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Președintele
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului FAM VAN DONG 
Prim-minislru. al Republicii Democrate Vietnam.

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
cl Republicii Socialiste România

atras aten- 
nopțlie la 

.■ — incear- 
Alexandru

xemburg, Ih âlele de 27 șl 28 oc
tombrie 1972.

PRIN REPROIECTARE, SUTE DE TONE

Tovarășului LE DUAN 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam

)țjnețt no! și importante succese In construirea socialismului, 
libertății și independentei patriei împotriva agresiunii, plnă

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER

Tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român. a primit, în dupfl- 
amiaza zilei de vineri, l septem
brie, pe’ tovarășul Stane Dolanț, se
cretarul Biroului Executiv al Pre
zidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia,-' Însoțit de tovarășii 
Kiro Gligorov, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., An
drei Mari nț, secretar al Secretaria
tului C.C. al U.C. din Slovenia, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., îșl 
petrec concediul de odihnă în țara 
noastră ,

La primire au portielpal tovară
șii Paul Nlculescu-Mlzil, metnb.ru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.H.,

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate Vietnam

supra situației unor 
nlc Ministerului 
strucțlilor de Mașini. 
Încheiat — perioadă p

„Consecvența” directoru
lui, care a dovedit o tn- 
dlrjlta iniransigență . fată 
de cel ce- nu căutat să 
scoată in lumină ilegalită
țile. șl abuzurile din uni
tate, s-a manifestat șl cu 
alte prilejuri. Bunăoară; 
Nicolae Topescii, șofer po

Sirma și produsele din stnHS‘ta-‘ 
brieatc Ia Buzău ou devenit cu
noscute >i apreciate nu numai 
de beneficiarii din (ară, dar și 
de Către, cei de peste hotare. Co
lectivul de salaried , ni uzinei 
buzoene depune in aceste zile 
eforturi susținute pentru a-șl 
îndeplini eu .cinste angajamen

tele asumate In întrecere
 -

șl Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

în cursul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, s-au evidențiat 
cu satisfacție legăturile strinse de 
prietenie și colaborare pe multiple 
planuri dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia. A 
fost relevată dorința comună de 
extindere și adinclrc a relațiilor 
politice, economice, tehnleo-ștllnțl- 
flee șl culturale bilaterale, expri- 
mîndu-se convingerea că dezvolta
rea bunelor raporturi ramâno-lu- 
goslave este In folosul ambelor

utilajelor. Ca urmare, 
multe dintre produse 
au fost reproieclate. 
Astfel, prin elaborarea 
unor - noi norme. do 
confecționare a hidro* 
sferelor se _■ reduce 
consumul de/materiale 
cu-IOT ; kg tablă-de zinc 
șl IOT—150 .-kg tablă 
neagră pe. flecare pro
dus. Se fac In conți,-, 
nunre studii pentru în
locuirea unor piese din 
metal cu altele din ră
șini sintetice, ceea ce, 
după calculele specia
liștilor, va Însemna o 
economie de 4 tone

rurglștUor hunedarenl, 
furnaltștli de la Cfilan 
au redus consumul ele 
cocs cu 9 kg la o tonă 
do metal, reailzlnd 
peste plan mal mult 
de 1 COT tone fontă. 
Sub imboldul ace
leiași Inițiative, furna- 
liștil de la Reșița 
au diminuat consumul 
cu circa 3 kg de cocs 
pe tona de fontă șl au 
livrat suplimentar mm 
bine de BOOT tone me
tal, ■ . : .

Apoi a urmat furtuna, 
în zilele următoare, direc
torul V. Popescu a trecut 
la măsuri operative pen
tru ‘„înlăturarea neajunsu
rilor0. Mai In’til. cea care 
îndrăznise să-l critice pe 
el a tal schimbată la alt 
loc de muncă: după vreo 
două luni, q sanctionnl-o 
cu retragerea unei gradații 
de salarizare pe timp .de 
trei luni. Așa. ca să.-.șl bage 
mințile în cap șl să se în
vețe minte.

în felul acesta, prin mă
suri represive

Pro!, emerit Ion DRAGU 
directorul liceului „Ion Neculce' 
din București

© CURIER JURIDIC
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Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent 

Adunării Naționale a Republicii Democrate Vietnam

gătirea tehnicfl-productiva a elevi
lor devenind obiect de studiu In 
școala de cultură generală. Cu toate 
■wtm _ așa cum s-a apreciat, pa 

<r;>ta:e, la Conferința Națlb- 
legătura Învăță,mintalul noș- 

gradele cu practica 
idicat la nivelul cerin-

tnașina direcției, întocmc';- 
te acte false și ridică In 
contul unității, pe bază de 
virament, tablă galvanlza- 
ta In valoare de 4 &OT Iei, 
pe care și-o însușește. Ur
mările 7 Directorul propu
ne o drastică sancțiune— 
promovindu-1 responsabil 
la o cantină (!?). Nu de 
alta, dar abia făcuse omul 
dovada calităților sale de 
„bun gospodar" al averii 
obștești și era picat ca 
acestea să se irosească—

— Direcția n-a fost pă
gubită. șoferul a achitat 
banii...
- Cind ?

Documentele Conferinței Națio
nale a partidului șl, in primul rind, 
raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au subliniat cu 
claritate că orientarea fundamentală 
a școlii românești in etapa actuală 
este îmbunătățirea legăturii sale eu 
viața, cu practica.

Desigur, așa cum se știe, legarea 
școlii cu viața nu se pune astăzi 
pentru prima dată. Dimpotrivă, se 
poate afirma cu mlndrio că ea a 
constituit o trăsătură mai generală a 
școlii românești, trăsătură ferm șl 
precis conturată după Congresul 
al X-lea al partidului — pre-

procedeo nu determi
nat, pe linsă reducerea 
substanțiali a consu
mului de cocs, spori
rea peste prevederi eu 
8,12 ta sulă a Indice
lui de utilizare. Pe a- 
ceastă bază au fost 
laborate peste plan 
mai mult, de ÎS COT 
tone do fontă, cifră 
care reprezintă 77 ta 
sută din angajamentul 
anual.

La riadul lor, Imbră- 
țiștnd Inițiativa side-

Să reținem cltevn.dato statistice : 
în primul semestru al anului cu
rent, toate ministerele au depășit 
nivelul planificat ol beneficiilor — 
unele dintre ele. Ministerul Indus
triei Ușoare,. Ministerul Industriei 
Construcțiilor do Mașini, Ministerul 
Industriei Metalurgice, Ministerul 
Industriei Chimice, de pildă, cu mai 
multe zeci șl chiar sule do mili
oane lei. Dar tot in fel do adevă
rat este și faptul că rezultatele oo- 
țlnute in acest domeniu puteau fi 
mult mai bune — in flecare ra
mură industrială, cit și pe ansam
blul economiei naționale — dacă 

I îndeplinirea planului de beneficii, 
cu alte cuvinte, creșterea mai ac
centuată n eficienței economice a 
producției, ar fi fost urmărit cu 
mal multă stăruință in flecare uni
tate și centrală industrială. Bu
năoară, potrivit Informațiilor de 
care dispunem, S Întreprinderi din 

' industria constructoare de mașini, 
7 unități din Industrin chimică și 
2 din metalurgie nu au realizat in
tegral planul do beneficii stabilit 
pe primul semestru, iur alte nu
meroase unități nu înregistrat pier
deri .In loc de beneflclL Și aceasta, 
In condițiile In care, atit i In În
treprinderile restanțlerc, cit îi în 
cadrul acelora unde planul dc acu
mulări a fost depășit, există nume
roase posibilități care,, fructificate 
pe deplin,, ar determina ■ obținerea- 
unei efleiențe economice supen'ba-* 
re la ■'fiecare leii cheltuit;--’' ” ‘

Cunosdnd că una din caițactcrh- 
ticlle esențiale ale. marii Întreceri 
socialista din acest an .o reprezintă 
orientarea fermă spre creșterea 
sistematică și substanțială a efi
cienței economice fn toate dome
niile activității productive, in ve
derea realizării unui volum din 
ce in ce mai mare de acumulări 
bănești, se pune .întrebarea : în ce 
constă problema nr. 1 care trebuie 
soluționată pentru atingerea aecs- 
tti i obiectiv ? Răspunsul este : ta 
reducerea cheltuielilor de fabrica
ție, ta general, șl a celor materiale 
in special, pe unitatea de produs. 
„Ridicarea eficienței economice 
impune creșterea răspunderii ca
drelor din economie, a tuturor co
lectivelor pentru buna gospodărire, 
a fondurilor materiale și financiare 
— a subllnit tovarășul Nicolae 
Ceanțtscu la Conferința Națională 
n partidului. Organele de conduce- 

.\,re din Întreprinderi, centrale, rni- 
r ' ■ • .r ----------

La Uzina de fabrica
ție a utilajului agricol 
din Bai? — una din 
noile . întreprinderi ale 
județului Olt — a fost 
inițiata p largă acțiune 
de rcproleciare a unor 
produse in scopul mo
dernizării lor -șl redu
cerii consumului de 
metal. Pentru a da 
curs Inițiativei, fle
care specialist din 
sectorul ■ tehnic a stu
diat dtp două produ
se, slrădulndu-se să 
găsească cele mal bune 
că! de' reducere a 
greutății! specifice a

Inițiativa sldarurglș- 
tilor hunedorcnl de a 
produce eu cocs eco
nomisit Întreaga can
titate de fontă peste, 
plan se materializează 
cu succes. îmbiutatațl- 
raa calitativă a Încăr
căturii. dozarea cores
punzătoare a șarjelor, 
funcționarea uniformă 
șl intensivă a furnale
lor, îmbogățirea cu 
oxigen a aerului Insu
flat și alte asemenea

ww

Dragi tovarăși,
■ în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat șl Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului celor cc Muncesc din Vietnam, 
Comitetului Permanent al Adunării Naționale, Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Vietnam șl poporului frate vietnamez, un cordial 
salut tovărășesc șl cele mai calde felicitări cu prilejul celei de-a 27-a 
Bulversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam.

Poporul român urmărește cu sentimente de caldă simpatic realizările 
însemnate obținute de poporul vietnamez,’, sub conducerea Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, in construirea societății socialiste, admiră 
lupta eroicii a acestuia penteu apărarea libertății și independenței pa
triei, împotriva agresiunii Imperialiste, care li conferă merite uriașe in 
fața tuturor națiunilor lumii.

Reafirmăm încă o dată solidaritatea și sprijinul profund internațio
nalist ale poporului nostru cu bravul popor vietnamez, hotârirea de a-I 
acorda Întregul ajutor pîntt la victoria finală. Partidul Comunist Român, 
guvernul Republicii Socialiste România se pronunță pentru încetarea 
imediată a războiului purtat de S.U.A. în Vietnam, a bombardamentelor 
și a celorlalte acțiuni militare, pentru retragerea totală a trupelor ame
ricane șl ale alinelor lor din această zonă, astfel ca poporul vietnamez ș! 
celelalte popoare din Indochina să-și poată soluționa problemele fără.nici 
un amestec din afară. Ne exprimăm speranța că tratativele de la Paris 
vor duce în cel nud scurt timp la o soluție politică, in conformitate cu 
interesele legitime ale poporului vietnamez.

Sintem ferm convinși că reiațîile de prietenie șl solidaritate frățească 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul celor ce Muncesc din Viet
nam, dintre Republica Socialistă România șl Republica Democrată Viet
nam, vor cunoaște o dezvoltare continuă, In interesul popoarelor noastre, 
al unității țărilor socialiste și al mișcării comuniste ș! muncitorești Inter-, 
naționale, al tuturor forțelor antlinlperiollste, ol cauzei păcii.

De ziua marii dumneavoastră sărbători naționale vă urăm, dragi tb- 
varflșl, sA.^t! J _-------• *
în apărarea libertății 
la victoria finală.

tlcll, a Înțeles V.P. să În
drepte lucrurile. Dar co
munista Ileana Nandru nu 
s-a lăsat Intimidată de 
mofturile senioriale ale 31- 
rectoruluL A contestat mă
surile lui arbitrare la f<i- 
rurile superioare. .Din pă
cate însă, biroul de partid.

j ...Soptemb-ie 1971. Aduna
re' generală a organizației 
de bază din cadrul Direc
ției J pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale o 
județului OIL Pe un scaun, 
aproape adormit, Valerin 
Popescu, directorul direc
ției, se glndea Ia polul pe 
care-l pierduse noapten 
trecuta la pocher. ,.Nu-l 
nimic, las’ ea mă refac eu 
diseiiră“ — iși zicea el 
lui nd o poziție mal como
dă pe scaun. pentru a 
prinde un pul de somn 
pinfl atunci...

Ca prin vis aude ceva 
despre niște abuzuri șl 
ilegalități comise in ca
drul! direcției, despre niște 
lucruri care merg anapoda. 
„Vorbe de ședințe0, 1®1 
zlcel Dar, in clipa urmă
toare, tresare. Somnul i-a 
pierit Ileana Nandru vor
bește răspicat despre a- 
buzurl șl ilegalități ol 
căror, autor este Însuși 
directorul, despre abuzuri 
șj Ilegalități comise tte 
alții șl acoperite de di
rector™ , ; .

Așa aplică V. P. princi
piile* etice ale vieții noațt- 
tro : falsifica torul-este a- 
vansnt, iar omul dc hună 
credință, înlăturat I Do ull- 
fol, .ce autoritate morală 
putea - să albă In fața fal
sificatorului, clnd eltlar el, 
directorul, făcuse falsuri 
șl încasase diferite sume 
de bani In contul 
Imaginare deplasări 
județ 7 Șl abuzurile nu se 
opresc aicL Văzlrid că ni
meni nu-i zice nimic, pre
tinde salarlaților din subor
dine să-i cumpere din 
banii lor țigări, cafea, gus
tări etc., accepta, contrar 
prevederilor legale, ca di
verși administratori să-și 
angajeze soțiile pe posturi 
de gestiune ale unităților 
pa care aceștia le gospo
dăreau etc.

Se pune atunci fireasca 
Întrebare : de ce un indi
vid care a Încălcat m- 
tr-un mod alit de gro
solan, in văzul tuturor, 
principii ale eticii și echi
tății noastre 
fost lăsat să-și 
aiit timp ?

— Noi l-am 
țla că pierde 
jocuri de cărți., 
că o explicație 
Mlndroc, secretarul orga
nizației de partid.

Emlllain ROUĂ 
■ coresp. „Sdnieii"

metal la flecare hidro* 
sferă șl reducerea sub
stanțială a manoperei 
șl cheltuielilor de 
transport- , Dc aseme
nea. prin înlocuirea 
osiilor din oțel com
pact ea țeavâ, la fic- 

4? ■ P9.m- 
■paro • ĂET. .Eftl®, w 
economisesc 20 tone 
metal la 1 COT do a- 
gregate, iar prin re- 
prolectarea unor re
zervoare, consumul, «e 
reduce eu circa E0 kg 
metal pe unitatea ,de 
produs.

din care făcea parte și di
rectorul. In loc să pună lu
crurile ia punct, a „sfă- 
tult-o“ pe I. N. să-țl vadă 
de treabă șl să nu mal 
umble cu rectamațtl.

— Aha, ai început să 
reclami ? spumegă indig
nat V. P„ rind află că fap
tele salo au fost -aduse la 
cunoștința organelor de 
resort. Sîă vedem acum 
cine-l mai tare 1

Și „atotputernicul0 li 
mal dă un ultim avertis
ment, după care, văzlttd 
că I. N. ..nu s-a învățat 
minte”. II desface contrac
tul de muncă. In sflrțlt

DE URMAT A I.A.S

■ ■ ; -' __ b J
Sarcina fundamentals a școlii este prbg&tiroa elevului pentru 

via|â, pentru muncâ. în scopul Infâpluirii unui asemenea deziderat 
s-au cristalizat numeroase experiențe' interesante, pozitive core so 
cor cunoscute. Iat& motivele pentru care, publicând articolul de fațâ, 
invitâm la o dezbatere, la un schimb de experiență.

acestea — i 
bună dreptat 
milă 
tru de toate < 
Încă nu s-a rii 
(clor actuale șî de perspectivă ale 
dezvoltării social-economlce a țării, 
alo asigurării șl pregătirii forței de 
muncă. In acest sens, secretarul ge
neral al partidului nostru a atras 
atenția că» „una din carențele prin
cipale nle îuyățăinintulul, Îndeosebi 
cei de cultuA generală, este ' că nu 
asigură tinerilor pregătirea cores
punzătoare pentru a se integru ra
pid in producție. De aceea, este ne
cesar si se organizeze astfel proce
sul de invățimînt incit la termina
rea fiecărei etape — școala de 10 
ani, liceul — tlnărol să, tapele ase
menea cunoștințe caro să-i dea po
sibilitatea ca, în cazul cind nu iși 
continuă studiile în invățămintul 
superior, să se poată Integra intr-o 
activitate practică utilă societății’.

Pentru no!, ce: care lucram in'î-t- 
yățămlnt pentru toți cei’ intfiȚeraU, 
Intr-un fel sau altul, de dezvoltarea 
școlii este limpede că Indicațiile ae- 
crelarulul general al partidului au 
in vedere o orientare superioară a 
școlii noastre socialisto, menita să 
facă din ea o instituție de buză pen
tru asigurarea -șl pregătirea forței 
de muncă. Aceasta orientare face 
parte integranta din politica de 
construcție științifică a viitorului 
națiunii noastro socialiste, de acce
lerare a ritmului acestui proces de 
însemnătate istorică. Orientarea 
dată invățgmintului de toate gradele 
de Conferința Națională a partidu
lui nu se reduce la o oarecare ac
centuare â caracterului aplicativ al 
acestuia, ci vizează realizarea unul 
adevărat rah- calitativ, al unor res-

acum putea să răsufle u- 
șurai. Reușise să creezo 
un „climat armonios0, cli
mat care plita atunci fu
sese ..Infestat” de eritlcllo 
pe care fosta salariată în
drăznise să i le aducă.

Stăm de vorbă cu direc
torul V. Popescu :

j ;1 , ■
— Slnt calomniat I Să 

nu ciati crezare celor gpu- 
se I

— Atunci cum e cu des
facerea contractului de 
muncă ai tovarășei Nan
dru ? i

— E legalii'! Chiar șl 
Judecătoria mi-a dat drep- 
lale—

Da. dosarul n fost ti
cluit cu ..hirtli in regulă". 
Numai efl Intre hlriii șl 
realitate nu există nici o 
concordantă. Drept pentru 
rare dosarul w află ncurr. 
la Ministerul Justiției In 
vederea promovării re
cursului extraordinar.

La Invitația Marelui Duce Jean Ceaușeseu, împreuna cu tovarășa
de Luxemburg șl a' Marii"Ducese Elena Cea'ușescu, va face o ’viâtfi
Josephlne-CharîotSe, președintele oficială In Marele Ducat de Lu-

dl Socialiste România, Nicolae

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
• CONTRASTE

' " ■

nlstere, din toate unitățile socialis
te au oblifinția că acționeze cu fer
mitate pentru a asigmra Introdu
cerea unul rcfflm sever de econo
mii, întărirea disciplinei de plan 
și financiare, înlăturarea pierderi
lor șl risipei, sporirea continuă a 
rentabnil&ții și, pe această bază, a 
veniturilor societății0.

în lumina acestor Indicații pre
țioase ale secretarului general al 
partidului nostru, să no oprim a- 

.................. ' întreprinderi 
Industriei Con- 

I. In semestrul 
_ » pentru rare dis

punem de date necesare analizei 
— in unele centrale industriale 
ale acestui minister, rezultatele fi
nanciare nu pot fi considerate bu
ne ; practic, in 15 centrale s-au ob
ținut economii față de pionul chel
tuielilor la 1 COT lei producție-mar- 
fă,. dar aceste economii au fost anu
late de depășirile înregistrate m 
celelalte cinci centrale ale con
strucției do mașini la indicatorul 
„cheltuieli in 1 (IOT lei producțle- 
marfă”. Consecința ? Pe ansamblul 
ministerului, in semestrul I. Ia 
I COT lei produeție-marfă ,s-a chel
tuit cu 2,8 lei mai mult decil se 
prevăzuse — adică, cu mai multe 
zeci dc milioane leL

Analiza txillei o cauzelor princi
pale caro au determinat apariția, 
acestei situații necorespumtatoaro 

.'ă»maJlJniiL „ faptulcă. nive
lul indicelui „cheltuieli. ’ materiale 
la 1000 Id produrile-marfă" nu 
a fost perfect corelat cu cel de re
ducere a eonsnmuluj de metal (sar
cina dc micșorare a cheltuielilor 
materiale a fost de 7 la sulă, 
iar proporția rare privește diminu
area consumului de metal, de 
3ă.lu sută), in condiții comparabi
le. Din capul locului, deci, se poa^ 
te spune că In reducerea cheltuie
lilor materiale de producție nu s-a 
pus accent pe gospodărirea judi
cioasă a metalului, deși acesta de
ține ponderea eovirțltoare in an
samblul consumurilor industriei 
construcțiilor de mașini. Evident, 
nu contestăm schimbările Interve
nite față de structura planificată a 
producției, unele modificări ale 
prețurilor de aprovizionare Stai 
care au favorizat sau, dlmpo-

Dan MATEESCU

FONTĂ MAI MULTĂ, CU COCS MAI PUȚIN

Itopoare, ol cauzei socialismului și 
păcii, al înțelegeri! Internaționale.

în cadrul Intllnlril s-a efectuat 
un schimb dc infonnațll cu pri
vire la activitatea și preocupările 
actuale ale celor două partide.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale de Interes comun 
ale situației Internaționale, îndeo
sebi cele: privind pregătirea, șl con
vocarea conferinței de securitate 
general europene, fiind sublîntattt, 
In context, hot&rtrea cdot două 
partide șl țări de a contribui, pe 
mal departe la consolidarea ‘clima
tului de destindere șl cooperare In 
lume.. • Ș

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

' -

metnb.ru
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„Calauza“ 
șoferilor

La intrarea In satul Văleni 
(Mureș), unda șoseaua națio
nală E 15 faco un adevărat sla
lom printre obstacolele naturale 
Intllnltc În calc, s-au înregis
trat, pină nu de mult, peste 30 
de accidente. So impunea pre
zența in această zonă a „unei 
călăuze" sigure pentru fiecare, 
șofer. Șl serviciul de resort din I 
cadrul Inspectoratului județean I 
Mureș al Ministerului de Interne | 
n-a Intlrzlat aă o găsească. La 
propunerea sa, înainte dc intra
rea ta „menghina" acestor 
curbe, a fost instalată o tablă 
caro 11 Invită pe conducătorii 

Iauto (îndeosebi pe cei aflați 
pentru prima dată pe șoseaua 
menționată) să o citească. Vi
zibilă do la mare distanță, ea 11 
avertizează că vor avea de în
fruntat mal multe curb® peri
culoase, eare le solicită la ma
ximum priceperea, atenția și 
prudența, sfătulndu-i să reducă 
viteza, ca o condiție obligato
rie pentru a evita orice sur
priză. ȘI, după parcurgerea ul
timo! curbe, o altă tablă 11 in- 
tlmplriă cu replica finală : „vă 
mulțumim că ați condus cu a- 
tențle I" Un dialog... tăcut, dar 
binevenit pe șosea. Pentru că, 
do dnd a Intrat In acțiune acest 
„dirijor" al circulației, ta zona 
respectivă, nu a-a mal produs 
nici un accident I

Și-au făcut 
datoria

S-n lntlmplflt tatr-o după-a- 
mlnză de migușt. Deasupra say 

s-â abătut o puternică ploaie to
rențială. Șuvoaiele de apă, 
care năvăleau do po un deal, 
începuseră să Inunde fabrica 
do cărămidă din localitate. Se 
afla ta pericol Îndeosebi cupto
rul de ara cărămizi, puș In 
funcțiune cu două luni ta urmă, 
care era Încins la 1 OM grade 
C. Muncitorii fabridi, toți ca 
unul, s-au angajat ta operațiile 
de salvare. S-a apelat șl la aju
torul • companiei de pompieri 
militari din Slghelu-MarmațleL 
Sosiți prompt la fața locului, a- 
lăturl do muncitorii din fabrică, 
pompierii din grupul comandat 
de plutonierul major Vaalle 
Volda nu reușit să extragă In 
numai trei ore npa care pă
trunsese ta canalele de fum șl 
in drcnurile din jurul cuptoru- 

„ Iul. Datorită acestei Intervenții

I
I
I
I
I
I
I
I
I taM*CrtefunȘu? (Mori-nure?)

I
I
I
I
I
I

I
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
I 

' | i’ rapide," fabrica n-n eufeîjt nld p ,| = 

i; avarie. t>. f ,., ,|t3

Trei surate ! r 
împricinate | 

Alcătulseră un trio care, apa
rent, funcționa impecabil: Vir- | 
pinta Ordean — caiierd, Silvia I 
tiheorghiu — merceolog ți Ana | 
Bute — contabilă. Toate trei • 
— salariate la depozitul Com- | 
petrol din orayul Sebej, După o 
analted foarte atentă a filierm 
prin care se ficcau pUfile Ih 
unitate, in deplină înțelegere 
reciproca, dumnealor au Început 
si Înregistreze, „să verifice" fi 
apoi si deconteze diverse co
menzi fictive, împărțind, ca in
tre surori, „clftlpurite" dobln- 
dite în acest fel. In scurt timp 
ele ji-au Inzuflt aproape SOC

SCÂNTEIA sîmbâtâ 2 septembrie 1972

IN JUDEȚUL ALBA CA O NAVÂ ÎN PERICOL

n-a auzit de controlul obștesc
„dar nici controlul obștesc n-a auzit 

de cooperația meșteșugărească
— —Șl acum, vă rog, preznntațl-ne 

actele la control — se adresează sa
lariatul de la ghișeu, unul din mem
brii echipei do control obștesc.

— Cu ca drept 7 — sare Iritat cal 
căruia i se ceruseră acide.

— SIntcm de la controlul obștițșc.
— Și ce dacă 1 Pină nu ychlțl ,'cif 

aprobare de la președinte, nu vedeți 
niel un act -

Zadarnic au Încercat membrii e- 
chipeL 6ă-l lămurească pe ajutorul 
șefului de unitate (centrul nr. 1 de 
reparații televizoare din Bacău) că 
are datoria să respecte Legea de or
ganizare și funcționaro a controlului 
obștesc. Aresta o ținea una șl bună : 
„Aduceți aprobarea președintelui 
cooperativei".

