan central, 
ta mod necesar, un 

obiectiv, o obllga- 
“■ țle a fiecărui co

lectiv, a organelor 
de conducere ad
ministrativă și a 
organizațiilor de 
partid și obșlcști 
din flecare uni
tate, a comuniști-; 
lo- șl a tuturor 
celorlalți oameni 
ei muncii.

Este absolut 
-> limpede că o sar-

teme șl externe a partidului, ta strin- 
sa coeziune mornl-pollllcă a Întregii 
noastre societăți. Ea se materializează 
ta multiple forme — de ta angaja
rea generata a celor câ muncesc ta 
lupta pentru Înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid, plnă la alegerile 
pentru desemnarea reprezentanților 
ln organele centrale șl focale ale pu
terii da stat, sau la Înseși caracterul 
profund democratic șl modalitățile do 
exercitare a puteri! în statal nostru. 
Un rol deosebit de important ln con
solidarea șl dezvoltarea continuă a 
acestei unități 11 aii organizațiile ob
ștești, ta primul tind Frontul Unității 
Socialiste — organism'’politic; care 
Înmănunchează, sub conducerea parti
dului comunist,1 toate ‘forțele soe-..'i'e 
șl politico ale societății noastre. — 

organizații" de 
T.C., consiliile

acțiuni per; 
atunci c!nd 
acțiuni de grup erau 
bazate doar pe afini
tatea preocupărilor șl 
rftjntacnu oarecum 
particularizata ta con
textul cultural gene
ral, asociațiile (socie
tățile) co se constituie 
astăzi stat integrate ta 
sistemul instituțiilor 
culturala locale, ma
nifestările lor fac par
te dta planul general 
de acțiuni culturale 
ale flecărul județ. Sta
tutul îor indică natura 
activității pe care 
membrii acestor socie
tăți stat chemați sâ o 
desfășoare, orientările 
noi ale activității.

Activitatea folcloris
tică nu poate fi consi
derata azi ca un scop 
ta sine șl nici nu se 
poate rezuma doar la 
culegerea bunurilor 
folclorica tradiționale. 
Pe Ungă atenția pe 
care trebuie să o 
acorde tradiției fol
clorice locale, ca ee 
ponto concretiza lnir-o 
serie de investigații 
menite, prin rezulta- 
teta'la care ajung, să 
contribuie la mal buna 
desfășurare a activi
tății culturale, a ceea 
ce numim; In general, 
activitățile culturale 
de maso, a mișcării ar
tistice

pe primele trei trimestre 
din acest an a fost înde*

Krlu al fiecăruia să fie un ostaș 
rit al partidului, > să lupta cu ho- 

tărire șl abnegație pentru a înfăp
tui politica sa. Pe temeiul acestei 
convingeri s-nu țesut legături indes
tructibile intre popor șl partid. Ce
tățenii patriei noastre poartă ta 
conștiință șl ta inimă atașamentul 
flerbtate față de partidul comuniș
tilor pe care-1 consideră propriul 
lor partid, exponentul șl apărătorul 
credincios al Intereselor șl aspira
țiilor lor. cele mal scumpe.

Unitatea poporului ta . jurul parti
dului iși găsește expresia cea mai vie 
ta aprobarea deplină șl unanimă de 
către Întregul popor a politicii iri-

în turneul de lupte li
bere, V. Sorgo a cîștigat 
o medalie olimpica de 
bronz

Corespondență 
telefonică de la 

trimisul nostru

Cea mai mare termocentrala a |8rii se tnaljâ semeață pe plaiurile 
aorjene, la Rovinari. Zeci de kilometri de bonzi rulante poarta căr
bunele smuls pâmînlului de excavatoare colos pîna ln pintecele de 
foc al termocentralei. Cum se știe, termocentrala a fost cuplata la 
sistemul energetic național. Cel mai maro cazan de abur do 1 035 
tone abur-orâ — o performanță româneasca — se afla în plin avans 
de montaj. In fotografia din stingă, execuția fundației șirului de de- 
gazori ai grupurilor de 330 MW, iar In cea din dreapta membrii 

echipei de montaj, condusâ de Ghețea Florin.
I’!: '■ !- ‘' /' A'k.,‘ÎV’.s: ;• ''^<"‘’ <4 y “

o în dezbatere publicâ 
PROIECTUL LEGII RE
MUNERĂRII DUPĂ 
CANTITATEA Șl CA
LITATEA MUNCII ÎN 
UNITĂȚILE DE STAT

Realizarea obiectivelor planului cincinal este Inseparabil legată de dez
voltarea ccrcaiărli științifice — necesitate cu atlt mal stringentă in condi- 

■țiile efociurilor întregului popor pentru Îndeplinirea acestor obiective înainte 
de termen. „Este necesar — sublinia In acest sens tovarășul Nlcolae Ceaușeseu 
la Conferința Națională a partidului — e* cercetarea țtilnlitlcâ să sprijine 
In mal mare măsură eforturile de reducere a consumurilor materiale, elabo
rarea de noi tehnologii de fabricație, introducerea In circuital economic a În
locuitorilor materialelor scumpe șl deficitare. Cercelarea trebuie orientată spre 
probleme de Interes major ale economici, cum stal dezvoltarea bazei de 
materii prime, perfecționarea utilajelor șl mașinilor, fabricarea de noi pro
duse*. '

în lumina acestor sarcini l-am rugat :pe Interlocutorul nostru să ne 
arate care sînt principalele orientări șl tendințe do evoluție ale cercetării 
noastre șttlnțlfltfc.

— în ultimii ani, și în special după 
Congresul al X-lea al partidului, 
după cum este, cunoccuf, activitatea 
de cercetare științifica a fost mai 
bine orientată spre rezolvarea pro
blemelor majore alte economiei, 
realizlndu-sa ta acest domeniu o 
conlucrare mal strinsâ Intre Institu
tele de cercetări șl unitățile produc
tive. Una dintre aceste direcții alo

Orientata, cum se ln- 
tlraplă ta cele mal 
multe locuri. spre 
problemele contempo
raneității ea dștigă. ta 
eficiență. Aeeastâ o- 
rientare explică poale 
șl de ce asociațiile (so
cietățile) folcloriștilor, 
deși - Intenționează 
crearea de arhive fol
clorice ta care să se 
păstreze rezultatele 
crâcetălorllor, nu s-au 

patrimoniul constituit pe lingă mu- 
pulare. Dar ________

dlnire folclorul tradi
țional șl folclorul bun 
de consum cultural, 
pus ta circulație prin 
mijloace moderne de 
comunicare cu masele, 
prin radio șl televizi
une, prin filme, prin 
presă șl carte, prin 
spectacolele șl concer
tate organizate de an
samblurile profesio
niste și chiar prin cele 
ale echipelor artistice 
de amatori, prin festi
valuri 'folclorice.

A existat, de-a lun
gul anilor, ta procesul 
de rftsptadlre a crea
ției populare un »ta- 
tem bine organizat ta 
care flecare fapt lșl 
avea locul lui deter
minat de necesități 
funcționale, de rapor
tul cu actele celelalte 
șl cu întreg sistemul ; 
cultura populară tra
dițională avea o ie
rarhie a valorilor ba
zată pe rostul șl sem
nificația 
Cintecele populare, de 
pildă, se auzeau 
șl erau apreciate du
pă natura lor, după 
locul pe care'11 ocu
pau ln ansamblul vie
ții culturale, in 
drul obiceiurilor, 
momentelor .ta

® Punctul de vedere al 
României cu privire la 
îndeplinirea Declara
ției O.N.U. asupra în
tăririi securității inter
naționale a fost expus 

• într-o notă verbală 
transmisă secretarului 

•general al O.N.U.
© Comunicat comun la

b resurselor naturale, echilibrarea 
batanței energetice șl altele. în- 
tr-adevăr, ritmul accelerat al creș
terii producției noastre industriale 
impune sporirea substanțială a ba- 

rzei do materii prime. După cum se 
’știe, resursele de materii primo cla
sice stat limitate, adeseori prezen- 
tindu-so in formațiuni chlmlco-mtae- 
ralogice complicate, care fac dificilă 
separarea lor In elemente compo
nente utile. Sarcina cercetătorilor 
.noștri este șl rămtae ln continuare 
de a găsi câlîe de valorificare a a- 
cestor minerale. Studii preliminare 
de prognoză, ta legătură cu valorifi
carea superioară a zăcămintelor de 
titan, zirconiu, mtingan, șisturi bi
tuminoase ș.a„ au ta vedere aslgu-

Interviu consemnat do 
Elena MAMTU

ca
nt

r.. • .....se. puteau asculta lun
gite poeme epice, al 
petrecerilor unde ex
celau cele pe care 
le numim, „de - lume*, 
nl momentelor ta ca- 

preocupările re omul dialoga cu 
sine Însuși pe plan 
liric. Putem spune că 
fiecare
v’lețll lșl avea clntecul

încheierea vizitei în 
Finlanda a delegației

Slrbu din Constanta, nu fost rnren- 
țlonate 140 de apartamente, s 
căror construcție s-a încheiat ct

merare.
— Fabrica noastră se angaja

se id livrete ta- acest an — ne 
confirma afirmația de mai sui 
malttrul JNicoIaa. Georgescu,, se
cretarul organizației de partid 
din schimbul A — 20 (XX) tone de 
aglomerat paste plan. Dar In în
trecerea socialista declanșată In 
această' vară'flerbinte In cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui ți a celei de-a XXV-a ani
versări a republicii, comuniștii 
de la aglomerare au înscris r.oi 
cifre — substanfial majorate — 
in planul ți angajamentul initial.

Discutdm cu ' autorii acestei 
‘mari acțiuni, comuni fiii ' din 
' schimbul A. După'chemarea or
ganizației de partid, șefii de c- 
chipă Ion Hănățeanu, de la pri
mirea minereurilor, ți Ion Pă
tlăgică, de la sortare; și-au 
spus : Prin îmbunătățirea ritmi
cității aprovizionării la dozare și 
evitarea amestecului de mate
riale pe fluxul de transport, an
gajamentul nostru pe schimb 
poate fi sporit de la 7 COO, la 
15 OtJO tone de aglomerat peste 
plan ;' la dozare, șeful de echi
pă Augustin Gruițâ, ccrind co- 

ș Ițgilarv săi să Teducă'.laf mlnt- 
.mum;- posibil .accriile. șl opririle 

acctdCTitale ?i1-"jKrr‘nccasta cale, 
'■ să-folosească integral‘tlmjpul‘de’ 

lucra, a propus majorarea, anga- 
jamenlului la'-23 000 de tone ; lâ 
rindul lor, șefii de echipâ Emi- 
lian Cosma și Constantin Ibln- 
ceanu, de la concasoara cocs rl 
calcar, au arătat cd prin folosi
rea la capacitatea proiectată a

loan VLANGA

(Continuare ta pag. a. II-a)
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......................  W
caute alt loc do muncă™ A- 
tuncl, cu cine ?

Pentru a mA lămuri,! am

dlca pe toți membrii săi la nivelul ^eri sl din
fI?“l: “£* ■ ele. — să funcționeze efectiv, ca oit<-

3 nlsme -puternice, combative, ale mn-
ducerii colective, ellmlnlndu-se ma- 

narild - formalism, de bîrocra-

I.C.V.A.-PiteștI și la sub
unitatea el din Câmpulung.

Ceva măsuri s-au luat.

Iul", împreună1 cu Stoica șl 
cu Sima. La sfîrșltuL con- 

co- sumațlcl, dlreclonil j schița

■. spune acum Sima — rul șl-a urmai cursul său
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Cetatea 
lui Țepeș 
dm Bîrgău

Publicat In anul 1897 de către 
scriitorul englez Bram Stoker, 

■ romanul „Drncula* are drept 
erou pe domnitorul Vlad Țepeș. 
Clțeva cplsonde ale acestui ro
man au drept cadru de desfășu
rare un anume „castel al Iul 
Dracula", situat de autor In 
Munții BlrgăuluL Blzulndu-se pe 
descrierile romancierului englez, 
un cercetător a pornit recent In 
căutarea vechiului castel șl a 
descoperit pe masivul Rfielțele, 
din pasul Blrgfiului (Blstrița- 
Năsăud), la o altitudine de 1 272 
m, ruinele unei construcții de 
piatră avind forma circulară, cu 
perimetrul de COT m. în apro
pierea zidurilor se află un tunel 
explorat, deocamdată, pe o dis
tanță de 159 de metri. SA fie 
vorba de „castelul Iul Dracula"? 
Lucrul pare verosimil, de vremo 
ce și sătenii’ din partea ’ locului 
cunosc aceste ruine sub denu
mirea de „Cetatea Iui Țepos”. 
Primele investigații au dus la 
concluzia că ruinele descoperite 
ar fi format zidul de apărare al 
fostului castel medieval Rămlne 
ca viitoarele cercetări să confir
me pe deplin această ipoteză.

adoptate de Conferința
6. șl care, după dezbaterea 
ublică șl aprobarea de că- 
tangresul al XI-lea, urmea

ză să devină, parte integrantă ,n 
statutului, șl programului partidului. 
Problema care se pune este ca a- 
ceste norme și criterii să nu facă, 
doar obiectul unor declarații, dej 
principiu, al unor 1 adeziuni expri
mate in cuvinte frumoase, cl să de- ■ 
vină, ca rezultat al unei stăruitoare 
munci educative, călăuza efectivă 
pentru flecare comunist, ca șl pentru

La Corni 
e liniște...

într-o noapte, Mlrcea C. Fe- I 
d'.ueșl Dumitru D; Baltaru, din I 
comuna Corni, ambii salârlațl In I 
autobaza din Botoșani, după ce ■ 
au băut poște măsurii s-nu In- | 
tors acasă, hotârlțl să ridice | 
neapărat Întregul sat In picioare, 
în cltevn minute au făcut țăn
dări 34 de geamuri nle școlii din < 
localitate și nu distrus trei pa
nouri metalice și 10 balustrade 
de pe marginea șoselei. N-a tre
cut ?lnsă mult ți, la Corni, s-n 
făcut iarăși liniște : imobilizați 
de dțlva .cetățeni,-cei doi huli
gani nu fost trimiți să se... ră- 
corcnjsrfi. Pentru faptele lor, 
M.F. șl D.B. au fost condamnați 
la trei ani șl-sase luni șl, res
pectiv, trei ani șl trei1 luni Iri-pecilv, trei 
chisoarn.

Remiuiera- 
ție... penală

f,„rintr.-uM dfn-.r.zllciej fecala, 
Scarlat Ciobeau din comuna 

■^Valea: Mare (OUK.'t'-'tfJffirciitata 
la baia din Stalina a lhirșprin- 
derll pentru industria cdmli. 
Voia să predea o vită 'pe care o 
contractase cu mai multe luni 
in urmă. Spre surprinderea Iul 
insă, un salariat al bazei — Oc
tavian Burca — s-a oferit id-l 
facă „serviciul" de a-i trece a- 
nimalul de la categoria a treia 
la a doua. Bineînțeles, nu pe 
gratis, ci contra unei mici „re
munerații* da S00 de lei. Cetă
țeanul s-a învoit, dar nu mat 
Înainte de a antinja organele de 
resort, astfel că la încheierea 

.tlrgului au participat, incognito, 
ți reprezentanții1 procuraturii și 
miliției. In consecință. O. B., 
surprins in flagrant delict de 
luare de mitd, a trecut din ca
tegoria oamenilor cinsti’l In a 
celor necinstiți. Cu toate urmă
rile ce decurg din această schim
bare !

Neîndemî- 
narea lui 
Priceputa

S-a Inllmplat po llnițt ferată 
Sibiu—Agnita la o barieră nepă- 
zltă. în plină cursă, un tren per
sonal s-a trezit deodată cu o 
autocisternă care bara linia fe
rată. Tamponarea nu a mul pu
tut fl evitată. Rezultatul : auto
cisterna 31—DJ—3S3S s-a răstur
nat, suferind avarii, iar 1-714 li
tri dc motorină s-au dus pe apa 
slmbelci. Ce se inllmptase ? 
încercind să traverseze linia 
ferată cu spatele, șoferul 
Adrian Priccpulu de la I.M.T. 
Craiova a rămaa In pană, cu 
două roți In șanț șl cu două pa 
calea ferată I în această eltua- 
țle, orice încercare dc depa
nare rapidă s-a dovedit de pri
sos. Acum, șoferul Imprudent 
va trebui cĂ achite, cum se va... 
pricepe, paguba produsă.

Asasinul a 
fost arestat

Situația a fost penibilă, 
dar nu pentru mine. Deși 
om Intrat tiptil, in sală,' ca' 
omul care fnilrzlo și nu 
vrea să deranjeze asis
tența, privirile tuturor s-au- 
îndreptat Întrebătoare asu
pra mea. Iar ochii evo
catului apărării au scăpărat 
de Interes. Pledoaria a că
pătat dlnlr-o dală alt nerv: 
„...I'oate că unele persoane 
aliate old, in sală (șl 
privea pe ' mine pe 
sprlncene). ar avea 
multe de spus. Poate

' mal slnt oameni, dintre su
periorii Iui Sima. Iosif, In 
măsuri să explice mal bine 
crearea acestui prejudiciu 
pentru care planează acum 
o pedeapsă asupra inculpa
tului™”. Și înfocatul apă
rător tar se Întorcea șp: 
ultimul rir.d, In.care măi 
șezasem... !

Dar eu eram bănuit de
geaba, pentru că nu eram 
In măsură să explic crea
rea prejudiciului. Dimpo
trivă, mersesem la Depo
zitul I.C.V.A-Cîmpulung 
tocmai pentru a mă lâmur! 
asupra fraudei de 131 633'9.75 
lei, al cărei autor era Ju
decat la fața locului Avo-, 
calul mA confundase cu 

, altcineva. Cu 'șeful- depozi
tului 7 ț Nu. pentru că ini
ma Iul Nfcolae Stoica era 
prezentă, țițlia acolo. In
tr-un colț- Cu 
.orga 
pent 
Eugi

Mofru — oraș al minerilor
. .. t”,

L’
Numai că toate verificări
le se terminau In * 
gardurilor depozitului,

In favoarea gestionarului, 
afara .. Materialele de revizie se 

ixuuu u .iu, am iu,, uupvzj.uiul, 'ta 1 Întorceau mereu de la con- vcya muauri s-au nuu.
scormonii principalele In- restaurantul „Piatra Cralu- ducere „pentru completări". Educative. Două. Mal in-

• „.i —. ,..IU ,„•------- ■»,.— 'actele de "sesizare "a procu-^^t"/"’:'':. * ',j-
ralurll erau refuzate la prelucrare 

.v,, „vu.jo ccmnat. "* ‘
un geșt. spre portvlzlt, dar Dar plnă la urmă, dosa- 
—. spune acum Sima ■— rul șl-a urmai cursul său 
„din politețe nu-l .lăsam să Inexorabil, delapidatorul a 
plătească”. ■ fost arestat și, de curlnd,

^Politețea" subordonați- n npărut In fața Instanței 
lor față.de director a de judecată.

Se 1 Impuneau radicale 
măsuri de curmare a con
dițiilor f.ivorlzante ’ nle 
fraudelor de !n l.C.V.A: 
Directorul Belghîru, In 
primul rind, trebuia să

Umplfirl survenite . de pa
tru ani Încoace sub firma 
întreprinderii pentru i 
Iertarea șl valorificarea' 
ambalajelor — Pitești.

Va să zică In anul-lOOT 
e-au relntllnlt două vechi 
cunoștințe, Nlcdlne Stoica 
și Iosif Sima. Lucraseră 
împreună fn organisme In

să fi fost vreodată spor- s-nu Inccrls pentru a par- tîv! l’nr ncin « »ÎI71 iS/'Srv"» le»*1 r» nvtviii.k'l
străinătate. Excurala costa. 
Ciudat, ilar exact In acela

lor față, de director a
. . ____ _ crescut brusc In ziua, de .13 ■

caic ale fostei U.C.F.S. (fără noiembrie 1959. Cel trei

tiv!, dar asta e altă po- tlcipa lă o excursie
veste), tar acum unul ora -----■- -
șef de depozit la Clmpu-

nu eram eu

lung, Iar celfila.lt meto
dist cultural In județul Te-

(Urmare dln -pag. I)
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obiective de luptă, hoUrlre» de a-țl 
«consacra Întreaga energie șl pricepe
re realizării lor.

Este un fapt Indiscutabil că In fle
care colectiv de oameni al muncii, 
oricine ar fi Întrebat In privința al
titudinii fațfi de partid ar răspunde 
prin exprimarea atașamentului și a 
adeziunii depline la polltlea aces
tuia. In același timp Insă. In acel co
lectiv s-ar putea constata compor-, , v. P____
tăd care nu concordă sau chiar vin toy membrii societății noastre, să so 
In contradicție cu unele exigențe Me ■ ■ ' ■ ■ • ■ ...
partidului. în economie, de pildă, 
slnt Încă, din păcate, destui de frec
vente cazurile clnd disciplina so
cialistă a munci!-este Încălcată, clnd 
nu se respectă indicatorii de plan 
sau obligațiile contractuale, clnd se 
dau rebuturi sau producție de sla
bă calitate. Desigur că nu se popie 
vorbi de o unitate reală, puternic 
închegată, a unul colectiv, atunci

.. clnd. in timp ce .unii membri ai săi 
I?1 tau angajamente mobilizntoare, 
dovedesc Inițiativă ș! realizează re
marcabile perforniantd In Întrecere, 
fn rindurile aceluiași colectiv mni 
npar manifestări contrarii;* de Ih- 
disclplină, chiul sau muncă do 
nilntulalfi. A Întări unitatea comu
nistă a colectivului înseamnă a-i rl-

fruniașllor, nl celor mai buni, mal 
combativi mlllianți pentru realizarea 
politicii partidului, 
care om al muncii 
nu carnet de partid —.să se consa
cre acestui scop eu întreaga capacita
te și putere de dăruire dc care este, 
capabil.

Din voința oamenilor de a face ră 
progreseze mal repede construcția 
socialista "s-a născut un ntare', o- 
blecllv : îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen. Este un minunat 
timp da afirmare a unității Între
gului popor. Tocmai In angajarea 
unanimă In accaslă lupta a celor ce 
muncesc. In eforturile lor pentru rea
lizarea șl depășirea, ansajamenlcldr 
asumate In întrecerea socialista iți 
află, ta ora actuală, cea mal preg- 

, nanii manifestare unitatea de ac
țiune. a poporului, Iar această uni
tate este însăși chezășia că sarcini
le cincinalului vor fi îndeplinite mai 
devreme și la un nivel calitativ su
perior.

Refertadu-ne la un alt exemplu, 
să ne gindlm ce InsenmnA pentru 
societatea noastră existența unor in
divizi care, sfidlnd interesele gena- 
rulc, se sustrag obligației de a munci, 
se complac In parazitism, caută să 
obțină rit mal mult de la societate, 
dar să-ț dea cit mni puțin, ba 

.chiar, cuprinși de spirit de căpă
tuială, se dedau la sustrageri din 
avutul obștesc. Asemenea mani
festări lezează Interesele întregii 
noastre societăți și eate Hmpedo că 
trebuie să găsească o riposta drasti
că, indiferent din partea cui ar veni.

Unitatea colectivelor de oameni al 
muncii se cimentează prin propaga
rea largă șl Înrădăcinarea adlncă in 
conștiințe a principiilor eticii- noi. 
Dispunem in această privință dc 
programul de educație, comunistă e- 

'", laborat de partid, de proiectul Nor- 
.‘.tnelpr‘ vieții' șl' muncii coniunlțll- 
’ ^^■țtBde / eticii,.^ , cchlăț'il 'gociaUs-

Întruchipeze In Însăși existența lor. 
In viața șl activitatea lor de zl cu 
zi In producție, In societate. In fa
milie,.

