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eu dres 3) la sută. Toate acestea ae vor solda gajamentuluî asumat de organizația de partid 
cu o economic anuală do peste 1 milion Iei. a orașului București, do a Înfăptui cincinalul
.............. înainte de termen. Potrivit calculelor estima

tiva, la Încheierea trimestrului III Intreprlnde-

Trăim un timp deosebit pentru 
destinul țârii. Poporul Întreg este 
adine conștient de acest adevăr. Ulti
mii ani, ani al unui remarcabil efort 
de perfecționare a întregii noastre 
vieți economice și sociale, âu ilustrat, 
cu forța do convingere a faptelor, 
justețea orientărilor date de partid, a 
obiectivelor stabilite pentru edifi
carea societății soctaliste multilateral 
dezvoltate, pentru Înflorirea patriei.

Făurim o industrie, o agricultură, o 
știință superioare, puternice, valorifi- 
elnd tot mai bine resursele mate
riale, capacitatea de creație a oame
nilor mundL

Se făurește, !n același timp, un orr. 
nou, omul unei noi conștiințe. Se 
poate afirana — luind drept sprijin 
argumentele vieții — că tot ce se în
făptuiește In România este dedicat 
omului, existenței lui mereu mai fru-; 
moașe, mat demne, în contextul a-j 
cestul adevăr de 
esență al ilmpultd 
în care trâirn. <!o- 
blndește semnifi
cații deosebite 
preocuparea sta
tornică a partidu
lui ca fierarul ce
tățean al patriei 
te condiții 
țitațeraU 
pentru ca 
ștlent de rostul mundl sale, de marea 
operă socială la'care, alături de in-1; 
tregul popor,, participă cu priceperea 
și energia seu Se poala spune că par-; 
tea s con; mol importantă, mal ssmr.l- ■ 
ficaUvă a operei.ce,sp.făurește acum... 
în consens firesc cu edlficftrfie econo- ■ 
mice, este aceea aV formării ’ omului 
nou, a constructorului socialismului, 
omul unei' concepții raportoare des-/ 
pre lume șl viață — concepția matc- 
rtaJlst-dUiiecticâ — omui unul vast 
orizont spiritual, al unei etld lnalr.-1 
tata, al unor opțiuni’SOClal-poUUce dc: 
înaltă principialitate șl umanism co
munist. La făurirea acestui om parti
cipă, sub conducerea organizațiilor de' 
partid, toate forțele societății — or
ganizațiile obștești, instituțiile de; In- 
vățflmlnt și culturale, literatura șl 
arta, presa, radioul șl televiziunea 
etc. Congresul al X-lea ol partidului, 
plenara din noiembrie 1971 dedicată: 
perfecționării activității poHtlco-ideo- 
îoglce, muncii cultunâl-educatlve și, 
recent, Conferința Națională a parti
dului au definit cu multă claritate 
sarcinile sporite ce revin în formarea ; 
omului swrfirt'ițil socialiste. In fău
rirea unei noi conștiințe. însuși fap
tul <A In definirea sodetățli socialiste 

•Jmuititateral dezvoltate problema fâtv

rlril conștiinței socialiste, a educării 
și formării constructorului comunis
mului ocupă un loc Important expri
mă însemnătatea deosebită pe care o 
acordă omului partidul, conducerea 
sa. în raportul ia Conferința Națio
nală, . tovarășul. Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Sarcinile stabilite in dome
niul activi tații ideoloffico-educalive 
deschid perspective minunate pentru 
afirmarea personalității umane, pen
tru dezvoltarea umanismului și de
mocrației socialiste. In centrul lor se 
află omul, făurirea omului inalntal, 
Înarmat cu cele mal noi cuceriri ale 
științei șl culturii, a omului societă
ții celei mal drepte șl umane — so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată, societatea comunistă0.

Evident, in realizarea acestui nobil 
obiectiv, un rol deosebit revine mun
cii politice, activității culturale de 
masă. Măsurile cn s-au inițiat în

Cu documentele Conferinț;ei i?:Naționale,
pe masa t de luctru

ultimul timp, cu deosebire după 
plenara, din noiembrie a partidului, 
au găsit un larg ecou in rlndul ma
selor. au determinat o revigorare a 
activității politichia muncii culturale. 
AnaHrind retrospectiv realizările ob- 

, ținute in activitatea culturală -de 
masă — deși- perioada caro n trecut 
nu este foarte Întinsă — se poate a- 

...!trnța că. șiib.cpțldiiccrea organizații
lor de partid? s-au obținui uncie 
succese in îmbunătățirea conținu
tului șl eficienței acesteia, in 
abordarea unor probleme esențiale. 
Inițiativa responsabilă. , ingeniozita
tea, diversificarea— lată cltevn . ca
racteristici care trebuia afirmate! tot 
mal mult In activitatea culturală.