Vizita noastră prin cele 30—33 uni
tăți de servire publică din munici
piul Bacău (ale cooperație! mește
șugărești) ne-a oferit prilejul să În
țelegem următorul fapt: In multe 
locuri nu s-au luat măsurile 
necesare pentru ca echipele de 
control obștesc să-șl poată des
fășura activitatea ta condiții nor
male. Avem în vedere nu nu
mai accesul controlorilor Ia actele 
de veri floare a tarifelor po lucrări, 
d șl Insuficienta Instruire a meseria
șilor cooperatori privind competența 
echipelor de control obștesc, obiec
tul lor de activitate,

lor cooperației dezvăluie gradul de 
neseriozitate eu care este tratat5in 
acest sector controlul reprezentanți
lor opiniei publice. Insistăm asupra 
aspectelor organizatorice, pentru că 
sectorul serviciilor publice din coo
perația meșteșugărească face parte 
din acele domenii de activitate, su
puse acum, conform noii legi, pen
tru prima dală controlului obștesc. 
Faptul presupunea prin urmare o 
pregătire prealabilă atentă pentru 
control. In realitate Jnsă, așa cum g-a 
putut vedea din cele relatate, con
trolul obștesc a fost tratat cu o ne- 
permteă superficialitate,’ cu o gravă 
lipsi de răspundere. Pentru a întregi.____ răspundere, Pentru a întregi
acest tablou, cu privire la controlul 
obșteac, lată și opinia vicepreședin
telui cooperativei 
Adrian Corem! : j .
telul cooperativei „CoMtniclorul", 
Adrian Coreml :

— Ce să caute controlul obștesc în 
cooperativa noastră 7 Să meargă la 
unitățile de stat.’ Noi avetn organi-

LA

Noi unități prestatoare

atitudinea 
față de cel care vin, ta controî. 
Dezinteresul cu care ease tratată ac
tivitatea de control obștesc merge 
p!nă acolo, Incit unii lucrători din 
cooperația meșteșugărească nici 
măcar nu cunosc care este menirea 
Iul.

— Păi, trebuie t& fie cel de la Sa
nepid... Ba nu, cel de la._ sau poate 
cei de Ia pompieri — a Încercat o 
definiție sul generis Geta Zaha- 
rawu, re^onsablla unității nr. 2M, 
alunei dnd l-am solicitat să ne 
spună care esie după părerea el ro
lul controlului obștesc.

Deși Legea de organizare ți func
ționare a controlului obștesc pre
vede ha „absolut toate unitățile să 
aibă registro unice ta care membrii 
echipalo- să-și consemneze obser
vațiile", 67 din cele 78 de centre de 
servire publică din oraș nu au încă 
așa ceva.

— Nu ne-a Întrebat p!nă acum ni
meni de eie — se scuză lancu Jlanu, 
vicepreședintele cooperativei mește
șugărești ..Tehnica".

— Există însă legea controlului 
obștesc care vă obliga să dotați 
toate unitățile cu registrele respec- 
tlvc-

Răsptmul vlrepreședlntciu! se 
schimbă urgent cu 1(50 de grade :

— Sincer să fiu, am cam uitat de 
controlul obștesc. Ne-au sustras a- 
tențla problemele de, producție. Vă 
asigur Insă... :

Am reprodus această discuție — 
în ’esență Identică cu multe altele 
purtate la cooperativele din Bacăii 
— ixsntrii că repUcilo rujrrezcnianț!-

zarea noastră distinctă, controlorii 
noștri proprii

Iată o mentalitate caro to pune 
pe glndurl. Nu știi ce să crezi : 
omul nu pricepe sau so face că nu 
pricepe. șUo sau nu știe că există 
o lege care trebuie respectată 7

Din păcate, la Bacău, nu numai co
operația meșteșugărească n-a auzit 
încă de controlul obștesc (sau se fare 
că nu a surit). La rtndui lor, nici 
cel ce ar trebui n& exercite contro
lul nu-șl dau airgulnța necesară. 
Pentru câ altfel nu se poate expli
ca de ce acum, la aproape două luni 
do la intrarea in vigoare a Leg!l de 
organizare șl funcționare a contro
lului obștesc, s-an efectuat — con
form statisticilor de la biroul muni
cipal F.U.S. — doar două controale 
față de cite ar fi trebuit.

Am, mers la fabrica „Partizanul" 
din localitate, unitate cu cel trial 
mulțl reprezentanți în echipele de 
control obștesc. Redăm pe scurt dis
cuția avută eu V. lancu, responsabil 
cu -activitatea de control obștesc In 
cadrul comitetului s Ltd icni de Ia a- 
ceostă Întreprindere :

— De ca nu slnt active echipele 
de control repartizate pentru unllă- 
țlle cooperație! meșteșugărești 7

— Ei, n-or fi avut oamenii timp.
— Atunci de ce-au mal fost orga

nizate aceste echipe 7
— Știți, am Impresia că nu slnt eu 

omul potrivit să răspundă la o are- 
ntenea Întrebare. De dinamizarea 

„coritepluJuUpljșteșc cred că ar; trebui 
'.'să fre ocupe consiliul local al Frontu
lui Unității Socialiste.

; — SIntcm edificați. Dv. nici măcar
n-ați citit legea 1

— 7 !

- - • - J
Recunoaștem sincer eă din cauza 

unei penibile jene n-om vrut să-1 ci
tim tovarășului V. lancu cu voce taro 

’ articolul 2 din Legea de organizare 
s! funcționare a controlului obștesc , 
in căra sa spune, mai ilmpșle ca. lu
mina zilei : „Sindicatele, organizații 
largi ale clasei muncitoare, ale ma
selor de oameni ai muncii, participi 
efectiv In cadrul Frontului IJiiltâjli 
Socialiste la ÎNTREAGA activitate 
de control obștesc".

Ne. slclla o Întrebare : dacă, totuși, 
controlul obștesc ar funcționa 7 Cu 
sprijinul organelor locale F.U.S. am 
mobilizat o echipă de controlori ob
ștești (pentru că pe teren nu nm gă
sit nici una) și am tMoțit-o prin uni- 
tățlr Nu putem reda cit da superficial 
a fost controlul efectuat doi echipă 
respceilvă. Lipsiți de cunoștințele 
strict necesare, cei trei controlori au 
fost pur și simplu la cheremul res
ponsabililor de unități care !-au 
„plimbat" așa cum au dorit Discu
țiile purtate ulterior șl cu alțl con
trolori obștești din municipiu! Bacău 
nb-au confirmat'că lipsa do instruire 
cu" noțiunile elementare din sectorul 
serviciilor publice este o deficiență 
mal generală, ceea ce, evident, .re
duce eficiența acestui control, 11 
transformă dintr-un instrument activ 
Inte-o sursă de Irosire a timpului, 
atlt pentru cel ce controlează, dt și 
pentru cel ‘ controlați» Era greu de 
realizat instruirea 7

— E adevărat, trebuie să ne facem 
autocritica, vom lua Insă tonte mă
surile de rigoare — ne-a asigurat Ion 
Pintllfe, vicepreședintele biroului 
municipal F.U.S.’

Eșalonat, echipele de control ob
ștesc puteau fi invitate in unitățiie 
de servire publică pentru a urmări, 
la fața locului, un control-model

cooperative. O asemenea formă 
rregâllre valorează cit un întreg

4

efectuat de oameni de 
din r ”

L :.deș-prc„—? ,
ciclu de lecții teoretico. Cum Insă 
nici organizațiile cooperatiste, obli
gate prin lege să facă această In
struire. și nld consiliul municipal al 
Frontului Unități!. Socialiste, căruia 
11 revine sarcina să conduci Întrea
ga activitate de control obștesc, nu 
B-au grăbit e& respecte prevederile 
legale, ia Bacău echipele de control 
obștesc devin clin ce ta ce mal pu
țin active. .

Avlrtd In vedere* Importanța contro
lului obștesc pentru activitatea sec
torului de servicii publice, sugerăm 
pe acaastă cale UCECOM-ului, 
uniunilor județene nle cooperației 
meșteșugărești, cooperativelor, pre
cum șl consiliilor locale ale Frontu
lui Unității Socialiste să analizeze 
situația actuală a controlului obștesc 
din acest sector de activitate și acolo 
undo nu s-au luni Încă măsurile ne
cesare 'să șe treacă nelntirzlat In ă-| 
pllcarea .prevederilor legii.

Mihai IONESCU

' ■ L ■ L: ■ ' ,■ L
ALBA IULIA (Corespondentul 

,JSc!nțeir, Ștefan Dlnlcă). — 
In ultima perioadă, cooperația 
meșteșugfircancă din județul 
Alba a deschis hol'unități presr 
tatoare de servicii către popu
lație. In afara unităților — au
toservire, reparații radio-lelevl- 
zoare, frlzcrie-coafură, croito
rie — deschise In noul ansam
blu i de" locuințe din municipiul. 

U Alba lulla, In. orașul Sebeș a 
fost Inaugurat vun atelier dc 
vopsilorie și tinlchlgerle auto 
cu o suprafață de GOO mp. Rea
lizări do seamă a'obținut coope- 

, rația meșteșugărească pe linia 
colaborării In producție cu uni
tățile industriale republicane, 
Îndeosebi cu Uzina mecanică 
din Cuglr. Cooperativele meș
teșugărești din Alba lulla, Cu
glr, Blaj, Teluș au devenit aat-
fel coautoare la realizarea ma
șinilor de cusut, do uz casnic 
șl a mașinilor de spălat rule, 
produse tot mal solicitate do 
către populație.

!

MlINE TRAGERE 
EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRES
In primele 6 luni ale anului 

PRONOEXPRESUL a atribuit 
1 115 011 premii din care : 55 au
toturisme, 38 premii a cile 
1C0 o©o Iei șl peste 4®0 excursii 
In străinătate.

Duminică, 3 septembrie 1ST2, 
Administrația de stat I..OTO- 
PRONOSPORT organizează o 
nouă tragere excepțională PRO- 
NOEXPRES, care vine cu o bo
gat® listă , de premii : autoturis
me „Dacia 1 300“ si „Skodn S 
IW ; excursii la Praga cu pe- 
trecerea R-vellonulul șl nume
roase premii In bani, de valoare 
fixă șl variabilă.

Participarea se face pe bilele 
de 3 Iei, 6 lei șl 15 Iei varianta.

Astăzi, 2 septembrie 1972, este 
ultima zi 'In care vă mal puteți 
procura bilete.

.1

Nucul lanseakă 
! semnalul : S.Oi

| Despre atitudinea nechibzuită a celor care taie nucii fi despre neca- 
i sitatea hiAturilor pentru extinderea plantațiilor cu ccccjfd specie deo- 
I sebil de valoroasă au m<n foit publicate materiale te ziarul nostru. 
\ Redăm conflnuful uncia din scrisorile care aduce din nou argumente

de oțel. Nucii sufe
reau, bineînțeles. A- 
cest lucru m-a revol-; 
tai. Am scos cablu
rile șl am aplicat tra
tamente pentru vin
decarea rănilor nucl- 

■ -T-rta. - , -______________________ --- lor. Toamna am re-
>’ tineri," sub 10 nnl, pecUv, direcțiile do coltat 11 tone de nuci,
ț erau smulși fără milă, drumuri nle jude- din valorificarea
Îîn perioada 1959— țelor Constanța Și r2;!L..

198a. i preocupat dc Tulcea —ou trecut la

soarta acestei specii lărgirea șoselelor, sa-

I hiil său, ing. Grigore 
l Guzu a înființat o 
J pepinieră In cadrul 
) î./t.S. Ostrov, pentru
1 producerea matcsrln- 
> luîul. sădltor necesar,

In sprijinul acclainji idei.

i Ce mă face să scriu zonul do vară Dobro-
1 ' despre ‘ nuc 7 Faptul gea este cutreierată 
l că am .văzut tălndu-se de zeci do- mii de au-

. nud plantați1 po lingă toturisme. Cu urmare
ț șosele pentru ‘a’ se " a' intensificării cir-
t face loc mașinilor, culațlel, > Ministerul
J Am văzut, ta județul Transporturilor șl Te-
l Constanța, cum nud lecomunlcațUlor — res-
[ ilherl, sub 10 ani, pectlv, direcțiile

'nle jude- din valorificarea că- 
țelor Constanțn și rora 6-au Încasat’ 

r_____ t__  _  Tulcea — au trecut la IM 700 de Iei. ,
soarta ' acestei sperii lărgirea șoselelor, sa- Socotesc că 
deosebit do valoroase, crlflctnd pomii de pe obligații eă

i avem '
Î_, ---------v ™ cultivăm

allt prin fructele, cit margtaoa lor, printre dragostea pentru nuc,1 1piim. via, (iragvsiea pentru nuc,'
și, mal ales; prin lent- care nucul ocupă pri- 6a nu admitem sacri

ficarea acestor pom! 
moderni- plantați ?! cr: r "' 

gata. Ba, mai mult,’.

' *«■*M.» .... «.«.mu . ..JLNajț-j :■

i înmulțirii nucului. La trece
I f'ÎFK'fi fin tin «in nn!n_ 'nmrw

miii loc.
Desigur, 

zarea drumurilor e o 
cerință n dezvoltării 
economici naționale. 
Dar, Înainte de a se 
’___ la executarea _ ____ ,  _____
unor astfel dc lucrări, culturi cn : vîroagele

ra'escuțl.g'
l____s®,-..»m;i! niuit,yj;
aă se it ' mituri dcJX 

1 plantare a nucului pe
tercntiiilo c<3 nu pot. 
fi bune pentru alte

virala do un an, pulc-
1 Ui erau altolți direct 
Îln pepinieră, cu so-

.1____< pe rod cu 4—5 ani plantații valoroase, cole, caro astăzi slnt'
ț mal devreme. Aceas- lor dnd e vorba do focare de dăunători,
Îtă pepinieră a produs nuc, eu aș zice că nu zonele de-a lungul 11-

zea de mii do pulețl trebuie-Bă re admită nlilor-ferate, crecum
do nuc. O parte <*'- * --------- ...

i ei au fost livrați re-
! gionalelor de drumuri
l și poduri din țară
.’ pentru a fl plantați 

de-a Jungul șoselelor.
■ Dobrogea s-a situat 

pe primul loc pe. țară, 
cu cel mal mare nu

măr de nud plantați

. UJLUl GUBiLCl UG lUUiltJj , KiUlAin UI ;

trebuie sâ se la mAsuri situate în p«rimjtrelo
-------,pentru evitarea dau- întreprinderilor agrl-" 

luri superioare, ceea nelor • aduse econo- cole de slat șl nie
ce urgenta intrarea miei prin defrișări de cooperativelor 
pe rod cu 4—5 ani ............ ' ’

agrl-

- nuc. O parte din defrișarea dealt cu 
el au lost livrați re- condiția de a se plan--

■ ta mal Intll șl do a 
se asigura prinderea 
a 2—3 nuci de fiecare 
nuc tăiat.

Orice plantă tjl are ’tații de nui

j mar uo nuca;; pionrați 
ț de-a lungul arterelor 
!de circulație prlnd- 

pale : Constanța — 
Tulcea, Constanța — 

; Hîrșova, Constanța — 
1 Ostrov, Constanța — 

Negru Vodă, Constan- ■ MEN î1''’ Sf*—— ml n fl*." A _
rezultat liziere de 
rară frumusețe. Nucii 
slnt bine dezvoltați și 
încărcațl do rod.

Datorită dezvoltă
rii turismului. In se-

ri terenurile din 
preajma satelor, azi 
năpădite de mărăcini. 
Slnt multe asemenea 
auprafețe pe care s-ar 
putea Înființa plan- \ 
tații de nuci. i

dușmanii el. Se dove- NueuI S£! af]fl |n ) 
deșso Insă .că dușma- momentul de față, In ( 

81tna^ unel ™v« . ? - Li' maritimo In pericol ’Re^ia da a se scufunda șl l 
dă semnalul ' S.O.S. < 
spre a fi salvată; Re- 1 
cepțlonlnd acest sem
nal, organele in drept, 
toți cel care prețuiesc 
acest pom au datoria 
să-1 protejeze și sfi-1 
extindă.

.---- - situația unei
maritimo In

Negrești —■ care apar
ținea de I.A.S. Cobadln 
— se afla o plantație de 
nuci cu o longevitate 

. —, do peste 00 de ani.
Mangalia. Au Foștii conducători ai 

" s o secției au transformat 
nucii in umbrar pen
tru vaci. Dar cum 7 
Au bătut In tulpinile 
nucilor piroane de 
care nu legat cabluri

I

V. BURLAN
I.A.S. Mangalia
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Mia rialii 
de mun- 
nedeter-

ză Petre florini,

Insă obllgato- 
i consecință, 

în
de capacității do cazare (cu 

Încă 2 SOO de locuri), cit ți 
creării unei puternice baze 
materiale de agrement.

lată, pe «curt, cltcva din

considerente 
Ic, plus 
deosebit

loc In cadrul 
noastre de

turtle ce se 
personalului Încadrat 
pe bază de contracte 
de! muncă pe durată 
determinată. Pentru

do
ra
de

Holelul „Teleferic" dojine aslâzi locul înlli, ea modernitate ți confort. In baza materials a stațiunii Poiana. 
Dar proieclanjii i-au pregâtit deja „concurenji* pentru anii urmâlori — alte, 10 hoteluri Foto: Gh, VlnțlU

5

1 impecabil: Vir- | 
— casierei, Silvia I 
merceolog ți Ana |I

I
I 

___ _ . i I
tai'. Dar, după prima revlrie • 
contabilă mai amănunțita, irioul g
amlnfîf a ajunt pe banca acu- 
lațUor in fafa imtanței de ju
decată, In trio au lucrat, tot in 
trio vor executa clic natul ani 
InchUoare.

La uzl pas de 
catastrofă

Intr-urm din zilele trecute, 
trenul accelerat 101 ie apropia 
de Roșiori Nord. La icuri timp 
dupd cc a i-ecut inzâ prin 
italia Ddncaia, în plină clteză, 
mecanicul locomotivei a des
coperit că Hr.la ferată este blo
cată dc un tren de marfă I Ce 
se tetlmplazc 7 Impiegatul dc 
mișcare Vr.iilc Pogmaru, din 
stația Mneasa, dăduse „cale li
beră" acceleratului fără să pri
mească, din jrartea stației ur
mătoare (lladomirefti), avizul 
de rostra a mdr/arului nr. 
13852, care plecate mai decre- 
me, dar avusese o defecțiune 
la locomotivă. O neglijență, 
care, fără prezenta da spirit a 
mecanicului de pe acceleratul 
1(H (el a reușit să JriMze la 
timp) putea să albd urmări foar
te grave. Pe care, sperăm, foru
rile de resort le vor trata ca 
atare.

Cit de tare 
ustură 
ceapa ?

Da titeva săplămlni, la coo
perativa agricolă do producție 
din comuna ClorășH (Vrancea) 
au fost recoltate 4C0 tone de 
ceapă șl alte clteva zeci de tone 
de arpagic. Conform contractu
lui Încheiat, toate urmau eă la 
drumul întreprinderii de le
gume șl fructe. Dar. cum pe 
acest drum rtaăriaeră de multă 
vreme numeroase buruieni sub 
forma ur.or practici birocra
tice, allt ceapa, dt șl ar
pagicul au rămas in grămezi 
pe cimp. Intre timp, cHn cauza 
ploilor, o parte din această can
titate n Încolțit șl s-a depreciat 
Așa sited lucrurile, acum ur
mează ca vinovății să suporte 
paguba. SS se convingă și el că, 
In astfel de cazuri, tocmai 
tund -dnd nu mal face nld doi 
bani, ceapa 

pungă l
Rubrici redoclolfi do • 
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 
«i corerponden|u „Sdnteh”

a-

uslurâ mal tare.

' i 1 ‘ , ’.îi ,■ 1 ' ■! ' - ,7’',. ți 
clarificarea aspecte- rdtale (pentru gard 
lor ridicate ne-am a- nă și idhtrzie). con

, dresat tov. Traian Ar- sited in concedii plă- 
mranu, consilier juri- tlto de 112 zile, «c a- 
dlc principal ta Ml- cordă în aceleași c©n- 
nlrtorul Mundi, care dlțil ca și pentru ea- 
a făcut următoarele lariatele cu contracte 
precizări : de muncă pe durată

— Unele din aceste nedetermlnată. în con- 
drepuiri, cum ar fi dițllle prevăzute de 
cele privind delegare® lege, salariatele 
șl detașarea, transpor- —
tul galariațllor ne- 
iocalnld, indemniza
țiile pentru mundto-

După cum ne știe, 
contractele do muncă 
pe durată determina
tă au o mal mică răs- 
plndtre. Legislația ta 
vigoare prevede că 
astfel de contracte se 
încheie, de regulă, 
pentru îndeplinirea 
unei activități 
zonlere, executarea 
unei lucrări determi
nate, suplimentarea 
sarcinilor do plan șl 
lansarea de produse ,,____ _____ ___
noi, înlocuirea unu! rp a căror zi de lu- 
salariat caro lipsește ■ cru nu poale fi nor

mată, Indemnizațiile toarcle pentru 
șl sporurile de șan- rea copiilor I 
tier, de Izolare, pen- in virată de plr.ăJi ' ■ ■ . ■' ,r i -....... ■■ - ■

temporar de la servi
ciu șl căruia unitatea 
este obligată să-l păs
treze pw.ul. Potrivit 
Legii nr. 1/1870 pri
vind organizarea și ,
disciplina muncii ta KQSpUIlS 10 IDuO" 
unitățile socialiste do , ,, ..
stat, durata acestor băNIe CltltOfiSOF 
contracte se va stabili 
de conducerile unită
ților ta raport cu ne- 
cesilățlle producției 
sau ale muncii. în
scrierea duratei In 
contractul de muncă 
închelai în formă seri
es cale-1 
rie. în 
unitățile nu pot 
cheta contracte 
muncă pe durată de
terminată pentru ac
tivități cu caracter 
permanent, deoareco 
un asemenea proce
deu ar duce la priva
rea celor In cauză do 
drepturile conferite 
personalului cu con
tracte de muncă pa 

•durată nedetermina
tă.,Clnd Insă raportu
rile do muncă conti
nuă peste termenul 
fixat, contractul pe 
durată determinată 
se consideră prelun
git pe termen ne
determinat. Persona
lul tehnico-admlnla- 
trativ șl de nîtă spe
cialitate — conform 
art 3® din H.C.M. nr. 
1M2/1972 --^Im
permanent numai dacă 
există posturi vacan
te in schemele uni
tăților.

Un grup do salariațl 
de la cooperativa „De-

tru condiții deose
bite de muncă, echi
pamentul de protec
ție șl de lucru etc se 
acordă in aceleași 
condiții ca șl pentru 
personalul cu contrac
te do muncă po durată 
ncdotermlnnta. Alte 
Sturi se acordă in 

diferențiat. Ast
fel, c mcedlnl anual 
de odihnă, a cărui 
durată se calculea
ză In raport cu vechi
mea in muncă a celor 
in cauză, -so acordă 
numai după împlini
rea unei vechimi ne
întrerupte de 11 luni 
In aceeași unitate. 
Ajutoarele pentru in
capacitate temporară 
de munci, din cauză 
do boală aau accident, 
®e acordă pe o durată 
de cel mult 93 zile lu
crătoare In cursul u- 
nui an cilendarlstlc, 
numai dacă cel in 
cauză au o vechime 
In muncă de cel puțin 
4 Iun! In ultimele 12 
luni sau de cel puțin 
10 luni In ultimii do! 
ani premergători con
cediului medical. Clnd 
lr.cipadtatea de mun
că ee‘ dațorește unu!

servirea" Ploiești, in accident de muncă, 
numele căruia semnea- accident In !.„_' 
„1 Petre florini, in- cu munca sau unei 
treabă caro slnt drop- boli profesionale, 

acordă jutoarele șe acordă pe 
toată durata Incapa
cității. Indiferent de 
vechimea in muncă. 
Ajutoarele de mater.

conlixcte de muncă 
pe durată determi
nată pot beneficia do 
pauza do alăptare ef.u 
de reducerea progra
mului de lucru. AJu- 

’ ’ insriji-
bolnav!

..
2 ani, precum șl nju-' 
tbărele de deces se a- 
cordă; numai dacă 
slnt Îndeplinite con- ' 
dițUle de vechime ce 
ee cer In cazul aju
toarelor. pentru Inca- 
pcc.tate temporară de ' 
muncă. Dacă decesul 
a avut Ioc ta urma u- 
nul accident ta mun
că, in . legătură cu 
munca sau a unei boli 
profesionale, ajutorul 
de deces ee zc orofl 
fără a Be cere înde
plinirea condițiilor de 
vechime. De alocația 
de sfat pentru copii 
beneficiază numai ca
drele: didactice anga
jate po cite un an 
școlar șl salariațl! 
instituțiilor artistice 
de spectacole (cel an
gajați pe durată de
terminată pină la do! 
an!, pentru o stagiune, 
pe o durată do 3 ani 
In cazul absolvenților 
InsrtituțHlor de Invăță- 
mlnt artistic ori pen
tru realizarea unul 
anumit spectacol sau 
turneu). De vechime* 
neîntrerupta In ace- ' 
eișl unitate, pe baza 
căreia se acordă spo
rul de salariu, benefi
ciază, rel care au lu
crat ta flecare an cel 
puțin G -uni In ace
ea?; unitate ran In 
unități diferite dacă 
au trecut la Indicația 
unul organ competent. 
Pensia de invalldil*- 

___ __ te. pensia pentru 11-. 
legătură mită de virală și aju

torul social se acordă 
in aceleași condiții ca 
și jjentru 
cj contracte 
că pp durată 
minată.

o inestimabilă avuție turistică spre o mai largă valorificare

DESPRE ZONA POIANA BRAȘOV
W;V<i

Ca volum dc Investiții 
In acest cincinal, dezvolta
rea Poienii Brașov repre
zintă — după lltorai —
cel de-nl doilea obiectiv 
al Ministerului Turismu
lui Ce considerente șl ne
cesitau au condus la sta
bilirea respectivei priori
tăți 7 îh primul rind. s-a 
pornit de la Indicația con
ducerii de partid de a se a- 
corda o mal mare ăteri- 
țte ’■ valorificării ncertei 

. Inestimabile avuții turis
tice a țării noastre — cure 
eslo muntele. In al doilea 
rind, s-a avut In vedere 
eficiența economică ridi
cată pe care șl-a dovedit-o 
în Ump stațiunea de pe 
Timpa. Circa 53—40 la 
sută din actuala capacitate 
de cazare a Poienii Brașov 
a fost . solie!tată, in ulti
mii-dof ani, de turiștii 
străini ; In privința încasă
rilor valutare ..per!n“ de 
po Tîmpa se situează, de 
asemenea, cn medie pe an.

pe primul 
unităților 
rism.