Asupra Intarlrll unității celor cc 
muncesc exercită o uriașă Influență 
dezvoltarea democrației socialiste. în- 
tr-adevăr, atunci dud moșele parti
cipă .acllv la conducere, la elaborarea 
întregii politici, ca și a deciziilor pri
vind fiecare sector, este cert că ele 
vor acționa convergent, In sirinsă u- 
nltnte, pentru n le înfăptui. Este bine
cunoscută perseverența cu care par
tidul șl stabil nostru acționează pen
tru continua adlnelre a democrației 
soclalLste. Ceea ce sa Impune este ca 
structurile democratice create — co- 

. mitetele șl consiliile oamenilor mun
cii, adunările generale din lnireprin- 

m Jiu cooperativele agricole, 
etc. — să funcționeze efectiv, ca owo

tll s-a ținut b ședință do 
prelucrare cu toți salarta- 
țll de la depoz'.lu! din 
Clmpulung. Spicuim din 
procesul-verbal : „Copac
Itari-ța arată că nu poale 
participa la comisia de re
cepție, fiind plecată din 
cadrul depozitului in gară. 
Tov. Bădewu ' arată că 
muncește și nu fumează 
Intre silve". După nseme- 
nea aprige dozbaterl a. luat 
cuvlntul insuși tovarășul 
Belghlru, care arată că 
„este foarte greu să parti
cipe la o asemenea ședin
ță unde s-a creat" pagubă 
materială In gestiune. A- 
rată că 8-a străduit foarte 
mult pentru nngajarea ca
drelor competente in func
țiile respective. Arată că 
gestionarul Sirian. ■ Ioslf a 
rost competent pentru 
funcția ce a dețlnut-o”.

A doua măsură a fost 
redactarea și expunerea In 
luna mai 1972, in fața ace
lorași salartați, a unei 
conferințe intitulate „Apă
rarea și dezvoltarea asaltu
lui obștesc". S-a definit po 
larg semnificația noțiunii 
de avut obștesc șl s-a insis
tat mult asupra „Îmbu
nătățirii continue a muni '. 
ci! și strînsei colaborări 
dintre organele 7 miliției." 

. ___ ____ securilățll, procuraturii și
Clrapukmg, Curtea de Ar- justiție!0. în încheiere, 

după cele 7, pagini de sus
pans, a fost hdusfi vorba ■ 
șl despre... oile casei : „Se 
cunosc lipsurile în gestiuni 
ale foștilor gosltonsri Sima 
Ioslf ș| Bonctarluc Tratan, 
lipsuri ce au fost cauzata 
de faptele cunoscuta do 
către noi toțl°. UHe-așa I

El, autocriticii® fiind 
paravorificărlle făcute, nu făcute, cortina fiind trasă, 
găsit cele mal potrivite la cine, s-o f. 
soluții de cadre. Organiza- avocatul apărării tind 

puteau luă măsuri "ca pa 
viitor critica să nu mal 
fie escamotată Iși faptele, ____ , ______
cocoloșite, cum s-a Intim- poate, apărarea nu cunoș- 
plat in adunările genera’e ten ace."'*" 

jalo . satariațllor ținute » la

tLsm, de rutină, care nu arareori le 
dcvltallzeazA. Totul este ca oamerili 
muncii să participe efectiv la con
ducere ta toate nivelurile, să-șl spună 
liber părerile asupra felului cum slnt 
gospodărite treburile obștești, să-și 
exercite efectiv dreptul ta critica, să 
fie stimulai! Ia o critică constructi
vă, tar opiniile șl propunerile lor 
să fie luate In seamă de organe
le la drept, transpuse in măsuri con
crete de Îmbunătățire a muncii. 
Tocmai In acest fel se asigură con
centrarea tuturor energiilor colec
tivelor In Îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin.

Un puternic liant al unității socia
liste a poporului este unitatea și fră
ția dlnlre oamenii muncii romi ni șl 
cei apar(lnintl naționaHLSțllor conlo
cuitoare. Această frăție este,-așa cum 
se știe, rodul nemijlocit al asigurării 
deplinei, egalități In drepturi a tutu
ror cetățenilor țării, fără deosebire do 
naționalitate. Iată" de co Întărirea 
mni departe a unității presupune a- 
pllcarea cu consecvență și In viitor ?a 
aceste! politici; continua consolidata 
a bazei materialo a egalității în drep

turi prin dazvoltaica armonioasă ta 
științei și culturii In toata zonele și 
județole țării, preocuparea susținuta 
pentru combaterea oricăror manifei- 
tfirl do naționalism și șovinism, pen
tru educareaoamenilor muncii In 
spiritul frăției șl al solidarității. Așa 
cum partidul a subliniat do sUtea 
ori, nu poate fl admisă nici o știrbire 
adusă unității frfițeștl n poporului ro
mân și a naționalităților conlocui- 

■ toare. ■ , . ' . .1
O imita răspundorc pentru convo- 

rUdarea . unității colectivelor de o^- 
rneni,al. muncii, a.-cpezlunll întregu
lui popor rovine organelor și organi
zațiilor de pafțld.' A face ca politica 
partidului, sarcinile trasate in rapor
tul iovarășulol Nieolae Ceaușescu ta 
Conferința Națională, in celelalte do
cumente ale conferinței să fie fnde- 
pllnlle exemplar, lată țelul major 
căruia ele sini chemate să-șl consa
cre întreaga lor activitate organizato
rică și pollilco-edurallvă. Experiența 
erata că cele mai buno rezultate in 
acțiunea de întărire a unității .colec
tivelor obțin acele organizații de par- 
tld care știu să abordeze și să daa 
soluțiile adecvate problemelor esen
țiale ce preocupă-colectivul respectiv, 
promovează consecvent principiul 
conducerii colective și democrația in
ternă do partid, știu să se lege sirius: 
de malta, să le atragă efectiv In re
zolvarea tuturor sarcinilor. în acest 
fel sa afirmă tot mal puternic ri)'"i! 
conducător al fiecărei organizații Sp 
al partidului In nnsamlîlu, crea ce 
Înseamnă implicit consolidarea șl mâl 
puternică a unității celor co muncesc 
îri Jurul partidului.

Coeziunea tot mai Blrinsă a lutrer 
gului popor In Jurul partidului, âl 
conducerii sale este factorul funda
mental al vitalității șl dinamismului 
«otietațll noastre, chezășia Înaintării 
el neabătute pe calea socialismului, a 
progresului multilateral nl patrieL

0 ES E H ®
vînd asociațiile dc loca
tari — așa cum Încearcă 
să Justifice unii reprezen
tanți al consiliilor popu
lare, cl Încălcării acestor 
acta. Chiar dacă statutul 
tip nu conține dispoziții 
exprese privind controlul 
ce trebuie să-l exercite 
consiliul popular asupra 
acțiyltații asoclațlHbr, de 
locatari, acesta, ca organ 
loca! nl puterii dc stat; 
direct răspunzător de gos
podărirea . fondului locativ 
al statului nu poate răml- 
ne indiferent față de mo
dul Jh caro asociațiile șl 
angnjațll lor Intretln Imo
bilele stalului;

Firește, In interesul pre" 
venirii unor abateri de la 
norme' ce guvernează viat

• ța noastră soclnlâ este 
necesară perfecționarea ca
drului legal In care asoi 
clațllle de locatari lși des
fășoară activitatea. La dli 
recțln d§ resort din Comi
tetul de Stat pentru Eeo- 
nomla și AdmlnLstrățlâ 
Locală, se ’ lucrează —1 
așa cum om aflat — la 
perfecționarea acestui ca
dru legal. Dar, așa cum 
subliniam, perfecționarea 
acestor acta normative nu 
dure In mod automat la în
lăturarea deficiențelor care 
există' fn acest sector. Pa
ralel sc-j creșterea răspun
deri! organelor adminis
trative pentru Îndrumarea 
șl controlul asociațiilor de 
locatari, este de datoria 
tuturor loratarilor din fie
care imobil să manifesta 
maximum de interes fata 
de felul In care Ișl desfă
șoară activitatea membri! 
comitetului asociației lor 
șl al comlșiei do cenzori. 
Pentru cfl. in fond, este 
vorba despre casa, lor.
Alexandru BOGHIU

tacă, ce! puțin pentru el 
Însuți, legătura dintre tot 
ceea ce ar putea' povesti' 
pereții, restaurantelor din 

geș sau Rm. Vilccă.'-pe de 
o parte, șl corectitudinea 
salariaților verlllcațl, pe 
de alta. Persoanele din 
conducerea I.C.V.A-Bucu- 

sif peste comisii In ju
dețul Argeș, puteau țl tre
buiau ■ să revadă . dacă, 
după toate verificările și 
paravorificfirlle făcute, au , «,.«
găsit . cele rnal potrivite la cine _s-o 

țille de partid respective uita In

zlle in care trebuiau achi
tate taxele de participare, 
lestlonarul a întocmit ‘o
,’i de recepție fictivă, fn 

baza căreia urina să sus
tragă 3030: de Iei. Dar a 
fost prins cu mlța-n sac și 
condamnat La 8 luni Inchl-

-Boare.
Firesc ar fl, fost' ca, de _ __ ,s——s~___ __________ .

atunci Încoace,! I.js. — de- rești, caro âu trimis coml- 
venlt om cu ‘cazier — să 
dispară din istoria între
prinderi! de colectare a am
balajelor. Dar nu s-a Ln- 
tlmplat așa, deoarece ta
Jumătatea anului 1971
echipă de Inventariere l-a
găsit ■ pe I.S., viu șl ne
vătămat, In același post. 
Nici Raporturile Iul cu su
periorii nu păreau a ae fl

,■ răcit,, r!!n rpoment cc, fn 
Udl®jți,1T( revJzpr-gesUoiiaj, f

directorul .punctului 41'șeful inia . salariaților ținute « ta • - - A
,yleșbziHdui aii ^.^rrvdnli.‘ n.-începutul arestul «f -71a ''Sergiu!ANDONț1

. I

atunci Încoace, I.Ș. 

dispară din istoria

o

Invitație la -Borse-c 0. Cristian

r

i j

Președintele asociației din 
Calea GiuleșU 50—52, Glor- 
glan Rodicii, :_și-a stabilit 

muncă de easier — o ln-

ra»,—. - - secretarul
organizației „de partid? Nu, 
'pentru că celălalt Stoica, 
Eugen, fusese ascultat ca 
martor și se lepădnse ca de 
satana de conținutul me
moriului adresat Radtotele- 
viziunil șl semnat cu nu
mele. Iul, memoriu prin care, 
erau demascate Incorecti
tudinile de la depozit ; Eu
gen Stoica nu mal avea, 
deci, nimic de spus. Cu ci
neva de la județ ?' Cu re
vizorul principal do , ges
tiune 7 Nu,. pentru că Ion 
Alexandrescu a trebuit sfi 
plece de la I.C.V.A-P!teștl 
in;condiții mlăterloase. Cu ,, , .
^nlcr ItexaX Tnto “"

alexnndni Ant° rectoțpl acekd for., pune- 
tul.,L,C.V>A'.-Pit<3ștl. Mlron 

de la data de;<19 mai a.c„ , Belghlru, venea, deseori In 
p. doweled 1 ș-a Impus ..șă-'șij InspegU^.,, la ..^Clrnpulung.

Ifiorman. Nici una. nici gest 
două, Stoica f-a' oferit Iul fișă 
Sima un post de gest •*----
ttonsir.

Din ziua aceea, viața ce
lor doi s-a schimbat,- dar 
nu numai a lor, ci șl a ce
lorlalți salartațl ai depozi- ’ 
tulul ; după chefurile care 
au Început să se țină ‘ tot 
mal -frecvent ia locul de 
muncă, șeful depozitului 
leșcn mahmur din birou, o 
lua printre stive, tar din 
clnd In cl nd apostrofa 
sau chiar lovea pe dta 
cineva teșit fn cale. Dar, 
vă veți Întreba, acest de- 
"ozlt nu avea șl. el un for

oi toțl°. Uile-asa I 
autocritlclie fiind 

np. fiind trasă, 
tl glndit totuși 

r:...l se 
----- mine 7 Poale ia 
directorul Mlron Belghi- 
ru... Nu, că directorul era • 
plecat la reciclare I Or,

ceasta.. _ ,
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® In primele 7 luni din acest an au fost oferite 
populajiei tot atîtea servicii cît în întreg cincinalul 
1951-1955. ® Zilnic, 40 000 de ateliere și centre de 
cdmandâ stau la dispoziția populației din mediul ur
ban © Pînâ în 1975, cooperația de consum va des
chide la sate peste 18 000 de noi unități de servire 
publica.

Iată o știre care poâ- torte țl vopsltorie chl-' văzut la acest capitol
te Îndemna la reflecții: mic.5 ele. Se Imbună- cu 21 la gută mal mul-
voltimul serviciilor o- lățește considerabil te fonduri declt In cln-
ferite populației In In- baza telinlco-materiata
tregul, cincinal 1851— “ * ‘ '
103 este realizat acum 
In mal puțin de 7 
luni ! Astăzi se poate 
afirma că serviciile 
contribuie, alături de 
alțl factori, la creșteren 
standardului de viață 
al populației.

a sectorului furnizor 
de servicii. Se con
struiesc noi obiective, 
dotate cu utilaje, ma
șini șl aparate de mă
sură șl control moder
ne, care 
eorcspi_____

_ __________ tor actuale.
în ultimii ani au a- cooperația moș! 

părut noi tipuri . do reMcfi^vo dajn

clnalul trecut
In mediul rural, a- 

parlțla Legil or. 7/1971 
a declanșat o ampla 
acțiune care vizează 
depistarea șl valori fi- 
carra de noi posibili-

Din central orașului Sinalc, I 
pentionara! loti/ Vijdea a por
nit Intr-o aeanl spre cară. Un I 
llr.dr l-a oferit iĂ-l a/ule lă I 
urce povlmtșarile drumului. La I 
un moment dat insă, însoțitorul ■ 
l-a tocit cu o aticlA In cap ;i l-a I 
aruncat Intr-o groapă de circa g 
trei metri adlncimc, lulndu-l 
banii pa care i-a p&it atupra I 
lui. A doua zi, bdtrinul I. V. a I 
fort deicoperit in conul de un 1 
trecător. Dună dtcua ore, cu I 
toate îngrijirile medicale acorda- I 
te, el a încetat din eiafd; Orga- | 
nele de milifie au început .imo . 
dlat cercetările necesare șl, In I 
scurt timp, au reușit <â detco- I 
pere pe autorul faptei : Paul 
Negoetcu, in vlrstd ae 34 dc ani, I 
din comuna Ului Alb (Dlmboel- I 
ța), asupra cdruia i-au găsit ac- I 
tele oictimel șl o parte din banii ■ 
furafi. Areitat imediat după. I 
definitivarea cercetărUar el va ] 
fi deferit in-sianfei de judecata. .

V

nu înseamnă Insă că pre
ședintele sau membri al 
comitetului asociației pot 
lua măsuri care contravin 
literei șl spiritului statu
tului. împuternicitul, care 
este angajat nl asociației, 
trebuie să-șl desfășoare 
activitatea sub controlul 

. comitetului șl adunării 
generale.

Alte scrisori ne semna
lează situați! dnd fondu-’ 
rile bănești ale asociației 
sini folosite, de către Im-

$în primul rind, comisiile de 
cenzori. Acestea au obliga
ția stațutarA ca .cel puțin o 
dată po trimestru să efec
tueze revizii In gestiunea 
asociație!. în multe locuri 
insă — așa cum am con
statat pe teren — comisiile 
da cenzori slnt ea și Inexis
tente. Aceasta pentru că 
însăși alegerea lor a-a fă
cut” formal, unii dintre’ 
membrii comisiilor neșlllnd 
măcar eă“ U s-a încredințat 
o asemenea sarcină.' Așa

glan Rodlca,
— po motiv efi'exercită șl 
munch de casier — o In
demnizație lunară de 500 
lei. La altă artociațle. cea 
din Șoseaua Ciulești 133, .

comitetului, 
Zaharta, s-a 
împuternicit. 
Indemnizație

i.

i
ire pot răspunde biți locale pentru per- 
lunzfitor cerințe- tecțlonarea nivelului 

Numai servirii publice. Por- 
itesugă- nlnd' de la prevederile 
î folo- LriHll» In fiecare co

mună s-au alcătuit 
studii speciale de 
perspectiva prin care . 
cooperativele agricole i 
de p-oducție, cele de ’ 
consum șl meșteșugii- l 
rcjti, cit șl unitățile / 
consiliilor populare co- 1 

’ 3 slnt chemate î 
.1

.... ......... J
:parații meseriașilor. în timpul l 
fl am- scurs de ta începutul ' 

i

purul noi upuii . tic ... ...
servicii (In prezent ele slnță in arest cincinal

- — peste 170 de noi com
plexe do servire, 23 
stații auto-servlce. 13 
unități moderna do 
spălat, curățat șl vo;>- 
„.. Dintre a-
ceslea, In 1971 au fost 
date m f_l__L .1 
complexe; 9 buuhi ,-----
auto-service ta Buzău, , Menționăm că

minării nAAnnvBăll In e-lts

servicii (In prezent ele 
depășesc cifra de 150), 
s-a diversificat rețeaua 
unităților pentru pres
tații din flecare locali
tate. EL. .
unități care slnt dese
nate servirii — 
tației, mai bine. — 
3 7OT au fost deschise 
In cele trei semestre 
din actualul cincinal

Rezultatele de pinfi ă- 
cum .reprezintă totuși

;ă- 
le 

'is;; au to.l consulilor populare co- 
foloslnțâ 10 mimalc slnt chemate 

fl tlntil In o veritabilă compc- Ițim»
Constanța, Mamaia,' numai cooperația de 
Mangalia, Iași, Satu- consum și-a propus 
Mare, Rlnmlcu-Vilrea, cînc“?a}

un Început Crețlerea ^'XSîSftțA  ̂
continuu a ^Vrt^rik noj unltfițl

Marmațlel, Ploiești, 
llm. Vllceo, Focșani, 
Buzău, Botoșani. Alte 
numeroase ateliere de 
comandă șl ret 
au fost sau vor fl am
plasate 1a parterele aciuatului cincinal au 
blocurilor do locuințe, fost calificați, prin di- 
Totalul f ’ ■ *’ — -■-------- "
Investiții _... -

va atinge in 
cincinalul 1971—1975 
suma dc aproape 1 ml-

Dlntre activi- Hard de lol, adlcfi mal 
mult dealt s-a investit 
în întreaga perioadă 
ÎIJM-1870. Investiții
Importante pentru sec
torul serviciilor publi
ce alocă șl consiliile 
populare caro In ac
tualul cincinal au pre-

Dln cele 40 0M) de ap-V..r. curățat
LI cnrft slnt rîestl- -chimic. ■ D

;POpU- 4
i de

de trai material șl spi
ritual va atrage după 
sine, in mod firesc, șl” 
sporirea solicitărilor 
pentru Kcrvlcll publlce. 
Conferința Națională 
a partidului a stabilit. 
Intre altele, ca volumul 
prestațiilor de servicii 
si crească in 1973 cu 
aproape 3S la sută. ■
față de 1970, urniînd 0®clor 
iă. sporească in ritm 
șl mal Înalt in anii 
viitori.
tățile care vor efipăta 
o dezvoltare mni ac
centuată notăm : repa
rațiile In construcții, 
reparațiile auto, Intre- 

l ținerea și reparareai ■ 
bunurilor de folosință 

i , îndelungată, sectorul 
/ de sțifilătorle, curăță-

și-a propus 
iccst cinanal 

săi deschidă In mediul 
18 0OT de

îmbunătățirea cali
tății serviciilor publice 
osie strina legată de 
gradul de calificare a

scurs de ta început' 
actualului cincinal bu

fondurilor do ferite forme de pregă- 
dln acest tiro, aproape 43 COT de 

meseriași In coopera
ția meșteșugărească șl 
3 700 In cadrul coope
rație! de consum. Fină 
la sfirș'tu’. anului 1975. 
totalul de cadre cali
ficate va ajunge ta 
mal mult de 100 COT 
la cooperația meșteșu
gărească șl 20 OOT la 
cooperația de consum.

Mlhaî IONESCU

De aproape patru ani, 
wclațiile dc locatari re: 
vă operativ, cu qtlril gos
podăresc, toate probleme
le legate de buna gospo
dărire a imobilelor. Scri
sori sosite la redacție In
ultima vreme — dc la gru
puri de locatari ai lmobl- 

, lelor din str. Gheorgho 
Lazăr 4, b-dui Pății 123, 
București, str. M. Emines- 
cu 22. Ploiești ș.o. — sem
nalează Insă apariția pe a- 
locurl a unor fenomene 
ne-dorlte șL In primul tind, 
substituirea comitetului fl
ies de locatari dă ..împu
terniciți" — funcționari în
sărcinați cu. rezolvare» ’ 
unor probleme curentd 

ilar să ne explicăm. O 
rerisoare semnată de un 
Sde locatari ai Imobl- 

dln str. Gheorghe 
Lazăr nr. 4 ne sesiza efi 
Irhputcmlcitu! Ion Luca la 
toi felul da măsuri fără să 
întrebe pa nimeni, dâpuni* 
do angajațli asociației 
după bunul său plac. Bu- 
nâoarA, fochistul — anga
jat fără Îndeplinirea for
melor legato . — se ocupă 
mal mult de întreținerea 
autoturismului împuternl- 

, citului d’ecit de cânt ral a 
termică n blocului, La fel 
îngrijitoarea, plătită din 
ban!! tocitorilor, este o- 
cupală zilnic cu rezolva
rea treburilor gospodă
rești ale aceluiași Împu
ternicii. împreună cu un 
salariat de la ■ I.CJî.ĂL. 
Glides'll am Încercat să 
discutăm cu acest „Împu
ternicit". „Eu nu dau ni
mănui socoteală, ne-a de
clarat. eL Asociațiile de , 
locatari slnt .persoane ju
ridic?. Cui nu-l convine, 
să se adreseze Iiwtanței".

E adevărat, potrivit leali, 
asociațiile de locatori slnt 
persoane juridice. Aceasta

președlnteta
Drlnoveanu _______,__
autonumlt țl împuternicit; 
Incnslnd o Indemnizație 
de 390 lei. Or. potrivit nor
melor legale, este o pro
blemă do incompatibilitate

■

EH ■ HK
anchetă pe urmele unor scrisori privind

activitatea asociațiilor de îocatari v
• ■■ - - . - 

ca aceeași persoană care
face Încasări și plăți sfi-șl
aproba singur™ plățile.Tnlfi 
și un-alt caz : «Mlnd dis
pozițiile legii, Laho fdlr- 
cea, președintele asocia
ției de, locatari a blocului 
T9.: din Drumul Taberei 42. 
închiriază do trei ani bo
xele Imobilului, făclndu-și 
din aceasta un venit per
manent.

Cine trebuie sâ inter
vină In astfel de situații, 
cărui organ 11 revine sar
cina de a preveni șl înlă
tura asemenea nereguli 7

B

‘3

? 1’- i

ii

T

Rubricâ redactata de s
Dumitra T1RCOB 
Gheorrțhe DAVID 
ni corespondenții „Scînfeii"

te’pr de asociații nu-numal

s

putamlclt după bunul sfiu 
plac. La asociația locata
rilor din str. Veteranilor 
15, bloc 7; împuternicitul 
n-a pu;u! tasllflca râ
ma de 2 COT leL ,

Cum s-au putut ivi ase
menea situații ?

D!n păcate, unii p:Din păcate, unii preșe
dinți șl membri al comite
telor de asociații nu-numnl 
că nu Iți îndeplinesc obli
gațiile de a controla pe îm
puterniciți, dar comit el în
șiși șl abateri care li lipsesc 
do autoritatea morală in 
fața angajaților asociației.

‘b-s 't’I ■!'.’X V3 ,

se ' face că ta asociația din , 
bd. , Schitu Măguroonu 
27—33 (blocul „Dlham") și 
la asociația clin str. Ale
xandrii Moghloroș 17, blo-J 
cui, P 12, comisiile de een-' 
zori n-au făcut n!cl un 
control dfn anul 1839.