Activitatea culturală nu poate fi 
privită doar ea o datorie a eliorva 
activiști, a conducătorilor unor InsU- 
iuțLi artistice sau culturale. Cerința 
ca in opera de formare șl educare 
a omului să fie concentrate forțele 
tuturor factorilor educaționali este 
•legitimată do viață, de activitatea 
concretă, ca o necesitate stringentă.

Multe organizații de pârtii de In 
ornșe ®1 sate, dovedesc — prin mo
dul atent in care se ocupă de orga
nizarea. conducerea șl îndrumarea 
activității culturalo de masă — că 
noul spirit, noile si generoasele 
orientări afe plenarei din noiembrie 
slnt însușite, prind viață.

Totodată, so cere remarcat. faptul

că s-au /cristalizat, unele ’experiențe 
pozitive in ceea ce privește perfec
ționarea in conținut șl otructură, a 
activităților culturale de masă, evi
tarea caracterului lor unilateral, a 
manifestărilor greoaie,- fără ecou, ’ca’ 
șl a tentației către divertismentul 
facil. Spiritul ordonator, preocupa
rea pentru a conferi perspective 

; educative muncii culturale au dus;
Ia ‘ orientarea acesteia către o pro
blematică majori la o preocupare 
mal susținută ’pentru: /mesajul. său 
politic, educativ.

Dar o analiză atentă va evidenția 
ca indubitabil faptul că, in raport 
cu sarcinile stabilite de partid, sini 
încă serioase răndneri în urmă, că 
nu pretatlndenl se acordă atenția 
cuvenită modulul cum sînt concepu-; 
te sctivILljilc culturale, măsurii in 
care acestea ’ răspund dezideratelor 
.spirituale si morale ale coieciiviiă- 

țiior umane,, eail- 
tățU și graduj'âî 
de accesibilitate 
ale acestor acll- 
vllălL Mâi extata 
încă organizații 
do partid . care s-e 
preocupă formal,' 

Ia suprafață, -ds organizarea șl indru-, 
marea activi tații culturale, de mobili-- 
zarea' tuturor forțelor existente pi :i- 
trij n-I conferi acesteia putere de pă-: 
tnindere și influențare; Se- manifestă ’ 
încă fenomene’’de; paralelism, do- Iro
sire, a-forțelor1 sî timpului in ai"',!uni 

’'neinsemMto. - ■ ..-fără ■ ecou. -FlriâUtffltca. 
educațlvă i a mtiltorâ dihtra,; mănlfcș-' 

"„tfitilâ,. eulî'J.-f.le ..esta;'.'pal|dă.-:Adeșea.;/ 
programarea "lor -ee face 'r.u irs ftuiț-’ 
țle dd realitatea . colectiveior, cl In1’ 
virtutea unul splrjț; rutinier, al' co
modității da gLndlre și acțiune. In; 
multe 'locuri, s-au depus prea ppflne : 

'“eforturi, ’prea puțină ’oaslune -‘peni™ 
a antrena un număr cit mâl maro de 
oameni la conceperea și-desfășură-, 
rea activităților cultarale, pentru ea 
participanții lă dezbateri, la ntanl- 
fostări să fie direct implicați. ■ eă 
devină autorii lor. Aceasta face ca 
dialogul viu. schimbul de idei, par
ticiparea/ activă — talii da necesare 
— să absenteze din unele manifes
tări, sfi se diminueze aitfel cttna- 

. clintea lor de> lradlnilo educativă..
Se Impune deci o acțiune mal 

stăruitoare, mă! consecventă in În
deplinirea sarcinilor, asa cum ■ re
ieșit șl. dinir-o recenta plenară a 
Consiliului Culturii șl. Educației So
cialiste, In cadrul căreia au fost dez-,