Acesta __
ordin economii 
drul natural 
frumos și agreabil ta care 
este situată, au . constituit 
criteriile pe baza cărora 
s-a hotărit elaborarea unul 
program complex de dez- 

, voltare in acest cincinal 
a Poienii Brașov la nivelul 
unor renumite stațiuni 

• montane Internaționale. Ce 
prevede programul 7 Este 
vorba — după cum ușor 
se va putea constata — dc 
cel mal complex program 
cunozeui pină acum In 
țara noastră pentru valori
ficarea frumuseților noas
tre montane. EI cuprinde, 
in linii mari, obiective 
destinate allt dezvoltării 
capacității do cazare (cu

obiectivele concrete : 10
hoiclurk de capacități mari 
șl medii, un cazlnou-club, 
o ptsdnă acoperită, un 
parc de distracții, terenuri 
pentru sporturile de varii, 
nu mal puțin de 24 plrlil 
de schi, mai multe pîrtll 
de moloschi, bob șl tram
buline pentru sărituri etc. 
Dacă mal adăugăm șl fap-, 
tul-că mljloâcelo de trans
port pe cablu, ntit de ne
cesare intr-o stațiune de 
Intensă soil ci tare, se vor 
Înmulți șl ele avem — fie 
și parțial — imaginea am
plei dezvoltări oe care o 
va cunoaște Poiana Bra
șov plnă la sftrșitul aces
tui cincinal.

Acestea ar fl, In mare,., 
liniile directoare nle pro-'' 
gramului amintit. Cum 
ne aflăm In al doilea an 
al cincinalului, ar fi nor
mal ca o parte din pro
iecte să le Inttlnim mate
rial irate pe șantier. Con
statăm insă cu surprindere 
că pină la ora actuală nu 
s-a bătut mărar un țăruș. 
De ce 7

— Lucrările pentru dez
voltarea Poienii — ne in
formează Ing. M. Grișo- 
raș, directorul tehnic al 
Centralei da turism O.N.T. ' 
Brașov — trebuiau să în
ceapă Încă din anul trecut. 
A Intlrzlat insă aprobarea 
studiului tehnlco-economic. 
De Ia 1 ianuarie 1972, a- 
cest studiu există totuși, 
și, practic, lucrările la trei 
hoteluri trebuiau să în
ceapă cel real tlrzlu In Lri- 
meștrul II. Dar, pină la ora 
actuală, nu s-n întreprins 
nimic. De ce 7 Constructo
rul — întreprinderea do 
construcții locale Brașov 
— a tergiversai te fel șl 
chip atacarea lucrărilor. 
Inybclnd ba lipsa docu
mentațiilor de execuție, ba 
n’u mal știm ce...

Față de o asemenea de
clarație, firesc șl necesar 
este să vedem ce spune și 
constructorul :

— Singurul vinovat de !n- 
tlrzlerca lucrărilor — afir
mă ins. T. Bărămuș, di
rectorul I.C.L.B. — este
beneficiarul, respectiv Mi
nisterul Turismului,

nici plnft la ora actuală nu 
ne-a asigurat documenta- 
Ua.

— ■Dar forța do muncă 
necesară o aveți ?

— Nu — de re să nu fiu 
sincer. Ne lipsesc, la ora 
actuală, circa 4(X) -de me
seriași. .

Să ascultăm, ■ mal depar- 
,Ic, opinia reprezentantului 
'ministerului.

— Constructorul poartă 
Întreaga vină pentru fap
tul că n-au fost Începute 
lucrările eșalonate in pro
gramul inițial do investiții 
— afirmă ing. A. Fulores- 
eu, director tehnic in Mi
nisterul Turismului. Pen
tru 700 do locuri — res
pectiv 3 hoteluri — a fost 
avizat S.T.E. Încă din tri
mestrul IV 1671 și s-au cre
at condiții pentru Începerea. 
lucrărilor do organizare a 
șantierului. Personal con
sider că întreprinderea de 
construcții locale nu ponte 
face față cerințelor unul 
program do dezvoltare atît 
de amplu, cure trebuie 
executat lntr-un 
scurt : n-are nici 
late șl nici experienj

O ultimă declarație 
tace 
rint

timp 
cnpacl-

«1 nici experiență.
2_____ l,lj caro

lumină in acest labl- 
de explicații :
Consider că vinovatul ■ 

real pentru tergiversarea 
lucrărilor de dezvoltare a 
Poienii Brașov — e de . 
rcre ing. Ioan Ghlrnș, dc 
In comisia economică 
comitetului județean 
partid — este chiar Minis
terul Turismului. De ce 7 
Intll. pentru că, inițial, 
n-a stabilit niște termene 
precisa de execuție : In al 
doilea rind — pentru că a 
adus modificări S.T.E. In 
concluzie, trebuie rezolva- 

cu maximum de urgență 
legate de 

care este ră

Renumite „Șura dcclor" — local cu specific — ccnîinufi 
sâ reprezinte o maro atracție pentru turiștii jtrâini

! te.
atlt problemele 
proiectare. __  . _
masă In urmă, cit șl cele 
de execuție. In ce privește 
constructorul local. Intr-a
devăr, nu poate face față 
singur volumului de inves
tit!! repartizat Poienii Bra
șov.

...Revenind, după cltcva 
zUț. In birourile Direcției 
tehnice de Investiții din 
Ministerul Turismului «în

tem lnUmplnațl cu opti
mism (!) Coa mai 'mare 
parte din lucrările de dez
voltare a Poienii Brașov a 
'ost preluată — nl se spune
— de Trustul de construc
ții „Carpațl". Intr-adevăr, 
noul constructor are o ex
periență Incontestabilă In

’ lucrările eu profil turistic.
Doar el a realizat con
stelația de stațiuni do pe 
litoral, șl pe priceperea și, 

; capacitatea sa se ponte 
conta. Numai că, singură, 
repartizarea unui nou in
structor nu aduce după sine 
rezolvarea tuturor proble
melor pe care Io ridică 
programul de dezvoltare a 
Poienii Brașov. Fondurile 
dc Investiții nu fost supli
mentate, dar stadiul e- 
labarărli documenlațlol est.® 
indiscutabil lnUrzlat. Prac
tic, noul constructor nu 
va putea Începe organiza
rea de șantier declt In 
1973 ! In aceste condiții ya. 
aven la dispoziție numai 
doi ani pentru construirea
— șl Încă eșalonat — n rel 
puțin 2 MO de locuri do 
cazare șl alte lucrări n- 
nexe. Oridt dc dotat ar fl, 
constructorul nu va putea 
asigura In Poiana Brașov
— In o altitudine do 
1020 m, deci In condiții 
naturale mal dificile — n- 
celași ritm de lucru ca pe 
litoral. In «mwcJn'.fi, se 
cer eforturi susținute din 
partea Ministerului Turis
mului pentru urgentarea 
elaborării documentației, 
caro să fie bazate pe mă
suri concrete. Imediate, 
nu pe un optimism pre
matur șl nelustlfic.it de 
măsuri suficiente și efi
ciente.

Pentru că, se știe, stolul 
a alocat fonduri de ordinul 
sulelor de milioane pen
tru dezvoltarea celor mal 
eficiente centre turistice 
ale țării. Or. recuperarea 
acestor Imense sume te 
timpul cel nul scurt În
cepe — indubitabil — nrln 
darea In funcțiune la timp 
a fiecăruia din obiectivele 
preconizate 1

nelustlfic.it
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Patrimoniul întreprinderii este constituit din: ® 7 288 HECTARE TEREN ARABIL
® 2 700 TAURINE © 14 000 PORCINE © 12000 PĂSĂRI MATCĂ © 115 TRACTOARE 
o 23 COMBINE DE RECOLTAT CEREALE PĂIOASE Șl ALTE UTILAJE NECESARE PRO
CESULUI DE PRODUCȚIE

re- 
muncll

Pentru rezultatei® bune obținute 
In mod constant In ultimii uni. pen
tru contribuția deosebită pe care 
LA.S. Roșiorii de Vede a adus-o 
In 1971 la crearea fondului control al

reșll, prin construirea unor. adă
posturi pen în; parei din fondul de

marfă de aproximativ 2S mllioineâclt 
bine pregătit, fertilizat In funcție de revine In acest an zootehnici, chel

Corbii

L<» uzina „Vulcan0 din Capitală se desfășoară in acest nn 
Importante acțiuni de diminuare a consumărilor de metal. 
In acest scop se realizează reprolectarea unor repere și 
piese, Îmbunătățirea unor tehnologii, ta special prin opti
mizarea planurilor de croire, reducerea adaosurilor de 
prelucrare șl folosirea ta maximum a deșeurilor recupe
rabile, In fotografie : execuți* operației de debitare a ta

blelor 1* care se obțin Importanta economii de metal
Foto : Gh. Vtațllă
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tențllle cănile pfimlntul de la ferma 
respectivă răspunde cel mal bine. 
De altfel, dacă In tonte fermele în
treprinderii producția planificată o 
fost depășită, aceasta se datorează " 
In bună parte și solurilor cultl- , i„_. __ ..
vata. Dar, așa cum ne spuneau a' resurselor proprii, prin adaptarea

clențe economice. „Fără proiecte sa
vante și ■investiții de milioane, ne 
spune Ing. St Bulhac, om creat un 
puternic-sector zootehnic*. Intr-ade
văr, la I.A.S. Roșiori, acest sector a 
fost organizat prin folosirea intensă

in K-ii in crearea ronauiui cenuorm 
statului, unitatea * fost distinsă eu
„Ordinul Muncii* clas» I. tulii ue ■ a r’esuri&ciiw prun ajo^ipwirca

,;An de an, ne spune ing. Ștefan fermierul de 1a Rătcasca. mecanlza- șl amennjarco unor construcții vechi,
Bulhac, directorul I.A.S.-ului, lu- tarii Marin Zamfir. Radu Zamfi- rămase de la fostele conace boier
crătorll unității noastre șl-au Înde- rescu, Marin Lazăr, creșteren pro- reții, prin construirea
plinit șl depășit sistematic sarcinile ducțiilor Ia hectar depinde de folo- posturi pentru pord din fondul de
de plan. pr!ntr-o miincă susținută sirea solurilor de înaltă productivi- consolidare. Do aceea, ta o producție
In flecare din cele 10 ferme șl In tate, Insămlnțate Intr-un pămlnt — - ■ --
cadrul fiecărui compartiment de 
producție. Roa
dele nceslel ac
tivități înseam
nă zeci de nil! 
de tone de pro
duse agro-all- 
mcnlare la ■ fon
dul central al 
statului, benefi
cii, de aproxima
tiv 15 milioana 
lei aduse econo
miei naționale 
numai in ultimii 
patru ani, prin 
rentabilizarea în
tregii activități*. 
Cuvintele ingi
nerului SL Bul
hac, pe rare 
zultatele
Iul de 20 de ani 
dedicați agricul
turii do stat 11 
situează printre 
ceL mal renumlțl 
specialiști prac
ticieni din țară, 
sintetizează e- 
fortul continuu de 
dlre ol întregului ...____ _ __ _
prinderii pentru realizarea unor pro
ducții mari, eficiente.

Din experiența valoroasă a Între
prinderii agricole din Roșiorii do 
Vede rețin atenția nivelurile Înalte 
de prodcc3e și gradul de economi
citate a muncii in sectoarele cerea
lier șl zootehnic.

Cum șl pe ce căi au fost realizați 
acești indicatori ?

„Pentru noi, ne spune tehnicianul 
Constantin Budlcă, șeful fermei Ră- 
teasen, organizarea producției și a 
muncii, folosirea rațională n pămln- 
Julul. a forței do muncă In. agrlcul- 

rtișul Nlcolae Ceauș

mal mult cheltuielile, să realizăm 
sporuri de creștere ta greutate, la 
porci șl taurine la îngrășat, peste cele 
planificate. La noi, fiecare leu chel
tuit face pul, ea să zic așa. adică tre
buie'să aducă beneficii. Cu cit u- 
duce mai mult, cu nlit mai bine. Da
că nu-i rentabil, nu-1 cheltuim*.

Prin folosirea unul valoros nucleu 
de reproducție, raționalizarea furalfl- 
rll animalelor, prin hrănirea la timp 
și îndestulătoare, In toate sectoarele 
zootehnice s-nu realizat Însemnate 
sporuri de;producție. La fermele 

Barăcea și Pere
tu,: pare dețin 
ponderea secto
rului zootehnic, 
sporul zilnic de 
greutate planifi
cat ,a fost deuăsil 
cu 15 grame la 
porci si cu 77 
grame la taurine 
la Îngrășat fără 
n fi depășite însă 
cheltuielile pla
nificate. Acest c- 
lement .— sporul 
zilnic In greutate 
— a contribuit la 
obținerea unor
producții pesta
plan, pe primele 
8 luni. In valoare

săltăreață", dar 
e caz de indignare I
Vagonul cisternă veni. Să vină cel de la 

respectiv a fost în
cărcat cu acid clor- 
hidrlc la uzinele chi
mice Urnăvenl șl 
expediat la Ișalnița. 
în stația C.F.R. Piatra 
Olt, județul Olt, Im
piegatul do mișcare de. 
serviciu a observat efl 
din vagonul nr. 
2153G07G5SS-1 curgă 
ceva™, Cum era șl fi
resc, l-a desfăcut de 
la garnitura cu rare 
sosise și a încercat să 
Intervină pentru a opri 
pierderea acidului In
tervențiile Iui șl ale 
altor salarlați nu au 
dat însă rezultate. Au 
fost chemați telefonic 

, specialiștii de la Tir- 
, nfivenl șl Ișalnița.

— Tovarăși de la
Tirnăveni. venlțl la 
Piatra Olt că vagonul 
nr.... tn care este acid 

' clorhldric, curge 1
— Noi I ? — s-au

mirat cel de la Tlrnă-

Ișalnița că slnt mal a- 
proape.

— Tovarăși do la 
Ișalnița. vcnJU la Pia
tra Olt că un vagon 
vonlt de la nmăvenl 
curge 1

—■ No! 7 Să vină cel 
rare l-au expodiaL.. 
Noi așteptăm să ne 
vină acidul clorhldric 
nici — a fost replică 
celor din Ișalnița. Ș! 
ulte-oșa s-au dus pe 
apa slmbetel (a se citi ' 
In gară la Piatra Olt) 
51 eoa litri da acid 
clorhldric, , rare™ a 
curs din vagon două 
zile și două nopți In 
șir 1 întrebarea este 
cine suportă paguba 
care se ridică la peste 
400 000 lei? O fl ru
brica noastră de „con
traste" mal........ csăltă-
roață” dar aici e ca
zul de Indignare sa
dea.

u JUUijLS, IflJ VCUUaiV 
de 5®DC®t) lei ta 
ferma Uarăeea sl 
de TOO OM la fer-, 
ma Peretu. Ceea 
ce Înseamnă mal 
mult dedt du
blul angajamen
telor luate In 

cinstea Conferinței Naționale a parti
dului șl a. celei de-a 23-a aniversări 
a proclamării Republldl Activitatea 
zoo'.ohnlștllor din cele două ferme 
— Intre cura se numără la loc de 
frunte îngrijitorii de animale Bu- 
nea Spirea, Ion Cojocaru. Ion 

> Vlnătoru. Vusite Zamfir. frații 
Alexandru șl Nfcolne Llcu. caro 
muncesc nici de 10—15 ani — a con
tribuit In mod substanțial Ia depăși
rea producțlel-marfă pe Întreprin
dere In prima Jumătate o anului cu 
produse agro-alimentare In valoare 
de aproape 5 milioane lei.

Slnt cifre șl fapte care vorbesc de 
la sine, care recomandă colectivul de 
specialiști șl lucrători ol întreprinde
rii din Roșiorii de Vede drept pro
motor al unei agriculturi Intensive, 
de mare eficiența economică. Sini ci
fre ți fapte care dezvăluie muncă șl 
gindlre. holărlrea oamenilor de alei 
de a răspunde prin fapte demne de 
urmat sarcinilor pe care partidul 
le-a trasat tuturor lucrătorilor din 
agricultura țării.

Alexandra BRAD 
Ștefan DORGOSAN

tura de stat, la rare s-a referit tova
rășul Nlcolae Ccauțescu la recenta * 
Conferință Națională, ne-au fost 
dlntotdenuna In atenție ca prlnclpăle 
dl de sporire a producției. Dar con
siderăm că so ponto mai mull°. Afir
mația tehnicianului Iș! are acoperire 
In chiar rezultatele obținute in acest
an de ferma pe care o conduce, din 
105S. La cultura griului, de exemplu, 
s-a obținut o recoltă de 4 138 kg. In 
primul rind pentru că întreaga su
prafață de 183 hn a fost lnsămln- 
țață cu grlu dlntr-un soi la

structura șl potențialul lui, dar, In 
aceeași măsură, șl de respectarea a- 
solamenlulul celui mal potrivit, de e- 
xecutaren unor lucrări de întreține
re și recoltare de înaltă calitate. 
Tot legal de culturile păloase, alți 
do! Indicatori definesc Întreprinde
rea din Roșiori ca o unitate al că
rei exemplu trebuie urmat: 0 ore/otn 
pe tona de cereale și 790 Iei cheltu
ieli pe tona'de cereale față de 852-Iei 
planificat. Reducerea cheltuielilor 1a 
tona de produs, a forței (le muncă 
la 100 hectare a fost ta primul rind 
urmarea directă a folosiri!'La întrea
ga capacitate a mijloacelor mecanice. 
Nu se poate Să nu amintim ta acest 
context hărnicia șl priceperea meca
nizatorilor din fermele Întreprinderii, 
faptul că, printre alțJj, mccjnlzalorul 
Gheorghe Leanca a recoltat in cam
pania recent încheiată, cu o combină 
„Gloria0, uneori șl ta lumina faruri
lor, peste MO tone de grlu șl orz. E 
drept acest record ține, deopotrivă, 
de calitățile omului șl ale mașinii.

Ma! presus Insă de realizările rec
torului vegetal, întreprinderea Ișl 
menține, de ani de zile, rezultatele 
sectorului de creștere șl Ingrftșare a 
animalelor la cotele unei înalte efi-

iuteQIe de producție stal Influen
țate direct .șl favorabil de rata 
scăzută a amortismentelor pe 
slrucțlL care reprezintă numai 52 mii 
Iei din totalul cheltuielilor, 
raliatele deosebita obținute' un 
de an In sectoarele șl fermele 
zootehnice, caro atlrnă greu in 
balanța econonilco-flnanclarfi n uni
tății, demonstrează că de la direc
tor șl șef de fermă șl plnă la ultimul 
îngrijitor de animale principala 
preocupare a fost Îndreptat! spre 
găsirea căilor și apllearea acelor me
tode care conduc la creșterea pro
ducției, la rentabilizarea el. Că așa 
stau lucrurile, o dovedește șl faptul 
că, față de primele 6 luni ale anului 
trecut, plnă la sfințitul lunii Iunie 
a.c., s-a obținut o producțle-marfă 
mal mare cu aproape 2 milioane lei, 
In aceleași spații.

„Peste 40 la sută din valoarea spo
rului de producție, no spune medicul 
veterinar Marin Cornea, șeful fermei 
zootehnice Barăcea. a (ost realizată pe 
seama calității superioare a produc
ției. tn același timp, atlt eu cit șl Ing. 
victor VLșan. șeful ferme! Peretu. cu 
care colaborez șl mă ajut reciproc, 
sm fost preocupați să reducem cit

'f'-.Ăjț

"4

la sporirea

tă asigură o reducere a 
consumului de metal cu

EBW

adus principala(Urmare din pag. I)

l

țele. SI, ca urmare, 
asemenea neglijențe 
se Intllnesc In mul
te- alte > cooperativa

La fiecare 1 000 lei producțîe-marfă, _______ _______
la sută. Șl această variau- circa 108 kg pe mașină,

Colectivul uzinei de uti
laj greu „Progresul- —■ 
Brăila a depășit cu 
13 MO OM lei prevederile 
planului Ea zi la produc- 
țta-marfâ, sumă aproape 
dublă față de prevederile 
angajamentului anual. 
Totodată, el a depășit 

i/'Qgajamentu! anual cu 23 
1 nblioane lei la produci la- 

marfă vlndută șl Încasată

cheltuieli mai reduse

ți eu 3 milioane lol la be
nefic!!. .

Preocuparea pentru 
creșterea eficienței Econo
mice este concretizata in 
realizarea a 7,8 milioane 
Ie! economii datorită apli
cării unor măsuri tehnl- 
M-organlzalorice eficien
ta care au contribuit la 
reducerea cheltuielilor de 
fabricație r.i 5,5 lei la 
1 000 le! p-oducție-marii.

2 milioane Iei valută, pe baza diminuării 
importului

LA UZINA DE REPARAȚII BRĂILA

ÂSIM5LAREÂ

Mașini agricole suple, cu performanțe 
superioare

Speclallștll cunoscutei 
uzina „Semănătoarea” din 

. Capitală au adus noi 
îmbunătățiri tehnologice 
unor uiltaje șl mașini a- 
grlcole. Printre cele mal 
recente realizări ce ur
mează a fi omologata se 
numără șl combina ,,Cnra* 
1 200 (variantă moderni
zată a „Gloriei* C 12) și 
două prototipuri de semă
nători superioare din 
punct, de vedere tehnic 
tipului SPC-B.

Noul tip de combină, 
„Cora”, asigură o mărire 
a coeficientului da sigu
ranță, o creștere a para
metrilor calitativi, precum 
șl o. sporire a performan
țelor in exploatare. Dato-
țl o sporire a performan
telor in exploatare. Dato
rită, soluțiilor tehnologice 
adoptate se elimină unele 
piese de schimb, se obține 
un coeficient mai scăzut

de Impurități In boabe. 
Aceste soluții eu duș tot
odată la o reducere a 
greutății nete a combinei 
cu circa 2M kg. Fiind pre
văzută cu cabină, platfor
mă de conducere șl co
menzi grupate, este păși
rii lă o supraveghere mal 
bună a mașinii In timpul 
funcționării.

Prin realizarea primei 
variante a semănătorii 
SPC-tl îmbunătățite se 
obține o mărire a vitezei 
de lucru șl se realizează 
o economie de metal, Ia 
flecare mașină, de KM) kg.

Cea de-a doua variantă 
a SPC-0 asigură o creș
tere a vitezei de lucru 
față de actuala mașină de 
serie șl duce la sporirea 
productivități! prin mări
rea numărului de secții 
de la G Ia 8. Da oseme-

La Uzina de fire și fi
bre sintetice din Iași a 
fost asimilat recent cel 
do-al 37-lea produs : firul 
tehnic special pentru 
benzi clectrolzolonta 55 
pentru Izolații la motoa
rele electrice. ’ Primele 
cantități aa șl fost livrate 
uzlsol specializata din 
Uralova. Asimilarea «ces
tul nou tip de fir tehnic, 
caro se procura plnă In 
prezent din import, adura 
anual o economie de 
2 milioane Iei valută. Tot 
in vederea unei importan-

te ecotțomll valutare, spe- 
dilișfii uzinei lucrează la 
realizarea unei i'ostâlații 
jjț-ntru obținerea foliei 
pollesterice, folosită peu- 
tru izolații la condensa-, 
mare șl mașini electrice. 
Rezistența olecteieă foarte 
mare o recomandă șl pen- 
iru alte tnirebiunțăn in 
industria do aparalaje și 
materiale electrice. Ăfit 
tehnologia, dl și Instc'a- 
lin respectivă slnt rodul 
cercetării științifice a spe
cialiștilor uzinei.

O zi pa lună — producție din metalul 
economisit

eficiență a tnlctcuitorllcr 
s-a reușit ca, de ta În
ceputul anului șl plnă a- 
cum, să se economisească 
82 tone metal, cu mult 
peste angajamentul asu
mat'. pentru 8 luni ale a- 
nulisL Din metalul econo
misi'. s-a executat un 
Important volum de piese 
do schimb și mașini agri
cole, contribuind prin a- 
ceas’ța Ia reducerea sub-

Contlnulnd Inițiativa 
„O zi pe lună vom lucra 
eu metal economisii0, co
lectivul de muncitori, in
gineri șl tehnicieni de ia 
Uzina de fabricație, repa
rații șl montaj utilaj a- 
gricol din Botoșani este 
ferm angajat In bătălia 
pentru valorificarea fie
cărui gram do metal, lrs- 
ceplnd de In proiectare și 
plnă la produsul final. 
Prin Îmbunătățirea tehno
logiilor de fabricație, re
ducerea adaosurilor de 
prelucrare jl folosirea cu'

ceasul ia rcuucerea »uu- 
stanțlnlfl a Importului de 
piese pentru tractoare și 
mașini destinate agricul
turii

SEDUCEREACHEIW1E0R
DE PRODUCȚIE

UNOR NOI PRODUSE
■ ;■ t •? . * ’1.• "V ", «Phan'S‘ta arai ’ ” ■ ■■■■

In aceste zile de susținu-17*- Irig. ,Cd’Aî®iffl’’ri GHeorgliJțfl, 
-------- cț)_ directorul uzine! — am ăai-

mllâl-o și o fabricăm șl noi 
pentru efl economia națio
nală arc nevoie maro de 
un astfel de utilaj. Ea se 
folosește po șantierele do _____ ,__ „__ ,_ „__
construcții pentru umplu- liișl timp, o pro<luclîvltate 
turl,' ta balastiere, ta exca- ...................... ~ ’
sorea de agregare f 
plotrlș," nisip) din : albiile 
marilor duri și transporta
rea lor In distanțe mari, pe . 
șantiere do hidroameliorații 
etc.“. .

— Care slnt caracteristl- 
clîc de bază alo acestui 
nou produs ? — l-am între
bat 'pe Interlocutor.

--I întreaga aparatură cu 
care: este dotată draga re- 
(ulaniă N.Z.-L2 esta da pro- 

S'1u j ’ 
r 1 it i

w-j» -
.4.0" if. 13

ia Întrecere .socialistă, 
lectivul de muncitori, Ingi
neri șl tehnicieni al Uzinei 
de reparații din Brăila 
nu precupețește nlel un 

' efort pentru asimilarea 
și proiectarea unor noi șl * 
superioare produse. Dovadă 
a afirmațiilor noastre atau 
cele 18 dispozitive do tip

■ U, pentru ridicat șl ma
nipulat prefabricatele mari 
pe șantierele de construc
ție șl, mal recent, oalinila- 
rea dragei refulanle do tio 

' N.Z.-12, cu o capacitate de
150 mc pe oră.