Faptele arată așadar că 
se impune un control mal 
sistematic asupra activității 
unor snlarlațl nl asociații
lor do locatori. Abaterile 
la care ne-am referit, cn 
și altele,' hu ac datorase 
Imperfecțiunilor actelor 
normative În vigoare prl-

fa%25c8%259b%25c4%2583.de
celfila.lt


■>
sugestiile sosite la re-

'.dft -K 

caractc-

PAGINA 3

publice. Textul proiectului

stimulare s-ar

a-

„r. '

ta Aermeni pe-

i

cu anul de bază. 2). 
planificat la produ-

la confecționarea încăl- 
aî ți la fabricarea pollg-

0 investiție înțotdeaaua rentabilă:

Potrivit hoiărlrli Conferințe! Naționale 
a partidului, proiectul Legii remunerării 
după cantitatea șl calitatea muncii In 
unitățile de stat este supus dezbaterii 

a apărut în

un medic primar 
peste 25 de ani

un profesor cu

eficienței

SCINTEIA — vineri 1 septembrie 1972

„Sclntcia" nr. 9223, din 29 Iulie a.c. 
Publicăm mai jos clteya din propunerile, 
observațiile ji 
dac|ie,

Precizări necesare
• .Nu încape îndoială cALegea remu- 

r^rărll după cantitatea șl calitatea 
năjncii va determina o nouă. șl re
marcabilă contribuție la afirmarea 
principiului echității socialiste, Ih 
instaurarea unor reguli precise de re
tribuire n mtmcil. Exprim!ndu-ml de
plinul acord in legătură cu Ideile 
fundamentale ce călăuzesc această le
ge, pe care o consider oportună, vreau 
să fac dtevn propuneri de îmbunătă
țire a proiectului supus dezbaterii. '

Este cunoscut ce efecte negative 
sre in producție fluctuația for
ței de muncă din unitățile de 
stat Nu lntlmplfllor, dec:, art. 01 
din proiect prevede stimulente tn ve
derea stabilității angajaților In uni
tățile respective — Intre care sporul 
de salarii pentru vechimea neîntre
ruptă in aceeași unitate și sporul 
pentru condiții vătămătoare șl pericu
loase.

Măsura de combatere a fluctua
ției de angajați in unitățile de 
stat a fost luată prin Legea penalilor 
de asiguri sociale de stat din lC®0
— Cap. VTI „Continuitatea In muncă 
in aceeași unitate" — care prevedea 
sporuri la pensie pentru angajațll cu 
continuitate In . aceeași, unitate. A- 
ceastă dispoziție este abrogată prin 
Decretul U70, din 23 octombrie 1SKI, 
șl de in .această dată se acordă spor 
la salariu pentru angajațll cu vechi
me in aceeași întreprindere, proba
bil, avlndu-se In vedere că această 
dispoziție — sporul asupra salariului
— ar avea un efect favorabil asupra 
noilor șl tinerilor angajați, pe care-i 
interesa, deocamdată, In mal mică 
măsură sporul la pensie. Dar prin a- 
ceastă nouă dispoziție 8-a micșorat 
interesul de continuitate In aceeași 
unitate pentru angajați! care se apro
pie de 5—10 ani plnă la pensie, slnt 
calificați pentru locul de muncă res
pectiv șl au un ro! mult mal hotărt- 
tor, mal Important In producție.

Pentru a realiza — prin noua dis
poziție legală — un Interes desăvlrșlt 
pentru loji angajațll [șl In''special 
pentru cel ce' aduc nirf rahcfâment 
mărit, prin calificarea1 Înaltă.șLexpe- 
riența acumulată propun următoarea 
formulare, a art. 63 din proiect :

Sporul pentru vechime neîn
treruptă In aceeași unitate șl 
sporul pentru condiții vătămă
toare sau periculoase de muncă 
se Iau in calculul ajaioarelor 
pentru Incapacitate temporară 
de muncă — și de adăugat — 
„precum șl tn calculul pensiilor 
— aceste sporuri lntrind In sala
riul tarifar Ia care se calculează ' 
pensia". Acest adaus de text 
coordonează mai just cuantumul 
pensiilor viitoare eu majorarea 
de pensii din acest an.

In ceea ce privește proporționali-" 
zarea salariilor pe ramuri șl activi
tăți — fiind dală numai In coefici
enți, anexele cu salariile respective 
fiind nepubllcale — este mai greu do 
analizat șl făcut propuneri precise ; 
dar credem că este necesar de revft- 
St coeficienții cu salariile respective, 

oarece apreciem că nu este Inle- 
’ melat :

— ca un profesor universitar — 
peste 25 ani vechime, cu doctorat, să 
aibă un coeficient de 2,19, cu foarte 
puțin superior unul profesor gradul I, 
cu institut pedagogic de 3 ani șT cu 
coeficient 2,09, sau unui profesor gra
dul I de liceu — cu pregătire ase
mănătoare, care are coeficientul 2,-52.

— ca un judecător de gradul I, la 
unitățile județene, să .primească pes
te vechimea de 25 ani un coeficient 
de 1,27 — adică mal puțin ca un pro
fesor definitiv Intre 3—5 ani, 
primește coeficientul de 1,3-1 ;

muncă depusă șl remunerarea ei. 
reallzlnd o formă directă 1 de co
interesare a acestui personal, pentru 
Îndeplinirea sarcinilor întregului co
lectiv, Indiferent do condițiile Impuse • 
de absența motivată a unora din 
membri! colectivului.

I

2. Art. 13 al. 2 să se comple
teze în sensul că după formu
larea : „Ministerul Muncii îm
preună cu ministerele-." să an 
adauge Înaintea mențiunii „ce
lelalte organe de resort" menți
unea „organele (Indicate cores
punzătoare".

Motivare. Trecerea atribuției de 
control a modului de utilizare a for
melor de salarizare șl asupra sindi
catelor corespunde pe deplin rolului 
acestora, nșa cum a fost subliniat șl 
In Raportul prezentat de tovarășul 
Nlcolne Ceaușescu la Conferința Na
țională a' partidului fort. IV, partea 
ni) șl constituie, totodată, o expresie 
a dezvoltării șl adindrii democra
ției socialisto, fiind In concordanță și 

^..vauee, pracucu «* n0Ullli
este generată, lntr-o bună măsură, do nl muncii (proiect).

i._—.s. Art_ 15 *1. tunse comple.- 
tezo cu mehțluneâ: „de prevede
rile acestui aliniat beneficiază 
munclloril care au depășit pro
centul mediu al realizărilor din 
colectivul de muncă respectiv, nu 
au aval nici o absență nemoti
vată șl nu au avut înlîrzleri care 
să depășească 8 ore in cursul 
unul an".

tuturor TKervefor; propun să' se Mollvure* Prin această precizare .se 
constituie nn fond a cărui mă- • urmărește stimularea salariaților pen- 
rlme să fie determinată de doi te» depășirea normelor planificate șl 
factori : J. Valoarea reducerii ‘
prețului ge cost al producției 
marfă comparabile planificate, 
comparativ ... -
Beneficiul 
sele noi.

- -Prin această ------ -- ----------- - „
tlsface cerința de a se produce 
tot mal mult șl mai ieftin. In con
cordanți cu cerințele societății.

■ Dorință unităților’dp. a produce posta . 
.aceste limite se va' putea ,reallza„qu- i J 
maf prin prospectarea’ 'altor, domenii1 '• 
ale cererii (șl? Ca imitare, prin' Intro- ..5 
ducerea In fabricație a unor noi pro
duse corespunzător unor noi cerința.

Ion POP 
director adjunct 
la sucursala judelocmâ Vaslui ‘ 
a B-âncii Najionalo . . ...

Criterii obiectiv©
®1 " ■ ■ . »|

— de asemenea, 
de specialitate — 
serviciu — să primească coeficientul 
2,07 — mai mic cn un profesor cu 
Institut pedagogic de 3 ani la aceeași 
vechime In serviciu.

MUial V. POPOVICl 
jurisconsut principal. Petroșani

hi"Ș./"’.'???■'"’i■'f

Cointeresare pentru 
valorificarea rezervelor 

interne
Legea remunerării după cantitatea 

și calitatea muncii presupune acor
darea Integrală n salariilor tarifare 
în raport cu gradul da Îndeplinire n 
sarcinilor ce decurg din planul unită
ții. Nu rareori insă controlul ban
car constată tendința ca, in propu
nerile do plan, să nu se Includă toate 
rezervele Interne existente in unele 
unități economice. Această practică 

guilUMUI, „IU -,, „.„1.1 u, UO
dorința unor colective de a-și înde
plini mal lesne sarcinile de plan, țl- 
nlnd cont că,fiecare procent do nein- 
depilnlre a Indicatorilor atrage după 
sine diminuarea salariului tarifar. Ea 
ar putea fi contracarată prin plrghla 
cointeresării materiale, respectiv . a 
stimulării dlntr-un fond special creat.

Pentru’ stimularea inițiativelor 
vîzlnd mobilizarea prin plan a

tru depășirea normelor planificate șl 
pentru respectarea disciplinei la 
locul de'muncă, stabSllndu-se totodată 
criterii obiective de natură să înlăture 
nrbltrariul In aprecierea comportării 
angajațllor uniaților de stat

Pnul Mihahescu 
arbitru do stat. București

m aprecierea angajaților
Mă opresc asupra dtorva propuneri? 

i pentru eventuala ’ completare a pro
iectului do lege."

1. La ort 12, după aliniatul 2, să se 
adauge un aliniat nou cuprinzlnd ur
mătoarea formulare :

„în cazul salarizării In regie, 
din salariile cuvenite personalu
lui aflat In concediu medical sau 

■ concediu fără piață — dar ale 
cărui sarcini’ de serviciu nu fost 
îndeplinite de alțl membri ai co
lectivului, concomitent cu pro
priile lor sarcini — o cotă de 
73 la sulă să fie atribuite pro
porțional cu contribuția adusă 
ficeărtda’ din membrii colectivu
lui respectiv, fără ca.prin nceas- 
la să 
salarii

Noi sortimente de cawiuc sinîetio
■ ■ ■■ ■■

cauciuc sintetic, cu 
ristlci tehnieo-economlcc supe
rioare. Dintre acestea, se fa
brică In mod curent In cantl- 

? lăți, Industrială. Printre aces
tea figurează cauducul cu ulei 
folosit mai ales la fabricarea 
anvelopelor pentru nutolurlssîe 
și cauciucul alb, rezistent la lu
mină, care poate fi realizat In 
diferita culori și utlllznt Ia fa
bricarea obiectelor de jz cas
nic. Cel mal nou sortiment este 
„CAROM-1508®, Datorită pro
prietăților pe care le are, de a 
mări rezistența la șocuri, acest 

; cauciuc este folosit In mod deo
sebit In Industria maselor plas
tice. Prin calitățile sale supe
rioare, cauciucul sintetic roma
nesc s-a făcut cunoscut astăzi 

■ atlt pe piața Internă, _ cit Ș1F

L,

se majoreze fondul de 
total admisibil*.

Motivare. O atare dispoziție tran- 
Ecrie și in cazul personalului func- 
țlonăresc-admlnlstrativ principiul 
enunțat Ta art. 11, al asigurării unei 
strlnse legături între cantitatea de

■ ■
Subliniind , una din preocupă

rile actuale al chlmlștlior din 
cadrul Uzinei de cauciuc sinte
tic din' Borzeșfi, pentru tradu
cerea In fapte a sarcinilor tra
sate de Conferința Națională 
a partidului privitoare la diver
sificarea producției, tovarășul 

■ inginer-șef al uzinei, Tudor 
Marinescu, ne spunea că spe
cialiștii de alei au terminat de 
curlnd experimentarea in stațl-; 
He pilot a 4 noi sortimente de 
latexuri sintetice șl a rășihcl ‘ 
butadlen-sllronlce. Fabricarea 
lor a început Intr-o Instalație 

'originală, concepută șl realizată 
In cadrul acțiunii de autodo- 
tarej de către inginerii Teodor 
Crișan, Eugen Budn șl Ionj1 
Boeșan. Noile sortimente de 
latexuri sintetice au o largă u- 
ttllzare In Industria ușoară;1 In 
spacial 
țămlntei ți la ..... 
tiranului „A.B.S.t1.

Nu aste cu nimic exagerată ■ 
afirmația că uzina de cauciuc 
sintetic cumulează, In cadrul 
Grupului Industrial de pe Va
lea Trotușulul, pe lingă funcția 
sa productivă, directă," și pe.eea 
a unul vas*, laborator propice 
încercărilor, experiențelor. De 
la intrarea el In funcțiune ți 
plnă acum, Inginerii chlmlștl 
au realizat 10 noi tipuri da

pe piața Internă, cit șl pe 
cea externă, uzina nvind astăzi 
beneficiari constanți In peste 
30 de țări ale lumii, printre 
care Anglia, Uniunea Sovietică,. 
R. F. a Germaniei, Japonia, 
Franța. Do la începutul anului 
șl plnă acum, chimlștli de aici 
au, produs, peste prevederile 
planului, circa ®>D tone de cau
ciuc sintetic, o bună parte fi
ind livrată la export

Gh. BALTA 
corespondentul „Sdnteii'

Tn activitățile economice, creșterea lățirea permanentă a calității produ-
eficlcnței este un obiectiv funda- selor,, economisirea resurselor de

' meritai. 'Asemenea cerințe1 slnt ■ de-,-“" materii prime fi materiale,'"‘reduce- <■ 
rea „ciieltuielllor de producție.

In" urmă1‘calculelor făcute’ la .rit- | 
voiul economiei municipiului, pe 'ca
lea gospodăririi metalului, bumba
cului, lemnului — do pildă — In acest 
on se vor obține circa S9 milioane 
lei economlL Plnă Ia sfirșitul cinci
nalului, pe seama reducerii consu
murilor specifice, prin reproiectarea 
fi înnoirea totală a producției de țe
sături si confecții, a folosirii fibrelor 
poilzonlce și polleaierlce, se vor eco
nomisii 1 CC® tone bumbac. Firește,

.T '■ 1 - [ ■ ■ . ■ ' .

imoîțșlEale, cunoscute?'a pilea te.. Ceea--"- 
iie interesează, mai departdV este^ns2'11’ 
pectul concret, practic, al realizării 
unei oficlențe economica superioare.

Cum facem activitatea noastră 
mul .eficientă? — lată o întrebare 
permanentă pentru oricare colec
tiv de muncă. Recenta Confe
rință- Națională a partidului, rapor
tul prezentat de'tovarășul NTcolae 
Ceaușescu pun problema realizării 
eficacității muririi 
remptortl i pu 
pe calea ampli
ficării îfortulu! 
fizle, d printr-o 
continuă 
tlțic do 
gindire, prin 
forturi de c 
cepțlc.

■î
j

'8

/

lut In. ziua
i ce 
tone

VRANCEA
hotărit ea tnlj- 

da recoltat și Io
tă fio comasate ,la.

altă ședință. Iată cum

au realizat 10 noi

m
productle poate avea idei construc
tive. poate interveni, efWent in îm
bunătățirea muncit Ca să sugerăm'

In prezent. însilozaren furajelor constituie una 
din cele mai importante luoiri din agriculturii. 
Iată cousiîtărlle consemnate de doi corespondenți 
ai ziarului noslru in aceste zile.

tileji 
gălil

Cum aste ți firesc, în ju- 
desfășoară o verita

bilă campanie do recoltare 
pi Insllozarc. Bine este or
ganizată, bunăoară, munca 
în cooperativele agricole 
Gugeștl, Sîbloa, _wȘlobozlB-r 

unde s-au luat măsuri pen-

deț se desfășoară 
bilă campanie do 
fi insllozarc. Bine este or
ganizată, bunăoară, munca 
în cooperativele agricole 
GugeșU, Sîhlea, Sloiiozla- 
Clorășll, Voetin, MAlcănețli,

OK»
organiza 
ni: al 6. ,

în uncie stațiuni penlru 
mecanizarea agriculturii u- 

, r , tllajelc nu alnt blne'U'prp-
Dnr această cantitate re- gălllc pentru recoltarea,

prezintă doar ■'un sfert din transportul și lnșllozarț®_
furajele ce trebuie grabnic furajelor. La secția de mp-: 
însllozate. Da ce a.șa pii- canlzarc Mfhălccnl,. din 3 

' * “ ........................ combine de siloz funcțio
nează doar una. La Slhlea 
din două' combine una s-a 
defectai ți d'n 7 remorci, 
doar două pol fi folosite.

• Nici in sile unități mași
nile șl remorcile nu au fost

ția T Pentru că in Județul 
Vrancca, alături de unită
țile unde munca este, bine 
organizată, slnt altele in 
caro s-au strirw cantități 
foarte mici do furaje. A- 
proape 30 de cooperative a- 
grlcole nu ou Insllozat ni- reparate la timp, 
mic. Conducă lorii, specia-

teu n/^ura cantități in- 1^10 unele unități ca 
destulătonre de furaje do rtoieiu <£>
calitate foarte bună, mobl- Gheștl, Maluri, Golești, So-
Mndu-se suficiente forțe *«J« neglijează răspunde-
mecanlco șl manuale la 
executarea lucrărilor. La 
cooperativa agricolă Surata 
au fost ÎM-ilozate 170® tone 
furaje, la Mărllnești 835 
tone, ia CLmpuri 12OT tone, 
n-%w-nnnre° nentn'i" a ^nrt- țfiîcH: animale. -La râopera- 
^oTună^re a ani- Uva Mărișor Ih-

malelor islnt valorificate 
toate resursele. Spre exem
plu, cooperatorii din Tim- 
boleștl nu Insllozal peste 
30® tone lăstari de viță do 
vie. Eforturile acestea, la 
nivelul Județului Însumează 
peste 2<(W0 tone Însllozate.

rile co Ie revin pentru or- q_ r__ ______
ganizarea lucrărilor, nu se județ ‘ nu prevăzut să Insl- 
Btrăduicsc să valorifice gos- t .—- 
podăreșle resursele ce le nu 
pentru a asigura stocuri de 
furaje In raport cu dinami
ca efectivelor șl n produc

porumbul do pe întreaga 
suprafață destinată haltei 
furajere. Față do posibili
tățile existente insă rezul
tatele nu șlnt mulțumitoare. 
In cpbjjarativele agricole 
Fcrendio, Clopodla și Lă- 
țunaș ■ nu se ‘lucrează la In- 
silozare. Desigur, carte bine 
cu g-a 
loncale 
cat 
cite o unitate pentru a se 
lucra cu randament sporit. 
Afifirp Insă că S.M.A. Jomii 
Mare, are In dotare 6 com
bine , de siloz, dar din a- 
ceslea nu lucrau dedt 
două. In acest timp, di
rectorul S.M.A.-u!ui ee 
afla in o ședință de Instru
ire la Județ, inginerul me
canic a plecat in coficedlu, 
iar contabilul șef era la 

o 
măsură bună, de altfel, a

silozatul a Început In. z 
de 21 august, dar după 
s-au recoltai 50 do t< 
munca s-n oprit. „Porumbul 
e culcat și nu-1 putem're
colta mecanic® — sa justi
fica președintele, dar el 
nu a făcut nimic pentru a

Cooperativele agricole din 

îozez'e 288'83® tone de fu
raje, Iar Întreprinderile n- 
grlcolo de stat 333 770 tone. 
Din datele furnizate [de 
forurile Județene de resort 
rezultă că s-au Insllozat 
40 523 tone de nutrețuri in 
cooperativele agricole și 
03 500 tone in I.AS. Re
zultate bune se Înregistrea
ză lntr-o seric de coopera
tive agricole ca cele din 
Drncșlnn șl Dumbrăvjțu 
care au recoltat șl Inslloznt porumb de siloz, nctocaL Și

rămas numai pa hlrlie,. în 
unele cooperative agricole, 
porumbul masă verde des- 

■ tirjit iusllozărli pentru Iar
nă este dat la animale a- 
cum clnd pe clmp există 
alto resurse de nutrețuri 
verzi. La cooperativa a- 
gricolă Denia insllcza- 
rea porumbului nu În
cepuse. Tn schimb, la graj
duri furajarea se făcea cu

asta, In Ump ce miriștile 
slau neoperile cu control. 
O risipă mai maro nici că 
se putea face. în acest timp, 
nimeni din conducerea for
mei numește de găsit. îusl- 
loznren n-a început In nu
meroase cooperative, prin
tre care Varia* șl Dudcștil 
NoL Sp’ScialLjlii din aceste 
unități nu controlează sta
rea de vegetație a lanuri
lor și nu organizează mun
ca Ia fața locului.

*
Iată doar cltova fapte v:. 

date care arată cit esto do 
necesar ca peste tot să so 
la do urgență măsuri do 
concentrare a forțelor me
canico și manuale pentru 
Insilozarea grabnică ■ fu
rajelor. Luerlnd — acolo 
undo este nevoie — din 
zori plnă In noapte Intlr- 
zlerlle trebuie recuperate. 
Pretutindeni recoltarea, 
transportul, tocarea șl liusl- 
loznrea furajelor să so des
fășoare operativ, cu toată 
răspunderea. Aceasta este 
una din cele mal .Impor
tante sarcini actuale ale Iti- 
crătorilor din agricultură.

Ion NISTOR 
Cezar IOANA 
corespondenții „Scîntoii

Inves-
Idei. de 

' i e-
_ con- 
Națiunea 

de hărnicie ișl 
modifică In acest 
context conți
nutul ș! le im
plică pe cele de 
inteligență și 
creativitate. O- 
mul „dinamic, e- 
nerjțlc® nu mal 
este eficient In 
afara condiției 
do „competent șl 
plin de idei® 

în această per
spectivă, voi în
cerca, In cele 
ce urmează, să 
punctez cilevft di
recții ale reali
zării acestei in- ? 
ves ti ții de maxi® 
mă' eficiență -- 
Jnvesslțla do Inie- . 
llsență. — In. in- ,
treprindcrile economice din munici
piul Botoșani.

Prima problemă care se pune e cea 
a competenței." Este tot mal ovider.t 
că numai cel competent, calificat, 
bun cunoscător; ol- procesului de 
producție poate avea idei construc
tive. poată interveni eficient în Im

«lianții existenta In Botoșani, vom 
spună că in re privește organizația 
'municipală de partid, ea cuprinde 
In efectivul el M.7 la sută comuniști 
cu pregătire superioară, medie șl 
profesională. în unitățile lsdustriale, 
proporția osie șl mai mare.

Punerea in valoare a Ideilor este 
nemijlocit legata do existența u- 
nul climat de înaltă receptlvitâio 
și Inițiativă. Firește. Idea! ar fi ea 
spiritul de Inițiativă să caracterizeze 
pe toți, da la muncitor la conducă
torul de întreprindere, pe flecare In 
parte șl |ia toți împreună. Acolo 
undo un asemenea climat există, re2- 
rultatele nu întinde să sa vodă. In 
întreprinderile botoîănono, cltova 
Inițl&live. rod al glrtdlril specia
liștilor șl colectivelor, au dat rezul
tate dintre cele mal pozitive. Să e- 
numerăm : „n!d un centimetru de 
țesătură Irosit, totul valorificat® (la 
fabrica de confecții) : „zilnic, cite 
i m.l. In piui de Ia fiecare război® 
(la uzinele textile „Moldova®) ; „«& 
lucrăm o zl și Jumătate po lună din 
metal economisit® (la I..LI» „Flamu
ra roșie") și altele. Toate aceste Ini
țiative s-au convertit In Importan
te succese’ ale întreprinderilor din 
municipiu. Nu Intimplfltor. organiza
ția municipală de partid, unallzlnd 
rezervele existente, lulnd' In consi
derare toți factorii Impllcablli In 
perspectivă, s-a angajat să realizeze 
cincinalul In patru ani și patru luni. 
Căile de împlinire a acestui angaja- locuirea bumbacului 
ment — si aici intervine utilitatea i 7 ' ‘. 2
Investiției de gîndko -- slnt creș- peste 22 la eută din producția de 
lerea productivității muncii, Imbună'

Însemnări despre activitatea 
unor întreprinderi din Botoșani 

'- •
înregistrarea aeeatul succes presupu
ne o consistentă investiție de IdeL 

In această direcție —trebuie Bă re
cunoaștem autocritic — organizațiile 
de partid din municipiu, inginerii 
61 economiștii întreprinderilor acțio
nează — în ciuda rezultatelor obți
nute, caro, după părerea noastră, ar 
trebui Hă-i stimuleze — încă timid' 
în privința reducerii1 chel talc! Hor 
materialo. Este încă prea scăzută 
preocuparea de utilizare a resurse
lor, secundare, de recuperare a com
ponentelor reziduale. folosirea mol 

■eficienții a deșeurlor, do întrebuin
țare pa scară mai largă g Înlocui
torilor metalului, bumbacului. lem
nului. de reprolectare a unor sor
timente, de înnoire 

■produselor, în retușul 
repere cu un grad 
prelucrare a materiei 
cluzla caro ec „desprinde de aici e 
clară : Investiția de gindire. de Idei 
trebuie amplificată neinllrzlal In 
fiecare unitate economică.