Angajamentul anual 
a fost îndeplinit

Ilâmlcul colectiv de muncă de Ia Uzinele 
metalurgice do metale neferoase din Baia 
Maro înregistrează succese deosebite in între
cerea socialista. Fină ocum, la mai multe sorti
mente de bază — cupru converUzor, cupru elec
trolitic, seleniu pur și părnlnt decolorant— an
gajamentul anual a fast îndeplinit integral La 
producțla-marfă, colectivul urinelor a Înregis
trat; in primele 8 luni din acest an, o depășire 
de peste GJ milioane Tel,1 creștere care are ta 

; bază. in cea mal'mare parte, sporirea produc
tivității mundL Totodată, ta prețul de cost au 
fost obținute, economii de 17 milioane lei. în 
cinstea „Zilei metalurgistului0, muncitorii, irigi- ■ 
riedi șl tehnicienii'uzinelor,-onallzlnd poribUl- 
tfițile interne, au găsit noi resurse de sporire 
a angajamentului anual .la producția globală șl 
marfă cu încă 10 mllloaad let

- - ■■ , .

Peste plan; tona 15 000

Colectivul Fabricii’da ciment din BIcaz a e- 
laborat de curtai! cea de-a 15C©0-a tonă de ci
ment păste pian. Intre măsurile avute In ve
dere pentru creșterea necontenită a producției, 
modernizarea procesului tehnologic de fabricare 
a rimentului ocupă un loc da .bată. Pe această 
linte se Înscrie ■ șl elaborarea de către specia
liștii da aici a noului procedeu de măcinare al- 
cimenturilor! frazat pe un circuit Închis de fa
bricare prjn intermediul unul separator de cl- 
clbane, realizat in cadrul unității.

Avantajele’folosirii ■ In procesul de producție 
a noului procedeu sini evidente. Pe de o parte; 
consumul de energie electrică se va reduce cu 
CO la sută la cuptoarele de măcinare, tar pa de 
altă parte, productivitatea Instalațiilor va ere?’.!1

•Ji

Noua metodă de măcinare prezintă avantajul
că elimină din produsul finit toate fracțiunile . B.__ .
de piatră insuficient măcinate, crelndu-xe con- rea vn Inreglalra o producție suplimentară de 
dlții ca acestea să poată fi reintroduse ta tasta- |
lațillc de finisare.

tipuri de motoare electrice

Uzina do mașini electrice din București a 
omologat recent trei noi tipuri de motoare a- 
ofnerone destinate Industriei. Unul dintre ele, 
motoriii cu rotorul în snirt-circuit, asigurai 
contra exploziilor, se dovedește deosebit de ulD 
ta Industria chimică. Celelalte două servesc 
pentru acționarea instatațilior de ridicat. Este 
vorba de un motor electric in mrrt-clrcuit cu 
frlnă electromecanică, și de un altul eu rotorul 
bobinat, ambele cu caracteristici tehnice supe
rioare dtuâjelor similare fabricate pinâ acum.

Acesta noi Hpurt de motoare, concepute de 
specialiștii’uzinei, folosesc elemente constructive 
unificate, ceea ce asigură condiții dc realizare 
a unei producții de mare serie. Colectivul în
treprinderii s-a angajat, ta cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii, să realizeze 
primul lot dsn cele trei noi tipuri de motoare 
electrice.

. ;■ ■ ‘, ■ ■
Cu 30 de sile mai devreme

' ■ .<■■■■ ■
Cu tonte că fila calendarului Indica vineri 

prima zi de septembrie, colectivul fabricii bucu- 
reștene „Viscolii0, care șl-a îndeplinit Inte
gral pianul pe primele 0 luni ale anului, a În
ceput să lucreze ta contul lun‘1 octombrie, adu- 
clndu-și astfel, alături dc alte uzine ale Capi
talei, o contribuție concretă la îndeplinirea an-

peate 8 milioane lei.
Succesele anunțate stat ta bună parte urma

rea măsurilor tehnlco-organlzatorlce Îndreptate 
ta direcția folosirii cit mal judicioase a spații
lor productive șl a mașinilor șl utilajelor. Ast
fel, ta sectorul prelucrării firelor de viscoză, 
randamentul mașinilor a sporit eu 20 la aulă. 
Stimulai de rezultatele obținute pînă acum, co
lectivul Întreprinderii „Viscolii* a hotărit, ta 
recenta adunare’generală a oamenilor muncii, ca 
ta cinstea aniversării---- -<
menîeze angajamentele 
marfă cu 4 milioane le) 
neficll.

republficll aă-și sis 
îuaSe Ici
cu 5G0 Iei la'