„Deși această 'dragă..csțe 
Un 'produs care se fabrică 
In special de către șantie
rele navale — ne spunea

d’ucțle indigenă. Toate, "cbi"11 
m'enzllq sini automate. 
Pompa de absorbție — a- 
gregat de bază al utilajului 
— este acționată de un mo
tor elecLric de mare capa
citate care asigură, ta uce-

sporltfi utilajului. Gradul 
mane

vrabilitatea ușoară," precum 
și. toate celelalte caracte
ristici' f.-u; cn noul utilaj — 
draga refulantă N.Z.-12 ~ 
să fie mult solicitat po 
șonllerelo do construcții șl 
în balastiera. Da altfel, 
primele drage fabricate au 
șl fost, livrate ix> im fi clari
lor.
N. Gr. MARÂȘAN'U 
corespondentul

3 exca-, sporita utilajului, 
(balast, ridicat ide confort.

„Sdnioii

țrji -țjf

această fabrică șl-a___ _ ___„__
..contribuție* Și In depășirea cheltu
ielilor do regle-fabricație. a chellu- 

ătro a- leîuvr generale, 0 pic.ruvriiur din uru
inrtrl-îte rebuturi tonsemnate pc ansamblul pla
n toate grupului de ixino din Arad. Un alt tul

trlvfl, au defavorizat rezultatele ft- ,!u reffio-fabrlcaUe a chei tu-
nancinrc consemnate de către, a- lcl.llOT generale, a pierderilor din 
numite uzine și centrale indi 
Realitatea arată Insă că in toate 
uzinele și centralele Industriale s-ar 
fi Inreglșlrat rezultate financiare 
pozitive dacă, atlt ta cazul fiee&rel 
comenzi șl fiecărui Iot de fabrica
ție, cit șl ta cel al întregii producții 
realizate, s-ar fi manifestat o mai 
mare preocupare pentru 'economisi
rea metalului șl reducerea costuri
lor. O dovadă elocventă : ta sema- 
irui I a.e„ soldul final nefavorabil 
de 2.B lei, la I GM lei producțle- 
marfă In industria construcțiilor do 
mașinii putea fi evitat dacă «e 
acționa mal energic pentru dimi
nuarea prețului de cost planltlcnL 
Or. po seama acestui faejor, -cheltu
ielile la 1000 lei producț!«-marfă>u, ■^Xwita?'rnP“l"mio

Blbllltățîle existente ta construcția 
de mnslnl.

La Grupul de uzine do construc
ții de vagoane din Arad, da pildă, 
la cheltuielile pentru materii prime 
șl materiale 8-a înregistrat o depă
șire de 3 mllionne lei — dintre care 
5 milioane se datorează Fabricii do 
osii șl boghiuri din Balș. De altfel.

cheltuielilor 
producție, In nereallzarea beneficii
lor planificate s-a stabilit, printr-un 
ordin al mlnîstrnluJ, un cuprinzător 
dan do acțiune. Din studierea aces- 

__ .._ _____  . jsc—OTsraw 11 program,.do lucru reiese dar : d 
exemplu: unitățile din ;adrul grupu- In vederea realizării larcinll do lef-
1..1 trebuiau tlnlre rontlnuă a producției, moto-Iul de urine de In llcțlța trebuiau .
— fn semestrul I — să realizeze la dole .clasice” nu mal dnt ruficien-
1 GOT lei produețte-marfă cheltuieli to. S-au abordat, iccl. laturi noi ale
de 801,0 Iei; In practică Insă au activității de producția din fiecare
cheliult._ 651 lol; O cauză a icestol unitate de altfel, planul de mă- 
6țări de lueniri ar consta In fabrica- suri coboară plnă la flecare centrală
rea unor lortlmente , romplexo — 
utilaj chimic șl metalurgic, echipa
ment hidromecanic — In mod 
diferit față de prevederile planu
lui. Dar chiar dacă re admite In
fluența acestei modificări de struc
tură a producției — determinată de 
cereri neprevăzuta ale beneficieri
lor — tot răralne nejustlficală o .sub
stanțială depășire, comparativ cu 

m t.:’ 
producțle-marfă, Prețul de cost o 
fost serios afectat. In unitățile Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, și dejun volum mare de 
cheltuieli neeconomlcoase, de pier- 

sderile din rebuturi, din declasări de 
produse — a căror evitare stă' no 
deplin în puterea unităților șl cen
tralelor.

Pentru a lichida neajunsurile apă-

Industrială șl uzină — prin care se 
urmărește diminuarea tot mai ac
centuată a costurilor, fără a se s- 
fecta cltuși da puțin* calitatea pro
ducției: Este vorba, printre altele, 
de realizarea unul volum suplimen- 

’ 1 producție — mal ales In aor
tele deficitare, necesare' econo-

tar de
tlmentc,- ___________ -
miei naționale — de folosirea com
pletă a mașlnilor-unelte. vlzindu-se 

tel’ eliminarea „locurilor Înguste" (se 
I a merge plnă la penalizarea celor rls-

pnnători de nereallzarea Indicilor 
de utilizare stabiliți la maslni-anelte). 
de îmbunătățirea activității sectoa
relor „calde* (corellndu-se — oe fie
care, uzină — necesarul de piese 
brut, turnate șl forjnte cu producția), 
de îmbunătățirea structurii șl mo
dernizarea producției. reannilznreă 
de către uzine a consumurilor ape-

cifice. astfel Incit sarcina de redu 
cerc- planificata să reprezinte nive
lul minimal ș.a. Trcclndu-se Io 
transpunerea • In practică a acestor 
măsuri, in unitățile grupului do uri
ne do autoturisme din Pitești s-a 
obținut o eficiență economică de 
3,2 milioane lei. In unitățile centra
lei Industriale de mașini jl motoare 
electrotehnice — de 33.3 milioane 
lei, In cele ale rentralel Industriale 
de utilaj riilmlc șl pentru rafinări! 
— de 7.5 milioane iei

Sarcinile stabilite pentru acest an 
In ceea ce privește reducerea chel
tuielilor de producție trebuie să fie 
îndeplinite, exemplar. . ESTE O CE
RINȚA A CONFERINȚEI NAȚIO
NALE A PARTIDULUI, O DIREC
ȚIE DE 3IAXIMA IMPORTANTA 
ÎN acțiunea PENTRU ÎNDEPLI
NIREA CINCINALULUI ÎNAINTE 
DE TERMEN.

De rezultatele concrete obținute In 
domeniul diminuării costurilor de 
producția, In general, șl a eelor ma
teriale, In medal, depinde ta mă
sură determinantă creșterea, in ritm 
rapid, a venitului național — pre
misă pentru dezvoltarea accelerată s 
economiei naționale, pentru ridica
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

fov, Vrancea 81 al
tele,. în juruț unor 
complexe zootehnice, 
cum sini cele pentru 
Ingrășafca taurinelor 
îl porcinelor din ju
dețul Ialomița, elnt nu 
mil, cl zeci și zeci de 
mii de tanc de gunoi 
ce so „acumulează”, a- 
jungtnd să ocupe su
prafețe însemnate de 
teren care nici măcar 
nu mal pot fi culti
vate.

...Șl dnd te gln- 
deștl că nenumărate 
unități agricole se 
pllng de Insuficiența 
îngrășămintelor chimi
co ! Recent, Ministerul 
Agriculturii, Industriei 
Alimentare șl Apelor 
n indicat aă nu so re
partizeze îngrășăminte

La cooperativele n- 
gricole Corbu de Jos 
șl Corbu de Sus, Jude- • 
ful Constanța, in fer
mele zootehnice slnt 
grămezi de gunoi 
aruncat unde vrei șl 
nu vrei. Din cauza ne
glijențelor manifesta
te -de consiliile de 
conducere ale acestor 
unități, mii de tone 
do gunoi — mijloc 
de fertilizare a p.1- 
mlntului șl de creștere 
a recoltelor — „zac"1. 
In loc să fie transpor
tate ți Introduse sub 
brazdă. „Neglijența, 
mlnca-o-ar J”''"
apunea cu 
cooperator, 
bule să spunem, corbii 
nu slnt niarl amatori 
de consumat negii- . _ ______
jență. Preferă grăun- chimice unităților care 

nu le utilizează pe 
cale organice. Este o 
măsură dl se poate 
de binevenita. Sperăm,j,,

corbii0, 
năduf un 
Or, tre-

agrhtdlausdlh jdfdcț-uP-':: '«ă,dpo drumul aplIoă-^B-i 
' Coristan’iă; fca SiJ' din riî ol, sS n-o mănin- 
județele Ialomița, II--cc-i .corbi,L , v.1

Latifundiarii nababi

ai planșetelor
Legea nr. 12. prl- stors do către orga-

vind apărarea, folo- r.eie centrale do, avl-
sirea și conservarea 
terenurilor agricole; 
cuprinde prevederi 
fereio In ceea co pri
vește scoaterea defi
nitivă sau tumporară 
a părnintului din pro
ducția agricolă vege
tală pentru realizarea i 
obiectivelor do inves
tiții sau producție. In
cit să so evite risipa 
de pămlnL în acest 
sens proiectarea, tacă 
din prima fază de 
elaborare a docu
mentațiilor tehnico, 
nre obligația să re
ducă la strictul nece- > 
sar suprafețele de 

. teren solicitate pen
tru amplasarea o- 
biectlvelor de inves
tiții. Slnt insă multe 
cazuri dnd unelo in
stitute s.au organiza
ții do proiectaro se 
pare ca suferă de 
„terofagle0, proiec
tilul, încă de po/plan
șetele lor. o adevă
rată risipă d@ pămlnt

Bunăoară, pentru 
construirea abatoru
lui din Craiova, bene
ficiar Departamen
tul Industriei Ali
mentare, proiectul de 
execuție prevedea
scoaterea definitivă

producție a lfâ 587 
do pămlnt. Pus ta

zare, (prin rcslringe- 
rea spațiilor libero 
dintre construcții și 
a suprafețelor desti
nate pentru drumuri, 
trotuare, gropi do Îm
prumut șl organizare 
de șantier), proiectul 
a clștlgat o suprafață 
de 77 MO mp eeonoml- 
elțl. Deci aproape 8 
hectare, risipite pe 
planșetă cu nonșalan
ță do latifundiar na
bab. Alt caz Pentru 
baza de producție Ti
mișoara, beneficiar 
Ministerul Construc
țiilor Industriale, pro
iectarea a solicitat 
118 1BO mp de pămint, 
suprafață care n fost 
redusă cu 38 100 mp 
prin restringerea te
renurilor destinate 
platformelor. spații
lor de depozitare și a 
spațiilor verzi care 
erau supradimensio
nate. Este adevărat, 
Ia scara planșetei, hec
tarul pare mic. Ce-ar 
fl Insă ca prolectanțll 
să fie mal atențl ta 
,j;cara milimetrică* 1 
Seu poasc nu știu 
cite tono do cereale 
se pot recolta de pe... 
ci ți va centimetri pă- 
trațl al planurilor do 
pe planșetă 1

Recunoștința

pescarilor
Se pare că peștii din 

Prahova nu vor mol 
face bale in petrol. A- 
cenată concluzia, am 
notat-o după lectura 
unei știri îmbucură
toare. în cadrul ac
țiunilor întreprinse 
pentru combaterea po
luării apelor din bazi
nul hidrografic Praho
va, pe .platforma in
dustrială Brazi au- In
trat 'ta probe tehnolo
gico, înainte de vreme, 
Instalațiile stației de 
tratare chlmlco-bioJo- 
glcă a apelor reziduale 
provenite din procese
le ■ do fabricație ale 
grupului Industrial de 
petrochimie. Stația, cu 
o capacitate de 1 ici 
mc pe oră. poate _____ _____
funcționa Ea nevoi.- șl recunoscător! con-

"ÎSă. sL-uctortfor stației de-
poluantc. Pe dud. 
oare, vor fi recunos
cători șl pescarii de 
pa malurile celorlalte 
rlurl din țară ?

la parametri i
Inalțl. adică la 2 000 
mc/oră. După cum ne 
informează Inginerul 
țef a! grupului indus
trial. Teodor Nlcolau. 
Instalațiile stației asl-

gură o înaltă purifica
re a apel, probele de 
laborator dovedind cert 
lipsa aproape In Între
gime a impurităților 
de petro! In compo
nența el. Datorită șl 
acestui țapi, peste 50 
la sută din cantitate 
poate fl reclrcutată In 
InstaloțU, ceea ce în
seamnă o mai rațio
nală folosire o apel, 
precum țl economii In 
plus lâ capitolul chel
tuieli materiale.

Cu siguranță. In n- 
flnrea acestor vesti, 
drept răsplată pentru 
hărnicia prahovenilor, 
peștii vor trage mal 
bine la nadă. Incit 
pescarii prahoveni au 
toate motivele să fie

I con-
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iția militantă 
Franyâ Zoltân

P.C.R., prin Bemnolele de alarmă 
---- .... — trase de el aici In legătură cu desti- 
examinlndu-șl nul Europei, amenințat de politica 

trusturilor șl de clemența hitlertetă. 
Paralel, Franyd ZollAn, cunoscător 
al mai multor limbi, vechi ți nto-

I —•■?, tălmăcește în maghiară sau 
în germană capodopere ale poeziei 
de pe diferite meridiane ale globu
lui si din diverse vlrslc ale umani
tății. CeJe trei volume tipărite Intre 
1038— IC®) sub titlul Pe strunele mi
leniilor stau mărturie.

E de subliniat, în acest ultim con
text, interesul aparte acordat poeziei
________ _____ v ,. _______

t

Tntreblndu-sc odată, in ceasuri 
de soliiuiline confesivă, ce anume 
prețuiește mal riiult Q exami.., 
trecutul, Franyâ Zoltân îșl răspun
dea in deplină libertate afectivă': 
„Lupta — adesea părelnic zadarnică „.
— bătălia; pentru ■ victoria dreptății deme,
sociale șl a spiritului umanitar. Bă
tălia unui biet condei, pentru id., 
mal mărețe idealuri".. Pentru pro
gres. înțeles la nivelul ‘ unei __
științe prin excelență civice. Și al 
unei perspective, prin, definiție uma
niste. La 85 de ani. împliniți recent, 
distinsul poet și publicist timișorean, 
laureat al premiului internațional 
vienez „Herder", poate aven. In re
trospectivă, . satisfacția unei Înde
lungi și consecvent» activități pu
blice caracterizate, obiectiv, prin 
militantism politic ți cultural de a- 
Iriasă ținută etică si Intelectuală. 
Exprimat prin nUtudinea sa deschi
să In fața diverselor avataruri ale, 
veacului nostru, prin adeziunea la 
cauza socialistă» prin rolul acordat 
viitorilor spirituale ca ambasadoare 
ale Înfrățirii intre popoare.

Paginile memorialistice : sau de 
vervă ziaristică ; puse acum la indc- 
mlna cititorilor romani, prin volu
mul antologic Bătălia condeiului, in 
traducerea iul Gelu Păteanu. de 
Editura Minerva, sint revelatorii pen
tru destinul acestui prestigios om 
de litere. . Ele constituie In același 
timp un omagiu adus reputatului 
scriitor. Scrierile ' cuprinse in acest 
volum configurează o personalitate 
cu profil ocdiMTător,’ prin' curajul 
opțiunii, !ntr-o cjxx:â aflată, eucce- 
siv. sub semnul vitregiilor. Tlnăr 
ofițer (fiu de:inginer) !n armata 
auslro-urioară, refuză să reprime o 
manifestație muncitorească țl, in 
consecință, alege haina civilă. După -- — -•
doi ani (1012). dăruit .publicisticii, so Coșbuc. Btaga Arghezl ș mulfi alfil 
numără printre cel mal „ Înverșunați 
adversari ni regimului reacționar al 
contelui Ștefan Tisza. In 1018-e ală
turi de revoluția proletară ungară, 
ca redactor-șe.f. ol ziarului VOrOs 
Lobogâ și ca șef al secției de lite
ratură universală de po lingă,gu
vernul revoluționar. In 1023, după 
dțiva ani de emigrație la Viena. se 
stabilește In Romania, unde îșl con
tinuă activitatea, remnreindu-se prin 
articolele sule antifasciste și 
anticapitaliste, iar intre 1034 țl 
1950. clrid redactează - “ziarul 
S Oral ojslg, aflat ^b Influența

eele

COTi-

însemnări pe marginea vo

lumului antologic „Bâtâlia 

condeiului

românești, clasice șl contemporane, 
in intenția do a reda „acel -formi
dabil oratoriu Împletit din mii de 
voci individualej do la Alecsandrl Ia 
Ion Alexnndru ; acea artistic armo
nizată frumusețe care este însăși 
unitatea liricii românești", și. prin 
intermediul echivalențelor, să trans-. 
milă „originalitatea sufletească u 
poporului român, umanismul său. 
intonațillo sale , victorioase, bognt 
orchestrate". Versiunea maghiară a 
poemelor eminesciene este exem
plară, cum exemplare sint șl cele 
realizate, tot im maghiară,- de ace
lași Franyâ Zoliăn. din opera goet- 
heană. Și nu numai ele, Aleesandrl, 

j -.’i
s-au bucurat dc privilegii similare.

Rolul de tălmăcitor poiigîot' al-liii 
Franyâ Zoltân șl. in speță, de difu
zor al culturii noastre peste hotare 
e îndeobște cunoscut. Măcar din re
ferințe. Mal puțin familiară era 
plnă dcuriăzl pentru cititorul român 
amintita activliate de publicist mi
litant, care conferă structurii uma
niste a poetului, Îndrăgostit de fru
mos. carate noi. Indiferent la care 
etapă a el ne-nm referi. De o vi
goare stilistică ieșită din comun, ar
ticolele din perioada istorică a tre
cutului Îndreptate împotriva opre-

-----  ------ | O
■ ■ : i \ . ■ ■ ■- : : '

stenii, exploatării ți războiului, 
glosele jpe marginea condiției gaze
taruluisalahor, comentariile ia . -^țjOaaj(si elCt rgțft.

... ■■ -.v.-...l....«^..-FJ®tar d0’ claia '’care
Iți întemeiază demersul pe aso-, 
dațJl, disociații, metafore și ale
gorii dintre cele mal plastice. 
Artlcole-pamflet, scrise la tempe
ratura incandescenței, alternează,- 
lh Bătălia condeiului, eu evocări 
emoționante ca acelea spicuite din 
volumul Frate dușman. E vorba da 

• secvențe inspirate de primul război 
mondial. Mal exact, do luDtele din 
Gnlițln, unde se găseau fnțâ In față 
trupe austro-ungare șl trupe rusești, 
însuflețite; la seara soldatului sim
plu, nu de Kentlmenlc belicoase, ci 
do sentimente pacifiste, vlslnd nu 
continuarea ostilităților, cl încetarea 
lor. Accentul'/ cade, aici pe aspectul 
t-ngic al situației, pe absurdul el. ;șl. 
în replică,-pe vinovăția acelor, cdn- 
ducfițort do sțate ci-e nu țin sa?ma de 
vocea șl interesele celor multi. Fi
rește, registrul stilistic o, in accjle 
evocări ale unor expertehte trăita, 
supiis uripr modulații dramatica 
Descripția, dialogul, crochlurile ca
racterologice; acțiunea' însăși slat 
chemate a rotuiijl o atmosferă spe
cifics.. Așa cum un alt registru sen
timental guvernează amintirile con
sacrate. in anii din urmă, unor 
scrlltorl-prleteni; ca Ady Endrc, . 
Hainer Marla Rilke sau Țudor Ar- 
ghezi. Totul e construit pe ideea. 
condiției creatorului, pe.raportul a- 
CTSlula cu sine și cu lumea, cu des
tinul, șl cu Istoria. De indubitabilă 
valoare documentară, glndlie ca un 
dialog cu umbre intrate . in eterni
tate, capitolele memorialistice, ose- 
raorieâ celor ce vorbesc despre Alec- 
sandrl „poetul tuturor", de „adevă
ratul PclOfl*, de Rabindranath Ta
gore — luptător social, sau de far
mecul eminescian. completează ar
monios o hartă spirituală n cărei po
licromie stă. sub razele umanismului 
militant A unul umanism p-e care 
deopotrivă tălmăcirile, publicistica 
șl acltritatcă soclal-poJitlcă ;;ropr’.:i- 
zisâ 11 reliefează ca marcă n perso
nalității lui Franyâ Zoltân -^perso
nalitate proeminentă a 'culturi! 
noastre.

® Natația predă ștafeta 

atletismului

© Surprize la săritura 

cu prăjina: record
manul european nu 
va fi in finală!

$

3

Hfenomenul < nație 
vă un pamflet:

ile pacifiste. vLsind nu 
pstllltȘțilpr, cl încetarea

© Canotorii români 
și noi, cu toții — în 
așteptarea finalelor 
de astăzi

<&.

1
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CȘ3 Aurel MARTIN

cinema
- Satul care moare 1 CENTRAL
- fi,15; 11,3»; '’13.45; 18; 18,15; 30ț39. 
a GUArețil : ' SCALA — S.rt; 11; 
J3,M; IS; 1S.R); £1, BUCUREȘTI — 
8,ÎS); si; 13.»; 1«.’ 18.X3; ZI, GRĂ
DINA FESTIVAL — 1B,«. GRA
DINA SELECT — fi
a Provincialii t PATRIA — ®,H; 
11; H.M; n,w; to,39, FAVORIT - 
9,15: llja; 13,u; MLW-iS;. to,ș», ...

' ■
? "a Mesagerul t CAPITOL- fi— St.- 

11.15; 11,43; 11; J®,W. W 1® .grădină- 
— IS.I5. . "
a Ilinecuvlntațl animalele șl co
piii s TOMTS - »,«; u; 13,15;
15,M; I», la grădină — îi
• Explozia albă l RAI IOVA —

’ 15,30 fT#;'.»,15.
a Procesul uriet stele : FESTIVAL
— 3; 11,15; 13,33; 18; 13,33; ZI, ME- 
L.OD1A — »■; 11,15; ua«;ti: i»,«;

1 33,41. EXCELSIOR — £,«; U; 13.15;
>: 13,43: U.15; M,«..
I a Directorul : DRUMUL SARU —
J 18; ÎS.
I a N'aufraglațl lrt spațiu t VICTO-

IIIA — 3,45; 11,to; 11.15; WJ3: 39,13.
I. o JlSrhațl cumsecade t BUZEȘTI

— 13,59:18.
i a Creierul t FEROVIAR — B.W: 11; 
i 13,15; 13,43; 18.15; to,43, GLORIA — 
ț 3; 11,15; 13,5-7; 1«: ia.15; s>W> MO- 
i -DERM — 18; 11,15; 13-to: 18; 13,15; 
ț 57.33. la grădină — l»,to.
t a Floarea-soarelul : DACIA — fi; 
1 11.15; 13,37; 18; 18,30; 33,45.
I a Ultimul tren din Guu Hill : LU- 
1 MINA — fi; 11,13; 13,îa; 16; 18,13;

»,».
a Mlhatl Strogoff : UNIREA — 
13^3; 18, Ia grădini - 33.13.
a Ferma din Arizona s GRIVTTA
— fi; 12,15; IS: lfi.M, FLOHEASCA
- 13,to; 13. ARTA — 15,33, la gră
dină - 1S.Î0. .
o Lua.ua — 10; 13; 14; 16, Străinii

. ?■,: ‘j ■1 . . - ■
din tren — 18,18; to.to l CINEMA
TECA (sala Union),
e Dacă e nw|J, e Belgia i AURO
RA î; 11.13; 13.13; is.«; 18, la 
gradină — 33.13.
o Fuga dupS liniște I URA — 
15,33; IE
■ Balada Iul Cable lloțut i BU- 
CEGI — 15.M; 18, la grikUnă — 
E),15. MIORIȚA - 13; llto; 15;
17 to; ta.
O Apa vie ! PACEA - 18; 18: to. 
o Program de desene animata 
neutru copil — ®,45. Robin Hood 
— 11; 13.30: lfl: 13.13; M,S3 : DOINA, 
e Farmecul ținuturilor sâlballce : 
•l'IM' :RI NOI — S.I3-M.15 In eon-

“ J" TI ntin șl Templul Soarelui țț f

18,15; S3,to_.
a Lupul negru : ,. MOȘILOR 
13,33; ,18. la grâdlna — to.iș.
e O afacere : FLACARA — 18.
18; 33.15.

"!f! ><" ti ratare.:

r

I ” ' ■
Există aid obiceiul de a-1 oșeza 

pe campionii olimpici — cei de azi 
' sau cel de Ieri; -- in fața gazetari

lor, spre a răspunde la Întrebările n- 
cestoro.: La Început treaba avea 
succes. Insă cu trecerea zilelor să
lile: pentru Interviuri i sint tot mal 
puțin populate. Păcat, atmosfera. era 

. din multe puncta de vedere .dlstrac-. 
tivi in acele camere arhipUne. N-am 
auzit in viața ruta atiten întrebări 
airinasf), unde chiar ridicole. De —- — - ----- ------- ................
pildă, II întrebi pe un înotător <Eteâ cel mal mare Înotător din tonta
nu-și propune sfi străbată... A’laii- timpurile. Spre onoarea lui, popu-
ilcui. De rl», so ride In etape, mai tarul actor a pun la punct povestea
intfl hohotesc cel ce înțeleg cn- «i n «lotrii iu;
gl'e'zn, ajtol franceza, germana, ruto, 
spaniola’ ți așa mai departe, pe 
măsură ce se traduce Întrebarea. 
Drib£ cumva sportivul este spiritual, . 
risul face calea, Întoarsă odată cu 
traducerea răspunsului." Interesantă a 
fost dlsctițla cu Johnny Welssmdller, 
care arată Încă atletic ta cel aproa
pe 70 de nnl al săi în Ump ce

măsură ce se

TELESPECTATOR 

LA OLIMPIADĂ

Rocade...

I'

CORESPONDENȚA TELEFONICA DE LA TRIMISUL NOSTRU

Țiroba de obstacole, lahilrtg, i 
box. Inxeglsvrara de la ,,KQn- 
clica. ■ ‘

18,30 Emisiune In Limba german».
17,1® Jocurile Olimpice do vară — 

U'.L Atletism — finite : pră-'" 
jlns, disc bărbați, 4M m gar
duri, IOT m bărbați, IM m fe
mei. Transmisiune directă de 
la MQnchen.