Soluții pentru diverse probleme 
alnt găsite de către cercetare. Cer
cetarea calificată — ca să nu folosim 
termenul, poate puțin prea prețios, 
de științifică — descoperă șl indică 
direcțiile In care se simte cel mal 
mult nevoia investiție} de Idei, ne
voia reconsiderărilor fi Îmbunătăți
rilor. tn Întreprinderile Industriale 
botoșănșne activitatea de studiere a 
proceselor producției, de cercetare a 
dus la valorificarea multor Idei, la 
concretizarea, In' perspectivă, a al
tora. La uzinele textile, de exem
plu. studierea 5i elaborarea tehno
logiilor 
lor din 
bumbac

permanentă" e 
realizării unor 
mai înalt de 

prime. • Con-

fabricarea Gbre- 
o mestec cu

?1 celofibră au permis In- 
‘__ _-__’_l_l — care se im

portă - In 6 luni din acest an, in

pentru 
poliesteri in

țesături ; Introducerea si urmărirea

zilnică a producției șl a costurilor ■- 
cesteia, prințr-un sistem planificat (o 
■varlBntă’ a'ifnetodel s landa fd^cost). feu 

"jsfiffsnjțxiuareațufibr’ decizi! leficlcr.- 
te^ .mațerififzate, In opt liinr' dln'a- 
cest an", Intr-un spor de beneficii 
de pesle ,3,5 milioane lei. [față 
de cel planificat ; la U.F.ÎUM.A,, uzi
nă care șl-a schimbat din mers pro
filul. din reparatoare de tractoare In 
producătoare de utilaje șl piese da 
schimb pentru agricultură. 10 din 
cale 34 de utilaje ce se fabrică1 slnt 
no! sau rcproleclate,; eficiența re- 
proleclăril utilajelor și pieselor se o- 
glindește In economisirea — In 8[ luni 

din acest an —a 
peste 33 j. tone 
metal ; la fabrica 
de confecții,1- un 
studiu privind re
organizarea [ teh
nologiei da fabri
cație prin meto
da prodslnoron 
— In sensul [unei 
corelări mal bu
ne între faze șl 
operații — va 
permite crește
rea cu 30 Ia sulă 
a productivității 
fizice a mundL 
în " perspectivă, 
Ia uzinele tex
tile se va Intro
duce In stația 

' mecanizată ,! de 
calcul Întreaga e- 
vlderiță privind 
lansarea, execu
tarea și realiza
rea producției, Iar 
Ia U.F.R.M.A, s-a 
pus la punct teh
nologia do fabri- 

w-a cațle a prololl- 
pulul șl seriei 
zero, pentru pri

ma combină românească de recoltat 
Șfcjlă — C.R.S. 2 — din care. In 
1073, se vor fabrica peste 300 bucăți.

Introducerea curajoasă a noului in 
producție, asimilarea metodelor mo
derne de conducere șl decizie,1 pre
gătirea științifică a cadrelor și, mal 
alea, folosirea cit mal chibzuită a 
fondurilor tehnice și materiale re
clamă Idei, gindire activă și eficien
tă. Necesitatea utilizării mal bune a 
capacităților do producție, extinde
rii aulodotărll, reducerii consumuri
lor specifice, a duratei de atingere a 
parametrilor proiectați — !ată direc
ții în care competența’, inventivita
tea comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din întreprinderile Industria
le botoșănene sini solicitate mereu 
mal amplu. Fiindcă oamenii muncii 
[s|Rt ț»e deplin intereaati de progres, 
de elaborarea și finalizarea Ideilor 
eficiente, in dubla lor calitate de pro
ducători și proprietari al bunurilor 
materiale.

în planuj. concret al preocupărilor 
sale, organizația, municipală de part'd 
— cu sprijinul comitatului jude- 

e.'?-tî P'h’Ud -: va extinde
utilizarea unor metode moderne 
de analizare și apreciere a acti
vităților de partid șl economice : 
Investigații sociale, anchete, sondaje 
de opinii ș.0. Am început, cu forțe 
proprii, să alcătuim colective capa
bile să selecteze șl să alcătuiască 
sinteze din Informațiile utile, din ex
periențele veloroâse aplicabile nece
sităților locale. Dar direcția princi
pală a muncii noastre este aceea de 
a cren deprinderea In oameni de o 
gîndl Îndrăzneț, creator, do a alege, 
conștient șl eficient, instrumentele 
cele mai adecvate acțiunilor lor 
productive,, In ampla întrecere so
cialistă, consacrată îndeplinirii cin
cinalului înainte de termen.

Constantin IUHHA 
prim-secrelar al Comitetului 
municipal Botoșani al P.GR,
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Revista^
„VIITORUL SOCIAL" 

Număr special, consacrat viitorologiei, 
editat in limba engleză

, , l ' - '1 t ,
în înlimplnarea celei de-a ITI-n cnnte ale științei, culturii șl vieill Valter Roman. „Revoluția știiați- 

fico-tehnlcă rt rolul Partidului Co
munist Român", de Co.ixtaniin 
Vlad.

O serie de studii și articole sem
nate de prestigioși cercetători șl 
oameni de știință analizează di
ferite aspecte legate de metodolo
gia activității de prognoză, de pre
gătirea potențialului de , cercetare 
necesar, precum șl stadiul acestor 
invealigațll in domenii concrete, 
cum er fi marketingul, evoluția 
procesului de urbanizare in Româ
nia etc.

în rubricile ■ „Informații despre 
vllurroiogta In România* șl .„Viața 
științifică”, cititorii’află data inte
resanta șl concludente despre acti
vitatea nucleelor do cercetare exis
tente In neert domeniu in țara 
noastră, despre diferite reuniuni 
științifice — conferințe, simpozi
oane, scrtunl — care au avut loc 
in ultimii ani.

în fine, pentru a întregi imagi
nea asupra investigațiilor din țara 
noastră pe U«iiii„,l * iîtoi mugim, 
slnt publicate recenzii lâ iucrârl 
sau cercetări mai valoroase.

Conferințe mondiale de cercetare politics! din țară noastră’ care nter- 
a viitorului, care vri1 avea loc ta dează din multiple unghiuri de ve-

dlscipUnară, complexul proces de 
previzlonare a fenomenelor econo
mice șl sociale, pledează penlru 
formarea unei vlziuai prospective. 
In cadrul fiecărui sector de activi
tate, pentru situarea laturii de 
previziune printre premisele esen
țiale ale unei decizii juste. In stu
diul „Prognoza dezvoltării econo- 
mlco-sodale a României" do Ma
nea Măriescu se relevă pregnant 
că strategia partidului nostru de 
dezvoltare In perspectivă n țării 
sa fundamentează In principal' pe 
activitatea de prognozare, de anti
cipare a tendințelor de evoluție a 
diferitelor sectoare ’ sociale. In 
acest context este subliniată im
portanța aplicării modelării mate
matice, a proceselor sodal-econo- 
mlce penlru stabilirea alternative
lor optime de dezvoltare.

O Importantă pondere au In vo
lum problemele corelațiilor dintre 
prognoză șt planificare. în studiile 
„Problemele actuale și de perspec
tivă ale perfecționării planificării 
economiei, naționale” șl „Prognoza 
economlco-Mctală" semnale de 
Maxim Berghicnu șl, respectiv. Ro
man Moldovan, este evidențiată 
importanța studierii viitorului pen
tru perfecționarea planificării, pen
tru corelarea cit; mai judicioasă 
dintre aspectul economic și cel so
cial ai dezvoltării In perspectivă.

Concluziile care se desprind din 
cercetarea viitorului in domeniul 
orientării Invățtalntulul, al conlu
crării dintre știință șl factoj-il de 
decizie, fac obiectul studiilor ..Uni
versitatea viitorului" de Mlrcea 
Maliții, .„Știința șl puterea" de

București intre 3 si 10 septembrie. dere, intr-o viziune multi și inter- 
HUceeknpreurdllcuCMinlsî'C V dLsclpllnftră> complexul proces do
ducației și Invățămlntulul au edi
tat in limba engleză un număr spe
cial al revistei „Viitorul social* de
dicat științei conducerii șl cerce
tărilor viitorului in România.

Volumul se distinge. In primul 
rind, prin compunerea și structura 
sa, oferind cititorilor un material 
bogat șl variat, bine selecționat șl 
structurat care le dă' posibilitatea 
să-și formeze o Imagine cuprinză
toare a stadiului In care se află 
preocupările șl' cercetărllo asupra 
viitorului in tara noastră, a par
ticularităților pe care le îmbracă a- 
cestea,’ izvor!fa din nntura orin- 
duirli noastre' sociale, din concep
ția filozofică. marxlst-lenlnlslfi din . 
specificul-etapei de dezvoltare a 
țării.

în deschidere, volumul prezintă 
cititorilor expunerea , tovarășului 
Nicolne Ceaușescu la deschiderea 
colocviului privind problemele' ști
inței conducerii, precum șl capito
lul din . raportul prezentat la Con
ferința Națională, privitor ta „O- 
rientărlle șl dlrecîillo dezvoltării 
economlcc-sociale a României in 
deceniile următoare", documente în 
care hi află o vie oglindire preo
cupările stăruitoare ale conducerii 
noastre de partid șl de stat pentru 
etudleren problemelor științei con
ducerii societății, penlru funda
mentarea științifică a programelor 
de dezvoltare in perspectivă a 

’ tării. . .
în continuare, revista reunește 

un număr de studii și articole, a- 
parțlnlnd unor personalități mar-

,a tră pe tărlmui vlllorologiel; 
publicate recenzii lâ

---- .•-rcclărl mal valoroase. t
Conținutului bogat 1 se .nsoclazA 

o reușită formă grafică care pur.e 
in evidență mol pregnant diferi
tele aspecte ale problematicii 
abordate. Prin întregul .său conti
nui, volumul prezintă Interes nu 
numai pentru partlclpanții Ia apro
piata Conferință mondială do cer
cetare n viitorului, dar si pentru 
Gpeclall$Hi din unitățile economlco- 
xoclnle. cercetătorii științifici, ca
drele didactice, activiști de partid 
șl de stat, pentru toți cei ce slnt 
preocupați de aceste probleme.

Paul DOBRESCU

tv

!

teatre

țlnuturllor sAIbailee. 5, ■
URI NOI — 8,45—Ș,15 in con- ’ U

Templul ’ Boxrelul : 
«“■‘•15J8; .18;■= 
- 8; 11,18; U.S5; 16;

MOȘILOR — 
V — 50,15.

. — 134«l

o Waterloo : VHTORUI, 
o Aventuri' la Mare» 
MUNCA — ,19:ii9.‘ 
e nazbolui’rolneii 
13,3»! rt.4âfM. f 
• Vedere ele 
GllRSCî. - I . .
SDrajJosie și amenzi î VITAN — 

,33; 18., -

PROGRAMUL I
t,N Deschiderea emlrtunlL Telex. 
0,33 Uneril despre el Înșiși.
6,5'3 Un virtuoz al Instrumentelor 

populare : Ion Lăceanu.
10,®>3 Curs de limba germană. Lec

ția a 14-a.
18,33 Jocurile Olimpice de vară — 

1973. Rezumatul filmat al zilei 
anterioare ; polo, lupte libere, 
Ur, scrimă, box, bochd pe 
Iarbă, concursul complet do 
călărie — proba do fond, 
volei, lahtlng, fotbal. înregis
trare do la MOnchen.

ÎS.OT Telejurnal.
18,33 Deschiderea emisiunii de 

. dnpă-amlază. Jocurile Ollmpl- 
■ce de vară — 1975. Atletism : 
HO an bărbați semifinale, au-

. dlrecîâ tî e. la > MUnehen. ’1 < ~ ’
J17,18 Pentru aAnfiCăteandV} a

17,M Aplauze pentru români. An
samblul folcloric al uzinelor 
„Rulmentul” din "Brașov,, In 
Belgia. Reportaj de VIrgU Sa- 
cerdațeariu.

17,58 Tragerea Loto.
17.55 Interprcțl șl rolurile lori ba

ritonul Vaslle Mardnolu,
10.55 Jocurile Olimpice de vară — 

1872. AUcttan : IM m bărbați 
finală, OM m femei semifi
nale. Transmisiune directă de 
ta Manchen.

lî,M Satul contemporan.
18,51 1K1 de seri.
18,33 Telejurnal a Marea întrecere 

socialistă la zi.
S1.M Reflector.
33,15 Film artistic : „Legea șl for

ța” — o producție a studiou
rilor poloneze. Regia : Jerzy 
Hoffman, Edward Skflrzfflvskl. 
In distribuție : Gustaw Ho- 
Inublr șl Zoii a, Mrzowaka.

rt,43 Selecțlunl din finala Festiva
lului de muzică de dans de la 
Budapesta.

S5.W ,;54 de oro” a Din țările so
cialiste.

M,I3 Jocurile Olimpice de vară — 
1673 o Gimnastică — exerciții 
libere individual bBrbaU a Cl-

■ cUsm — urmărire individuală ( 
a Judo — categoria S3 kg. 
Transmisiuni directe de la 
Mtinchen.

■ PROGRAMUL II
M,M O viață pentru o Idee : Edi

tori (partea a doua).
55,35 Teatru scurt : „Ia căpătai

” de G. G. Rădulencu. 
In distribuție : N. G. Bălăncz- 
cu, Coste! Constantin, ninca 
Tomoroveanu, Matei Alexan
dru. Constantin Dlnuleecu, 
Violeta Andrei, Anatol Spinu. 
George Oprina. Regla artis
tică : Matei Alexandru.

51,13 Agenda.
31,53 Concertul pentru două viori 

șl orchestra de Johann Sebas
tian Bach. SoUștl : Yehudi 
Menuhin, Robert Masters ; ' 
Părțile 3 ?! 4 din Simfonia a 
V-a In al bemol major de 
Franz Schubert.- Interpretează 
„MenuMn Festival Orchestra”. 
Dirijor : Yehudi Menuhin.

21,33 Film documentar : „Septem
brie la Pomul Rusin”. Regla 1 
Tltua Mesaroa.

”2,M Dans 3I muzică de pretutin
deni. CIntece 3! dansuri din 
Azerbaidjan. Săltat ‘ Rația 
Bellntov.

trm oh-Kyushu;

a Sătul care moare : CENTRAL 
- 8,15; ; 15,45; ÎS; 14,13; M,M.

' a CiUrețli t SALA PALATULUI 
(scria de bilete 4£M) — 11,15; (42S®) 
— Sfl,l5„ SCALA — 8,>3; 11; 18,88 
16; 18.S3; M, BUCUREȘTI — 8,23 
11; 1S44; 1®; îBja;
FESTIVAL — 10,45, 
LECT — 23.
o Mexagerul : 
11,13; 13,43; tio, 
o Satul meu, 
CAPITOL — 58., .
o Provincialii : PATRIA — O.SJ;
15; 14,Î3; 17J5: Î9,K, FAVORIT 
9,13; 1I,W; 1S,45;T®; 13,13; »,K, LU
CEAFĂRUL — B; 11,15; 13.su: 16;
18,S3! 51, GRADINA DOINA —18,50. 
O Illnecuvlntajl animalele șl co
piii : TOMIS — 8,45; 11; 13,15;
1B.S0; 1®, la grădină — S3.
S Explozia albă 1 RAHOVA — 

,Sî; 18;. 50,15. ' ‘
o Procesul unei stele : FESTIVAL 
— fl; 11,15; 13,13; ÎS; 1S.I3; 51, J!K- 
LODIA - 9: 11,15; 13.-53; 16: 18,M: 
55,45. EXCELSIOR — 8,43; 11;
13,15: 15,45; 18,15: 17.45.
O Directorul t DRUMUL SĂRII —

■ 16; 19.
o Naufraglațl In spațiu 1 VICTO
RIA — $.D; ilJ5; 14.15; 17.15: iW.
o Bărbați cumsecade s BUZEȘTI 
— 15,33; 18. - ■
• Creierul s FEROVIAR — 8,43;
11; 12,13; 13,45: 18,15; 53.43, GLORIA 
- S; T1.15;~T3,S3;TS; 18,15; S3,S3,
MODERN — 8; 11,13; 13,S>; 18; 18,13;
53,33, la grădină.- — 15,33.
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® VASiLE IORGA - MEDALIAT 0L9MPIC 
© CUM A PIERDUT CERNÂU... MEDALIA 
’ DE AUR
® CÎND ARBITRUL E DISTRAT... NOROC | 

DE TELERECORDING g

® I
renul de Întrecere se pierd gs 
cu fiirea... Trăglnd o linie, K 
constatăm că luptătorii de B 
ia „libere" au contribuit ta 
zestrea lotului român cu fe 
11 puncte (față de 5 in p 
Mexic) șl cu o medalie de t 
bronz, prima noastră mc- « 
dnlio olimpică ta acest sill R 
(Petre Cernău, Panalt E- g 
nnche și Ion Arapu s-au g’ 
clasat, pe locul V, Petre Co- B 
man ■— VI, Ștefan Stângu — E 
VII. Ambruș șl Poaleîungi 
— VIII).

Șl acum, despre Vaslle 
lorgai Mal slnt puține mi- ,

T . , ... , . • n!',llc iPltdl 1a riariid-i hotă- CJ||ln ae uronz. aiiici, uc-
tai lupte libere Inlra ro- r taro cu gruzinul T«litiș- 8<îalw nnl liml ^i,, |nlrpR!

mâni! core candidau ta una vili, campionul, mondial de d„ oformri istovitoare. Ina-
dlntre mectalll se aflau Pe- anul trecut șl principalul inle mecl jorfia „t 
tre .Ccrnâu șl Vașile Torga. favorit ni categorici, lorga CJ îo„ Corn ea nu', făcusem

e tras la față, acuză o du- -• ••
rcre atroce Ia încheietura 
umărului sting, Îmi dau 
seama că slnt cam- inopor
tun cu Întrebarea, totuși :
„Va bate gruzinul ,„Sâ început repriza a treia, 
vedem", Iml < răspunde-, repriză formidabilă, in cn.

a nosrea-soarelul 1 DACIA
11,15; HU; îs; ujî;
e Ultimul tren din Gun II111 1 LU
MINA — 9; 11,13; 13^3; 16; 18,13;
35 J3.
• -Ulliall SlrogoU • UNIREA — 
13,33; 18, la grădină — zo.13. 1
a Ferma din Arizona î GltIViTA
— 9; 15,13; 16: ib.m, floreasca 1
— 13,30; 19, ARTA — liJ®, In grS- .
ciută — 19,M. 1
a Luana — 16; 12; 14: IS, Străinii
din tren — 18.13;' M.SU : CINEMA
TECA («ala Union).
o Dacă o mar|J, e Belgia s AURO
RA — 8; 11.13: 13,M; 18,43; 18, ta 
grădină?—13.13.
a Fuga după liniște ; LIRA — 
15,S3; 18.
a Balada Iul Cable Hogue t BU- 
CEGI — 15,M; 18, ta grădină — 
30,13, MIORIȚA 18; 15^0; 15;
17,33; M.
a Apa vle.s PACEA II; ,18; BJ. 
a Program de desene animate 
pentru copil — 0,45, Hobin Hood
— 11 î UJ3; 18; 18,13;, W,33 : DOINA. t

'm *«7

| ■ F5
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• Lupul nrgro n I 
18,33; 18, la grădină
• O afacere : FLACĂRA
18; 50,13. ’
o Jocul de-a moartea l FEREN
TARI — ,18.3®; 17,43; S’}.
a Nlkoletlrus Bursa* ; VOLGA — 
S; 11.13; 13,30; M; 18,15: »J®.
• JO SM de leghe(sub mări : GTU- 
l.tSTi — 19,53: 19; M.S3.
• Despre dragoste : POPULAR — 
13Ji3; 18; 30,13.
o Casa de BUb arbori : CIUNGA,Șt 
— 13,»; 18; W.13.
• Waterloo : VirTORUL — 33,43:1*.

__ ,__ i.:. Neagra :
,!or : COSMOS - 

' '■ ‘ ■ pe po-d : PHO- 
l’>; ,1®: SÎ..13.

Cernău, caro se luptase <> 
xemptar plnâ in acei mo
ment, a pierdut insă prin 
tuș la japonezul Kalo. O 
eventuală victorie asupra 
japonezului 1-nr fl adus 
chiar medalia de aur, un 
simplu meci egal — pe una 
dintre celelalte. Kato Insă 
se 'dovedise prea puternic 
in luptă. Totuși, Iul Cemâu,

- ctasat ta sfirșit po locul al ,
V-lea, n-are dece să-1 fie 
rușine, atitudinea sa in n- • , ;
renn do ta „Me-ssegelăndo" slrlnge din dinți șl-urcă pe
a fast peste așteptări. In saltea. Mă'efez'-ln stal, îm-
lot, el a apărut abia In preuriâ cu Gheorghe Ber-
ultlma clipă, cartea de pre- ceanti, asul nostru de ta
zentare a sportivilor ro- „greeo-romnno", venit șl d
mâni, mă uit In ea, nici gj-i susțină pe „vnporoan",
nu-i menționează numele ! lorga! fjjnd din Brăila. în
înainte de concurs, nu. Lse rest n_are |n.r, nimic de a
dădea o șa.nră cit de mică face cu apa, o lăcătuș-me-

îpșw-SiRnr»'!» «iraer:» IfkghhtfS . _ «... ____

o DE LA MUNTE LA ȘES. 
Odată ra începerea . întrecerilor 
de aUctlsm, discuții aprinse a re
deschis problema șanselor marilor 
favorițL La Mexico, cu altitudinea 
sa de peste 3 103 m, au fost avan
tajați In special cel care B-au 
pregAUt șl au fost oblșnulțl eu at
mosfera „platourilor 1 Înalte”. De 
data aceasta, acomodarea cu alti
tudinea nu se mal pune ; stadionul 
olimpic de la MOnchcn — Iri ge
nerai bazele sportive olimpice de 
ad — elnt sltunle la numai 533 m. 
ceea ce oferă, In fond... condiții 
egale tuturor concurențllor. Vor 
conta deci doar calitățile'Intrinsece 
ale .fiecărui atlet. Nu; tnseamnA 
Insă că... surprizele vor fl excluse. 
Cu mult Interes este așteptată evo
luția atlcțllor africani In probele 
de fond șl de demlfond, probe în 
care ta Mexico el au realizat re
zultate excelente...

a IEM A PLECAT SPRE 51CN- 
CllEN ultimul „eșalon” al delega
ției ttcaslre olimpice. Din acest 
grup au făcut parte sportivii ale 
căror probe Încep deabla peste 
ci leva zile.