18.53 Ritm, tinerețe,'dans
13,10 1051 de seri : „Lolck țl Do

les*.
Ifi.to Telejurnal
1®,M Tcleenciclopedta
as,45 Film serial : „Mannlx- — epi

sodul „Clnd paharul ta tnm- 
tile, omului".’ '

S',to „Mtrinuî iel„.“. Dip cete nial , ,
Iubite romanțe, p . ț «'!"'■

31.53 „Tiarei — oraș erou" -jtfllrnijffițp 
documentar, producție, a stu
diourilor din II. D., Vietnam.

oar» , .. i
„Lolek țl HO-

Iffimtorn:

33,13 Telejurnal.
S3.M va invităm lâ„ „Pescăruș"
12,43 Jocurile Olimpice de vară — 

1S7L Box — tarul 3, sărituri, 
de la Platforma — femei, ci
clism — finala probei de vi
teza, Judo — categ. S3 kg. 
lmltere categ. 35,5 Kg. Trans
misiune. directa de Ia Miln- 
chen.

■?s

1;

n ajuns în finală este remarcabil, fi
nind seama că In calificări au fost 
eliminate □ serie da atlete cu re
zultau.' de peste 60 ni.

Cele două semifinale ale probei fe
minine de EOT m au avut o desfășu
rare foario interesantă. Reprezen
tanta noastră, Ileana Sllal, s-a aflat 
în aceeași semifinală cu re«>rdmena 
mondială a probei (vest-germana 
Falck). cu campioana olimpică de la 
Ciudad de Mexico (nord-americana 
Manning), cu proaspăta, recordmanii 
olimpică Svetlana Ziaseva (R. P. Ibfl- 
,garla). Atleta noastră a făcut îniȚ~JJ> 
cursă foarte bună. Ea s-a aflabxpo 
primul plan al întrecerii tot timpul, 
reușind să se califice în finală cu re
zultatul de 2-'Ol"0,ilO. Sllal a ocupat 
locul al treilea, după Falck (2'01" 
4 10) șl Zlatcva (2'01 ”7/10).

în co ne .privește, astăzi avem țl 
noi socotelile noastre. în trei ,finale 
de canotaj academic vor lupta' echi
pajele romăne de 2 f.c.. 2+1 și 4 f.c, 
Comentațqrii televiziunii vest-germa- 
ne țl specialiștii pe care ÎI consultau 
la microfoane in fața ecranului se 
arătau cu toții foarte impresionați de 

, forța canotorilor romă ni din proba 
de 4 t.c. Pe aceștia insă l-am găsit 
înireblndu-se neliniștiți dincotro... .va 
bale vlntul I Pronosticuri nu ml-au 
făcut, dor nm rămas cu Impresia că 
băieții noștri pun la cale ceva.

Valerin M1RONESCU

vorbea, se proiectau secvențe din fil
mele iui de pe vremurL înainte de a 

"deveni Tarzan, cariera sportivă a lui 
; WelssmQller fusese strălucitoare (3 

medalii .olimpice . ți vreo 25 de 
rceardurl mondiale), fapt coi' face 
po unii Bă-I considere șl astăzi d;<pi

timpurile. Spre onoarea lui, pom.- 

in ciievn cuvinte și n adus elogii lui 
Marie Spitz, declarlndu-so. convins 
că tinărul cu mustăcioară „ă la 
Fairbanks" vn cuceri totr-adcvnr 
7 medal'l de aur. De ia' ora acelui in
terviu, Spitz a șl avansat plnă In 3...

‘ Trebuie să vă spun că momentele _ - __ .„____ .____
de glorie ale natațioi, ca șl acelea rea suliței — Ruth Fuchs (R.D.G.) — 
ale gimnasticii, sini pe sflrșlte. A s-a evidențiat in anul11970, dnd a arun-
inlral in arenă marele rival, | aJlelto- cal pentru prima dotă peste 69 m
mul, in tunelul celor &9&M de.spec- (69,68 m). în acest sezon ea a făcut
tătari colldlenL: Astăzi, domnișoara" un: Impresionant salt valoric, aducind 
Heide Roseridhal domnește pesta su- recordul mondial la 63,03 m ! Succe-
fietele satului olimpic, iar entuztos- sul său de acum este considerat oh
mul localnicilor față de prima meda- ,*solut normal. Surprinzătoare este In 
lie de aur a lotului vest-german cula schimb clasarea pe locul doi a com- 
gicu da stăpiniL lotuși, am, remar
cat cu sailsfncțle, de exemplu la gim
nastică', spiritulj de obiectivitate -al 
spectatorilor, ce’ au ovaționat, minute 
ia rind pe 'tinerele eroine ale acestui 
sf>ort de grafie. Cind se desfășoară, 
firește, la nivelul clasei celei mat 
tiuite. A culir.'i favoarea Întregului 
public o fată de numai 17 ani core, 
deși nu deținu palmaresul cel mal 
aurit (pane nu din vina ei, ci a ju
riilor), loiuși, este considerată viitoa
rea stea a gimnasticii mondiale. E 
vorba de Olga Korbut. De altfel, 
extrema tinerețe este caracteristica, 
vizibilă pentru oricine, a elitei, aces
tui sport Se pare deci că gimnastica 
urmează intr-uri anume' sens calea 
naiațlel feminine. Karin Janz, ca șl 
Ludmila Turiscevn n-nu declt 20 do 
ani. Echipa campioană olimpică osci
lează intre 39 .șl 14 ani, la fel și cea 
vicecampioanfi, cu excepția Erlk&i 
Zuchold. Iar dintre fetele noastre, a 
cules apreirierea specialiștilor Anca 
Grigornș, care n-a împlinit încă 15 
ani !'Probabil, asemenea co na lat Ari 
despre perspectivele internaționale 
ale gimnasticii vor sta Ia baza recon
siderării tehnico a acestei discipline, 
șl la noi in jară.

Atletismul a intrat _______
arena olimpică, însoțit de un iritreg

....... ......... ........™, Inchela- 
, .certurile nu-tocmai spor

tive despre folosirea prăjinilor „Sky“ 
ți „Katapolf, cînd lată că sprinterii 
nord-amcriranl au șl urcat" pe scenă. ■ 
rNeglIjcnțl ei, neglijent șl antrenorul 
lor, dțiva dintre favorlțli sprintului 
au ratat calificările spre finală, din 
[ si i,J f.’.-:.......................... iâ ■ /al ;

cauză că au uitat orele de prezentare 
la start ! Degeaba protestele și cere
rile de relnscrlere, Juriul s-a arătat 
inflexibil cu Eddfe Hart țl Ray Ro
binson. Astfel, tradiționala medalie a 
sprinterilor nord-amerlcard n fost 
ștearsă de pe listă, far Valeri Bor
zov, In finala probei pe caro a cuce
rii-o cu 10,14 secunde, i-a lăsat nu
mai argintul celui de-al treilea ame
rican. Taylor.

Râmînînd In ,(sectorul* surprize
lor, este de arătat și faptul că re
cordmanul european ol probei de 
săritură cu prăjina, suedezul KJdi 
Isaksson, a ratat calificarea in finală...

Noua campioană olimpică in arunca- 
îa suliței — Ruth Fuchs (R.D.G.) — 

dnd a arun-

schimb ciasarea pe locul doi a com
patrioatei sale Jacqueline Todtcn, 
caro ți-a Îmbunătățit recordul per
sonal cu mal mult do 2.50 m. Tină-- 
ra noastră reprezentantă Eva Z3ri;o 
n avut o evoluție modestă, clasln- 
du-so pe locul 11 Totuși, făptui câ

Va sile lorga (dreapta) este t felicitat de colegul de echipâ Petre Cemfiu H - U«»>.. pentru medalia de bronz cîțtigatâ joi seara k> îupte libere

Cea mai rapida prob£ atleti
ci nit-c Oj'erit o jinald fără 
jxirlpcjll,'. in care favoritul a 
cl.fi.'pa! ctor. Tofuji, oce<uM 

‘cufid va intra ’In irtorla jocu
rilor drept o ulmhoare ex
cepție, datorită mal alei faptu
lui câ un zlnpur sprinter din o-, 
chlpa Statelor Unite s-a trezit 
la timp pentru a nu pierde tre
nul caci/icdrH Intre primit opt. 

' 'Cu"toate eforturile ■ evidcnic, 
Taplor nu l-G putut împiedica pe 
Borzoo id-ji Încununeze al trei- 
fec j*efoh de intoincibilitâte cu 
icurii olimpici» Cuecrirca mult 
rlcnlțului titlu de ciitrc un atlet 
de pi cohtincr.tul nostru mi «o 
'pare u» cucntmcnf comparabil 
cu trecerea cceplrulul tuprema- 
fiîți taflȘste din Europa in A- 
me-lcd... Nu vreau să spun prin 

. aceasta cd Spasski, s-ar putea, 
comola intructtca cu mecetul 
compatriotului tău în curia-bllt.i, 
care a durat 10 secunde ți 14 
lutiml țl pa care, precum aii 
auzit, un reffizor japonez d fil- 
piat'-o cu 49 de aparate „conco
mitent... Vreau doar ii'iub'lin(ez r 

i cd»‘și',:ln sport.-devină tot trial s 
.frecventd dtspariția ,j>unctelor 
fixe“, a cerllludinilor cvasi-zu- 
pertlilioase, mituri moderna 
spulberate de inepuizabila făn- 
tezle a uiefii. In genere, mi ta 
pore fontaitic de normal ca 
azi, la Mdnchtfri, s<l nu te câ- 
lificl în finala probei feminine 
de lulifd cu aruncări In jurul 
recordului olimpic da la Roma, 
sau să vezi cum sa cifllgă o se
rie la SOT m femei cu un timp 
care, in ttnercfea mea, era 
foarte bun pentru multe campio
nate masculine.

Șl, tatu ți, pe de aitd parte a- 
vem o imensă nevoie de certitu
dini de constaniă ; ne bucură in 
mod tainic durabilitatea unui re
cord ca acela al lui Peter Snell, 
care rezistă de 10 ani; tenaci
tatea unui campion de excepția 
ca Andrus Bâlczp, caro In uitl- 
ma zi ravine rpectaailos in 
fruntea clasamentului la probe 
celor S probe; temeinicia ace
lui artist al ringului, numit Ca- 
llstrat Cufov, care nu-ji subesti
mează aducTîarii, dar nici nu 
se lată impresionat de ei, in
diferent de cartea de vizită res
pectivă. Sini necesare, tonifiante 
prin inadji existenta lor, aceste 
stele fire cu strălucire slatomi- 
cd, gen Ileana Știai, totdeauna 
prezentă acolo unde ji atunci 
clnd cile eienlial ză fie prezen
tă — așa cum va fi, dafl-mi voie 
eă cred In astă, pe podiumul de 
premiere după finala de dumini
că seara !

furtunos In

. coț-legiu al, rezultatelor Înalte,
i deîincturcă turte. încă nu se . In 

j sera birui .certur

) ’îl®
Telefoto 1 Agerprei

Dan DEȘLIU

ALTE ȘTIRI1

SPORTIVE

'I

primului ai 8-7, 6-4, 6-2, 6-2. Spa- ( 
nlolul Manuel.Orantes l-a învins cu;

Partizan-O. FJL, 
Borac- Voj vodt na

dai! l-a preferat 
Muluri T“.

Din buletinul da ștJrl 
„Agerpres".

nen. In serie cu acesta a alergai și ron 
ghe Cefnn : locui IV,in 03'7+10 (nu

discului bărbați,

țlnă seama
11 ere

Rezultate tehnice

J

t.

(Urmare din pag. I)

iructurflri esențiale care sfi asigura 
tineretului școlar ,o pregătire cu 
adevărat multilaterală, necesară- in
tegrării rapide în procesul do pro
ducție, In viata sodnlă.

în această viziune, sarrini deose
bite stau in fața lnvățămlntulul 
nostru lncepind chiar cu noul an de 
studiu; Școala generală obligatorie 
do 16 ani, care cuprinde practic În
tregul tineret al țarii, prin clasele 
sale terminale îndeosebi, ar trebui, 
după părerea mea, să flp concepută 
ți organizată In strinsă corelație cu 
nevoile de muncitori calificați .alo 
economiei naționale ți, binoințolcs, 
cil tnvățămlntul profesional, plnă la 
limitele integrăili In acest sistem. 
Aceasta Înseamnă ca școala generală 
să dbblndească noi ‘valențe forma
tive, ajlgurind absolvenților nu nu
mai pregătirea cultural-țtllnțlflcă, 
d șl calificarea— prin interme
diul atellerulul-țcoală — in vede
rea practicării unei profesii.

In ce privește Invățâmlntul liceal, 
cred că o dală cu continuarea pro
cesului de Îmbunătățire a raportu
lui dintre liceele de speciali
tate ți cele de cultură generală, In 
favoarea celor dinții,- ar ti ne
cesar să se perfecționeze atlt unele 
cit șl cdclniie Referi ndu-n-A la li
ceul de cultură genera'll, in cure lu
crez de mulțlanl, mă gindeic câ 
pentru ca acest tip de școală să co
respundă exigențelor, construcției 
socialista șl ale dezvoltării armoni
oase a* personalității fiecărui tinăr, 
el nu se mol poate limita la struc
turile existente șt mal ales la fi
nalitatea tradițională. Pcntrn ca ti
nerii absolvenți care nu-șl continui 
studiile în învățămlntul poslUceal șl 
superior să se poată Integra rapid 
ți fără dificultăți în producție, li
ceul de cultură generală este che
mat să-și asume, sarcini precise pen
tru a asigura o dală1 cu o solidă 
pregătire științifică generală șl o 
formație profesională certă. Formu
lez această' propunere bozlndu-mfi 
și pe o experiență de mai multi nnl 
acumulată de liceul rîbsteu.,.

în liceul „Ion NecUIco" s-au in
trodus — cu caracter 'experimental 
— activități tehnlco-produeUve ale 
elevilor In ateii ere-școală adecvat

PROGRAMUL I

■ 9,03 Deschiderea emisiunii. Telex. 
J.CS Blbllcieea peruru totL
B^.3 In slujba ‘sănătății : tgtena 

mlniatâ a copilului.
f.M De vorba cu gospodinele. 

1®,03 Tcleenclelopcdle.
10.M Jocurile Olimpice de vară — 

. ÎOTL Canotaj academic — fi
nale : 4+1,"3 tării drmacl. 
ochii simplu. 3+1," 4 azi 
cîrmacl, schtf dublu, 8+1. 
Transmisiune directă de la 
MOnchen.

14,to Telejurnal.
lljsd Jocurile Olimpice de vară — 

lfiîî. Rcramasul filmat al zilei 
anterioare : handbal, falbal, 
Ur, volei, baschet, polo, con
cursul complet de călărie

programul ni
19.13 Agenda.
18,to Ansambluri rioîdorics. 
lî.to Reportaj bucureșleân.
17,3® Pagini de mare populasliate 

din muzica simfonica-contem
porană. Simfonia a Vll-a de 
fierghri Prokofiev. Inlerprc- 
saază - orchestra simfonică b 
ItadtotelovIzlunU din Bratisla
va. Wrtjor Eri Ktasi.

17,341 Film artistic : „Misiunea tine
rel Nhuhff” (Chl Nhung) — 
producție a studiourilor din 
11. n. vleteem. Regla : Ngu
yen Duc: lUnh, Dung Nnfit 
Minh, după o nuvela de Ngu
yen Sâng. în distribuUe : Al 

Kim Dung, Tran Phoung.

Agențiile Internaționale 
de presă subliniază iiIvcț 
iul tehnic ridicat care a 
caracterizat actualul tur
tea olimpic d» lupte 11- 
bere,, Se , arată-, că . luptă
torii sovietici, .'americani .....    . _
ți japonezi au dominat medicină. La J.O. de la 
acest turneu. Din nou 
sportivii sovietici a nu 
dovedit cei-mal buni, ctș- 
Uglnd- ,5, titluri. Distra 
campionii de in J.O. din 
Mexic, numai Alexnndr 
Medved (U.R.S.Ș.), sn 
mare formă, care - a evo
luat la categoria plus 160 
kg, a reușit să-și păstre
ze titlul.

De un mare succes de 
public a-au bucurat În
trecerile feminine, nl< 
com:M‘:ițfel individuale da 
gimnastică. Cita două 
medalii de aur au cuce
rit Olga Korbut ,'U.H.S.S.) 
șl Karln Jariz (TLD. Ger
mană). Este interesant de

in virală de 17 ani (1,54 
m ; 46 kg) — pârtie pă
pentru prima oară ia 
Jocurile Olimpice. Karin 
Janz ore 30 ac ani (1^4 
ni ; 47 kg) ți urmează 
cursuriia Facultății de . . . . . _ . . -
Ciudad de Mexico, n ob
ținut două medalii de ar
gint.

Medul de fotbal R.F. n 
a Germaniei — S.XJ.A. 
(7—0), programat pe sta
dionul olimpic, a, început 
cu o întlrzlere de două 
ore. La .cererea comisiei 
de organizare a compe
tiției de atletism, Fede
rația de fotbal a accep
tat această wh,îmbarc, 
deoarece la ora progra
mată inițial pe pista da 
recortan iți disputau vic
toria, în preliminarii, par- 
ticlpanfil la proba ds 
10 (MO m plat.

Olandezul Wlm Rns- 
orătat că Oiga Korbut — ka, un colos în greutate

do 115 kg,(1,69 m), a.retr- f 
ți; ia 31 de nnl să-și 'în
scrie numeJe pe lista not
ion campion! olimpic! de - 
judo (categoria grea). De 
5 ori campion al Europe! 
șl de două ori al lumii. 
Ruska s-a dovedit un 
demn urmaș al predece
sorului său, Anton Ge- 
c'dr.k.

Boxerul
Norberto 
brern a 
din echipa 
trimis la 
Conducerea „ __
argentinene.a precizat că 
Ru'fino Cabrera a încăl
cat etica sportivă, provo- 
cind scandal In gatul 
olimpic.

Numeroși comentatori 
prezenți la galele tur
neului olimpic de box 
critică comportarea unor 
oficiali, a căror compe
tență Iasă do dorit In- 
tr-un astfel de comea-

argcntlnean 
Rufino Ca
fea t exclus 
țării sale și 

Buenos Aires, 
delegației

tnriu, sa , arată că C. 
Gruescu (caieg. muscă) 
trebuia să ctțlige înainte 
do Umilă meciul cu tur
cul Sononur ți nu la 
puncte.. zVbitrul oprise 
meciul — ahandonlndu-l 
dec! pe Sononur. Spre 
surprinderea generală, 
juriul î-a ncordal decizia 
lui Grueșcu... la puncte, 
în legătură cu meciurile 
boxerilor de la cat ușoa
ră, so subliniază evoluția 
Iul Cslistrat Ctițov. în 
acest text, comcntatoru1 
agenției France Preș?., 
relevă următoarele: „Ro- 
mânul C. Cuțov, vlce- 
campion al Europei, și-a 
asigurat „fără probleme 
calificarea l'n fața cu
rajosului ugondez Mu
luri. Ne Întrebăm, totuși, 
pentru ce unul din ofi- 

pe

amenajate încă din anul școlar 
1067—1968, In timp ce abia în anul 
1970—1071 pregătirea tehnico-profe- 
rilonală a devenit pentru toata șco
lile disciplină obligatorie do lnvățfi- 
mfnt Se poate aprecia, cu deplin 
temei, că munca elevilor in atelie- 
rele-școală a determinat o îmbună
tățire substanțială n gradului lor de 
pregătire pentru viață ; s-a demon
strat practic că1 liceul de cultură 
generală poate contribui la formarea 
profesională a Unerilbr. Liceul nes- , 
tru, bunăoară, a inminnt bacalau- 
reațllor din anul 1D71 primele car
nete de conducere auto. Anul, acesta 
am fi jjulul atesta un imjrortant lot 
de absolvenți, pregătiți pentru do
meniul tehnicilor decironice de cal
cul, dar problema atestării n-a de
pășit Încă, din păcate, stadiul dis
cuțiilor. în anumite cazuri, datorită 
bunăvoinței conducerii uzinelor sau 
fabricilor care patronează școlile, 
s-au organizai, în cadrul Întreprin
derilor respective, examene pentru 
obținerea carnetului de muncitor ca
lificai de către unii dintre bacalau- 
rcați, Este, fără Îndoială, o dovadă 
convingătoare a posibilităților exis
tente șl un gest do bunăvoință, dar 
problema nu poate îl lăsată să de
pindă de bunăvoința nimănui, d ar 
trebui să-și găsească o reglementare 
jegală, oficială.

O asemenea reglementare sa Im
pune șl pentru patronarea școlilor 
de către Întreprinderi. Prin grija 
comitetului de partid nl sectorului 
8, a comitetului municipal dc par
tid, liceul rtostru este patronat de 
cea mai mare Întreprindere din 
sector, uzina do utilaj chimic „Grl- 
vlțn roșie", do centrala „Ceramica*, 
de fabrica „Precizia" si de I.D.E.B., 
beneficiind de un sprijin real In 
organizarea șl dotarea atelierelor, 
in asigurarea Mistențel tehnico șl In 
rezolvarea multiplelor probleme pe 
care 'le ridică modernizarea Invăță- 
mlntulul. Sint Insă șl destule școli
— șl presa a relatat cazuri concrete
— 'al căror „patroni" fie că n-au fost 
bine aleși, fie că nu-șl înțeleg Încă 
ptribuțllle sau «o sustrag de la În
deplinirea lor.

O cerință de bază a pregătirii teh- 
nleo-produellve a elevilor este ca 
ea să se desfășoare la nivelul Im
pus de evoluția șilințel șl tehnicii,

' ' V *’*4
evllindu-se orice discrepanțe între 
cunoștințele moderne doblmliie in 
procesul de invățămlnl, tehnologia 
avansată întilnîiă in laboratoare, in 
marile uzine și labrlci șl lelinlca 
învechită din multe așa^zdso aie- 
llere.-țcoală. Iată de ce cred că se 
Impune grabnica renunțare la optica 
învechită după care aieli<H-eJo--școa- 
lă 11 se jx>*. repartiza orice utltoje și 
Instrumente , deteriorate, înloculnd-o 
cu o viziune responsabilă,' care fă 
,___™._, ate
liere în pregătirea forței de muncă. 
Socotesc, de asemenea., că este foar
te important ca in actlvllatca prac
tică a elevilor în atellere-țcoală sau 
chiar în procesul de producție să nu 
se urmărească doar obținerea unor 
prod osc, executarea unor .repere, ci, 
în primul rind, formarea eapadiâțli 
de a minai eu așariniă mașini șl teh
nologii perfecționate, de a,forma a- 
bllități și (lfsponibilliâ|I In concor
danță cu eyqiu(la tehnicii și științei 
viitorului. "I

Pornind 'do la principiul că omui 
multilateral ; dezvoltat, iv.;> 
conștient al socialismiiiul ®1 
n&mului, presupune îmbfnarat 

ștllnțlflco-lebretlce 
specializare profe 
cepțle științifica 
tlcă despre lume, este limpede că 
orientarea școlii către o pregătire 
practică solidă ca obiectiv .educațio
nal prioritar nu poate șl nu tre
buie să ducă In nici un caz și sub 
nici o formă: la diminuarea pregăti
rii științifice/ Avem datoria să rea
lizării, lncepind chiar cu iioul an 
școlar, un sistem complex de educa
ție, prin muncă ți pentru muncă, 
bazat po însușirea unor bogate cu
noștințe teoretice, inclusiv dinpro 
bâzâie științifice‘ale tehnicii șl pro
ducției moderne. Aceasta presupune . 
atlt creșterea considerabilă a ro
lului lecției,' realizată In concepfio 
modernă, o intensificare a actlyltăJ 
(li in laboratoare și cabineto.de spe
cialitate, dt șl ridicarea po o treap
tă superioara a activității tehnlco- 
productivo desfășurată In atellerele- 
șeoaîft sau direct In unitățile econo
mice. din industrie șl agricultură, In 
cercurile lahnlco-aplicaUve sau pa 
șantierele muncii voiuntor-palrio-

constructor 
’ cornu- 

jWfcUAUiUA. ; j^t/<jz.0tapu.ut? H.iaA.iM»a ffUȘJTQa ■ ■ QT“ 
montoasft a unei temeinice pregătiri 

‘--'—"ca cu o ridicată 
ițbfesibjiolâ șl o eon- 

ntateritdi.sl-dîalec- 
este limpede că

ȘAH 

Fischer, campion mondial
REYKJAVIK 1 (Agerprcs). — Vi

neri, la Reykjavik (Islanda), a luat 
atirșlt-nicctul pentru lițlul mondial 
do șah disputat intre marii rnnețtrî 
Boris SpaAikl ,(U..R.Ș.S.) șl Robert 
Fischer (S. Li.A.). Obțlnlnri vlciorla 
eu scorul general de 12,3—6,5 punc
te, Robert Fischer a devenit cam
pion . al lumii. în partida n 21-a, 
întreruptă la mutarea -SO-a, Fischer 
avea avantaj. La reluare, Spasski' a 
cedat fără joc.

TENIS.1 Iile Năatau-o a debutat vlc- 
tori.oa ,In campionatele iDternațJannJa., 
„open" ale. S.U.A., care ie desfășoară 
po .terenurile, de la Forest Mills. In 
primul tur, l-a întrecut pe Jtilro Ve
lasco (Venezuela) cu 0-0, 6-2, 6-0. O 
partidă viu disputată a'fost-cea din
tre australienii Fred Siollc țl Roy 
Emerson, in care victoria a revenit

7-5, 8-2, 6-2 pe neo-zeeîandezul Jeff 
Simpson, iar americanul Arthur 
Ashe a, dispus cu 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 
de Ilaroon Rahim (Pakistan).

FOTBAL. Campionatul Iugoslav 
■ programat o nouă etapă. Rezul
tate înregistrate : Partizan-O. F.K., 
Beograd 1—O ; Borac-Vojvodlna 
2—0 ; Olimpia-vardar. 3—1 ; Cellk- 
Rodnlckl 3—1 ; Bor-Sloboda 0—0 ; 
Sutjcskn-Sarajuvo 1—0 ; Spartak ISu- 
botica-HsJduk 1—0 ; Zeleznlclar- 
Steaua Roșie Belgrad 1—0. Medul 
Velez-Dlnamo n fost Întrerupt fn 
minutul 68, la scorul de 0—0, din 
cauza unei furtuni.

ZIUA A VI-A

MEDALIAȚI
OLIMPICI

ATLETISM o Aruncarea suliței femei : 1. — 
Ruth Fuchs (TLD.G.) 63,£8 m — nou record olimpic; 
2. Jacqueline Todten (R.D.G.) 62,31 m ; 3. — Kaihy 
Schmidt (S.U.A.) 59JM m •100 m plai bărbați : 
1. — Valeri Borzov (U.ILSS.) WH/IOT ; 1 Robert 
Taylor (S.U.A.) I0”24/100 3. — L. Miller (Jamaica) 
10 -33 /IOT.

TIR a Pistol viteză : 1. — J. Zapedski (Polonia) 
-5Î0.-JL— nou record olimpic ; 2. — M. Falia .(Ceho- 
atovadâ) 594 p ; 3. — V. Torstn (U.R.S.S.) 593 p a 
„Mistreț alergător" : 1. — L. Jclesnlak (IJ.TlSJi.) 
569 p — nou record mondial; 2. — II. BeUingrodt 
(Columbia) 063 p ; 3. — J. Kynoch (Anglia) 562 p..

In proba .de pistol viteză. Dan luga g-a clasat pe 
tocul 12 (ăffâ p), tor I. Tripșa — 23 (362 p).

CĂLĂRIE • Cor.cnr.vul complet — Individual : 1.
— Richard Meade (Anglin) ; 2. — Aliessandro Ar- 
genton (Italia) ; 3. — Jan Jonsson (Suedia) a Con
cursul complet — echipe : L —Anglia : 2. S.U.A. ; 3. 
ILF.G.

NATAJIE a 200 m liber femei : 1. — Shane Gould
(Australia) 2'03’’56/l®F — nou record mondial și 

’olimpic-; X>— Slilrlcy Babashoff (S.U.A.) — 2'04” 
33/169 ; 3. — Keena Rolhhammer (S.U.A.) — 2’6t’’ 
92/109. • IM m liber bărbați : 1. — Rich Demoni 
(S.U.A.) — 4W’26;1(TO ; 2. — Bradford Cooper (Aus
tralia) — 4W27/1OT ; 3. — Steven Gcnier (S.U.A.)
— 4,0r*£M/10|0- • 100 m delfin femei : 1. — Slayuml 
AoM (Japonia) —■ ÎWM'IOO — nou record mondial 
fâ olimpic ; 2. — Roswiih Beier (R.D. Germană) 
l'03"61/100 ; 3. — Andrea Gyarmail (Ungaria) FOS” 
13/1CO.

H HANDBAL :' La Augsburg, Romănla-Spanîa
15—12 (6—4)'. Alte rezultate: Poionla-Dane- 

rnarca 11^8 ; R. D. Genmană-Tuidsla 21—9 ; Iu- 
goslavla-S.UJL 25—13.

H FOTBAL i U.R.S.S.—Mexic 4—1, Birmanla
Sudan 2—0, Polonia — R.D.G. 2—1,

__ . Brazllla-Românla . 3—2
(ia—10. 11—15, 15—7, 11—15, 15—12), Japonia —0VOLEL masculin ; 
(18—16. 11—15. 13—7.

ILF.G. 3—0
EP POLO PE APA : Ttomflnla-Spanln 7—4. Olanda- 
“ Bulgaria 5—2, Cuba-Aus&alta 0—5, Ungaria-Ita- 
lla 8—7, S.U.A.-R.F.G. 4—4. .
ra BASCHET. Filip! ne-Senegal 68—62. Cuba-Aus- 
■“ troliu 84—70, Îugoslavia-R-F.G. 61—50, S.U.A.-
Egipt 03—31.
m TIR : După disputarea manșei a H-a, la «keet 
“ (talere aruncate din turn), in. clasament con
duce Michael Buchhelm (R.D. Germană) cu 147 
puncte. II urmează francezul Elie Pepot, vest- 
germnnui Konrad Wlmhler șl sovieticul Ey- 
ghant Petrov — toți cu cile 146 puncte. Glcb Pln- 
tliic si L-usten Cojocaru ocupă loearilc 10 (cu 142 
puncte) șl respectiv 26 (cu 141 puncte). Ultima man
șă — astăzi. .

0BOX : Aseară, In primul său med la J.O., An- 
toniu Voslte (categ. sein l-ușoară) T-a Învins.prin 

K.O. In rundul II pe nigerianul AbayomL
ran SCRI51A : A Început turneul la floretă bărbați 
““ (echipe). în turul I, formația noastră a învins 
Canada (16—0), Libanul (9—7); dar a pierdut der
biul grupei (7—8 cu Ungnrla). Pentru ellmliuitoriile 
directe s-au calificat echipele ILF.G., Poloniei, 
Franței, Ungariei, României, Cubei, Japoplei 'șl 
U.TLS.S. Pierzlnd înaă partida cu Franța (6—0), flo
re tlșt 11 noștri au ieșit din curse pentru medalIL

H ATLETISM : în-seriile probei de 3 000 m obsta
cole,1 cel mai bun timp — nou record olimpic 

(B'24’r8.T0) — ,1-a realizat finlandezul Tapio Knnta- 
nen. în serie cu acesta a alergat și românul Ghcor- 
ghe Cefan : locul IV, In Ji'XfB'lO (nu s-a cnIIficat 
ponlru finală), e La aruncarea discului bărbați, 
in calificări cel mai bun rezultat : 04,32 m (cehoslo
vacul Ludvlk Danek).
ra YAHTING : La Klei a avut loc cea de-a patra 
~ regată. Din nou peste 20.000 de spectatori. Iată 
cișligătoril regatei : clasa „Dragon* — Paul Borowski 
(R.D. Germană) ; clasa „Star” — Ion Bruce (Cana
da) ; clasa „Solinț” — John Oakeley (Anglia) ; 
clasa „Finn" — Thomas IAindquîfft’ (Suedia) ; clasa 
„Olandezul zburător" — Gebruedcr Pajot (Franța) ; 
clasa „Tempest” — Alan Warren (Anglia). în cla
samentele generale, lideri alnt :’ „Finn" — Potapov 
(U.R.S.S.) ; „Star" — 'Petterson (Suedia) ; „Tem
pest" — Warren (Anglin) ; „Olandezul rinifător* — 
Patlisson (Anglia) ; „Soling* — Meiges (S.U.A.) j 
„Dragon
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Președintele Consiliului de Minlșirl al mlnîsirulul apărării naționale, care . m v.. .. „ .... _ . . . j faee 0 yjjjm oficial jn țara noajfi-a,
La convorbire, caro s-a desfășurat 

Intr-o atmosferă de prietenie și cor
dialitate, a luat porte general-colonel 
Ion Gheorghe, prtm-adjunct al mi
nistrului forțelor armate șl șef ai 
Marelui Stat Major. (Agerpres)

*

bleclive turistice dta Capitala șl din 
tară. 1

în cursul zilei de vineri, delegația 
militară n Republicii Democratice 
Populare a Yemenului a fost pri
mită de generalul de armată Ion 
loniță, ministrul forțelor armata ale 
Republicii Socialiste Românta.

b! Republicii Soctâltate România, Ion 
Gheorghc Maurer, a primit,'vineri ta 
amiază, delegația militară a Repu
blicii Democratice Populare a Yeme- îo^ Gheori 
nului. condusă de locotenent-colone- ; 
Iul All Ahmed Nasser Ântar, adjunct !

Continuîndu-șl vizita In țara noas
tră. delegația militară n Republicii 
Democratice Populare a Yemenului, 
condusă de locolenenl-colcnelul Aii 
Ahmcd t tinsser Aninr, adjunct al 
ministrului apărării naționale, a vi
zitat obiective economice, unități si 
instituții militare de învățămlnt, o-

Întîlnire la C.C. al P.GR.

i.

J

Tovarășul Ștefan Andrei, secretar bru al Biroului Politic, seeretar al
al Gomitetulul Central al Partidului C.C. al P.C. din Martlnica.
CX;-*un!st Român, s-a inilln!* vineri în'llnlrea s-a desfășurat Intr-o at
eu tovarășul Georges Grallnnt, mem- mosterft caldă, tovărășească.

. ..... ' , r

ri : LiscrăHI& S 
Congresului 
internațional 
de estetică
Vineri au continuat în București, 

lucrările celor șase secții ale celui 
de-al Vîl-lea Congres . Internațio
nal de estetică, fiind viu dezbătute 
rapoartele sintetice prezentate cu 
acest prilej. Problemele educației es
tetice, nlc destinelor și funcție! arte! 
contemporane, ale actualității cercetă
rilor de Istoria esteticii și artei, ale 
noilor metode și noilor criterii, ca 
și cele privind ambianta cotidiană, 
au prilejuit numeroase intervenții 
din partea a peste 60 de pariiclpanțl. 
Mult dezbătute nu fost problemele 
formării sensibilității artistice, ale 
rolului artei în fluxul schimbărilor 
sociale, ale libertății de creație, alo 
limbajului criticii și funcției sale, ale 
sferei Mletteil, dialecticii abordării 
metodologice a operei, ale interacțiu
nii omului cu ambianța «i alo impor
tanței designulttl.

în aceeași zi a arat loc o confe
rință de presă organizată de Biroul 
Comitetului național, împreună cu 
membri ai Comitetului international 
de organizare a congresului, la care 
nu participai ziariști români șl 
prezentanți ai presei străine. Cu 
cest prilej, î 
întrebări legi

*4 »
f.'j ■a •'!

/

Republicii Democrate Vietnam
ii ’ !

în ziua de 1 septembrie ttc.. Co
misia pentru agricultură ®i silvicul
tură a Morii Adunări Naționale a 
dezbătut, sub conducerea tovoriisulul 
Dumitra Collu. președintele comi
siei, raportul Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare șl Apelor 
șl rezultatele analizei efectuate de 
comisie asupra stadiului îndeplinirii 
programului de dezvoltare a com
plexelor zootehnice Intcrcoapcratirio 
și n eficienței lor economice. în 
afara membrilor comisiei, ta lucrări 
au luat parte șl nlțl dcputațl In Mb, 
ren Adunare Națională, care l.șl des
fășoară activitatea In cooperative 
agricole de producție asociate In uni
tăți intercnoperatlftie pentru crește
rea și Ingrășarea animalelor.

Au participat Ion Moldovan, ad
junct al ministrului agriculturii, in
dustriei alimentaro șl anelor. Seve- 
rinn Bereanu, vicepreședinte ol 
Băncii centru Agricultură șl Indus
trie Allmcntoră, Ion Onrlșan. 
membru In biroul permanent al

Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, reprezentanți 
al organelor agricole din unele Ju
dețe. președinți de asociații inter- 
cooperatlste și conducători de uni
tăți economice intercooperatlste cu 
profil zootehnic.

în cursul dezbaterilor s-au subli
niat ritmul susținut de dezvoltare a 
complexelor zootehnica intereoope- 
rattete. precum și rezultatele obți
nute de acestea in sporirea pro
ducției animaliere prin creșterea șl 
țngrflsarcn intensivă a animalelor. 
Deputății șl invitații s-au referit, 
totodată. In uncie neajunsuri mani
festate In activitatea de Investiții șl 
în organizarea producției în comple
xele zootehnice intcrcoorwral'stc șl 
au făcut pronuneri menite să con
tribuie In ridicarea eficienței econo
mice a acestora.

Concluziile si propunerile reieșite 
din- lucrările comisiei vor fi Înain
tate Conrillulul dc Stat

i j - f
J r.Șfț1 
raMîdST’F-

(Agcrorcs)

i

1

I

cu afacerile externe al Republicii Zair
La Invitația ministrului afacerilor 

externe, Comellu Mănescu. dl. 
Nguza Karl I Bond, membru al 
Consiliului Executiv Național, însăr
cinat cu afacerile externe ni Repu-

bllcll Zair, va face o vizită oficialii 
In Republica Socialistă România in 
perioada 4—7 septembrie 1072.

(Agerpres)

Cu prilejul vizite! pe care o Între
prinde in țara noastră, delegația 
parietalul Congresul pentru înde pen-, 
de..... Madagascarului,^ A.K.F.M. — 
a vizitat Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România, 
noile construcții sociale șl edilitare 
din orașul București, precum și sta
țiunile turistice de pe litoralul Mării 
Negre. De asemenea, oaspeții au vi
zitat Grupul industrial petrochimic

independența Madagascarului (A.K.F.M.)
Ploiești și cel de-.ii 6-lea Tirg dc 
mostre de bunuri de consum — Bucu
rești '72.

Delegația A.K.F.M; a avut întilnlr! 
la Comitetul județean Ialomița al 
P.C.R., Ib Consiliul Central al 
U.G.S.R., CC. al U.T.C., Uniunea 
Ziariștilor,, Consiliul Național al Fe
meilor, Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asta și Africa, precum 
șl la Ministerul Comerțului Exterior. 

J ‘ —r -r— ț . , j

ERA SOCIALISTA Ș 
Revista teoretica și social-politicâ ! 

a C.C. al P.C.R. :
Ținînd seama de cerințele actuale ale activității- poli- ' 
tice-ideologice, revista LUPTA DE CLASĂ se transfor- ] 
mă într-o publicație cu apariție bilunară purtînd denu- ' 

mirea ERA SOCIALISTĂ !
. . ' ’ I

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 

4 și 5 seirtembrie. în țară : Vreme 
răcoroasă, mai aJeu seara și dimi
neața, Îndeosebi In prima parte o in
tervalului. Cerul va fi variabil Se 
vor semnala ploi izolate. Vlnlul va 
sufla slab, plnă la potrivit. Toinpe-

0—16 grade tar maximele
raturile minime vor fi cuprinse intre 
0—16 grade ier maximele intre 16—26, 
local mai ridicate in a doua parte a
intervalului. Pe alocuri, dimineața, se 
va produce ceață. La București : 
Vreme rotativ frumoasă, cu cer va
riabil Vlnt • slab, pină la potrivit. 
Temperatura acrului in creștere u- 
șoară.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA 
DIN 1 SEPTEMBRIE 1S72

Fond genera] de cîțtiguri: 1 031 C®S 
lei. '

EXTRAGEREA I : 48 07 12 29 75 
0 60 17 43.

EXTRAGEREA a II-a : 87 2 
J 33 61 00.
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cest prilej, iau fost puse numeroase 
întrebări legate do semnificația con
gresului, do roiul artei în societa
tea contemporană, do problematica a- 
bordatA. Secretarul general al Comi
tetului Internațional, Jan Aler, ea șl * 
nlți membri al acestui comitet nu c- 
dus numeroase elogii esteticii româ
nești, exprimlndu-șl satisfacția că au 
avut prilejul să o cunoască îndea
proape, subliniind in mod deosebit 
faptul că dezbaterile s-au desfășurat 
la un înalt nivel științific. Intr-o 
perfectă libertate ' de opinii.

în cursul după-amiezil a avut loc 
ședința Comitetului- Internațional de 
organizare, a congresului, care a dat 
o Înaltă apreciere desfășurării lucră- 

fnulțumlt președintelui 
le Stat al Republicii So-

perfecta lîbcrtafe de opinii.
în cursul după-amiezil a avut Ioc /"•_ _____________  L-»8_ •

organizare, a congresului, care a dat 
■;C '-•
iilor și a i 
Consiliului de __ . ..
ctallste România, Nicoiae Ccaușcsm, 
pentru mesajul adresat congresului, 
ca și pentru climatul șl condițiile 
create pentru buna sa desfășurare.

■ iulțumiri ou fost n- 
■lnși timp, Comiteiu- 

pentru excepîîo- 
șl țwntru rcali-

(Ag'erpreșj

Călduroase mulțumiri au fost n- 
dresațe, în acel..,, 
lui național romfln 
halele sale eforturi 
zările sale.

I ti
Mt.l.

Cronica gfei
mi—p—m»

■ > ,:'V -.1. <.îj
Vineri, Ion Brad, vicepreședinte al 

Cojisllluiui Culturii și Educației So
cialisto, a oferit un dejun in cinstea 
Ansamblului ,.Troplcai-Fiesta“ din 
Republica Africa Centrală, care în
treprinde un turneu in țara r.oastră.

Au participat oameni de artă ei 
cultură, funcționari superiori din Mi
nisters-.! Afacerilor Externe.

A luat parte Antoln- Bnkouzu. ■ ir.- 
săreinjili cu afaceri" n.l>rtaj’R£plMn,cli’ 
Afrfch Centrală ta *■ ~'. •. _ . «VA

Atuamblul. folcloric ni Județului 
Hunedoara, alcătuit din art&il ama
tor! al căminelor -culturale din Dă-, 
blca, Bolu, Costeștl, Munceful Mare 
și altele, o plecat, vineri !n Republi
ca Populară Polonă pentru a parti
cipa la fesavalul International de 
folclor „Toporașul de aur" de la Z.a- 
kooane.

La ediția din anul (reciti, medalia 
dc nur a Festivalului dt? la Zako
pane a revenit ; ansamblului ..Flori
cică de la musita" din județul Neam’.

' . ’ ■ • , ■ . ‘ '

J

Manifestări comemorative

J. , < ' • ' s'.
Poporul vlcinamez aniversează 

astăzi un eveniment memorabil al 
Istoriei sale : ta 2 septembrie 1015, 
in Piața Ba Dinh din Hanoi, marele 
fiu al Vietnamului, Ho Și Min, 
anunța crearea Republicii Demo
crate Vietnam, primul stat al mun
citorilor șl țăranilor din sud-eslul 
Asiei. Acest eveniment a constituit 
o încununare a luptai Îndelungate 
duse de poporal vietnamez, In frun
te cu comuniștii, împotriva doml- _____ t r____ _  ,r. ____ r
nației colonialiste, începutul unei tul său sacru da a trăi intr-o pa- 
noi ere In viața patriei sale. trte Unftfi, liberă și Independentă.

Este cunoscut însă că, ta puțină Victoriile poporului vietnamez ta 
vreme, poporal vietnamez a fost > --
nevoit să ta din nou nrraa in milnl, 
pentru respingerea agresiunii colo
nialiste. Dînd dovadă de un înalt 
eroism, el a obținut o importantă 
vfctorio împotriva colonialiștilor 
francezi. Acordurile de la Geneva 
din 1034 aveau să consemneze a- 
ccnstfi victorie, recunoscind dreptul 
poporului vietnamez, al celorinlto 
popoare din Indochina, ta libertate 
și Independență.

Mobiilzlndu-șl toate forțele, toata 
energiile, poporul vietnamez a tre
cut ia reconstrucția țării, la edifi
carea bazei tehnlco-mnteriale a so- 
clallsmuiul. în accțli ani a arat loc 

, transformarea socialistă a indus
triei, sectorului meșteșugăresc șl a

il vietnamez a fost

comerțului particular, cooperativi
zarea agriculturii. Au furi obținute 
importante succese tu dezvoltarea 
culturii, Invățămlntului, ocrotirii 
sănătății, in ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncit

Perioada de construcție pașnică 
a fost insă întreruptă dc interven
ția militară a Statelor Unite ale 
AmericiL. Poporal vietnamez a tre
buit să susțină un nou și îndelun
gat război, pentru a-și apăra drep-

lupta pentru respingerea agresiu
nii demonstrează în modul cel mai 
concludent că un popor holărit 
să-și apere cu eroism, cu prețul 
oricăror sacrificii, libertatea șl dem
nitatea națională șl rare se bucură 
de solidaritatea activă a forțele- 
progresiste, a popoarelor lumii, este 
invincibil. Chiar șl In condițiile 
deosebit do grele ale luptei Împo
triva agresiunii S.U.A., in condițiile 
bombardamentelor masive ide avi
ației americane asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, poporul vietnamez 
a asigura*, continuarea operei de 
construcție socialistă, obținlnd noi 
și importante succese;

Poporul român, caro a urmărit

cu caldă simpatie lupta pentru In
dependență a poimrului vietnamez 
șl a salutat cu bucurie crearea In 
urmă cu 27 ani a R. D, Vietnam, între România șl R. D. Vietnam, 
șl-a manifestat In mod neabătut so- «i^-e partidele ți popoarele noas- 
Udarltatea activă cu lupta acestuia, ■ ----- -*-■—-■ —
neordlndu-1 sprijinul său material, 
moral șl politic — ș! pe care este 
hotărit să 1-1 acorde plnă la victoria 
finală. Așa cum cate cunoscut, Ro
mânia s-a pronunțat permanent, 
cu consecvență, pentru Încetarea 
războiului dus do S.U.A. ta Vietnam 
șl retragerea tuturor trupelor ame
ricano, pentru o soluționare poîitfcă, 
cu respectarea dreptului pbpo- 
rulul Vietnamez de a'-și hotărî ----- - ----------- -—----------------
singur destinele, de a-și organiza și de slat al celor două țări au
vla(a potrivit voinței șl intereselor contribuit la adlnciren legăturilor
cale naționale. România socialistă de prietenie frățeaacă dintre partl-
sprijlnă po deplin poziția R. D. dele și țările noastre, spre binele

' “ " celor două popoare, al luptei antlim-
pwlâliste. al cauzei socialismului, 
progresului și păcii, '

Con de-a 27-a aniversare a creA- 
rii R. D. VSotnom constituie pentru 
poporul român un fericii» prilej de 

..«KIWI~S- . • - popor vietnamez
tși exprimă speranța că tratativele un călduros salut frățesc, urarea
de la Paris vor duce în cel mal sinceră, din inima, de no! și mari
scurt timp la o soluționare politică succese In conslrucția soclnlistă, do
a conflictului. O asemenea rezolvare a obține victoria In lupta sa dreap-
ar rășpunde-ntlt intereselor legitime tă pentru idealurile libertății, in-
ale popa ralul vietnamez și aîe ce- dei>cnden’,ei, progresului și păcii.

lorlallo popoare din Indochina, cit 
și Intereselor generale ale păcii in 
lume.

tre s-au statornicit ți cunosc o 
continuă dezvoltare legături trainice 
de prietenie și colaborare. Un mo
ment de o -deosebită Importanță In 
cronica relațiilor romăno-vietname- 
ze l-a constituit vizita efectuată 
anul trecut în R. D. Vietnam de 
delegația de partid și guvernamen
tală română condusă de tovarășul 
Nicoiae, Ceaușescu, Această vizată, 
intllnlrile șl convorbirile care eu 
avut loc intre conducătorii de partid

sprijină
Vietnam jl programul 11a șapte 
puncte al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui do Sud, rare oferă o bază con
structivă M realistă pentru rezol
varea politică a problemei vletaa- _____ ___ _ ____
meze. in acest sens, opinia publică a adresa'eroiculuî popor” 
tși exprimă speranța că tratativele un călduros salut frățesc,
de ta Paris vor duce în cel mal sinceră, din inimă, de no! și mari
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Mitingul de
HANOI 1 (Agtrrpres). — După cum 

Informează agenția V.N.A., la Hanoi 
a fost organizat vineri, in cinstea ce
lei de-a 27-a aniversări a revoluției 
din august șl a ZSlri naționale, 2 
septembrie, un mare ruLtlng la rare 
au participat președintele R.D. Viet
nam, Ton Duc Thang, primul secre
tar al C.C. ai ParUdulul color ce Mtrn- 
ccsc din Vietnam, i„? Duan, preșe
dintele Comitetului Permanent al A- 
duhăril Naționale. Tnior.g Chlnh. pri
mul ministru. Fam Van Dong, și eJți 
coi'ducf.iori de partid șl dc stat.

Premierul Fam Van Dong a făcut 
o trecere în revistă n războiului de 
agresiune dus de S.U.A. impoiriva 
Vleînamultil. □ arătat că iupîa 
ponorului vietnamez a determi
nat Infrfngerilc repetate alo Im
perialismului american și nenumă
ratele -udo dificultăți, demonstrlnd 
..corectitudinea șl clarviziunea linie! 
revoluționare' politice militare și di
plomatice a Partidului celor ce Mun
cesc dlr. Vietnam, faptul că acesta a 
G... . ........L.:„
națlonaîLst, dc o voință nelnfriniă de

j ’**■'."■ r > r.-’-'-sK ■

ia Hanoi
a cuceri șl apăra independența șl su-
vernnKalcft. de un dlrz spirit comba
tiv și dc hotărire de a lupta plrta la 
victoria totală".

rentru a se pune definitiv rapă! 
„v!-etnamizărl!“ războiului ?! a se 
restabili pacea pe baza recunoașterii 
Independenței șl libertății populației 
siid-vletnnmeze, cr. și a întregului po
por vietnamez, trebuie să .se adopte 
o soluție atotcuprinzătoare, înrobind 
atit ospecîelc militare dt șl politice, 
așa cum s-a propua in .soluția in șapte 
puncte a G.R.P. al Republicii Vietna
mului de Sud. o declarat premierul 
Fam Van Dong, El e subliniat că re
zolvarea fundamentală șl stabilă a 
problemei vietnameze trebuie să a- 
firme retragerea completă a Statelor 
Unite, Încetarea oricărui amestec nl 
S.U.A. In Vietnamul de sud, a spriji
nului acordat qdmlntetrației-nțarlo- 
jtclă de ta Salgon și respectarea reala 
â dreptului la autodeterminare nl 

. ............ . . ,u populației sud-victnnmeze ș! al drep- 
dăr dovndft' dTâVcnti<T sp^ țU.® 1« Independență al întregului
naționalist, dc o voință nelnfrintă de popor vietnamez.

4
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CORESPONDENȚĂ DIN HANOI

, . . > ■

se află alei, la șească eu 8 la sută do orez do trei ori 
în acesta mo- prevederile planului de mal mare dcclt lo re

de serioase in- producție. colta precedentă.
prin caro trece Un strălucit exemplu O uriașă contribu- 

t sens il con- țle aduce 
golfului Tonkin, ințe- " Btitule, de asemenea,—in munca 
lege o dată mal mult' Ll" " ■■■ ”......
semnificația marelui puternicului

Clr.e
Hanoi, 
merite 
cercări . 
țara de pe țărmurile In acest

lege o dată mai mult

adevăr că nu poate fi 
infrînt un popor ho- 
tfirit să-și apere plnă

țărănimea 
_____ _ _________ , JB de refacere 
activitatea neobosită a a digurilor distruse de 
puternicului detașa- bombardamente. PrtH 
meat din Haitong. al sa d'.n Hanoi relafea; 

ză efi, plnă lasficșltuli 1 ■ . ■■ 5 1 .-S wr, Jdare! muncitoare viei- ’ . . - , .
nameze. A livra In lunlljullc. In provin-,

TELEGRAME
Cu ocazia Zile! naționale n R. D.

bxțerne ’. al Republici! EoclailșteJ 
România. Cornellu Măricscu. a adre-’ 
sat o telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe nl Republi
cii Democrate Vietnam, Nguyen Day 
Trinh.