• INVTTATTE COLECTIVA PEN
TRU CAMPIONH OLIMPICI. Un 
grup de proprietari de hoteluri din 
Benldorm (provincta Alicante) 
au trimis o scrisoare comitetului 
de organizare a J.O. prin care 
invită la un sejur de opt zile pa 
toți campionii ollmpld. Cheltuieli
le (de transport ș! cazare) slnt 
suportate de hotelierii respectivi.

e LA NATATIE,” reeordurlte o- 
Ilmplce. mondiale sau continentale 
(șl, firește, cete naționale) au „că
zut* In eerie. Numai In ziua insul 
gurală șl doar Ia cursele eliminai'', 
toril, recordurile olimpice au fosi- 
doborlte de 11 ori șl de 3 ori ega
late.

O S-A DEZMINȚIT ZVONUL CĂ 
înotătorul american Mark Spitz 
este acuzat (fâdndu-so In acest 
sens reclamațta do rigoare la 
C.I.O.) de a iî tăcut reclamă unei 
firme vesl-germane do pantofi In 
timpul festivității de premiere da 
marți share. Comisia executivă a 
C.I.O. a anunțat oficiul că nu a 

■primit nici un fel do rcdamațle. 
Harold Henning; secretarul gene
ral al Federației internaționale de 
natațte, a ținut să facă următoa
rele precizări : „Nu avem ce-1 
reproșa acestui campion. Unii au 
InvInov&Ul-o do „profesionism" șl 
pe Shane Gould, pentru că. 
Unind, pe podium, In mtlnl mas
cota unul cangur, ar fi făcut re
clamă... turismului din țara sa".

Au început întrecerile olimpice de atletism
! ■ ’ ' -

lege ce îl doare mal tare pa 
lorga ; smulge o foaie șl 
Începe să aștearnă pe hlr- 
tle contestația. Antrenorul 
Bătrlnu scoate banii din 
buzunar, la contestația șl o 
depune pe masă 1a juriu, 
Împreună cu suma cuveni
tă. Așteptăm cu sufletul la 
gură. Berceanu, cum e el 
mic de numai 1^9 m, par
că a dispărut cu totul ia 
pieptul „vaporeanului*, în- 
cerclnd a-i aduce un gram 
de consolare. Dar instalația 
de telerecordlng intră in 
funcțiune. Pe film, apare 
momentul cu pricina, se 
vede arbitrul prlncljșal sem- 
nallnd punctul ! Juriul ac
ceptă contestația și dă ver
dict de egalitate In meciul 
Tedtașvill—lorga ! Cu a- 
cest rezultat, sportivul nos
tru se clasează pe locul IIL 
Uf ! Cil de greu a fost dru
mul pină ta o medalie de 
bronz !

Peste puține zile, un alt

rutr?:'. ■
■> i i. .

egal penlru a doblndl me
dalia de bronz. Altfel, do-

o socoiealâ din care reieșea 
că numai In acest an nu
mărul orelor, de pregătire 
complexă fusese de nproi’ 
mativ 830 ! Iată însă că
complexâ fusese de nproxl-

„ 5l-a" -a 
it repriza a treîa, o 

..........  care

CORESPONDENTA telefonica 
DE L A TRIMISUL NOSTRU

‘ lorga recu~" 
după pune. . 
ironică dlpasl 
nlnd scorul di

recuperează punct 
inel ! Tabela elec- 
cllpește des, luml- 

_____ Je 5—4 pentru 
gruzin. Mai rămăsese un 
Blngur minut de luptă. Poa
te chiar mal puțin. Prln
tr-o ultimă sforțare, lorga 

...p,,-,.. , ,, „» „r~,. „. marchează un punct yaln- _____ ...
pentru pnmcie șase locuri. canlc ta uzinele „Progre- bll, arbitrul principal de po' grup de" luptători români
Acum, Ccrnău, e drept, s-a șui"! Llryjfi mine tremură saltea II validează, dar va intra In foc. Vor fl cei
c.a<aț numai al cincilea, Nlcu .Aicxe, directorul Cen- scorerul stă gură cască ! Se de la stilul greco-romnne, un 
totuși dintre români pot irului de cercetări științi- fluieră terminarea meciu- grup omogen la o valoare
spune căelja fost cel mal flee al C.N.E.F.S.-ulul, lui. Po tabelă, punctajul îl înaldapreț,acărar„con-

mare amator de lupte ; ală- avantaja pe TedlașvllL tribuțle olimpică* &e dfrea-
turi, dr. Lozăr, medicul lo- Oare acesta să fie rezulta- zA piuă astfel la nu maiL— {uj fjnaț, (jjn C(1uM unul puț

arbitru, să-i zicem, distrat ? (re
rglne, colegii ătro- poartă
kelen umărul dt Vom j

aproape de mattalla de aur. IRari! amntor de lupte ; olă- 
Doar puțin noroc.să-l' fl 'll 111 _21111 1_‘
lifirăzlt sorții In partea fi- tuiui* stă cu pompa de Re
nală a Întrecerilor. Aș..vrța ■ ■ ■ - ■
să adaug că, in general, 
luptătorii noștri ta „libere" 
au demonstrat spirit com- 

gpetițional “ -curaj, dlrzcnle 
Fșl ’ orgoliu-■■sportiv slnt 
L harn^l. gl?r .^modești, cum 
' .le-ar sta'de ^altfel bine șl

O UN CANDIDAT — poate cel 
mal „autorizat” — la Utlul de cel 
mai tlnăr concurent Ia „olimpiada 
mancheneză” pare a fi Iugoslavul 
Nikola S'.ajkovîc. in virată de nu
mai 13 ani (1,51 înălțime, E3 kg 
greutate), el participă ia concursul 
de sărituri In apă.

• PERUCA PENTRU CEREMO
NII SPORTIVE. Po prima pagină 
a ziarului, „Zum Tago” so .„lăfăia” 
două poze uriașe alo Înotătorului 
vest-german Werner Lampe, cla
sat al treilea In finala do 103 m 
liber, cu timpul unul nou record 
european. Performerului poate nu 
1 s-ar a cuvenit tlouă fotografii „la 
India”, dacă tn accsto clișee nu ți 
s-ar fl ptait că al de-afaco cu 
doi oameni complot diferiți. Lam
pe ea to ras In cap ca un recrut 
de pe vremuri, tar toată lumea 11 
știe astfel. Insă ta ceremonia da-’ 
premiere a apărut un tlnăr cu o 
coamă blondă pe cap, așa cum se. 
cam poarta pe alei. Perucă fru
mos frizată, ca alo lorzilor In îm
prejurări speriate.

a AFRONT. Australienii, grl-

piuă astfel la nu mal 
ițin de zece medalii, din- 
; care pe cea de aur o 

î Dumitru Plrvulcscii. 
ține pumnii strinșl

len In mină, gata ®ă-I stro
pească umărul Iul larga. __

.-...După primul rund,, eram pese 'cuaj t ___ _____,_______ ________
galben la față, Tedtașvill un pepene al Iul lorga. clnd vor lupta cel zece, în
conducea' cu do! ta zero. în Brațul 11 icșise dlh Încheie- -frunte cu acel Berceanu — 
rcprlia-necundă, .«ovietteulN tură,, din. ochi li -curgeau ' mic;'.dar volnic, cum 11 
și-a mărit RVMtaJplp, plnfl.,,lacrimi șiroaie,.,da: durere ■ c»Mideril; tați viitorii săi 
la patru ta unu! — TdtiH -flrică sau poate de preaadversari.

altora dintre cel co umblă părea pierdut, românul a- mare supărare sufletească? »
cu nasul pe sus, Iar pe te- vi nd nevoie de un rezultat Medicul nostru, parcă lnțe- Valeria MHIONESCU

7 ELE3PEC1A1OR 
LA OLIMPIADĂ

Pe margine, colegii ațro-

- -------- al lui

(Urmare din pag. I)

a Teatrul de revista 5! comedie 
„Ion Vartlescu* (ta Teatrul de vară 
Herfjitaau) : Floare de cartuș — 
SI: (la Teatrul de vară ,,L3 Au
gust”) : Bueurețtl-varlrt* — S3.
a Teatrul 'satfric-muilcal „C. Ti- 
nase” (la Grădina Bccnia) : Trls- 
nltul meu drag

li:l. Reguli cristalizate prlntr-o 
delungată tradiție stabileau, in pro
cesul comunicării culturale, transmi
terea și receptarea cintecdor.

Acest elstem de reguli nu s-a 
transmis, nu se poate transmite cln- 
tecelor bune de consum cultural. Ele 
sint emise șl receptate Intr-un alt 
sistem, sistemul propriu al culturii 
urbane modeme. Modelul după care 
funcționează, in cadrul comunicării 
culturale contemporane, emisia . șl 
receptarea muzicii populare cete mo
delul general al comunicării oricărui 
fapt muzical, un lied, un concert de 
plan, o emisiune de muzică «imfo- 
rilcă. MuUndu-sc din mediul tradițio
nal In mediul culturii.modeme, cln- 
tecul popular a trecut.de la un mo
del do comunicare la altul, a căpă
tat in acest nou model rosturi 

se cer, apreciate ca atare. 
In acest proces _ de trecere,

cu deosebită

noi ce
DarjV L. - ----- — --
de mutație funcționali problema 
autenticului se pune cu deosebită 
acuitate pentru că este vorba, de 
fapt, de Integrarea bunurilor cultu
rii tradiționale in cultura contem;x>- 
rană, de o operație de valorizare de 
mare răspundere ce face parte ■ din 
ansamblul operațiilor de preluare a 
moștenirii culturale de către cultura 
noastră socialistă.

Exemplul cînteculul popular, dez
văluind doar un aspect al problema
ticii complexe ce stă in. fața celor 
care trebuie eă studieze problemele 
actuale alo folclorului,»scoate In re
lief necesitatea analizei planurilor 
funcțiOMlc, a celor structurale șl a 
celor do semnificație, de. valoare. 
Această analiză este menită să ducă 
Ia aprecieri utile, pentru o mal bună 
desfășurare a mișcării artistice de 
amatori, a activității culturale de 
mase in generai. în cadrul nceslel 
problematici, două fenomene compli
mentare se oferă cu precădere inves
tigațiilor folcloriștilor. Modul In 
care bunurile folclorice se Integrea
ză in cultura contemporană si modul 
in car« mediile cu cultură folclorică

asimilează bunurile folclorice ce le 
sini transmise, și bunurilo culturale 
nefoldorico ca și repercusiunile a- 
ccstor asimilări asupra ansamblului 
vieții lor culturale, asupra tradiției 
lor folclorice.

Ca fenomene complimentare, in
tegrarea șt- asimilarea duc, do fapt, șl 
la diminuarea diferențelor. In unifi
care culturală, dor creează totodată 
șl posibilitatea linei mai mari varie
tăți in cadrul unității. Procesul la 
care asistăm astăzi în folclorul nos
tru reprezlnt& de fapt un proces de 
marc diversitate fenomenologică șl 
observarea lui, cercetarea Iui susțl- 
nuU, de un interes științific deosebit, 
este menită să dezvăluie aspecte 
de Importanță teoretică cu totul spe
cială. In această situația este firesc 
șă nu mai vorbim astăzi în termenii 
de altădată, despre culegerea fol
clorului, ci de cercetarea lui. Bunu
rile folclorice’ ce Intră in' arhivele 
locale, ca și. cele■ caro au intrat pinii 
acum ți mai intră Încă in colecțiile 
institutelor de specialitate, nu slnt 
niște fapte culese, d slnt rezultatul 
cercetării sistematice, slnt prevăzute 
cu toate datele contextuale în curo 
ele au fost cercetate. în ir-o astfel 
do viziune a cercetării folclorice, stu
dierea fenomenelor contemporane, 
studierea vieții culturale a mediilor 
folclorice, ca studierea statutului 
bunurilor folclorice' in medii nonfol- 
clorlce pot să creeze, noi posibilități 
de înțelegere a unor fer.omene din 
trecut. Pot să contribuie la cunoaște
rea mal profundă, mai temeinică a 
tradiției noastre folclorice, pot Bă 
dea acestei cunoașteri, adesea în
cărcată de balast romantic șl chiar 
de Interpretări mistificatoare, un plus 
de obiectivitate. Și in cazul cerce
tării, cn șl in cazul realității sorin 1- 
culturale, analiza raportului dintre 
tradițional șl contemporan, judecat, 
obiectiv, duce la sinteze deloc negli
jabile pentru cuitura romănea&cfl 
modernă. ... .

Orientlndu-și In acest sens cercetă
rile spre contemporan, ce! grupați In 
asociațiile (societățile)' folclorice ju-

și înnoire
dețene se vor intlinl In preocupările 
lor cu ■ cel ce studiază, sub diferite 
aspecte, ansamblul vieții socialo ac
tuale,. eu economiști, cu psihologi, cu 
sociologi șl se’ ya simți, șl sub a- 
cest aspect, necesitatea integrării in 
grupuri mal largi, necesitatea cer- 
cetârll ■ pluridisciplinare. Se va crea 
aatfel pentru folcloriștii din diferite
le județe un nou plan de integrare, 
do data aceasta! In ansamblul vieții 
cultural-ștltațlflce. Și, apoi, firește, 
ultimul, dar nu cel din urmâ, planul 
legăturilor nemijlocite cu lriratu- 
tele de specialitate .țl-cu specialiștii 
din buEliluUUe de Invățămint supe
rior. Institutul de etnografie și fot
elor care a asistat la Înființarea ce
lor mal multe asociații (societăți) ce 
s-au creat pinfl acum șl continuă să 
păstreze legăturii permanente cu ele. 
a întreprins chiar unele acțiuni de 
cercetare. Lcjâ ’întreprins'in 1 con
vingerea că o rețea completă de aso
ciații (societăți) folcloristice Jude
țene va permite si se cunoască in 
mal mare măsură aspectele de diver
sificare ale fenomenelor folcloristice 
contemporane, va da posibilitatea să 
se consemneze și aeele rare fapte 
folclorice tradiționale ce nu au fost 
consemnate pink acum, să se consem
neze rit mai multe variante locale 
semnificative ale faptelor cunoscute. 
Aceasta va înec ca patrimoniul cul
turii. noastre populare tradiționale 
să fie cunoscut 1 și păstrat în toată 
amploarea ?! varietatea Iui i va face 
ca .mutica de cercetare și valorifica
re a folclorului in diferitele institu
ții care se ocupă astăzi de promova
rea lui sft se întemeieze pe' cunoaș
terea științifică n tuturor situațiilor, 
a tuturor ' raporturilor In care eî se 
găsește in cultura, contemporană, a 
articulațiilor de extremă finețe prin 
rare se realizează jocul folcloric e- 
tern intre tradiție și. kmolrc. Acel 
joc care a asigurat creației noastre 
populare trăinicie peste veacuri ti 
pe care noi astăzi vrem să-l înțe
legem cit mal profund.

tău 
adversarul 

.Intcnlicmci ori ‘.ntlmpldtor — 
este, in fond, n-ore iuiportan- 
jâ — imaginile-de-teri a:i evi
dențiat o idee ganerpasi, ■ un 
Iditînoiiu pe care l-am dori tot 
wiai frecvent in■ grandioasa tini- • 
fonie a SPORTULUI. Semnalul, 
ca sd zic ața, l-cu dat pentatla- 
nijtii, w.ai . precis cmcriccnul 
Richard și românul Cocori. La 
capitul uneia din seriile probei 
de notație, cei doi atlet1., deia- 
fațl net de restul partenerilor,. 
s-au felicitat chiar acolo. In 
barin. Adevărat, in carul a- 
mir.tit, rerulfimil n-are uh ca
racter hotdritor, nu iranțeară o 
rivalitate directă. Iată-i Insă 
față-n fafă pe floretlțtii Wofda 
ji Kamuti, ..‘într-o confruntare 
de care 'depinde titlul olimpic. 
Acești maețtri ai paradelor rt 
ripostelor s-au mai Intilnit de 
seci de ori In turnee ■ olimpice, 
la campionate europene sau 
mondiale, la individual sau • pe . 
echipe... Conform unui protocol 
secular, judecătorul luptei le a- 
dreteasd recomandările de ri
goare ; ei ii aseullă‘cu aten|ie, 
se apropie; iji: string milnite, 
tji ilmbcsc... Un zlmbet simul
tan, de-o parte fi1' d® °lta> car8 
dezvăluie totul : stima re
ciprocă, prietenia consolidată 
de ințUniri pe planșă ți < in a- 
fara ei, anularea senzației ■ in
stinctuale de crispare, de bsti- 
litaie fajă de adversar... Polo
nezul triumfă dupd 8 asalturi 
Indirjitc ; rivalii drivali — e un 
fel de a spune) se îndreaptă 
din nou, fără mdjH f! arme la 
plndă, unul spre celălalt. /i_ 
privim fascinați» Iată zîmbetul 
comun, ncfllteTat, iată brațele 
care s-cu duotat, fără menaja
mente, regăsindu-se in aceeași 
acoladă amicală...

In sfirțlt, acordurile majore 
ale acestui laitmotiv insuflefi- 
tor ne-au fost oferite de cea 
mal dură aisciptinâ a JOCURI
LOR — pugilatul. După schim
buri năprasnice, peruanul 
Burga ;i nord-americanul Val
dez se imbră(ițea:ă îndelung, 
ți nu de complecenjă, ta anun
țarea declslei care, oricum, tre
buie sd fie in favoarea unuia 
fi in defavoarea altuia. Iar spa
niolul Rortflgucz, declarat in- 
vlngător în fata renumitului 
„cocoț galic“ Câseniino; il 
ridică pur jt simplu pe umdr 
ți face astfel înconjurul ringu
lui in ovațiile publicului din 
sală, amplificate de acordul 
sufletesc al milioanelor de 
telespectatori de pretutindeni.

Acesta, da — este, sportul, a- 
cesta e unicul sens al oricărei 
competiții : confruntarea omu
lui cu omul — deci, cu sine 
însuți — Intilnirea dirzd, cin
stită, cu prietenul tiu — adver- ■ 
sânul .

Dan DEȘL1U

tea un mal noire .afront pentru 
celebra bere bavareză 1

i

$ 
j

Rezultate tehnice
H POLO, PE AP A. Italia—Japonia 12—3, Cuba—Ca- 

nuda 7—2, H.r.G.—Australia 6—3, S;UJ1.—Iugosla
via 3—3 (surpriză). România—Mexic 9—6, Spania— 
Bulgaria 6—4.

NATATIE. • 150 m deliin bărbați : 1. — Mark Spitz 
(S.U.A.) 5-r.'2<i/lW, nou record mondial ți olimpic ; 

. 2. — Bruce Robertson (Canada) M’WIOO ; 3. —
î J. Ileidenreich (S.U.A.) 55'T1/1(N). • 100 ni. mixt

femei : L — Gsil Neail (Amiralin) 3 02’'07,1 (M. nou 
record mondial ș! olimpic ; 2. -- faslle CIlif .'(Canada) 
5’03"â7Z100 : 3. — Novella Calligarls (imita) OWWIOO. 
• 400X203 ni liber bărbați : 1. — S.U.A. 7'33”7H/îOO, 
r.011 record mondial ; 2. — R.F.G. T41”69/1(X). nou re
cord european ; 3. — UJLS.S. 7’lj”73/.IM.

ATIJUISM, o Săritura in longime Temei : 1. — 
Ilcidemaric Roscndabl (R.F.G.) 8.78 in.; 2. — Diana 
Iorgo'va (Bulgaria) 6,77 m ; 3. — Eva Su ran o va (Ceho
slovacia) 0fii m, • 20 km marș : 1. — Peter Frankell 
(RJD.G.) Ih 20’42n6 nou record olimpic ; 2. —Vladimir 

ÎGoInbnled (U.R.S.S.) lh2S'5ă"2 ; 3. — Hans Reimann 
(R.D.G.) lh27’16”0. (|

La săritura In lungime, -Viorica Vlscopoleariu s-a 
. clasat â șaptea, cu 6,48 m, Elena Vlntilă a sărit 6,13 m, 
ț ocuplnd locul ÎL '
( PENTATLON MODERN. Individual: 1. — A.

Balezo (Ungaria) 5 412 p ; 2. — B. Onlscenko (UJLS.S.) 
ț 3 333 p ; 3. — P. Lednev (U.R.S.S.) 5 TW p. o Pe 
l echipe : 1. — U.Tl.S.S. 13 933 p ; X — Ungaria I5 34S p ; 
’ 3. — Finlanda 14 812 p.
I Sportivii noștri au ocupat locurile: 23. Sptrlen (cu 
/ 4 754 p) 38. Coemescu (4 490), 4fl. Covaci (4 381). Po
J echipe, Romania — locui 12 (cu 13 (S3 p).
( GIMNASTICA. întrecerea j>e aparate. Blrnă: 
/ 1. — Oiga Korbut (U.R.S.S.) 10,400; 2. — Tamara,
J Lazakovlcl (U.R.S.S.) 19,373. p ; 3. — Karin Jonz
I (P..D.G.) 13,375 p ; o Sol : 1. — Oița Korbut (U.R.S.S.)
J 19,573 p ; Ludmita Turisceva (U.R.SJ5.) 10.530 p ;
l 3. — Tamara lazakovlcl (U.R.S.S.) 10,450 p). o Para-
1 lele Inegale : 1. — Karin Junz (R.D.G.) ; 2. — Olga
) Korbut (U.R.S.S.) Erika Zuchold (R.D.G.). • Sărl-
l tari : 1. — Karin Janz (R.D.G.) ; 2. — Erika Zuchold
’ (RD.G.) ;,3. — Ludmila Turisceva (U.ILS.S.).
1 LUPTE LIBERE. • Categ. 37 kg: 1 — L Yana- 
| fiida (Japonia) ; 2. — II. Sanders (S.U.A.) ; 3. —
\ L. Kltnga (Ungaria) o Gateg. 62 kg : ' 
Z bekov (UJELS.S.) ; 2. — V. Akbag
ț I. ■' ' ' - ■ ■ _ ~
1 diașvili (U.RS.S.) ; 2. — J. Peterson "(S.U.A.) 
. V. lorga (România). • Categ. 90 kg :
) terson (S.U.A.) ; 2. "  ..................

I 
V

î
S

.. 1. — Z. AImIuI-
suv (U.K.P.O.J ; z. — v. Akbag (Turda) ; 3. — 
Krirtev (Bulgaria), o Culeg. 82 kg : J. — L. Te- .. ,

I. — n. Pe- 
. H J — G- Strahov (U.R.S.S.) ; 3. —

K. Ilijko (Ungaria).
SCMMA. Sabie : 1. — Viktor Sldiak (U R.S.S.) ;

2. — Peter Maroih (Ungaria) ; 3. — Vladimir. Nazi I- 
mov (UJLS.S.).

Sabrerul nostru Iosif BudalinrJ, nu n putut 
trece In turneul final ; a obținut doar o victorie si a 
fost eliminat

gg|‘ VOLEL bărbați s. Cehoslovacia—Tuntata 3—0.

ra CANOTAJ ACADEMIC. Ieri ou avut loc semf- 
finalele la toate probele. în trei probe, ou luat 

startul și echljiaJele românești. Toate s-au calificat In 
finnlele programate ml ine. Este vorba de echipajul de 
doi fără cârmaci (Oanță-Grumezescu), doi pluș unu 
(Tudor-Ccapura-i-Lovrensiki) șl patru fără clrmad1 
(Tușa-Agh-Naumencu-Papp).