♦
Cu prilejul colei de-n 37-a aniver

sări a proclamării Republici! Demo
crata Vietnam, ziua națională a po
porului vietnamez. Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste a tri
mis o telegramă de felicitare Comi
tetului Central al Frontului Patriei 
din Vietnam. De asemenea. Comite
tului Centrai al Frontului Patrie! din 
Vietnam l-a fost adresată o telegra-

mă de felicitare dJn partea Comlte- 
tulul ^național de sollg&jțpto 
lupta popbruluî vietnamez șt a; Ligii 
romftire’fde- 'prietenie cu popoarele’, 
din Ari.i".?! Africa.

Cu aceeași ocazie, au fost transmi
sa telegrame de felicitare din partea 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România. Uniunii Tineretului Comu
nist, Uniunii AsodațlUor Studenților 
din România, Consiliului Național ol 
Femeilor, Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, Societății de 
Cruce Roșie, a unor Instituții cen
trala îi unități economice către or
ganizațiile, iMtltUțlilO 
conomlcc similare din 
mocrată Vietnam.

și unitățile e- 
Rcpabllca De-

i

I
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în cadrul manifestărilor comemora
tive consacrate centenarului mo-țll 
Iui Avram Iancu, ta Blaj s-a deschis 
o expoziție de documente și publicații 
referitoare la viața șl activitatea ma
relui revoluționar. Organizată de Fi
liala județeană Alba a arhivelor sta
tului și colectivul științific al Muzeu
lui orășenesc din Blaj, expoziția 
cuprinde intre altele fotografii și 
materiale documentare, publicații din 
țară și de peste hotare despre în
ceputul șl desfășurarea revoluției de 
la 1348 din; Transilvania, planul de 
apărare a Munților Apuseni, Întocmit 
de Avram Iancu șl tribunul său JPetru 
Dolrra. memorii și rapoarte ale lui 
Avram îancu.

La Deva a ieșit, vineri de sub tipar 
o culegere; de versuri;intitulată „Cln- 
tecelo Ianculul*, dedicată comemoră
rii centenarului marții conducătorului 
luptelor revoluționare de la 1643 din 
Transilvania. Editată de centrul de 
Îndrumare a creației populare și a 
mișcări! artistice de masă din Jude
țul Hunedoara, lucrarea înmănun
chează versuri și cintece populare 
legate de numele lut Avram Iancu, 
de evenimentele revoluționare care 
au avn’ ;loc cu 124 de ani în urmă 
pa plaiurile transilvănene.

; (Agerprcn

i (Agerpros)

La Casa d@ cultură a sectorului 2 din Capitală

Avram

Adunare
Cu prilejul celei de-a 27-a anlver-

*sări a proclamării Republicii Demo
crate Vietnam, vineri a avut loc. In 
Casa de cultură o sectorului 2 din 
Capitală, o adunare festivă, organi
zată dc Comitetul municipal Bucu
roșii al P.C.R. și Comitetul național 
da solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez,

Au luat parte activiști da partid șl 
de stat și al organizațiilor obștești, 
funcționari superiori din Mlnjstcrtil 
Afacerilor Externa, numeroși oameni 
al muncii.'

Au fost prezențl, dc asemenea, 
Nguyen Dang Hnnh, ambasadorul 
II. D. Vietnam in România. Lam Van

— Dar asupra abuzurilor nu l-ațl 
atras atenția 7 Ce măsuri ați luat 7

— Știți...
Da, știm ! Știm că știați despre 

toate, dar ați tăcut, deși Imperativele 
fundamentale ale eticii șl echității 
socialiste, consemnate ta Proiectai 
dc norme elaborai de Conferința Na
țională, cer fiecărui membru de 
partid să ,1a atitudine hnUrîlă îm
potriva abuzului de putere, să nu 
tolereze minciuna, falsitatea, Ipocri
zia. Nici comitatului executiv al con
siliului popular județean nu-1 erau 
necunoscuta cele lntlmplato la direc
ția condusă do V.P. Nici de aid nu s-a 
Inițiat vreo măsură pentru a »e pune 
capăt situație! generate de compor
tările nedeînne la 
ferit.

Dnr. în cele din iu-»,,,c" 
deznodămlntu] firesc. Biroul Comi
tetului Județean de partid "Oii, con- 
stattad rt eriticile 
Valeria Popescu

caro ne-ftm re-

urmfi. s-a produs

pe care directorul 
le prezenta drept

„calomnii" sînt tadrcplățite și expri
mă, de. fapt realități, a hoiărit desii- 
luirca lui din funcție. Totodată, 
dispus ca plnă la soluționarea defini
tivă pa cale Judiciară a dosarului, to
varășa Ileana Nandru, căreia i 8-a 
desfăcut ta mod abuziv contractul de 
muncă, să fie reîncadrată ia direcția 
Județeană pentru probleme do munră 
și ocrotiri sociale.

Criticarea neajunsurilor, propune
rea de soluții pentru înlăturarea lor. 
nu este numai un drept Invlotebll. 
ci și o datorie a tuturor membrilor 
de partid, a tuturor cetățenilor țării. 
Flecare dintre no! este chemat de 
documentele Conferinței Naționale a 
partidului sâ-șl perfei^Ioneze conti
nuu munca, să contribuie cu toate 
forțele sale Ia perfecționarea rela
țiilor din colectivele dc muncă, să 
depună eforturi pentru progresul sp- 
cletății noastre. Așa ne-a Invătat 
dlnloldeauna partidul, așa ne învață 
moi ales astăzi, in climatul moral a! 
edificării unei societăți noi și unui 
OM NOU,

s-a

de t .
funcționari superiori din Ml

al muncii
Au fost prezențl, 

Nguyen Dang Hanh, an
ii. D. Vietnam ta România.___
Luu, ambasadorul Republicii Vietna
mului de aud la București, ci mem
bri nl celor două ambasade.

Adunarea a fost deschisă de Iile 
Rădulescu, membru al C.C. al P.C.R, 
secretar nl Comitetului municipal de 
partid București.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Ion Olteanu, secretar a! Co
mitetului de partid al sectorului 2. 
După ce a trecut în revistă realiză
rile obținute de oamenii munci! din 
R. D. Vietnam in opera dc recon
strucție. de dezvoltare a bazei ma
teriale a socialismutal. da întărire a 
rapacității de apărare n patriei.. In 
condițiile Impuse de războiul dez
lănțuit de imperialismul american, 
vorbitorul a arătat că poporul român 
se bucură din toată inima do succe
sele obținut® de poporul vietnamez 
po frontul muncii pașnice, ca șl In 
lupta împotriva imperialismului ame
rican.

între partidele, guvernele șl po
poarele român și vietnamez, a spus 
apoi vorbitorul,. s-au stabilit și se 
dezvoltă relații de strinsă prietenie 
și colaborare multilaterală. O «'.apă 
importantă in evoluția acestor relâ- 
ițli a constituit-o vizita delegației 
române, condusă -de tovarășul Nicoiae 
Ceâușescu, In R.D. Vietnam. Intitai- 
rile și discuțiile purtate cu acest 
prilej au constituit o puternică ma
nifestare a solidarității partidului șl 
statului'nostru cu lupta dreaptă a 
poporalul vietnamez, un factor de 

prieteniei și co- 
dlntrc Republica Socia 
linia și Republica Da- I a H Kk Ă n»

statului' nostru cu lupta dreaplă n 
poporului vletnar’"-;—- 
întărire continuă o i 
lutwrârii C„:. *
listă România .. 
mocrată Vietnam.

în raportul prezentat ta Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicoiae Ceausescu 
sublinia : „România , se, pronunță 
pentru încetarea , de îndată a războ
iului dus do Statele Unite in Viet
nam, pentru retragerea totală a tru
pelor americane, încetarea bombar
damentelor șl celorlalte acțiuni mili
tare, astfel ca poporul vietnamez și 
îelelalle popoare din Indochinn să-și 
soluționeze problemele fără nici un 
amestec din afară". ,■

Exprimlnd convingerea că legă'.u-

co-

rile de prietenie dintre Republica 
Socialistă România șl Republica De
mocrats Vietnam se vor Întări con
tinuu, spre binele popoarelor român 
și vietnamez, in interesul unității ță
rilor socialiste, al tuturor forțelor re
voluționare, in folosul păcii ș! pro
gresului, vorbitorul a adresat In în
cheiere poporului frate vietnamez 
un - călduros salut șl urarea do a 
obține noi șl Importante victorii in 
opera de construire a socialismului. 
In lupta p 
țl indepeni 
imperial isn

r.i

la capăt dreptul sacru continuare produse no- cin' Hal Hung nu fost 
la o viață lil>eră șl CCMrc economiei șl a- dislocate pentru InJ 
Independentă. nărărll și, în același tarlrea dlgurslor 1,6

S-a spus adesea — și tlmp> a ocroti uzinele, milioane mc de pâ-, 
pe - drept ,:,cuvint c„, însuiupiie ș» iubușa-.u;
arma șl mistria sint, rasul împotriva atacu 
In acești din urmă ani, ciîflI5; . aeriene Inorpi 
simboluri îngemănata ^u-.i‘ ror>rczSnift’ pent 
ale ’vjefflt în Republlca oatnci muncii — dlnio 
Democrată Vietnam, arași oraș b " 
Cu adevărat impresio- însemnătate capitală, 
nanto slnt tenacitatea, Trăind și muncind 
disciplina și spiritul de țn condițiile numeroa- 
sacriflclu de care dă bombardamente ,. rf™,n„SrurU,
dovadfi poporul vletnaj alarmelor aeriene. to«r« Si. reroturtnicțfi 
mez in îmbinarea ca- muncitorii diferitelor 
loz două sarcini fun
damentale oftate în 
fața sa — munca dirzft 
pțj frontul construcției 
socialiste șl lupta neo
bosită, plină de vite
jie, i împotriva ngrplu- 
nll Imperialista.

Nu trece zi in care 
colective de muncitori 
și țărani, ca și unități 
militare do pe inlreg „ _ 
cuprinșii! țării, să nu transportul spre locu- 
raporteze conducerii rile de destinație a 

unor cantități conside
rabile do mărfuri In
dustriale și de larg 
consum. La Înălțimea 
marilor cerințe alo mo
mentului se dovedesc a ...
fi și colecfiveleriintre- rnliliă dăruire do sine, 
prinderilor evacuate, la curățatul —«>~- 
De pildă, bombarda- zulu!, astuparea 
mentale devastatoare Icrelor produs 
ou impui ca cea mal bombe, 
maro parte a mun
citorilor uzinei IfL“

-- u.up, a ocroti uzinele, miuouim na. nu pu 
inslltațlile .șl însuși o- iar in_ ^ovincta

oano rec. -în ansamblu* 
'pftaele șapte limJ 
deștul an .au

' "'r. IS’mij 
lloane metri cubi de 
pămînt ' s

Activitatea de re
facere șl reconstrucție 
angajează practic, ta- 

talreprindcd industria-

«i'S in J - tosl prezeatbt un film 
să. asigure, in con. rcaj>zat la Halfong de n-zare, un amplu sorti- .... . « j
ment do produse, La ,o echipă do dneasti 

I'*"'——» suedezi. Orașul a su-- rindul lor, formațiuni- îerlt grave gS durerbU 
le spoctale de expedle- M distrugeri. DaaT 
re a produselor, dtad CWM pjctutfadcni 
dovadă do multă Ir.ge- !n 'tară, o atent!o deo^ 
nlozltalQ ș! curaj, au g<îbîsa esl0 acordată

re a

nlozîtale și curaj, au 
asigurat în permanență

t

opera de construire o Mciallsmului, 
In lupta pentru apărarea libertății 
șf independenței patriei, impoiriva 
Imperialismului american.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Nguyen Dong Hanh. în cei 37 da 
ani caro au trecut do la proclama
rea republicii, a spus vorbitorul, po
porul vietnamez a desfășurat victo
rios cele două mori revoluții — rcx o- 
luțla națională, democrat populară 
și revoluția socialistă -•- și a stator
nicit relații de producție socialista 
trainice, obținlnd succese Importante 
pc plan economic și soclal-cuIluraL

Rcferindu-so la războiul dus de 
S.U.A In Vietnam șl relcvlnd succe
sele- repurtata de armata și poporul 
vietnamez In lupta împotriva agre
sorului, vorbitorul a reafirmat pozi
ția R. D, Vietnam de sprijinire a Pro
gramului ta șapte puncte al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, n sub
liniat hotărirea poporului vietnamez 
de n lupta fără - preget pentru li
bertatea patriei, ■, pentru drcplurila 
sale naționale fundamentale.

în continuare, vorbitorul a spus : 
în lupta pentru cauza sa nobilă, po
porul vietnamez este ajutat șl spri
jinit dc țările social iste, de țările iu
bitoare de pace din Întreaga lume, 
împreună cu alta țări socialiste, 
partidul comunist, guvernul și po
poral frate român acordă un prețios 
sprijin moral și material luptei po
poralul vietnamez împotriva agreso
rilor americani, pentru salvarea na
țională șl edificarea socialismului. 
Folosesc acest prilej pentru a expri
ma mulțumiri sincere pentru acest 
sprijin și ajutor.

Poporul vietnamez, a spus In În
cheiere vorbitorul, iși exprimă bucu
ria 'ață de marile realizări pa care 
le-a obținut poporul frate romăn in 
opera de edificare sodollstâ a țârii 
șl le consideră ca o contribuție ac
tivă la întărirea forței sistemului so
cialist in lupta antlîmperinltată, pen
tru apărarea păcii și securității ta 
Europa și în lume. Dorim poporului 
frate român să obțină în continuare 
multa succese In edificarea României 
socialiste multilateral dezvoltate."

în încheierea adunării, cei pre
zent! au vizionat un film documen
tar, producție a studiourilor vietna
meze.

(Agerpres)

partidul comunist, guvernul șl

i; ’

șebltă este acordată 
vindecării rănilor pro
duse de atacurile a- 
Vioanelor americanei 
Populația — bărbați șl 
femei,, tineri și virst- 
nlci intr-un Impre
sionant efort general, 
muncește fără răgaz, 
zi și noapte, cu admi- 
la curățatul mole-' 

i cra- 
produse de 
repararea a 

ceea ce mal poate fi 
utilizat, reconstruirea 

ăsaai:că ora- și construirea dp o-
dalfi ajunși bleellvo. Și toate a-

cestaa — concomitent 
au re- cn veghea permanen-

gpirfj a fiice (ați u- 
nor noi atacuri ae-

Fleaire cetățean ca
pabil să țină o armă 
ih mină a devenit aid 
urt valoros combatant 
împotriva agresiunii 
imperialiste. Există ba
terii de tunuri mlnu!- 
!<: de muncitori șl 
muncitoare, slut for
mațiuni dc autoapăra
re care cooperează 
fructuos cu unitățile 
militare do rachete și 
de artilerie antiaeria
nă pentru a da o ri
postă fermă Inarhlcuț 
lui.

în aceste zile. R» D. 
Vietnam înfățișează 
hunii întregi imaginea 
unei țări .socialiste pli
ne de forță șl vitali
tate, a unul popor In
vincibil, decis să-și a- 
pere cu dlrzenie li
bertatea șl Indepen
dența, ®ă-și făurească 
un viitor, de pace, 
bunăstare si progres.

eanlitate suplimentară Emil GEOHGESCU

de partid șl de stat din 
R. D. Vietnam rezulta
te deosebite dobînâlte 
în activitatea construc
tivă și de apărare. Sini 
fapte iiustrind o fier
binte ‘dragoste da 
patrie, fapte prin care 
oamenii Vietnamului 
eroic cinstesc în aces
te zile aniversarea glo
rioasei revoluții din 
august 1945 și a ove- dtorilor uzine 
nimontulul istoric de să_ părăsească

locurile dc dis
persare, el 
luat imediat activita
tea. reallxîndu-și e- 
xemptar sarcinile de ricno. 
producție ce lo reve
neau șl aslgurind' in 
același timp Impor
tante economii de ma- 
terinlo .fi materii pri-

Rcsnarcabile succe- 
—,------------- se a dobindlt ișl ță-
trial, Q găsit uh ecau rântmea din, R. D.

la 2 septembrie al a- sul. O 
celui ași an — apariția in locu 
primului stat ai nnun- 
dtorilor șl țăranilor 
din Asta de sud-est.

„Flecare uzină — o 
unitate, de muncă mo
dei, fiecare colectiv — 
o fortăreață de luptă!" 
Această chemare, n- 
dresatâ de c.v.rc con
ducerea de partid șl de me. 
stat tuturor colective
lor din sectorul indus-

liria? In rlndurile oa- Vietnam In îndoplinl- 
menilor muncii. Prin- rea sarcinilor dc plan 
tre unitățile economice șl de livrare n unor 
care și-nu mobilizat, produse agroallmenta-

■ întregul lor potențial re către slat. în pri- de 
de muncă și luptă se mele rinduri in a- 
află Uzina < ’ ’ ’ ................. .. '
din Hanoi 
conferit 
Drapelul 
pentru re

vinglnd 
blectlve JB

ta față, efectulnd in 
condiții ireproșabile 
lucrările de Intrețlne-

' J 
funcționara a tuturor 
agregatelor, muncitorii 
șl tehnicienii uzinei au 
.izbutit recent să depă-

• ' ■ -i- ■! - -â ■

rlaș In rindurile oa- 
lenilor muncii. Prln-

. îtn a- nă
«uta' electrică ceasta privință sa si
tei, căreia l 8-a tuearii cooperativele 

nu de mult din regiunea centrală 
de onoare 

realizările ob
ținute In producție. îtt- 

greutățlle o- 
ce le stăteau

ireproșabile

re, aslgurind buna 
f . - ■
agregatelor, muncitorii 
șl tehnicienii uzinei au 
.izbutit recent să depă-

a țării și din Delta 
Fluviului Roșu. Nu
meroase provincii ale 
R.D. Vietnam au de
pășit în medie cu 3 la 
rută producția cerea
lierii planificată. Date 
Hind acesta sporuri de 
producție, țărănimea a 
putut ®â, predea sta
tului, peste angaja- „ 
montele asumate, o

Spectacol de gală
. ; . ' ' J
Vineri seara, la cinematograful 

„Capitol" din Capitală, a avut loc, 
sub auspiciile CcmsBfuluI Culturii ți 
Educației Socialiste șl Centralei 
„Românta-Film", un spectacol de 
gală cu producția cinematografică 
vfetnomeză „Salul meu, patria mea", 
organizat cu prilejul celei de-a 
XXVH-a aniversări a Zilei naționa
le a Republicii Democrato Vietnam.

Filmul este consacrat luptei eroice 
a poporului vietnamez pentru elibe
rarea patriei, pentru coMtruirea so- 
dalLsmulul în această țară.

La spectacol au participat Dumi
tru Ghișe, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialiste. 
Petru Burtacu, adjunct al ministrului

afacerilor externe, Aler.": Costlcă, 
vicepreședinte ol I.R.R.C.S.. repre
zentanți ai unor Instituții centralei 
personalități ale vieții culturnl-șUln- 
țlfîce din Capitală, un numeros pu
blic. t

Au fost prezchți Nguyen Dana 
ITnnh. ambasadorul R.D. Vietnam, si 
Latn Van Luu. ambasadorul Repu
blicii Vietnamului do sud ta Bucu
rești, membri ai celor două amba
sade.

In sală se aflau, dc asemenea.' șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredl- ' 
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agcrpres)
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MOSCOVA

FORȚELE PATR8OTICE 
ÎN CONTINUĂ OFENSIVĂ

VIETNAMUL DE SUD 1 (Ager- 
pres). — Forțele patriotice din Viet
namul de sud au obligat inamicul 
să se retragă dintr-o poziție strate
gică din zona localității Que Song, 
Izoltnd un efectiv de peste Wă de 
militari inamici anunță agenția 
United Press Internațional Unitățile 
do. genlștl șl pușcași ale forțelor pa
triotice și-au Intensificat, de aseme
nea, atacurile in zona șoselei nr. 1 
din Vietnamul dc sud, desfășurind 
patru operațiuni, pe o porțiune de 
2-10 km a acestei căi de comunicație", 
Intre localitățile Da Năng și tjiil 
Nbon. Un atac de mari proporții ă 
fost îndreptat de patrloțl asupra ca-

■1 ■ ( ■ '

pltalei districtuale /fam Quan, aflata 
Ia 90 km nord de Qui Nhon.

Agenția dc presă „Eliberarea" 
transmite că forțele armate patrio
tice din Vietnamul, do sud au scos 
din luptă In cursul lunii august peste 
33 000 de militari inamici, extlnztnd 
pe mal departe zonele eliberate. De 
asemenea, forțele patriotice au dobo- 
rit sau au distrus la sol. In aceeași 
perioadă. 230 dc avioane de diferite 
tipuri, au capturat 'fCO vehicule mili
tare și 100 piese de artilerie grea, au 
scufundat 20 de nave militare ale 
Inamicului ți au provocat incendie
rea a 20 de mari depozite de muniții, 
ale trupelor salgoneze.

K.F. Katușev a primit 
pe ambasadorul 

României
MOSCOVA 1. — Corespondență de 

la S. Po-dină : La 1 șoplembrle, Gheor- 
Hhe Badrus, ambasadorul României 
In Uniunea Sovlellcă, a fost 
primit, la cererea-sâ, de către K. F. 
Katușev, secretar ăl C.C. al P.C.U.S. 
Cu Eccsl prilej a avut loc o convor
bire, caro s-n desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

Formarea

noului guvern 

al Finlandei

E. Honecker despre perspectiva 
: ii b 

dezvoltării relațiilor 
dintre R.D.G. și R. F. G

BERLIN 1 (Agerpres). — Erich 
Honecker, prim-secrelar al C.C. al 
P.S.U.G.'; n primit pe președinții 
partidelor politico <Un( R.D. Germa
nă, cu care a discutat* probleme ac
tuale ale politicii i interne șl ale si
tuației internaționale, informează 
agenția A.D.N.

Referindu-se ln problema relațiilor 
dintre cele două state germane, Erich 
Honecker a subliniat că nr fi In in
teresul destinderii în Europa și al 
stabilirii da.- raporturi; normale, de 
bunăvetȘnătaîe intre țările continen
tului, dacă guvernul H. F. a Germa
niei. ar merge Înainte in. continuare 
pe calea ihsîaurarli unor relații n?a 
cum se obișnuiește intre două state 
independente, suverane șl egale in 
drepturi. Din partea . guvernului 
R.D.G., a.subllqlat ei. au fost create 
toate premisele . pehlrii aceasta. De 
asemenea, priin'rca It.D.G. șl ILF.G. 
in O.N.U. ar InRuența pozitiv asupra

•i

!*

situației din Europa, precum șl asu
pra normalizării ln continuare a ra
porturilor dintre celo două state ger
mane.

★
Intr-un interviu acordat unul co

respondent al postului de televiziune 
ves'.-german A.ILD., Michael Kohl, 
secretar de stat ln Consiliul de Mi
ni:șiri al Ii. D. .Germane, a declarat 
că ILD.G. aspiră spre realizarea unui 
tratat care să creeze o bază solidă 

,și de lungă ■ durată pentru relațiile 
dintre RJD.G. șl R.F.G.

Reprezentantul ILD.G. a precizat că 
relațiile normale dintre state " inde
pendente , unul de celălalt presupun- 
schimbu! de ambasadori — așa cum 
se obișnuiește ih general ln.relațiile 
internaționale șl cum se prevede in 
Convenția de la Vlena EI a "atras, 
totodată, atenția că nu poate fl vorba 
de relații speciale de nici un fel Intre 
ILD.G. și R.F.G.

ROMANO-BULGARE
Comitetului de Stat ni Planificării 
al R. P. Bulgaria.

Au fost discutate probleme actua
le privind dezvoltarea In continuare 
n colaborării economice romăno- 
bulgare, ‘ legate de Jhlllnlrca recentă 
dintre tovarășii Nieolae Ceausescu 
și Todor Jlvkov.

La convorbiri, desfășurate lntr-o 
ntmosîeră caldă, prietenească, n fost 
prezent ambasadorul României la 
Sofia, N. Blejan.

S ’ -

SOFIA 1 (Agerpres). — Cu prile
jul prezenței cale In R. P. Bulgaria, 
la 1 septembrie lovnrflșul Maxim 
Berghlanu, membru ol Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. preșe
dintele Comitetului de Stat ai Pla
nificării, s-a inillnlt ln Sofia cu to
varășii Tano Tolov. membru ni Bi
roului Politic al C.C, al.- P.C. Bul
gar. prlm-vlcepreședlnle ni Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
și Sava Dilbokov. vicepreședinte ni 
Consiliului de Miniștri, președintele

HANOI 1 (Agerpres). — După cum 
Informeaz.fi agenția V,N.A.,.la 30 au
gust aviația americană a lansat noi 
atacuri asupra unor localități din 
R. D. Vietnam. Au fost bombardate 
orașul Vlnh șl numeroase zone popu
late dIntr-un șir de provincii, iar o 
serie de puncte .din regiunea do coas
tă nu fost atacate do vasele de război 
ale S.U.A.

In cursul acestor bombardamente 
au fost uciși șl răniți numeroși civili 
șl au fost înregistrate 'Importante 
pagube materiale. ■

Intr-o declarație dată publiritățU,

*
PEKIN J (Agerpres). — Agenția 

China Nouă transmite că la Kwtn- 
ciou a avut Ioc un miting de doliu, 
organizat do Comitetul revoluționar 
al provinciei Kuantun, In memoria 
celor cinci marinari chinezi caro 
și-au găsit moartea, 1a 22 august, in 
urma bombardării, de către aviația 
americană, a unei ambarcațiuni de 
salvare a navei chineze „Hongqi nr.

purtătorul de cuvint al M.A.EL al 
ÎL D. Vietnam a denunțat bombarda
mentele americane și a cerat Admi
nistrației S.U.A. Bă Înceteze acțiu
nile de război șl celelalte acte care 
atentează la suveranitatea șl securi
tatea R. D. Vietnam.

în perioada 2—august, forțele 
armate ale ILD. Vietnam au dobo
ri t 71 de avioane americane, care 
au luat parte la raiduri de bombar
dament Împotriva zonelor populata 
din Vietnamul de Nord, capturlhd 
numeroși plloțl din echipajul aces-

*
151", ln largul insulei Hon Ngu, din 
provincia Nghe An a R.D. Vietnam.

★
HANOI 1 (Agerpres). — Președinte

le R.D. Vietnam, Ton Duc Thabg, 
a conferit postmortem Ordinul „Me
ritul militar" clasa I șl medalia 
„Prieteniei" celor cinci marinari chi
nezi, membri ai echipajului navei 
„Hongqi nr. 151", caro și-au pierdut 
viața in .urma unui bombardament 
efectuat de aviația- americană.

torn.
8'.,

HELSINKI 1 (Agerpres). — Pre
mierul desemnat al Finlandei; Knlevi 
Sorea, secretar general al Partidului 
sociai-dențocrat, a format, Joi sea
ra, noul guvern — o coaliție de cen- 
tra-stinga clin care fac parte 16 mi
niștri. Sorsa a. hotărit formarea nou
lui cabinet Jn codrul 'Int.lJn.irlI de joi 
a liderilor celor patru-formații poli
tico de centra-stlngâ — Partidul so
cial-democrat, Partidul de centru, 
Partidul liberal șl Partidul suedez 
al poporului.

Cele patra partide ale coaliției vor 
deține o majoritate de 107 voturi din 
cele 200 de locuri ale parlamentului. 
Agențiile de presă [ informează că 
Partidul soclaj-democral deține In 
noul guvern șapte funcții ministeria
le șl pe aceea de premier, iar cele
lalte irel partide, Impreimă, opt por
tofolii.

■
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Mesajul prințului Sufaniivong adresat 
șefului guvernului de la Vientiane

XTENG QUANG 1 (Agerpres). -- 
într-un mesaj adresat prințului Su- 
vanna Fuma', șeful guvernului de in 
Vientiane, președintele C.C. al 
Frontului Patriotic din Laos, prin
țul ' Sufanuvong. cere Bă se pună 
capăt, fără lntlrzlere șl ln mod ne
condiționat, bombardamentelor ame
ricano nsupra teritoriului laoțian. în 
mesaj so orală că, după ce prințul 
Suvanna Fuma a recunoscut Intr-un 
mesaj anterior caracterul Just al 
propunerilor Frontului Patriotic din 
Labs, din 6 martie a.c„ și Ie-a apro
bat ca bază pentru discutarea unei 
soluții a problemei Inoțiene, acum

s........................... '"it.r ■ ț, . :<"■! ■■’•> ■

guvamul de Li Vientiane solicită

g

Vizita 
secretarului 

general 
al O.N.U. 
la Belgrad

„separarea problemelor militare de 
cele politice" In vederea reglemen
tării problemei Inoțiene. fără să 
menționeze lrută problema primorr 
dlalfi care urmează să stea in baza 
unei reglementări, respectiv înce
tarea bombardamentelor Ș.U.A. Sur
sa actualei situații din Laos o con
stituie insă tocmai planurile agresive 
ale .imperialismului S.U.A„y extinse 
asupra teritoriului laoțian, 'sublinia
ză mesajul, mențlonînd că separarea 
problemelor militare de cele politice 
nu or face dedt să legalizeze pre
zența trupelor americane și iallan- 
deze In Laos șl să ofere timp ele
mentelor de'dreapta de la Vientiane 
pentru a-și consolida, pozițiile. Po
porul laoțian, forțele patriotice din 
Laos nu pot să accepte o astfel de 
propunere Irațională, .subliniază me
sajul. în încheiere, prințul Sufanu- 
vong iți exprimă speranța că guver
nul do la Vientiane va înceta să se 
mai supună presiunilor, nl.ilurln- 
du-șl glasul forțelor care cer State
lor Unite să Înceteze imediat și ne
condiționat bombardamentele asupra 
teritoriului laoțian, In vederea creă
rii condițiilor pentru angajarea in 
mod serios a unui schimb de ve
deri. pe baza propunerilor In cinci 
puncte alo Frontului Patriotic din 
Laos, pentru.a se ajunge tap solu
ție adecvată In vederea normalizării
situației.din Laos.

> Declarația<-*£. --

SANTIAGO DE CHILE l (Ager- 
pres). — Guvernul Unltălll Popu
lare a înfăptuit ln cel doi onl care 
nu trecut, de ia instaurarea sa trans
formări ooclal-economice radicale, 
menite să ducă la cucerirea unei a- 
devărate Independențe se arată 
lntr-o declarație a Partidului Co
munist din Chile. în perioada res
pectivă au fosl naționalizate băn
cile, întreprinderile Industriei cu-

■
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PHENIAN 1.—'■ Trimisul “ special din’punctele discutate ln cadrul con- 
_ vorbirilor. Împărtășihdu-îl părerile 

L In urma contactelor avute cu dele
gații sud-coreeni. Son Song Pil a 
declarat : „Sini 27 do an! de clnd 
slntcm scindați șl ln această perioa
dă, nu arh făcut măcar un schimb de 
■scrl^rit 'Sentimentcle noastre «au fost 
bune clnd ne-am lnlllnit cu "sud-' 
coreenii. între hol există deosebiri 
do vederi. Slniem Insă o noțiune șl 
nu este greu ca elo Eă fie-depășite. 
Trebuie să căutăm punctele comune, 
și fiu cele care ne' separă'

Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
La 31 august a luat,sflrșit reuniunea 
de la Phenian a convorbirilor-pro- 
prlu-zlse intre reprezentanții socie
tăților de Cruce Roșie din R.P.D. 

,„Coreeanășl din Corcea dc Sud. .Con
vorbirile -vor continua" ța 13 septem
brie, Ia’Scut " .

Son Song PÎI, președintele C.C. al 
Crucii Roșii din R.P.D. Coreeană, a 
relevat ziariștilor că sint pe eale do 
a fi elaborate' listele familiilor dez
membrate care trăiesc In Nord șl ’ln 
Sud, problemă' care a constituit unul

mentale noașireou fost

ptifere. mari uzine șl întreprinderi 

miei naționale, au fost puse bazele 
pentru edificarea unul, sector de slat 
al. economiei naționale. "In mediul 
rural a fost înfăptuită reforma a- 
grară. lmpărțindu-șe țăranilor peste 
0 milioane lin terenuri agricole.

Guvernul de Unitate Populară, 
relevă declarația P.C. din Chile.-se 
burară de sprijinul maselor largi 
de oameni ni muncii șl al majorită
ții covirșitoare a poporului chilian.

Procesul de transformări revolu
ționare, îndreptat spre edificarea 
unei societăți echitabile in Chile, 
fntlmplnă rezistența crexClndă a for
țelor reacțlonnre. în aceste zile, for
țele reacționare nu recurs la noi ac
țiuni antipopulare, agravind situația 
din țară; Latifundiarii din provin-, 
di 16 de sud, Încadrați in partidul, 
național de dreapta, au ’asasinat pa
tru țărani, Iar membri ai organizației 
fasciste „Patria 1 Llbcrdad" au pro- 
vocnt dezordini pe slrfizJIe capitalei 
chlUene. ■ ,

In legătură cu activizarea acțiuni
lor forțelor reacționare, relevă de- 
tiarațla, vom fi nevoi ți să creă m ln 
toate regiunile comitete pentru au
toapărare-

Partidul Comunist din Chile spri
jină politica economică șl financiară 
a guvernului, caro stipulează trans
ferarea beneficiilor In folosul oame
nilor muncii și al stimulării' produc- 
tler.‘Pentru Îndeplinirea cu succes e • 
programului guvernului UnltfiUi 
Populare— subliniază declarația — 
este necesară cbhsolldarca unității 
poporului șl, inlenslfirarea activității 
organizațiilor oamenilor ' muncii In 
îndeplinirea proiectelor inițiale.

prlfere, mari uzine șl Întreprinderi 
clin alte ramuri de bază ale econo-

Ministrul de externe ei României 

primit de regele Marocului
RABAT 1. — Trimisul special Ager- Totodată, au fost abordate uncia 

pres, N. Vainvu, transmite : Males- probleme internaționale, evldențiln-
talea Sa Hassan al H-lea, regele Ma- du-se hotărirea României șl a Mn-
roculul, a primit, Jo! «cară, pe mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Corhellu Mănescu, care face “ 
vizită oficială In Maroc. ’

Cu acest prilej, ministrul Cornelia
Mănescu a transmis regelui Hassan ,. -- ---r--------------
al H-lea un cordial mesaj de prio- internaItonală. întrevederea a avut 
. .. —lî. . __-j. . . . „ . țoC lntr-o atmosferă de cordialitate.

După convorbire. Maiestatea Sa 
Hassan al II-lea a reținut la dineu 
pe ministrul afacerilor externe al 
Român ieL

La dineu au participat: Alteța Sa 
Regală, prințul Moulay Abdallah, 
reprezentantul personal al regelui 
Hassan ol H-lea, primul ministru 
Karim Lamranl, ministrul afacerilor 
externe A. T. Benhhna, Iar din par
tea română — VasHe Mircea, amba
sadorul țării noastre la Rabat, Eml- 

‘ Han Mnnclur, director ln Ministerul 
AfEccrltor Externe,’ Nieolae Finmațu, 
director generai In Ministerul Co
merțului Exterior.

*
Ministrul afacerilor externe ■! 

României. Cornelia Mănescu, n pă
răsit. vineri dimineața. Rabatul. Ln 
aeroport, oaspetele român a fost 'sfi- 
Iutat de ministrul Ahmed Tniehl 
Benhima, de alte persoane oficiala 
marocane. Au fost de față șefi 
misiuni diplomatico acreditați 
Maroc, __

Mănescu a transmis regelui ilaisan r, „ 
tenie clin partea‘președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nieolae Ceauțescu. Regele 
Marocului a exprimat calde mulțu
miri pentru acest mesaj șl l-a rugat,

■ la rindul său, pe mini Birul român să
■ transmită președintelui Nlcdne 

Ceauș eseu urările sole dc fericire și 
sănătate.

în cadrai convorbirii care a avut 
loc Intre regele Hassan al II-lea ?i 
ministrul afacerilor externe al Româ
niei a fost evocată, cu satisfacție, 
vizita întreprinsă de președin
tele Consiliului de Stat, Nieolae 
Ceaușescu, in Maroc, subllhllndu-se 
aportul ci Important la dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor bilaterale, 
relații bazate pe egalitate-ta drepturi 
și avantaj reciproc.

A fost reafirmată, de ajsernenaa, 
dorința comună de a Intensifica, șl 
diversifica colaborarea . dintre; cele 
două țări, de a Întări'prietenia co
mună romăno-marocnnă, ln interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
Înțelegerii internaționale.

roculul de a-șl aduce șl ln viitor 
contribuția la promovarea colaborfl-- 

ice o rii Intre popoare, la lichidarea foca
relor de încordare Internațională, ta 
instaurarea unul climat do pace șl 
securitate, de Încredere și cooperare

t

. dB
In

-întrevodoro cu ministrul, do oxtomo al Italici

ROMA 1. — Corespondentul Ager- fost discutate probleme privind 
pres, N. Pulcea, transmite : Ln pala- ’ 
tul Farneslna, sediul Ministerului A- mâno-itallerte, precum șl unele 
facerilor Externc-al. Italiei, n avut.loc, pecte, ,alp. proiectatei conferințe •

’' ‘ . Lnj securitatea europeană.
La convorbire au fost de față Iacob 

Ionașcu, ambasadorul României 
Roma, și Alfredo Bottal, 
ln Ministerul Afacerilor 
ItalloL

vineri, o convorbire a ministrului a- 
facerllor externe nl Republicii So
cialisto România,. Corncllu Mănescu
— aflat la Roma, In drum spre patrie
— rj Giuseppe Medld, ministrul de 
externe al ItaileL Cu acest prilej au

fost discutate probleme privind dez
voltarea multilaterală a relațiilor ro- 
măno-ltallenc, precum șl unele os-mâno-Uallenc, precum șl unele 

e pen
tru securitatea europeană. . .. . ...

—.....1 111 ‘
ambasador 
Externe al

; ■'v“\

americană
Ir

Leonid Brejnev,SOC5retir ge 
neral al C,C. al P.C.U.S., a făcut o 
vizită in orașul Novosibirsk, infor
mează agenția T.A.SJS. El a avut o 
convorbire, la Comitetul regional 
Novosibirsk al P.C.U.S.', cu membri 
al Biroului șl șefi de secție al coml- 
tetului’, cu membri ai.Sovietului re
gional de deputațl. Cu acest prilej 
au fost abordate probleme ale dez
voltării economiei regiunii, ale gospo
dăriei comunale, transporturilor, tele
comunicațiilor, urbanisticii, ' deservi
rii oamenilor murixdl, precum șl unele 
problema ale situației Internaționale.

BELGRAD 1 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut loc prima rundă de 
convorbiri Intre secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, și secretarul federal 
Iugoslav pentru ■ afacerile ■ externe, 
Mlrko Tcpavaț. Potrivit relatării a- 
gențiel Tanlug, convorbirile au re
levat coincidența de vederi in legă
tură cu problemele esențiala alo si
tuației din lumea, contemporanii.

■ Mlrko Tepavaț a oferit o recepție 
ln cinstea secretarului general al 
O.N.U?, In cadrul căreia el a subli
niat că principala cerință a vremuri
lor noastre esto democratizarea pro
fundă a relațiilor internaționale. 
„Sint convins că cerințele exprimate 
de țările nealiniate ln vederea elimi
nării complete a forței și amenințării 
cu forța din viața internațională, 
eliminarea colonialismului șl rasis
mului, Înfăptuirea dezarmării ge
nerala șl totale, precum și stabilirea 
do relații do cooperare pe picior da 
egalitate intre toate țările, mari șl 
mici, indiferent do orîndulrca lor 
socială, corespund pu deplin Cariei 
Națiunilor Unite".

Kurt
(lunile Unite constituie o asociația 
a unor guverne suverane șl că ap'l- 
cind cooperarea multilaterală, 
O.N.U. se străduia să asigure mij
loace pentru Îmbunătățirea condiții
lor do viață ale întregii omeniri, iar 
ln acest efort progresist, fiecărui 
guvern 11 revine un rol do marc în
semnătate.

FRANȚA
U p.<

■j

Preocupări ati-Maționiste
Indicele de credere plnâ laZ3L martie 1073 ln .Franța, d 
preturilor în cursul s’atul va. renunța lu 'H.ȚF. a Gernianl 

orice sporire a tarife- 
____ . ibllce.; vor fl an- 

Ingrljo- gaja'te acțiuni ta cn- 
rindurile dral C.HH ta vederea

Sonda spațială _ ___
Pioheer-10 a parcurs pind In 
prezent SfJO de, milioane din cele 
620 milioane de mile care separă 
Pămintul deplaneta Jupiteir. 
Sonda te deplasează In prezent 
cu viteza de SOtXO mile la ard 

cea mai ridicată viteză allnrd 
. plnd acum de vreun obiect 

creai de om. Ea urinează să 
intre in zona planetei Jupiter, 
conform calculelor, la 3 de
cembrie 1973. După transmi
terea unor informații 
se despre planeta-glgaii^r^i- 
da americană Ifi va continua 
călătoria in infinitul cosmic, 
iefind în cele din urmă din sis
temul nostru galactic. După 
cum s-a mai anunțat, ea poartă 
un mesaj schematic adresat de 
om civilizațiilor pe care le-ar 
putea îniilni, eventual, in ca
lea ia.

Ln Moscova a ,Mt semnat un 
protocol de colaborare intre înmiitu
lui unificat do cercetări nucleare de 
la Dubna șl Institutul național ,pcii- 
ti-u fizica nucleului șl de particule 
elementare ai Franței. în protocol • ce 
constată că, in ultimii ani, colabo
rarea celor două insiltuio s-a dez
voltat cu succes ln domeniul unor 
cercetări experimentala șl teoretice 
de fizică a energiilor înalte șl In teh
nica acceleratorilor. Cu prilejul sem
nării protocolului, acad. Nikola! Bo- 
goliubov a declarat că in viitor 
colaborarea dintre cele două institute 
se va intensifica. So prevăd schim
buri de, sitvanți, cercetări comune sau 
coordonate, elaborarea de metode șl 
crearea de aparate, schimburi do in
formații științifice.

Consfătuirea miniștrilor 
de externe ai țârilor nor
dice ?1_a Început lucrărllo la Hel
sinki. Participă șefii diplomațiilor din

Danemarca, Finlanda, Islanda, Nor
vegia șl Suedia. Sini examinate pro
bleme legate de viitoarea sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

Bepublica Domocratâ 
Vietnam și Republica Unita 
Camerun BU stabilească
relații diplomatice la nivel de am
basadă.

• ,j . . . : ; ' I
Convorbirile economice 

ungaro-trakianB, ln «*- 
rora a fost semnat un acord privind 
crearea unei comisii de cooperare 
economică la nivel de miniștri, nu 
luat sflrșit la Budapesta. De aseme
nea, n fost semnat un acord referitor 
la cooperarea bilaterală in' domeniul 
industriei petroliere, ln virtutea că
ruia Ungaria va livra Irakului uti
laje necesare exploatării șl prelucră
rii petrolului. Partea irakiană va plăti 
în majoritate prin livrări de,petrol. 
» as-4"'i

0 delegație a Uniunii So
cialiste a Poporului Munci
tor din Iugoslavia, raro s’a 
nfint, timp dc două năpiâmlnJ, ln vi
zită in teritoriile eliberate din An
gola, a fosl primită la Lusaka de 
AgosUnho Neto, președintele Mișcării 
Populare pentru Elberă’rca Angoleî. 
Cu acest prilej, conducătorul delega
ției Iugoslave a Inminnt Iul Agoslinho 
Neto un mesaj din partea președin
telui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Ti io.

Erich Honecker,
tar al C.C. al P.S.U.G.", l-a primit; vi- : 
neri, pe Rnjcswnru Rno, secretar ge
neral al Consiliului Național al Parii- . 
duiul Comunist din - India, care face 

C.C. al P.S.U.G.

Secretarul general al 
AXEI. (Par.Udui Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru), Ezekliis 
Papaioanneu. a declarat la Llmnsol 
că poporal din Cipru așteaptă obți- 

l narea unor rezultate pozitive In urmn
■ convorbirilor Interdprldto desfășura

te intre reprezentanții comunităților 
greacă ți turcă dc pe Insulă.

Comitetul C.M.U. penîni 
decolcnizoro n «wiop*»*rivi’- 
mand.lri privind activitățile economi
ce șl militare ln teritoriile coloniale, 
activități care, potrivit concluziilor 
comitetului, ridică piedici ln calea 
decolonizării. Comitetul cere Adunării 
Generale să invite toate statele să se 
abțină de ta acordarea de asistență 
militară sau sprijin economic Portu
galiei șl regimurilor minoritare din 
sudul Africii.

Miaisîm! do externe al 
K. S. Egipt, Murniî 9f*'nlcb- a ,n- 
sit vinari la Geneva pentru convor
biri cu reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U. în Orien
tul Apropiat, Gunnar .Jarring.

1

I 
R, s•

I 
o vizită in R.D. Germanii, la invitația 
(' r ni a e i; q.

a.

J
și

Cu prilejul celei de-a 
XX-a edi|îi a Jocurilor Olim
pice, conducerea P.Q German a 
organizat, la Kiefersfelden, o lntll- 
nire prietenească intemațlonală cu 
sportivii și oaspeții din țările socia
liste. în cursul Intilniril, Hermann 
Gauthier, membru al Prezidiului con
ducerii P.C. German, a declarat că , 
„P.C. German vede in faptul că Jocu- ’ 
rllo Olimpice au fost organizate în 
R.F.G. o posibilitate de stimulare a 
perspectivelor ce s-au deschis ln ul
timul timp pentru realizarea unei . 
politici de coexistență pașnică".

Ministrul de stat la 
președinția Consiliului în 
R.DJ. a Yemenului, AMo1 
Aziz Abdel Wall, a declarat că țara 
sa ,.privește favorabil orice acțiune 
ce are drept scop Îmbunătățirea rela
țiilor sale cu R. A. Yemen". Accep
tăm, dc asemenea, să ne fntllnlm cu 
reprezentanții nord-yemcnlțl In ve
derea examinării problemelor noastre 
divergente, a spus ministrul eud- 
yemanlE El a adăugat că R.D.P. a 
Yemenului își continuă eforturile In , 
vederea restabilirii bunelor sale ’ re
lații cu II A Yemen.

șl In ț
ilei. Șl, 1

după z cum consemna 1 
recent ziarul „Le ț

;Monde", această evo- 1
luțle este departe de a ’ 
fi frlnată. ■ l

ComenUnd măsurile ’ 
anunțate la sflrșllul 
S" țel Consulului de i 

tri, ziarele apăru- 1 
In Franța expri- l 

mă un anume sceptl- .’ 
clsm: „Măsuri Imedla- l 
le j limitate", constată ț 
„LE FIGARO"; „Frină ) 
lentă", titrează „COM- l 
BAT" ; - In vreme ce 
„L’AURORE" const- \ 
daiă că „blocarea tari- l 
feloi- publico piuă ta 
31, marile 1073 are ț 
rațiuni electorale", i 
Majoritatea ziarelor J 
francezo constată • că l 
aciuata tendință irifia- / 
țlonlktă ridică noi pro- \ 
bleme, allt pe plan in- l 
tern, in perspectiva a- 1 
legerilor legislative l 
prevăzute pentru mar- / 
tie 1073, cit și pe plan ț 
extern, in apropiatele 
convorbiri ale repre
zentanților Piețe! co
mune.

Paul 
DIACONESCU

cooperarea multilaterală.

■:

Alger,

într-un Interviu n- 
co-dal miercuri scara

turtle civile n condamnat din nou ex
ploziile și achlraburiie de focuri care , 
s-au intensificat In ultimele găplă- 
nțifiL

In rindul populației. La Hndul șău. : 
Asociația nord-iriandeză pentru drep-

1

UpUJIUl 1JUU1U.V, ------- -
ta cercurile oficiale, zionări cu produse sțH- 
Cumullnd sporurile Iu- montare.

Waldheim a declarat că Na-

*
loslp Broz Tito, președintele R.S.F. 

Iugoslavia, l-n primit, vineri, la re
ședința sa de Io Brioni, pe Kurt 
Waldheim, secretarul general al 
O.N.U.

a prețurilor In cursul „-----
lunii iulie, dat publl- orice sț 
citații recent in Fran- lor pub;
ța, a stlrnlt ‘ 
rare, allt In t,--------- ---------
opiniei publice, cit șl , unei mai bune aprovl-

" nare, s-a ajuns ta un 
indice de 3,6 la sulă _______ ______
In primele 7 luni ale ;a" posturile franceze 
ănului. Principalele (je televiziune, Val&y 
produse afectate do Giscard d’Estalng, mi- 
scumplrc sint înde- nUtrel economiei șl fi- 
obște cele de uz coti- nauțelor, a afirmat că 
dlan: plinea, carnea sporirea unor prețuri 
dc vită, tutunul, legii- _ u ptine, lapte, came 
mele și fructele. Au „ B survenit în urma 
Înregistrat, do "aseme- - -...................
nea, sjxtriri Importante 
chiriile șl asistența 
medicală.

In consecință, șe
dința Consiliului do 
Minlșlri desfășurată 
miercuri In prezența 
președintelui Georges 
Pompidou a fost con
sacrată In bună parte 
analizării situației eco
nomice șl stabilirii 
unor măsuri menite să 
stopeze cursa ascen
dentă n prețurilor. 
După cum anunță a-u . .. -
gențla France Presse, , do“dn mal-luile, creș 
aceste măștiri sint in teri de prețuri au fost 
principal următoarele: s înregistrate nu număr

unor botărirl luate ln 
Bruxelles ln cadrul 
C.E.E. De asemenea, 
ci a arătat că se Im
pun măsuri de încu
rajare a creșterii ani
malelor.

Pentru experțll eco
nomici, evoluția prețu
rilor din Franța "este 
legată de tendințele 
inflaționiste manifes
tate,.cu putere In ul
tima vreme Intr-o se
rie de țări ale Pieței 
comune. Astfel, in pe-

M 
I

'•1 I

Aripa oficiala a armatei 
republicane irlandeze, <f^b 
a anunțat in urmă cu două km! în
cetarea acțiunilor nrmalein Ulster, a 
dat publicității un comunicat In care 
cere extremiștilor I.R.A.',. aparțlnlnd 
„aripii provizorii", să pună capăt vio
lențelor care nu făcut sute do victime

în imcnrul complex o! expo
zițiilor de la „Pinx Maritimes" 
de lingă Alger, ln prezența prer 
jediniclui Conriliului Revoluției, 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Algeriei, Houari Boume
dienne, ți a președintelui Mau- 
ritaniei. Mokhtar Ould Daddah, 
s-a deschis vineri' a 9-a 
ediție a Tîrgului international 
din acest oraș, importantă ma
nifestare economico-comcrcială 
înscrisă anul acesta sub semnul 
celei de-a.10-a ănlversărl a pro
clamării independenței Algeriei.

Un punct de atracție al actua
lei ediții a Tîrgului internațio
nal de la Alger li constituie, 
fără indotală, exponatele pre
zentate de Algeria, care re
flectă progresele importante ob
ținute pe planul industrializării 
ți al producției naționale în 
cei 10 ani de la obținerea inde
pendenței.

ta afara țării gazdă, in pavi
lioanele tîrgului expun anul a- . 
certa <0 de state. România, 
participantă la toate edițiile 
precedente, este prezentă ți a- 
nul aceste cu o importantă țl 
iniereseniă expoziție, in care

numeroase întreprinderi de co
merț exterior expun o largă fl 
variată gamă de produie indus- 1 
triale. Printre exponatele din 1
cadrul pavilionului făril noai- 1
ire se remarcă îndeosebi dife- 1
ritele tipuri de mațini-unelie, . 1
motoare electrice, tractoare, (
autocamioane, autoutilitare, 
transformatoare, aparate de mă
sură și control, materiale de con- '
structii, instalafli de irigații, co- 1
loranfi, obiecte de uz casnic etc. '

Președinții Boumedienne ți 1
Ould Daddah, precum ji per- 1
toanele care l-au insolit, au 1
vizitat pavilioanele ji expozițiile ,
țărilor participante, printre care (
fi expoziția țării noastre.

•k
Sub titlul „România la a 9-a 

edijie a Tlrgîdul internațional 1
de la Algar“, ziarul ,.El Moud- 1
iahid' consacră vineri — ziua 
deschiderii — o Întreagă pagină 1
prezenței țării noastre la această ,
impprianid manifestare economi-' ( 
că șl 'comercială, allt pe conti
nentul african, cit fl in lume.

C. BENGA

0 delsgaîia japoneză a 
sosit Ia Pekin pe-n®™ n începe 
pregătirile in vederea vizitei primu
lui ministru al Japoniei, Kakuol Ta
naka, in R. P. Chineză — informează 
agenția Chină Nouă.

Un grup de 54 intelec
tuali din Lisabona, caro BU 
semnat un manifest de protest îm
potriva politicii guvernului Caetano, 
sint supuși in prezent persecuțiilor 
polițleheștL Printre semnatarii docu
mentului figurează personalități ale 
lumii universitare.
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