EȚl BOX, în galele de aseară ou evoluat nlțl doi 
“• jjugiliștl români : ta enteg. muscă, C. Grulescu 
clșUgă la puncte în dauna turcului Sononur, tar la 
categ. ușoară, Caltatrat Cuțov l-a Întrecut ta puncte pa 
ugandezul Muluri.

fra ATLETISM. Ileana Sila! a participat la serilla 
“■ probei de 6S0 m, caUfldndu-so (primo in seria el, 
cu 2'01"4jd0). pentru semifinale. La start nu fost 40 de 
alergătoare. ■ fu serii,x atleta bulgară SveUa Zlateva a 
Înregistrat cel mai bun timp : — nou record
olimpic. In preliminariile probei de aruncare a suliței, 
norma de calificare (34 m) a realizat-o, dintre atletele 
noastre, doar tlnărn Eva Z&rg6, (Sl.3-4 m). Campioana 
noastră Morion Becker, arunclnd doar 50,74 m, a 
ratat calificarea. Sosind pe locul 4 (in l’S0”l) sernl- 
fondistul nostru Gh. Ghlpu n ratat de asemenea cali
ficarea în semifinale la 8®0 ra plat bărbați.' r' . .. 1 . . ' " . j ' r

HTTB, La pistol viteză, după prima manșă, ceho
slovacul Fajta șl sovieticul Bakalov conduc cu 

același număr de puncte : 2S3. ,11 urmează Zapedskl 
(Polonia) și Torșin (U.R.S.S) cu dte 2»7 p. Dan Iuga 
a realizat 2®3 puncte, afllndu-se fie pozițiile 8—11, 
Împreună cu olți trăgători. Ion Tripșa — locul 20 cu / 
200 p. Azi are Ioc ultima manșă. • La „mistreț aler
gător", după manșa I, In frunte slnt sovieticul Iakov 
(379 p), columbianul Belllngrodt (370 p) șl englezul 
Kynoch (373 p). • Skeel (talere aruncate din turn). 
După manșa I, spaniolul Marina, finlandezul Wester- 
gard și englezul Neville conduc cu același număr do 
puncte : 74. Sportivii noștri Ludan Cojocnru șl, Gleb 
PlnUlic au, dte 71 de puncte, afllndu-se, intr-un 
grup, pe pozițiile 10—17.

EJ3 FOTBAL. Iran—Brazilia 1—0 (surpriză), Maroc— 
*“ Malaezla 0—0, Ungaria—Danemarca 2—0.

ALTE ȘTIRI SPORTIVE
o TENIS. —■ Pe terenurile de la 

<h Forest Bills a Început tradiționalul 
turneu internațional „Open* de tenia 
al S.U.A. în primul tur de simplu 
bărbați, Ion Tiriac l-a Intllnlt pe aus
tralianul Ilay Keldle, pe care l-a În
vins cu 8—-1, 1—0 (scor ta care tenls- 
manul australian e abandonat). Ame
ricanul Stan Smith; capul de i.cr'e • 
nr. 1, l-o învins cu S—7, 6—1, 7—3, 
6—3 pe compatriotul său, Billy < 
Martin, australianul Rod Laver a ■ 
dispus cu 6—2, 8—1. 6—3 de engietzuî 
John Palsh, australianul John New- ( 
combe l-a întrecut cu 0—1,. 6—2, 6—4 
pe sovieticul Teimuraz’ Kakulla, tar I 
olandezul Tom Okker a -ci.șliga; cu l

0—2, 8—3, 8—4 ța Mid-africanul
P. Cramer.

o FOTBAL. — Niunaroși spectatori 
au urmărit ta Fraga întllnlroa inter- 
națtonalfl amicală do fotbal dintre se
lecționatele Olandei șl Ceho&lovacieL 
Fotbaliștii, olandezi au obținut victo
ria cu scorul db 2—1 (1—0) prin golu
rile marcate de Cruyff (min. 23) șl 
Necskens (mln. 47). Punctul gazdelor 
a fort Înscris In minutul CO de Ha- 
gara. 1

• MOTOCICLISM. — Italianul 
Giacomo Agostini a terminat Învin
gător in două probe din cadrul unui 
concurs internațional desfășurat la 
Snelîerton (Anglia). Concur!nd pe o

'i

i

mntosfdctâ „M. V. A gusto”, Giacomo 
Agostini s-a clasat pe primul Ioc ta 
clasa &M cmc șl, In încheierea con
cursului, a clșUgat „cursa așilor", la 
startul căreia au fost prezenji cel mol 
buni concurențl.

o AUTO5IOBILIS3I. — Duminică 
dimineața, intre orele 9—13,39 șe 
dispută la Sinaia a treia etapă a cam
pionatului național de viteză In coas
tă. Antrenamentul oficiul are loc 
slmbătfi (de la ora 13 la 18). A.C.H. 
organizează, tot duminică, 3 septem
brie, in stațiunea Neptun, „Carnava
lul automoblllștllor**, la caro vor iun 
parte aulomoblllștl români șl străini 
oflațl la odihnă pe litoral.

(Agorpies)

13.su
M.SU
trecut.de
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rial-democrat din Finlanda să facă o 
vizită in Republica Socialistă Ri 
nla; invitația a fost acceptată 
plăcere. ,

1Ite 
meral • 
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SClNTElA — vineri 1 septembrie 1972

TELEGRAME
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Ștat al Republicii Socialista România

Domnule președinte,

Cu .ocazia anlyc'rsftril.sArWitprii , naționale a RomAnlelj îtnf este 
plăcut să vfi adresez felicitările mele cele mal sincere. In numele po- 

, porului mauritan, al partidului ?1 guvernului, său, cit' șl In numele meu ■ 
personal, vă transmit urările mele de fericire și prosperitate, aUt dum
neavoastră personal, cit.și guvernului și poporului român.

Slnt convins'ca legăturile ele prietenie care unesc cele două po
poare ale noastre vor continua să se dezvolte șl să se întărească spre 
binele ambelor popoare. .

Vă rog să acceptați, domnule președinte, asigurarea înaltei mele 
consldernțiunl. . ■ <

MOKTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice

' Mauritania

Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste
Dragi tovarăși, :

’ în ziua sărbătorii naționale, a celei dc-a XXVHI-a aniversări a elibe
rării României, Comitetul Național al Frontului Unității Poporului 
transmite tuturor activiștilor Frontului Unității Socialiste șl întregului 
popor român salutări cordiale șl felicitări.

împreună cu dv. ne bucurăm pentru succesele pe care le-ați obținut 
în construcția socialismului, sub conducerea Partidului Comunist Român 
ricu participarea Frontului Unității Socialiste. Sin tem convinși că dez- 
Kjarea legăturilor dintre fronturile noastre va contribui la întărirea 
prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre.

Vă dorim dragi tovarăși In continuare succese în activitatea Fron
tului Unității Socialiste, pentru prosperitatea patriei dv. socialiste.

COMITETUL NAȚIONAL AL FRONTULUI 
UNITĂȚII POPORULUI

VARȘOVIA

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

Cu această fericită ocazie — ziua națională a țării dumneavoastră
— ne face o deosebită plăcere,' soției mele Raja Permalsuri Agong șl 
mie, să vă transmitem cele mal sincere felicitări și cele mal bune.urări 
pentru pacea și prosperitatea națiunii dumneavoastră.

TUANKU ABDUL HALIM MU'AZZAM SHAH 
IBNI AL MARHUM SULTAN BADLISHAH

Regele Malay ezi el

Lucrările Congresului 
international

Cel de-al VTI-lea Congres Interna
tional de estetică, găzduit-dc Capitala 
țării noastre, șl-a continuat, joi, lu
crările.

Programul zilei n cuprins rapoarte 
șl comunicări pe secții corb au abor
dat, ca șl în zilele' precedente, o Iar- .

LISTA DE ClȘTiGURI
Ia depunerile pe obligațiunile’ .CEC 

cu cișfiguri fim’ v sr 
TRAGEREA LA SORTfT 
DIN 31 AUGUST 1972

de estetică■ ■ •-> N . .

gâ orie da problema din domeniul 
științei, esteticii. ’ ★

în aceeași zi. la Muzeul de artă ol 
municipiului București,'s-a.deschis o 
expoziție de pictură organizată de 
Uniunea artiștilor plastici In cadrul 
manifestărilor prilejuita de ed de-al 
VTI-lea Congres internațional de es
tetică.

l

.L-i-Urî-Â-S.

................................ _____................  __ ................ . î
Președintele Consiliului de Mi- Socialistă România, PcnUl Martin 

nlțiri, Ion Gheorghe Maure-, a pri- Suomda. , 
mit, Joi după-nmlază. In audiență L^ întrevedere care s-a dhrfășu- 
protocolară de prezentare,' pe" ’noul ral ™rrlta!fi. . nar.b
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Finlandei In Republicai" • <>..'■

Sodâllstă România, PcntU Martin 
Suomcia. ,

ral Intr-o atmMfcră cordială, a par
ticipai Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerprfes)

Cronica zilei
. 1 ‘

La invitația Ministerului Afacerilor 
Externe, între 17—31. august a.c. r.z 
vizitat țara o delegație de.zlarișf 
R. P. Chineză 
nlen, response 
„China Nouă",

1 1...
■. ne-n 

__ ziariști din- 
ondusă dc Li Yen- 
la redacția Agenției

—----- - .
Delegația a avut convorbiri in C.C. 

al P.C.R., precum.și Ia unde minis
tere, organe de presă șl Instituții cen
trale din Capitală. Membrii delegației 
au partldpat la mani testările prile-" 
iul te de sărbătoarea națională a 
României și au vizitat diferite oblec-. 
live economice șl instituții social- 
culturaie din judotale Ilfov, Brăila, 

■ Galați, Constanța, Ialomița, Arad, Ti-' 
mlș, Mehedinți, Dolj și Argeș. Joi, 
delegația de ziariști chinezi a părăsit 
țara noastră.

■ ;

Tovarășul Șiefan Andrei, secretar 
. nl Comitetului Central oi Partidului 

Comunist Român, s-a Intllnlt, joi, cu 
tovarășul Pavlos Gheorghlou. mem
bru al Biroului Politic și al Secreta
riatului Partidului progresist nl oa-

menilor muncii din Cipru (A.K.E.L.), 
care Ișl petrece concediul de odihnă 
în țara noastră. -

Inttlnirea s-a desfășurat Intr-o 
mosferă caldă, tovărășească.

TOTAL :

Valoarea 
dșUgurilor

totală

180©»
- 73 ©M 75®W

M KO < 55 OM ,
23 ©33 a o»
ietw ia we
8 405 8 <$3!»

z am? i3 03*3

a
2 KQ 
3&3Q 4to W0 ’
1 OM
1 ©33
1 &MI

r v r î

45-3 (NO

©10 3 4M C»M

3 471 «0

QșUgurllo revin IntregJ obligațiu
nilor dc 200 lei. In valoarea câștigu
rilor esto cuprinsă si valoarea nomi
nală a obligațiunilor dșUg&toarc.-

Plata cU li gurilor se face prin fi
lialele C.E.C.

[Urmare din pag. I)

rarea necesarului și chiar a posibili
tății de export pentru unele din ele.

— Dinamica dezvoltării noas
tre industriale are la bacă, ctlt 
râ actualul cincinal,, cit Ș: i» 
perspectiva următoarelor două 
decenii, crațlerea ramurilor 
prioritare, intre care metalur
gia, chimia, construcțiile dc 
mașini. Ne-ațl putea schița io
nele direcții șl orientări ale ac
tivității 'dc cercetare șliințlficd 
în aceste domenii 2

O asemenea direcție dc eerce-
tare-dezvoltare — in afara celei a- 
mlnUto mal înainte — cal puțin la 
fel de promițătoare, este legală de 
industria prelucrătoare — șl anume, 
dc domeniile care solicită in ce» 
mal mare măsură concepția origi
nală» Aceste domenii, numite „de 
vlrf“, reprezintă avangarda . tehnicii . 
contemporane. Așa slnt, în primul 
rind. optica, mecanica fină, elec
tronica, industria tehnică de calcul, 
unele domenii ale eleetrotclmicll, 
industria produselor chimlcj-de mic 
tonaj, a polimerilor și clastomeri- 
lor, Industria aeronautică șl aero- 
spațtală etc. Acesta ramuri. raprt>- 
zentlnd așa-zLsa „lndusirle științifică- 
vor prezenta cel mai rapid ritm de 
dezvoltară De altfel, șl pe P-in 
mondia] electrotehnicei • Înregistrează 
o dublare a volumului producției la 
flecara 5 ani. La noi în țarâ, ritmul 
da dezvoltare a electrotehnicii va 
permite ca decalajul la anumite pro
duse, față de țările dezvoltate, să sa 
micșoreze simțitor.

Dezvolilnd In continuare, in ritm 
înalt, ramurile ,,dc virf“ ale indus
triei, consolldind rezultatele obți
nute, este de așteptai că, in deceniile 
următoare, cercetarea științific l vn 
da economiei naționale realizări 
dintre ceio mal importante. Iată 
unele dintre aceste soluții care vor 
fi elaborate do știința noastră.

In domeniul metalurgiei, in special

’ii

La vernisaj au asistat un mare 
număr do participant la Congres, 
precum și personalități ale vieții cul- 
tural-artistlce din .Capitals,

După-amlază. parUcipnnțil ta Con
gres au făcut o vizită la Muzeul de 
artă brir.coveneascfi Mogeșoaia șî au 
asistai In inaugurarea, In, parcul a- 
ccstul vestit monument arhitectural, 
o unei expoziții de sculptura româ
nească contemporană. (Agerpres)

părăsit Capitala delegația 
Partidului conservator din Marca 
Britanic, care, la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialista, a făcut o vizită in țara 
noastră.

Din delegație au, făcut parte ba
roana Eilea, mcânbră n Camerei Lor
zilor, președinta Secției Britanice a 
Uniunii Europene a Femeilor, David 
Hunt, președintele Consiliului na
țional al. organizației tinerelului 
conservator, șl Ian Taylor, fost pre
ședinte al Uniunii europene â stu
denților conservatori și creș‘ln-de- 
mocrațl, președinte dc onoare âl 
Federației . britanice a, studenților 
conservatori. 1 ț

La plecare, ’ po aeroportul Otoponl, 
oaspeții au fost aalulațl de Mlh.il 
Gere, secreta-" ai Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Șuzana Gâdca, membru al Birou
lui executiv al Consiliului Național 
ol Frontului Unității Socialiste, pra- ; 
ședința Consiliului Național al Fe
meilor, Ion. MArglncanu, membru in 
Consiliul Nnțlonnl ăl Frontului Uni
tății Socialiste," Mțreeâ Angelesru,. 
rnambru al Comisiei pentru politică 
axterhă a M.A.N., Traian Ștefă- 
nescu, președintele r Consiliului 
U.A.S.R., Ionela Cornereu, vicepreșe
dinte al Consiliului municipal Bucu
rești al Frontului Unității SoclnlLste.

■ Au fost de față Derick Rosalyn 
Ashe, ambasadorul Marii ltritnnil In 
Bucuroșii, șl membri nl ambasadei, 

înainte de plecare, baroana■Eiies 
Ta declarat unor •’redactori’’ al A-’. 
' jggSți^'jromănc dc presă ,;ÂSerpfcs- r•’

Aceasta este- a doua vizită a unei 
delegații a Partidului conservator, in 
România șl slntem Incintațl do pri
mirea ce nl i-a făcut. . Considerăm ' 
ch sini, foarte utile asemenea vizite 
deoarece ele oferă bune posibilități 
de ,a stabili relații, de a dobtndl cu-, 

• noștlnțe mal profunde asupra pro
blemelor ‘ care preocupă cele două 
țări șt popoare.

Plec cu o foarte, bună imprealo 
despre cooperarea dintre țara noas
tră șl România. Mal sini Insă mul
te domenii In care putem coopera 

■ cu rezultate pozitive.1 în tot timpul 
vizite! In România, am fost înconju
rați- de prieteni; Primirea cordială 
dc care nc-am bucurat va contri
bui desigur sa întărirea prieteniei 
intre popoarele noastre. în ceea ce 
privește realizările dumneavoastră, 
am remarcat dezvoltarea industrială. 
Am vizitat uzina de tractoare de la 
Brașov. Atlt cu, dt și ceilalți mem- 
bri‘n! dnlcgațlel, cu toate că nu gln- 

r terni tohnidenl, am fost, impresionați 
de această mare uzină, do activita
tea desfășura!® aici, d'C participarea 
femeilor ia procesul de producție,’de 
organizarea muncii, In sfirșlt, de 
ansamblul problemelor pa cârc 
!â-am discutat in această taring '

în încheiere, Interlocutoarea a 
apreciat că vizitele șl contactele bi
laterale, eau multilaterale, lărgirea 
continuă a acestora, colaborarea pe 

' diverse planuri Intra țări-constituie 
o marc contribuție la progresul ome-.__ ____ _

Joi seara, Nlccolo Moscato, amba
sadorul Italiei la București, a oferit 
o recepție cu prilejul plecârH'talafl- 
nltive din țara noastră. Au participat 
Mihai Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Constantin 
Slătescu, .secretarul Consiliului de 
Stal, Nicolae Nicolae, ministru se
cretar de Stat‘ta Ministerul Comer
țului Exterior. Petru Burlacu. ad
junct al Ministrului afacerilor exter
ne. și alte persoane oficiale. Au fost 
de față șefi âl unor misiuni diplo
matice acreditați Ia București și alțl 
membri al corpului diplomatici i

. în cadrul: turneului pe care II în
treprinde in_ țara noastră, apreciata 
formație de muzică ușoară „Tropi- 
eal-F lesta“ din Republice Africa 
Centrală a susținut Joi seara pe 
scena S&lli Palatului un spectacol de 
gală. ./

' Ău participat Ion Brad, vlceprb-
■ ședințe al Consiliului Culturi! șl E-

■ ducațlel Socialiste, Octav Llvczeanu,
■ vicepreședinte al Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, funcționari superiori din Mi
nisterul 'Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, un ‘ numeros pu
blic. Au fost de față ambasadorul 
Republicii Africa Centrală la Bucu
rești. Alberto Salo, alțl șefi de mi
siuni diplomatice ijti membri al cor
pului diplomatic.

Spectacolul s-a bucurat de succes.

(Agerpres)

niriJ.' la întărirea păcii Tn lume; ••i'Ae te. 

(AgerprW'''“ • •■l-l -1.5 /t. <3-®-

• h-:.r''•
Al VI-ica Tirg de mostre dc 

bunuri de consum și-a închis, 
joi seara, porțile. Evenimentul a 
fost marcat de o festivitate In 
cadrul căreia .au fost acordate 
premii șl diplome unul număr 
de 341 de întreprinderi republi
cane și județene, unități ale coo
perației de consum, meșteșugă
rești și de producție, eiștigtiOBre 
ale concursului ^Cei mai fru
mos șl util articol expus in ca
drul ediției 1973 a Tlrguiui".

Tlrgul de mostre de bunuri de 
consum a fost vizitat de peste 
KM PM de cetățeni-din Capitală 
șl din țară. El a prilejuit o am
plă analiză — făcută chiar de 
consumatori -- a realizărilor ac
tuale ale industriei noasire, a 
utilității celor circa 1W0M do 

V produse. expuse. ■ - . ;.j.,
- " ...
a ■ »; £ 'ăirfaiA J ” ' '«U.U

România-film prezintă: TORAJ FORA! TORA1

vremea
Tlmpul probabil pentru zilele de 3, 

3 șl 4 septembrie. în țară ■ Vreme In 
gf.icra! instabilă, In prima parte a 
intervalului; cJrid cerul va prezenta 
înnortri mal accentuate șl va ploua, 
mai alea in regiunile din sudul ță
rii. Apoi, vremea se va ameliora, iar 
ploile vor fl mal Izolate. Vîntal va 
sufla slab, plnâ la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse, intre 
6 șl 16 grade, iar maximala intre 16 
și 26 de grade,-local mal ridicate la 
sfirșitul Intervalului. în București : 
Vremea in general instabilă la Înce
put, apoi In ameliorare. Carul va fi 
mal mult noros In primele zile și vor 
cădea ploi da scurtă durată. Vlnt 
slab plnă in potrivit Temperatura 

■ ușor variabilă.

Producție a studiourilor 20-th Century Fox. Regia : Richard Fleischer. Regia pentru 
secvențele japoneze : Toshio Masuda, Kinji Fukasaku. Cu : Martin Balsam, Soy Ya 

(mamura, Joseph Cotten, Tatsuya Mihashi, E. G. Marshall, Takahiro Tamura.
H Q '.Ta KJ l’ 1 ’ ’’’ ' CS P.t .1 1. I.'.* ’ >.nil

-
culu! natural), oxid de magneziu 
din materii prime indigene, plridina 
șl derivați ■ de plridlnă, polimeri se- 
mlconductori,1 pesticide eu > selectivi-, 
tate specifică, medicamente obținute

__ ___ ________ din plouate și organo de animale.™ " ’
kgjl ta ÎS30 și In jur de 400 în domeniul construcțiilor de ma
in lUCO). ȚLnfnd scama de ce- șlnl, plnă in 10®5, circa 80 la sulă din

" ’ naționale șl. de mașinile existenta vor fi cu comenzi
- numerice, majoritatea din ele avlnd

posibilitatea de adaptare la condițiile 
de lucru. Cercetare» va reaUza, deci, 
către 1985—ÎS'SD, acele „mașini Inteli
gente" care, ndapUndu-se singure 
condițiilor neprevăzute In programul

al elaborări! fontei, so poate preve
dea di se vn putea trece la folosirea 
In furnal a energiei electrice șl chiar 
a energiei nucleare; Există, de ase
menea, premise pentru scăderea 
treptată a consumului do cocs 
(41» 1„ 

kgrt In IfflO). Țlnfnd 
rințele economic! na, 
tendințele conturata pe plan montliol, 
cercetarea vn trebui să rezolve pro
bleme legata do materiale, procedee, 
tehnologii în legătură cu elaborarea 
oțelurilor, ponderea oțelurilor aliate 
se va apropia de 18—20 la sută. So

înțelege că cifrele pot comporta mo
dificări, in funcție de eventuale noi 
procedee.

în ramura cu cele mai mari In
vestiții din economia națională — 
chimia — șl cu cel mal ridicat ritm 
de producție, cercetarea iși vn aduce 
o contribuție, de bună geamă, din ce 
In ce mal mare. Este do menționat că 
dezvoltarea acestei ramuri importan
ta a economiei naționale se va face, 
după 1900, in proporție dc circa 00 Ia 
sută pe baza cercctSrii proprlL Pe 
această cale, Industria chimică va 
beneficia de o serie do1 tehnologii ori
ginale pentru elaborarea unor pro
duse hol, dintre caro putem men
ționa cauciucurile storeospocitice (cu 
proprietăți apropiate de ale cauoiu-

3 e

melor funcționale, cum slnt planifi
carea, finanțele,' statistica, aprovizio
narea tchnico-motorinlft ș.a. în legă
tură cu aceasta, hș vrea’ să mă refer 
In primul rind Ia cercetarea noastră 
care, in următoarele două decenii, va 
mări considerabil familia calculMoru- 
Ini românesc „Felii“, in așa fel in
cit ine& din 1S89 șl următorii an! sS 
putem asigura, lnir-o măsuri mult 
mal, mare, densitatea do calculatoare 
necesare proceselor de producție și 
de conducere din țara noastră.

— Desprindem din cele reîo- 
tate plnd acum cd, concomitent 
cu aripuroren unui ritm Inșii 
in promccarea propreiului teh
nic, cercetcrco noarinf științi
fici ®a produec «chimMri sub- 
stanjiale in domeniul produc
ției, va ușura și os face mai 
rodnică munca, t?fl avea efecte 
positive asupra modului nostru 
de vlațd, Sc poate twrbt. In a- 

■ cest sens, de un „umanirni" 
mai accentuat al tehnicii ?

— întrucll tehnica viitorului «sie 
chemată eă rezolve antici de proble
me, cum sini protecția mediului am
biant, lupta contra polnărll, a zgo
motului șl vibrațiilor — oslgurlnd o- 
mului condiții 'de viață și muncă, 
superioare,stadiului pe care II trăim 

■ — putem vprbl de un umanism spo
rit al tehnicii viitoare. Adăugind la 
aceasta șl noile tendințe de dezvol
tare a unor tehnologii, In industria 
electrotehnica și electronică, ce vor 
duce la schimbarea modului de viață ' 
a omului, scutlndu-1 de. efort fizic, 
ajuUndu-1 să-șl organizeze mal bine 
timpul liber, odihna, termenul amin
tit se poale accepta Intru totul Acest 
caracter pregnant umanizării al teh
nicii, este inclus, In special, In prog
nozele „Industriei științifice’. Aces
tea slnt numai unele aspecte. Poate 
cel mai principal ar fi trecerea ma
sivi a efortului de creație a omului, 
a preocupărilor tehnice din domenln! 
militar In cel pașnic, cure se va pro- 

. . . . duce in lume,;ea, urmare a creării
conducerea economică n întreprinde- unul climat favorabil construcțiilor
rilor, ramurilor și la nivelul sisle- păcii.

’'-i| ' ■ ' '
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de lucru, vor contribui in și mal 
‘mare măsura la scutirea omului de 
efort fizic, la ridicarea productivi
tății muncii. Mașlnlte-urielte utilizate 
In atelierele .du fabricație vor avta, 
pe baza rezultatelor cercetări! noas
tre științifice, un grad de automati
zare din ce In ce mnl mare, care se 
va solda cu' reduceri importante dc 
timp și va duea in o calitate constant 
ridicată a muncii. '

Cercetarea va trebui 'să rezolve 
multiplele probleme pa care le rldl- ' 
că Introducerea calculatoarelor elec
tronice, atlt ‘In dirijarea proceselor a preocupărilor tehnice din domeniu! 
tehnologice de elaborare ș! progra
mare a producției, rit, mal ales. In

y,

0 noua tragere 

excepționala 

Pronoexpres.
. ) ici \ '

Duminică, 3 septembrie 1972, 
Administrația de stat LOTO- 
PRONOSPORT organizează o 
nouă tragere excepțională 
PRONOEXPRES, care vine cu 
o bogată listă . de premii : au- 
toturtane țjDacia 13W șl „Sko- 7 
da S. 100“ ; excursii la Prags cu

; -petrecerea revelionului șî. nu-„ 
meroaae premii in bani, de; va
loare fixă șl varlnbllâ.

Participarea se face pe bilele - 
de 3 lei, C lei șl 15 lei varianta.

Slmbălă, 2 septembrie 1972, 
ultima izi, pentru procurarea 
biletelor.

Delegația P. C. R. condusă
de tovarășul Emil Bodnaraș

s-a întors în Capitală
Joi a sosit de la Helsinki delegația'' cretar ol CG’al JP.C.R.,' Teodor Ma

de toverășții Emil Bodna-aș, membru 1 
al Comitetului Executiv, nl Prezidiu- partid. ' 
lui Permanent al C.C. al P.C.R., care, 
la Invitația Partidului Sortai Demo
crat din Finlanda, a făcut o vizită !n 
această țară.

Din delegație au făcut porte tova
rășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitatului Executiv, se
cretar ai CC. al P.C.R., Constanța 
Crăciun, membru nl C.C. al P.C.R., 
Ntoolae Mlhai, membru .al C.C. al 
P.C.R., prim-secrctar nl Comitetului de 
județean Brăila al P.C.R.

î-'t sosire, delegația a fost intlmpi- 
nală de tovarășii Paul Nlculescu- 
MizU, membru al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.P., Ioslf Banc, membru nla La Varșovia, 
supleant al Comitetului Executiv, se-

Partidului Comunist Român, coâduSâ rincicu și Iosif Szasz, șefi de secție _ . _ ...... ... C.C. al P.C.R., do activiști de

4r
La plecarea din capitala finlandeză, 

pe aeroportul Seutula, delegația a 
fost condusă dc Velkko Helle, vice
președinte al P.S.D., șl de alțl membri 
al conduceri! partidului.

*
în drum spre patrie, delegația-a 

făcut o scurtă escală la Varșovia, 
undo a fost Intîmplnată pe aeroport 
de Joze.f Ozga-Mlchalskl, vicepre
ședinte al Consiliului do Stat, Bogu- 
mll Sujka, adjunct al șefului secției 
externe a C.C. ol P.M.U.P., alto per
soane oficiale.

A fost de față Mihai Marin, am
basadorul Republicii Socialiste ltomîî-

(Agcrpres)

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita efectuată în Finlanda 
de delegația Partidului Comunist Român 

la invitația Partidului Social- Democrat
în perioada 24 august — 31 august 

1972, o’delegație ă Partidului Comu
nist Român, condusă de Emil Dodnn- 
raș, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului . Permanent, al 
C.C. al P.C.R., a făcut o virilă în 
Finlanda la invitația Partidului So
cial-Democrat. Din delegație ■ au 
făcut parte : Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
Secretar al C.C. al P.C.R., CoMtanța 
Crăciun, membru nl C.C. al P.CRt, ți 
Nicolae Mihal, membru al C.C. al 
P.C.R., î prlm-secrelar al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R.

în timpul șederii sale In Finlanda, 
delegația a vizitat întreprinderi In
dustriale, Instituții sociale șl cultu
rale din Helsinki, Jyvaskjlfi ui 
Aflne'.roskl. ' .
' Delegația română a. avut convor
biri cu Rafael Paaaio, președintele 
P.S.D., Kalcvi Soraa, secretar gene
ral, Velkko Helle șl Mnrgit Eskman, 
vicepreședinți al partidului,, precum 
șl eu alte cadre dc conducere tJo 
P.S.D. ■ ’

în corauniratal adoptat cu acest 
prilej, se evidențiază că In timpul 

■ convorbirilor, deafășurata intr-o at
mosferă caldă, frățească, au fost a- 
bordate probleme ale relațiilor râ- 
clproce dintre cele două partida și 
state, precum și ale situației inter
naționale și mișcării muncllorejti 
internaționala

In comunicat se arată că reprezen
tanții P.C.R. și P.S.D. au reafirmat 
aprecierea lor despre importanța 
deosebită pe care o arc dezvoltarea 
relațiilor între partidele muncito
rești, indiferent de deosebirile Idco- 
loglc^Jltf actlyllatM lriț pontriCpite 
și. progres . serial. Cobiunlcatul ex- 
primă-satls-foc|Ia părților pentru--re- 
porturllo existente Intre P.C.R. șl 
P.S.D., precum șl dorința cofnuhă de 
a se dezvolta și diversifica aceste 
relații.

Reprezentanții P.C.R. ou apreciat 
irilțlativale și, măsurile practica' ale 
Finlandei lri Eplrltul politicii salo 
do neutralitate, Îndreptate trpre pace 
și colaborare lntemațloMlă In ve
derea convocării conferinței pentru 
securitate și cooperare In Europa. 
Totodată, în comunicat se relevă că 
reprezentanții Partidului Soclaî-De- 
mocrat'au apreciat politica externă 
a României de dezvoltare a reiațl- 
llor prietenești cu toi te țările, de 
promovare g raporturilor de bună 
vecinătate, precum șl rolul României 
in cadrul acțiunilor consacrata des
tinderii europene.

Ambele partide șl-au exprimat sb- 
tiafacțln deplină fală de cursul as
cendent’ al raporturilor româno-fin- 
londeze, reafirmlndu-țl hotărtrea de 
a acționa pentru extinderea In .viitor 
a relațiilor politice, economice, teh- 
nteo-lștiințifice, ciUturale șl turistice 
dintre cele două țări, corespunzător 
intereselor popoarelor român și fin
landez prietene, ale Ihtărlril păcii, 
securității și colaborării Internațio
nale.

În-Tegătură cu situația Internațio
nală Actuală, In comunicat sjnf sub
liniata eforturile. Îndreptate spre 
crearea unui slstem.de pace și secu
ritate pe continentul european. Sa 
menționează rezultatele obținute pe 
calea destinderi! po continent și se 
arată că există premise pentru or- 

■ganizarca Conferinței de securitate șl 
cooperare In Europa, actentulndu-ee 
că reuniunea pregătitoare pentru con
ferința de securitate trebuie aă ee 
țină nalntlrzlat Subliniind că tratati
velor, multilaterale pregătitoare ar 

. trebui să le urmeze dl mal devreme 
conferința dc securitate propriu-zlsă, 
părțile au considerat ca reuniunea 
multilaterală pregătitoare să aibă 
loc în luna noiembrie ate.j Iar confe
rința proprlu-ziiă ia începutul anului 
1673, la Helsinki, conform propune- 

. rii guvernuJul Jlnlandez.. Comunica
tul menționează opinia părților efl 
viitoarea Conferință da securitate ijl 
cooperare europeană ar putea crea 
un organism permanent de negocieri, 
pentru soluționarea problemelor și 
dezvoltarea colaborării din Europa.

Reatirmlnd hotarirca Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Social-Democrat din Finlanda de 
a-șl aduce contribuția activă la fău
rirea unul sistem trainic de secu
ritate, la Instaurarea unor raporturi 
intercuropsne noi, reprezentanții ce
lor două partide au reliefat Impor
tanța deosebită a promovării prin
cipiilor șl normelor fundamentale 
ale relațiilor dintre țările europene

— egalitatea in drepturi, respectul 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecul in treburile in
terne, avantajul reciproc. In comu
nicat1 se arată că realizarea unei 
Înțelegeri intre statele europene cu 
privire La respectarea hccator princi
pii, renunțarea la forță sau la ame
nințarea cu. forța, inviolabilitatea 
frontierelor ar constitui o bază trai
nică pentru sporirea securității sta
telor șl dezvoltarea colnborăril din
tre ele In tonte domeniile, in sptri- 
iul Cariei O.N.U.

Exprlmlnd poziția celor două 
partide, comunicatul subliniază că 
un Bistem de securitate trebuie sfi 
ducă la" Intensificarea relațiilor eco
nomice, tehnien-șliințlflce. Ia înlătu
rarea restricțiilor și dlscrimlnfirdor, 
la amplificarea schimburilor cultura
le. In domeniile aportului șl turis
mului, ellmlnindu-sc orice formă de. 
propagare a urli intre popoare, a 
rasismului, a ideologiilor anliunia- 
nlste. ’ ■ i

în comunicat, ambele partide ex
primă părerea că realizarea unei 
păci trainice necesită întreprinderea 
de .’naturi practice, eficiente pentru 
Încetarea cursei înarmărilor, înfăp
tuirea dezarmării și In primul rind 
a celei nucleare. Partidul Comunist 
Român și Partidul Social-Domocrnl 
din Finlanda subliniază necesitatea 
mobilizării celor mai largi forte so- 
ctalc și politice, a maselor populare 
pentru a determina trecerea la niâ- 
auri practice In acest domeniu, j

Condamnind amestecul imperialis
mului în treburile interne ale po- 

relor —. perjcpl permanent 
,pace.;f.i- pârUle. au cvldenj.— 
ea i'jm.ll.wta,. ipisâ. In .prlrpejfțle, 

1 deoseblfe’ln. aud-esluli Asiei.' 
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poarelor 
tre „PuC.' 
pacea 
In mod------- ----------------- --------
ca urmare a încălcării: dreptului 
popoarelor din Indochina de aM 
notări singure destinele. în a- 
cesl (Cadru, au fost exprimate 
sțM-ijlnul celor două partide pentru 
lupta popoarelor vietnamez, . laoțian 
șl cambodgian și necesitatea ca Sîa- 
tcle Unite eă pună capăt Imediat [a- 
grcslunli și să-și retragă trupele din 
această zonă. Părțile nu condamnat 
in mod special bombardamentele c- 
fcclualc asupra obiectivelor civile'și 
minarea porturilor din R.D. VletnanL

Cons’derlnd- că un pericol perma
nent pentru pacea lumii 11 constituie 
conflictul din Orientul Apropiat, cele 
două părți au reafirmat necesitatea 
reglementării acestei crize prin mij
loace politice, ’ conform rezoluției 
Consiliului de Securitate al O.N.U, 
din noiembrie 1&S7.

în comunicat, este exprimată sd!!- 
daritatea-P.C.R. șl P.S.D. din Finlan
da cu lupta' popoarelor din' Angola, 
Mnznmblc, Guineea Bissau, Xamlbin. 
Rhodesia, Republica Sud-Africană 
pentru libertate și Independență na
țională șl este condamnată discrimi
narea rasială. în comunicat se relevă, 
de asemenea, că exploatarea econo
mică precum și presiunile politice 
exercitate asupra popoarelor care au 
srutbrat jugul colonial, constituie un 
obstacol in calea progresului omeni
rii, a păcii Șl colaborării po bază-de 
egalitate intre toate națiunile lumii.

Subliniind importanța deosebită 
caro rovine O.N.U. in menținerea pă
cii și’securității Internaționale și dez
voltarea colaborării pașnice mon
diale, reprezentanții celor două par
tide consideră ca foarte■ important să 
se acționeze In direcția realizării uni
versalității O.N.U. și a o-ganismelor 
salo specializate, pantru creșterea ro
lului O.N.U, șl a ailor organisme In
ternaționale In elaborarea ' normqlor 
c.iro să guverneze relațiile dintre 
state și în asigurarea înfăptuirii în 
viață a acestor norme.

■PPC.R; șl P.S.D. consideră că dis
cuțiile deschise !n cadrul mișcării 
muncitorești lhlernnyonnle’ contri
buie ia realizarea unității de acți
une pent ru pace, împotriva - războiu
lui și pentru progres social.

'■> ’ în comunicat se cxprlină - apre
cierea comună că vizitii delegației 
P.C.R. In Finlanda a ndindt cunoaș
terea reciprocă e”
P.S.D., a contribuit la dezvoltarea , 
relațiilor do prietenie dintre elo In 
Interesul celor două popoare, al 
mișcării muncitorești Internaționale.

Dețegațln Partidului Comunist Ro
mân a Invitat, in numele C.C. a! r 
P.C.R., o delegație a Partidului So- 
ctal-democmt din Finlanda să facă o 
vizită In Republica Socialistă Romă- . 
nin: Invitația a fost acceptată cu ;i

■’?
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Focul nestins al Hunedoarei 
angajamentul 7s — o inșu/lcfl- ’ 
toare chemare la întrecere adre- ’ 
eatd schimburilor B și C. Pfe- 
laald de agitatori, chemarea a 
fost adusă la cunoftlnia tuturor 
salariajllor, devenind obiectivul 
primordial al rituheii poîiiice d« 
mard. Iar reruliaîcle nu au in- 
tlrsiat, Anga.'amențul pe în
treaga fabrică a fost majorct la 
100MO tone aglomerat peste sar
cinile de plmt, revenind, pe 
șehirab, o producție șbplimen- . 
lard ț'e peste 13 (XX) terne. aglo- 

iReiX'tateiâ doblndite In mun
ci «iau mărturie hotărlrii comu
niștilor de a realisa, înainte de '

(’Urmare din pag. I)

coneasoarelcrr și respectarea gra- 
nul&rii se poate obține, peste 
prevederile de plan, o cantitate 
de 2S C&3 terne de aglomerat. 
Consultarea seeatta largii a con
tinuat, fina!frindu-«e intr-o edu- 
ndre desc/iUd, în cedru! căreia 
eolactlvul ichimbului A a apro
bat un nou angajament : reali- 
sarea a 30 (XX) tone aglomerat 
peste plan anual. '

Din ■inițiativa comitetului de 
partid pe fabrică, galeta de pe
rete a publicat, intr-o ediție 
specială sub genericul : „Ați 
auzil ctî schimbul A și-a triplat

termen, obiectivele actualului 
cincinal. Au fost revitaliidțe for
mele actiuHăiii pollltco-educa- 
Uue, stimulatoare !n muncd* >— 
parele de perete, agitatori, egi- 
tafie ' vlauaU, munca de la om 
la om ș.a. — organica!iile de 
partid, «indicat și V.T.C. au pus 
in centrul actiritdfli lor crllerii 
precise, cere rireard infrectzrca 
intre schimburi. Ca urmare, la 
sfirșitul celor 8 luni din acest ' 
an, 'praficn! întrecerii consem- 
neard : 9D CIX) tone aglomerat 
peste prevederile planului. In 
cinsfeă anlseridril republicii 
,Jocul neitin<“ al întrecerii se 
inle|eș!e„.
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Pentru o înțelegere cu caracter universal, care să consacre

comandamentele superioare de conduită și acțiune

în raporturile interstatale
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VARȘOVIA 31. — Corespondentul 
Agerpres, L Dumitrașcu, transmite : 
In zilele de 23 șl 31 august a.c. a 
avut ioc la Varșovia o consfătuire a 
reprâzentăhțltor Ministerelor Aface
rilor:i Externe din IL&S.- Bielorusă, 
R.P. ' Bulgaria, ' ILS. Cehoslovacă, 
Republica Cuba,' R.D. Germană, 
R.P. Mongolă, R.P. Polonă, Repu-

- blica Socialistă România, Il.S.S. 
Ucraineană, R.P. Ungară și Uniunea

din țări socialiste
t

Sovietică. La consfătuire a 
parte, in calitate de observator, re
prezentantul R.D. Vietnam.

Cu ocazia intllnlrii a avut Ioc un 
schimb 'da păreri, In legătură-,cu pro
blemele sesiunii a XXVII-a a Adu
nării Generale â O.N.U.'

Intllnlrea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de colaborare , tovără
șească și deplină ințelegera re
ciprocă.
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NOTA VERBALA TRANSMISĂ SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U.
7, Olî

. „ Organiznțlc!
examineze — In cursul apropiatei salo

rit* 16 ~ j a n

Adunarea Generală aNEW YORK 31 (Agerpres). ■
Națiunilor "Unite urmează "să ez

privire ln îndeplinirea Declarației nsupi 
ționale, adoptată In anul 1070. Raportul va fi elaborat pe I 
mațlilor și propunerilor statelor membre..

Misiunea permanentă n Republicii Socialiste România

■portul secretarului general al O.N.U., Kurt Wnldhelm, cu 
idepllnlrcn Declarației asupra întăririi securității internn- 

baza infor-
I 

pe Ungă 
■ta verbală

—----------------------------------i_______ „ „1-
depUnlrea Declarației O.N.U. asupra Întăririi securității Internaționale.

în nota verbală menționată este 
prezentată politico de pace, coope
rare și Înțelegere intre popoare pro
movată de România, contribuția sa . „„ ...
Ia afirmarea tendințelor pozitive român acordă Întregul său 
de destindere șl normalizare a ra- ------ - ' ' ...
porturilor interstatale pe plan mon-

Relațlile României cu toate statele, 
ze menționează ln nota verbală, se 
întemeiază ln mod neabătut pe 

. principiile deplinei egalități ln 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului ln treburile Interne ale altoi 
state, avantajului reciproc, nere- 
curgerli 1a forță sau ta amenințarea 
cu folosirea, forței. . România consi
deră că Înfăptuirea strictă n acestor 
principii de către toate statele șl 
față do toate statele reprezintă ga
ranția sigură a așezării raporturilor 
dintre state pe baze rtol. dc încre
dere șl colaborare, a menținerii pârii 
șl securității popoarelor.

Remnrcindii-se nflrmaren tot mal 
largă a metodei tratativelor ’și con
tactelor Intre state, ca unul din fe
nomenele pozitive cele mal Impor
tante ale vieții internaționale, in 
nota verbală se arată că. după opi
nia țării noastre, această tendință 
trebuie să 1a definitiv locul politicii 
de forță șl do dictau de izolare șl 
suspiciune, -In acest context este 
subliniată necesitatea de a se asigura 
părtiriparoa luturjȘ&i' statialtarf;.'făr4 
deosebire ele mărime, țprtțț sau .po
tențial, Ln soluționarea tnarllor 'pro
bleme ale contanporaneltățiL' Nici 
una din aceste probleme nu-Ișl pon
te găsi o soluționare justă, echita
bilă și trainică fără participarea tu
turor statelor Interesate. - , ■ -

România, care a luat parte activă ?7?1>r IntenseIa elaborarea Declarației asupra In- lJarlea derilrulțpopor pentru I 
târirll securității internaționale și 
acționează cu perseverență pentru 
transpunerea ln viață a prevederilor 
acestui document, apreciază că este 
necesar să fie continuate sl amplifi
cate eforturile pentru întărirea le
galității internaționale, pentru per- 
iecționarea sistemului de norme ce 
trebuie sA guverneze relațiile dintre 
state. Acestui obiectiv l-ar co
respunde realizarea unei înțele
geri cu caracter universal, ln care 
să-șl găsească consacrarea comanda
mentele superioare de conduită șl 
acțiune ln raporturile interstatale, 
drepturile șl îndatoririle fundamen
tale ale statelor. Prtntr-o asemenea 
înțelegere, între altele, ar urma sâ 
fie precizată ferm necesitatea respec
tării dreptului sacru al tuturor țârilor 
la existență liberă, la suveranitate șl 
independență, la para și securitate, 
precum șl drepiul fiecărei națiuni 
de a-și hotărî singură destinele, co
respunzător intereselor sale, fără 
nici un amestec din afară.

Referlndu-se La importanța vitală 
pentru menținerea păci! și întărirea 
socuriUțU lntemațlonalo a Înfăp
tuirii dezarmări! generale,' ln primul 
rind a dezarmării nucleare, ln nota 
verbală ®lnt Înfățișate măsurile pre
conizate de guvernul roriiân pentru 
oprirea cursei înarmărilor, îngheța
rea șl reducerea treptată a bugetelor 
militare, interzicerea folosirii ar
melor t ermonucleare șl a al toc arme 
de distrugere ln masă, . Încetarea 
producției șl lichidarea stocurilor 
existente do asemenea arme.

Ia continuare este prezentată po
ziția. României privind stingerea ac
tualelor focare do război, Încetarea

sesiuni —— r.i,.»..... w..,.w.s ..m, ,,,
privire ln îndeplinirea Declarației asupra întăririi sccurilăi

. " 1 va fl elaborat pe I
v. statelor membre.

Misiunea permanentă t. _ „j.™.....
O.N.U. a transmis, la 30 august a.c., secretarului general o nota 
in care este? expus punctul de vedere al țârii noastre cu privire Ia in-

j-

imediată a războaielor șl a conflic
telor militare dintre state. Manlfes- 
tindu-șl solidaritatea sa militantă, 

. sa arată ln nota verbală, poporul 
sprijin 

luptei juste a eroicului popor viet
namez. România se pronunță pentru 
curmarea nelntirzlaiă a războiului 
purtat de S.U.A. in Vietnam, a bom
bardamentelor și a celoriaite ac
țiuni militare, pentru retragerea to
tală a trupelor americano, astfel In
cit poporul vietnamez, precum șl 
popoarele cambodgian șl laoțian 
să-șl poală soluțicna ln mod liber 
problemele lor, fără nici un ames
tec din a.'ară. Guvernul român ișl 
exprimă ’speranța.că tratativele de 
la Paris vor duce ln cel mal scurt 
timp la o soluție pollticfl. corespun
zător intereselor pârii din această 
zonă șl In Întreaga lume.

Este expusă, de asemenea, pozi
ția? guvernului român privind, solu
ționarea politică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, pa baza rezolu
ției numărul 2-12 din 1LW a Consi
liului de Securitate.

România susține că nici un stat 
jiu arc dreptul să ridice față de alte 
state pretenții teritoriale, motivlnd 
că acestea ar corespunde securității 
sale ; securitatea reală a unul stat 
se poate realiza nu prin cuceriri te- 

. rltortale, cl prihtr-o politică de 
prietenie și pace rijHtaate .țările ve
cine. ( ‘
■ Evidențiind necesitatea 'întreprin
derii unor acțiuni consecvente pen
tru lichidarea fenomenului de- sub
dezvoltare economică a țărilor, ln 
nota verbală se arată că realizarea 
unul asemenea obiectiv presupune 

■“"'■"“777" ■ /'7:7 ■ dinl*?fpopor pentru folosi
rea cit mal eficientă a potențialului 
său național, material șl uman, rit 
șl adinrirea colaborării intre țările 
ln curs do dezvoltare, Intre acestea 
și celelalte state. In acest context 
se subllnlnzâ sprijinul po care Ro
mânia, țară socialistă in curs do 
dezvoltare, 11 acordă eforturilor țâ
rilor ln curs de dezvoltare, vizi nd 
lichidarea decalajelor care le des
part de statele Industrializate, par
ticiparea‘activă a țârii noastre la 
acțiunea de lărgire a cooperării e- 
conomlco internaționale»

In cnntlnuare este reafirmată po
ziția țării noastre privind lichidarea 
oricăror forme do dominație colo
nialistă, a politicii dc H’tarihcid șl 
do discriminare rasială, precum șl 
sprijinul puternic, de ordin mate
rial, politic și diplomatic, pa care 
România II acordă luptei anticolo
nialiste a popoarelor, pentru cuce
rirea ,șl consolidarea independenței, 
mișcărilor de eliberare națională alo 
popoarelor din Gulncea-Btaau, An
gola, Mozamblc,' -Namibia șl din alto 
teritorii coloniale.

In documentul menționat se relevă 
urgența adoptării unor măsuri ener- 

■ glee pentru accelerarea aplicării in
tegrale a Declarației O.N.U. cu pri
vire la acordarea independenței ță
rilor șl popoarelor coloniale. In 
acest sens, de o deosebită impor
tanță ar fi recunoașterea Interna
țională a mișcărilor do eliberară na
țională, elaborarea unor programe 
concreta ale O.N.U. șl Instituțiilor 
specializate ln vederea sprijinirii 
materiale n acestor mișcări, stabi
lirea unor termene concrete de În
cetare a dominației coloniale șl do

î. pR.ș .’<1 ■
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proclamare a Independenței popoa
relor asuprite.- , ,

Nota verbală evidențiază tendin
țele pozitive de dezvoltare a-cotabo- 
rfl.rii Jn Europa, afirmarea curente
lor realiste, raționale, de normali
zare a raporturilor dintre statele a- 
cestul continent, precum șl contribu
ția -României la Imbun&tatfrea cli
matului politic de pe continent. Ia 
înfăptuirea securității in Europa. In 
acest context, este reafirmata poziția 
guvernului român potrivit căreia in 
prezent există toate-condițiile panlru 

,a se trece, in toamna'acestui an, ia 
pregătirea Conferinței, general-euro- 
pene, cu participarea tuturor statelor 
interesate.

ln.continuare slnt prezentate pro- 
i'* '“Lvernului român ln vede- 

unul sistem durabil de 
7.7—777 .’77’ .. fâihj 

Europa : precizarea principiilor șl 
normelor-fundamentale ale relațiilor 
dintre țările europene și asumarea 
de către fiecare stat a angajamentu
lui solemn de a respecta aceste prin
cipii ln raporturile cu toate cele
lalte state ale continentului ; reali
zarea unul acord privind renunțarea ' 
la folosirea forței și la amenințarea 
cu forța ; intensificarea schimburilor 
economice, culturalo și tehnlco-șiliri- 
țLfice ; constituirea unui organism 
permanent de colaborare al țărilor 
europene ele..

Este subliniată, de asemenea, ne
cesitatea recunoașterii R.D. Germano 
de către toate statele și a admiterii 
celor două state germano , ln Orga
nizația Națiunilor Unite.

în același timp, se reafirmă hotă- 
rirea țării noastre de a-șl continua 
eforturile pentru transformarea Bal
canilor intr-o zonă a păcii, colaboră
rii șl bunei vecinătăți,,, fără arme 
atomice șl baze mlljlnro .sirȘine, 
ppnteu,,realizarea unei țntelegcrL.cm 
privire? la principiile colnLorArii eâE- 
comice, politice șl cultural-ștllnjlflce 
între țările balcanice.

în continuare ih documentul men- 
ționat se arată că transformările 
Înnoitoare ce ,nu loc in lume cer spo
rirea? rolului 'O.N.U. ca factor de 
menținere a păcii șl securității Inter4 
naționale, dc stimulare a colaborării 
Intre state, de elaborare a normelor 
care să guverneze relațiile dintre 
state șl de asigurare a transpunerii 
ln viață a acestor norme.

Este necesar ca In activitatea 
O.N.U. tsA ise realizeze principiul 
universalității; ca noile realități din 
lume să se oglindească mai bine in 

I Însăși structura organizației, să se 
asigure participarea tuturor statelor 

-la adoptarea hotâririlor. O.N.U. tre- 
jbule să acționeze cu mal'multă fer-., 
' mirate pentru respectarea — de că

tre toate 'statele șl fală de flecare 
stai — n principiilor Înscrisei Ln 
Cartă șl in Declarația asupra Întări
rii securității Internaționale, să În
curajeze folosirea metodelor pașnice 

. de soluționare a diferendelor, să ve
gheze ea toate statele eă se abțină, 
ln relațlilo lor reciproce, de la folo
sirea forței șl de la amenințarea cu 
forță, de Ia’price presiuni!'șl con- 
stringcrL Organizația Națiunilor U- 
nlte nu trebuie să pârmltă sub? nici1 
un motiv Încălcarea suveranității 

’unul stat membru al său de către 
alio 'state. ' Orice asemenea act tre
buie să fio considerat Incompatibil 
cu "apartenență la O.N.U. și să atragă 
după sine condamnarea publică șl 
măsuri corespunzătoare. ,

în încheiere se arată că România 
este hotărltă jșă-șl aducă; șl In viilor 
contribuția activă la eforturile În
dreptate spre' Înfăptuirea scopurilor 
O.N.U., la menținerea păcii. Întări
rea securității; Internaționale șl dez
voltarea colaborării intro 
țiunile lumii.

punerile gu
> rea creării Ș___  _____ __________

trupelor 'americane, astfel In- Fce’ > ««urlate ■ fi cooperare
■ ■ Europa : precizarea principiilor
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de externe al României
RABAT 31. — Trimisul special 

Agerpres, N. Vnmvu,' transmite : Mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, a făcut joi 
o vizită Alteței Sale Regale prințul 
Moulay Abdallah, reprezentantul 
personal al Regelui Hassan al II-lea. 
întrevederea s-n desfășurat intr-o 
ambianță cordială.

Vizita în Maroc â ministrului
I- f

în aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe al Marocului, Ahmed Taiebl 
Benhlma, a oferit o, recepție In onoaj- 
r^S ministrului afacerilor externe al 
RofnânleL Au luat parte membri ol 
guvernului marocan, șefi al misiu
nilor diplomatice acreditați Ia Ra
bat, A participat amhasadorul Româ
niei In Maroc, Vnsile Mlrcea.
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In legătură cu convocarea unei 
conferințe mondiale de dezarmare

InVPU’î1' ■' A . ssvrtniittrii ■ nnw
W a O 1o

Scrisoarea adresată de ministrul de externe 
al R. D. Germane, secretarului general al O.N.U
ILIN 31 (Agerpres). — Otto o asemenea conferință, meniBERLIN 31 __ ,. _____

Winzer, ministrul afacerilor exter
ne ni R.D. Geraiane, a adresat o 
scrisoare secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, In legă
tură cu convocarea unei conferințe 
mondiale de dezarmare cu partici
parea tuturor țărilor lumii, care' să 
albă posibilitatea de a-și exprima 
părerile,. pe bază de egalitate. In 
toate problemele legate de dezar
mare. Aceasta, se arată in scri
soare, ar contribui nu numai Ia Sin
tetizarea eforturilor statelor ln acest 
sens, dar șl- la consolidarea acestor 
eforturi. In scrisoare se exprimă o- 
plnla că In - prezent există condiții 
favorabile pentru a se organiza in 
anul următor, sau peste Încă un an,

Q @ S @ S H I

asemenea conferință, mențlonln- 
du-se că la aceasta au contribuit In 
primul rind schimbările favorabile 
patrecute ln ultimul timp In Europa. 
R.D. Germană apreciază că această 
conferință ar trebui să se transfor
ma "lntr-un organ permanent, care 
să sa Întrunească periodic, la doi 
sau trei ani. De asemenea, ’ pentru 
pregătirea el, ar trebui formal un 
comitet reprezentativ, din care să 
facă parte toate țările posesoare de 
arme nucleare, țările membre ale 

■ Comitetului de dezarmare, precum 
șl un număr-de alte state. El ar pu- 

. tea fl format chiar la cea de-a 27-a 
sesiune a .O.N.U., urmlnd să-și 
Înceapă activitatea, imediat după a- 
ceasta,

* ,

J.

d

■ț

f ■t it i 7.7
"i

î£.

ÎS
fj

y I ...

■*9.

■ .77722

W'-'H.

1.7

H

re
Leonid Brojnev, secretar ge- |_Q Bonn au co:i;lnLla!, miercuri 

’ ,-șl joi, convorbirile dintre Michael
", Kohl, secretar de stat la Consiliul de 

Miniștri al R.D. Germane, șl Egon 
Bahr, secretar de stat la- Cancelaria 
federală a R.F. a Germaniei, ln pro
blema elaborării unul tratat privind 
bazele relațiilor dintre R.D.G. șl 
1LF.G., precum șl ln alte probleme 
de interes reciproc. Agențiile de pre
să D.P.A. șl A.D.N. informează că s-a 
stabilit ca viitoarea Lntllnlrc să albă 
loc la 13 septembrie,, la Berlin.

MMtoe Hkon-Tânffî£
Jbl au Început Ia Honolulu convor
birile oficiale la nivel Înalt smeri- 
cano-Japoneze, _ Intre . președintele 
Nlxon și premierul Kokuel ‘ Tana
ka. Pe agenda primei Întrevederi 
s-au aflat probleme privind situația

neral al C.C.- al P.C.U.S., a rostit .o 
cuvlrilare în cadrul adunării activului 
de partid șl economic din regiunea 
Novosibirsk. A fost "‘discutată activi
tatea In vederea Îndeplinirii planului 
pe anul .11172, o atenție deosebită aeor- 
dindu-se siriusului recoltei, precum 
șl achizițiilor de cereale șl dc alte 
produse agricole.

Convorbiri chino—Japo-
ciu En-tal, premierul Con-"... . :

slllulul de Stat, LI Slen-nlen, vicepre- 
mlcrul ■Consiliului de Stat, șl LJao 
Cen-clh, președintele Asociației de 
prietenie China—Japonia, s-au IntU-

• nlst cu -Yoshihiro lÂaynma,‘șeful da-‘ 
legației cercurilor economice japo
neze, care face , o vizită In R.P. Chl- 
nozA’ - din Asia și 'relațiile comerciala ame-

- - J.. . ricnno-nlpono.

Un non ornemigm urmează

slliul Național Executiv, care va ln- 
................. emul dt șl Comitelui 

............. ...  . • ■ ji a Re
voluției (M.P.R.), partidul unic ol 
țării. Această hotSrire a fost ndopta-. 
tă Ln cadrul unei reuniuni a Biroului 
Politic al M.P.R., desfășurată sub 
conducerea președInteIul„Mobuiu Șese

La Havana, FIde! Caslro> 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al guvernului fle In BepibUca Zair - Con- 
revoluționar, șl Osvaldo Dorticos, ■■■ ■ — ■■ ■ ..
membru al Biroului Politic șl al Sc- 101Mll guvernul rit 'sl Cos

primit po Pedro Antonio Saad, secre
tar general al C.C. al P.C. din Ecua
dor, care se află ln vizită in Cuba.

__ -1 n n conducerea președintelui Mobutu Șese rnOlul mnUSirn Ol H. u. Scko. Conducătorul noului organism
Vielnam, Fhara Van D®nB’ “ prl: va fi Pre^lntel°tărlL
mit, la Hanoi, delegația guvernamen- “ '" " ’
talâ a Tunisiei, condusă de Mohamed

ne, care face o vizită In R. D. Viet
nam; anunță agenția V.N.A.

Un proiect de musui! 
untiinfiaîioniste a fosS p^en- 
tat, ln cadrul ședinței de miercuri a 
cabinetului francez, de către minis
trul economiei șl finanțelor, Val&y 
Giscord D'Estalng. Un purtător ofi
cial de cuvlnt a anunțat că programul 
prezentat de Gtscard D’Estalng pre- 

’ vede' patru îpuncie, Intre "care1 Înghe
țarea prețurilor bunurilor șl servicii
lor furnizate de întreprinderile do 
stat; plnft la .sflrșllul lunii martie 1073, 
șl urmărirea ^aplicării stricte a acor
durilor privind prețurile, Încheiate la 
începutul acestui nrv Intre întreprin
derile p-oducătoare șl Ministerul de 
Finanțe. «
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Consiliul do miniștri ol 
Masmoudî, ministrul afacerilor exter- B.D.P. Q YcmOHUlui 0 aprobat, 
nnmMnrnunt?nVnHatflVNA V‘Ct‘ ,n ^ln'el de Arcuri, acor-
nam, anunță agenția V..N.A, dui de economică șl teh

nică Încheiat cu ILP. Chineză, In 
timpul vizitei la Pekin a delegației 
conduse' de Abdel Fattah Ismail, se
cretar general al Partidului Frontu
lui Național (partid de guvernă- 
ntinl).

împotriva poluării apelor. 
O firmă japoneză a anunțat că va 
lansa in curlnd -pe piață un produs 
dc un tip absolut nou, din pollstiren, 
destinat luptei Împotriva poluării a- 
pelor cu produse petrolierei Specia
liștii japonezi afirmă că foile de po- 
listlren slnt capabile să absoarbă o 
cantitate de țiței sau derivate ale 
sale de 25 de ori mal mare dcclt pro
priii lor" greutate.Finanțe.

i

PHENIAN (Agerpres). — La Phe
nian continuă convorbirile proprlu- 
zlse Intre societățile de Cruce lloșlo 
din R.P.D. Coreeană ți Corcea de sud. 
Ktm Yon Ju, copreședinte ol Comi
tetului de coordonare Nord-Sud, țl

Președintele Pakistanu
lui, Zulflkar All Bhutto, * 
oferit o recepție In onoarea Iul Clno 
Kuan-hua, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Chineze, 
aflat J.nir-o vizită de prietenie in Pa
kistan, anunță agenția China Nouă, 
în toastul rostit cu acest prilej, 
președintele Bhutto a declarat că 
prietenia dintre China șl Pakistan va 
continua să se dezvolte. Sini, mînrlru 
să spun că poporul pakistanez a fost 
printre primele care a stabilit relații 
cu1 China. Pakistanul dorește ri aibă 
relații bune cu toți vecini! săi și eare 
hotărft să-și Îmbunătățească relațiile 
cu India, in baza principiilor confe
rinței de Ia Bandung. La rtndul său, 
ministrul chinez a declarat că China 
sprijină cu fermitate lupta poporului 
pakistanez de salvgardare a demnită
ții naționale, intrudt aceasta este o 
luptă Justă. Scopul vizitei mele — a 
spus eli — este întărirea prieteniei 
dintre cele două țări prietene șl su
verane. El și-a exprimat convingerea 
că poporul pakistanez va trece peste 
dificultățile temporare șl va obține 

. noi succese In construcția propriei 
sale țări.

Kmt Waldhoim, Ia Bel
grad. k® 31 aufiR36 ° ®°s^ !a Bel_ 
grad secretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, 
care efectuează o vizită oficialâ in 
Iugoslavia, la Invitația Consiliului 
Executiv Federal. In timpul vizitei 
sale In Iugoslavia, care va dura plnâ 
la 3 septembrie, secretarul general 
al O.N.U. va avea convorbiri cu se
cretarul federal pentru afacerile ex
terne ăl Iugoslaviei, Mlrko Tepavaț, 
va fl primit de președintele Ioslp 
Bros Tlto șl de șeful guvernului iu
goslav, D Jemal Bi edict

Pnk Sen Cer, al doilea vicepreședin
te ni Cabinetului de Miniștri al 
R.P.O. Coreene, au primit pe mem
brii și consilierii delegației Societă
ții de Cruce Roșie dlh Coreea de 
sud, care participă la reuniunea de 
la Phenian. Cu acest prilej a avut 
loc o discuție referitoare la convor
birile dintre cele două societăți de 
Cruce Roșie șl Ia contribuția lor la 
cauza reunlflcăril naționale a Coreei.

In fotografie, o imagina de la pri
ma ședinjâ a convorbirilor do fond 
dintre reprezenianții celor doud so

cietăți de Cruce Roșie.
jp . , ' 77'7 7
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Expoziția „România- 
țara turismului11

De la cores- 
, S. l'odină: 

..'31 aupuxt s»s- descAis la

MOSCOVA 31. — : 
rpondentul nostru, 
'L®T;JL,"aupuxt.'.j-a? ______
Moțcprâ, in- Ițolul-clnematogra- 
'fulul ,rHudbjcstvennli“, expozi
ția „Rpmdnia — țara turismu
lui', care prezintă, realizările 
poporului român, baza turisticii 
a țârii noastre. La deschideri 
au participat Gheorghe Ba- 
drus, ambasadorul României in 
U.R.S.S., *i Alexandr Reabinin, 
prim-adjunct al Direcției gene
rale pentru turism international 
de pe Ungă Consiliul de Minif- 
tri al U.R.S.S., viceprefedinte a! 
Asociației de prietenie sovlcto- 
romăne. Expoziția va rânilne 
deschisă la Moscova plnâ la 11 
septembrie, după care va fi găz
duită de orațele Krasnodar fi 
Baku. I

BUDAPESTA

Conferința cvadripartită
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în problema Vietnamului
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0 delegație a Uniunii fi- 
sodațiilor Studențești din 
România cOBdusfi de Sorin Ioncs- 
cu, membru al Consiliului U.A.S.IL, 
a făcut o vizită In ILA. Egipt, La In
vitația Uniunii Generale a Studenți
lor EglptenL In timpul șederLl In a- 
ceastft țară, membrii delegației s-au 
Intilnlt cu Yahta Ibrahim, președintele 
U.G.SJE., ijl cu alțl membri dLn con
ducerea acestei organizații, au vizitat 
universitățile Cairo, Eln Shams șl 
Alexandria.

Opinii divergente

PARIS 31 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc a lS7-a ședință plenară a 
Conferinței cvadripartito In proble
ma Vietnamului. Șeful delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Thi Blnh, a relevat, in cu- 
țzlntul său, că „In cadrul actualei 
conferințe au poaio, fl realizat un 
progres dacă guvernul S.U.A. nu. va 
renunța la politica de „vielnamlznre“ 
în favoarea'unor tratative serioase". 
Vorbitoarea a subliniat, de aseme
nea, că refuzul Statelor Unite de a 
retrage complet trupele lor dlh Viet
nam și sporirea forțelor lor militare 
in Asia de sud-est demonstrează 
care slnt intențiile reale ale State
lor Unite. Nguyen Thi Blnh a nrft- 
tat că viitorul politic al Vietnamu
lui da suci trebuie stabilit de popu-

lațla sud-vietnameză însăși, pe calea 
unor alegeri democratico libere» In 
acest sens, G.RJP. al Republicii Viet
namului de Sud a propus crearea 
unui guvern al înțelegerii naționale. 
Vorbitoarea a subliniat, de aseme
nea, că populația Vietnamului da 
sud nu va Înceta să continue lupta, 
pliiă la obținerea unei adevărate ln4 
dependențe șl libertăți.

Nguyen Minh VI, șef adjunct al 
delegației R.D. Vietnam’ a relevat, 
in cadrul ședinței, caracterul propa
gandistic al declarației Administra
ției americane cu privire la retrage
rea. trupelor S.UJL. din Vietnam. El 
a subliniat, totodată, că S.UJ\. con
tinuă bombardamentele asupra Ha
noiului, ElalfonguluF șl regiunilor 
dens populata ale R.D. Vietnam.

întrunit in sesiune
’ I . 7' ‘ " !

extraordinară
OTTAWA 31“ (Agerpres). — Parîa: 

meniu! canadian so. Întrunește ince- 
plnd de a.dâz! in sesiune extraordi
nară pe.ntîu a lua ln dezbatere si
tuația creată prin paralizarea portu
rilor de pc coasta Pacificului, ca ur
mare "a grevei docherilor. Potrivit 
agenției France Prcâe, parlamentul 
se va conforma, după tonta proba
bilitățile, cererii guvernului, adop- 
tlnd o legKlalle care va obliga pe 
greviști să reia lucrul

începută la 7 august In portul 
Vahcouv'er, greva s-a extins Ia 23 
'august asupra întregii coaste a Pad- 
flcului, evoluție dictata do refuzul 
palronalulul de a satisface reven
dicările privind Îmbunătățirea con
dițiilor de muncă șl viață ale do
cherilor.
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La 1 septembrie se împlinesc Iroi ani do la proclamarea Repu
blicii Arabe Libia. înlăturarea regimului, monarhic ți instaurarea 
republicii s-a înscris ca cel mai important eveniment de la cuceri
rea independenței naționale. In 1951. în fotografie : Vedere din 

Tripoli, capitala țârii.

in ce privește reuniunea 
la nivel înalt a Pieței Comune 
,.- ; w .

BONN 31 — Trimisul special A- 
........... ,, w cn». 1 ■ In

cadrul convorbirii ce a avut loc ia 
MOnchen intre ministrul de externe 
vest-german, Walter Scheel, și mi
nistrul de externe al Italiei, Giusep
pe Medici, ahat In vizită In R. F. a 
Germanie'!, cele două părți au apre
ciat că este ,.abso-ut necesar” ca 
lnlllnlrca la nivel Înalt a „celor 
zece0 țări membre ale Pieței co
mune lărgite să aibă loc In luna oc
tombrie. Potrivit părerii .lui Walter 
Scheel, la conferința de la Roma la 
nivelul miniștrilor de externe al 
viitoarei Piețe comune lărgite, din 
11 șl 12 septembrie, vor trebui stabi
lite. foarte temeinic principalele 
puncte ale ordine! de zi. Du
biile Franței asupra oportunității 
unei asemenea lntllnlrl — scrie in 
acest sens „Frankfurter Algomeine 
Zeltung“ — s-au accentuat după vi
zita la Londra a ministrului de ex
terne francez, Maurice Schumann.

Succesul vinurilor
1 fvî ‘

românești
BUDAPESTA 31 — Cores

pondentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : La Budapesta s-a 
încheiat primul concurs mon
dial de vinuri, organizat Intra 
21 fi 31 august. In cadrul con
cursului, 34 de țări participanta 
au prezentat peste 1 380 de 
mostre din cele mai valoroasa 
soiuri de vinuri.

Ca fl Ia, concursurile interna
ționale anterioare, vinurile ro
mânești au obținut un deosebit 1 
succes, impunîndu-se prin call- 
tâțlle lor deosebita. Dintre cela 
60 de mostre prezentate, Juriul 
concursului mondial a decernat 
vinurilor românești, pe baza 
noului regulament internațio
nal, 35 de medalii șl diplome de 
onoare clasa I. Nouă vinuri 
au obținut Marea medalie de 
aur (peste 10 la sută din numă
rul total al marilor medalii de 
aur decernate de juriu), 12 vi
nuri medalii de aur șl 14 me
dalii de argint. De asemenea, 
alte 15 vinuri romdnejli au ob
ținui diploma de onoare clasa 
a Il-a fi 8 diploma de onoare 
claia a IlI-a. România șa nu- 
înără.- astfel, printre primele 
țâri in ceea ce privește numă
rul vinurilor medaliate.
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gerpres, V. Crlșu, transmite : DAMASC

„Ziua României" 

la Tirgul 
internațional

Pavilionul românesc din ca
drul Tlrgulul de la Damasc cu
noaște o mare afluență de vizi
tatori. De un deosebit interes 
se' bucură îndeosebi exponatele 
din sectorul industriei chimice. ■ 
Cu ocazia Zilei României, la 
Tirgul international de la Da
masc, directorul pavilionului 
românesc, Grama Iosif, a oferit 
o recepție, la care au, asistat- 
reprezentanți al Camerei de 
comerț siriene, ai Băncii cen
trale din Damasc șl al Direcției ’ 
generale a tlrgulul,
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