*

produc

I

Construcții social- culturale 
realizate înainte de termen 

. i« '• ' - ■ '
Lucrătorii Trustului județean de construcții 

din Inși, care și-au îndeplinit planul pe 8 luni 
cu 11 zile Înainte de termen, au finalizat jn 
această perioadă 1 2^ apartamente, eu 172 mai 
multe dorit prevederile pianului do predări pen
tru perioada tanuarie-august. Cea mal mare parte 
a noilor apartamente a fost pusă la dispoziția 
locatarilor înainte de termenul stabilit Tot
odată, constructorii Ieșeni au acordat o a- 
tențle deosebită șl finalizării lucrărilor de 
conrtruc’Jî ta noile spații de tnvățămlnt 
planificate pentru anul școlar 1972—1873. Ast
fel, slnt gata cu aproape o lună înainte’ de 
termen școala <m 24 săli de clasă din cartierul 
„Alexandru ce! Bun°, școala cu 10 săli de clasă 
din strada Primăverii, laboratorul Liceului 
„Emil Racovlță0 din Iași, o sală de gimnastică 
In orașul Pașcani șl alta construcții social-cul
tural e.

Sk
n /

Recoltatul porumbului la cooperativa agricolă Uimeai, județul Ilfov
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© La Țesâtoria de relon-Panduri din Capitali - Ex
periență pozitiva la primirea în partid a femeilor... 
Și unele poslbilitâți insuficient valorificate ® Din 

Instanța în fața opiniei publice

Ce oferă

■ **:I 
fei'

(Continuare In pag. a IV-a)

măre:.

Ziua a Vll-a

(Continuare in pag. a III-a)

C. Vlad : Cea de-a III-a Conferin
ță mondială de studii asupra viito
rului/ care Ișl desfășoară lucrările 
sub Înaltul patronaj al tovarășului

o largă apreciere Internnțli  
— tru contribuția eficientă po

aduce la îmbunătățirea cil-
, .1 A 1 CÎ I- tfX . 8a ea 8 zî A 

0 contribuție la perfecționarea
Ce așteapta

cercetarea știintifiga ?
Tn fata cercelârii țtiinjificfe, așa cum s-a sublinia} In raportul la 

Conferința Najionalâ a partidului, stau sarcini deosebdo privind 
crearea unor condijii tehnice și economice înaintate care s?i aștguro 
progresul accelerat al tuturor ramurilor de producție. Stațiunile ex
perimentale agricole reprezintă un avanpost ol cercetării șhinjțhca 
în producție, ovind un rol de primâ importanță în elaborarea și in
troducerea rapidâ, cu maximâ eficienjâ, a rezultatelor in produc
ția agricolS. In ultimii anif cu toate rezultatele bune, s-au fâcut 
numeroase observații cu privire la unele neajunsuri privind activita
tea acestor stațiuni, ca și asupra activității unor sectoare de cerce
tare agricolâ în general, neajunsuri datorate nu aiil muncii unuia sau 
altuia din cadrele ce lucrează în acest domeniu, ci modului cum es.e 
conceputa și se desfășoară activitatea unora din aceste instituții.

Supunem atenției lucratorilor din agricultură, miilor de cercetători 
cîteva probleme care ar trebui grabnic soluționate, pentru ca acti
vitatea de cercetare sâ constituie un sprijin efectiv in bâîâlia pe care 
oamenii muncii de ia sale o dau pentru recolte mereu mai mari. Pen
tru început, am solicitat opiniile unor specialiști in legătură cu cic.ivi- 
tatea stațiunii agricole experimentale Mârculeșh, situată In inima 
Bărăganului.

în pagina a lll-g

AsUzi încep la București lucrările eelel de-a III-a Conferințe 
mondiale de vlițorolog-le, manlfesiăre șiiințiflcâ internațională de 
prestigiu, care va fi găzduită, timp de 8 zile, de țara noastră. In 
legătură cil importanța și semnificația acestui înalt, for științific, 
cu sfera problematicii aflate ■ in centrul atenției dezbaterilor,-am 
avut o discuție cu tovarășii HOMAN MOLDOVAN și CONSTAN
TIN VLA.D, vicepreședinți al Academiei de Științe Sociale și Po
litice a Republicii Socialiste Itomânia.

Care este obiectul dezbate
rii Conferinței mondiale de eii- 
toroloffle 1

curente de gl mitre. In cadrul căruia 
noi, ca edepțl a! filozofiei marxiste, 
ca oameni de știință dinir-o țară 
socialistă, afirmăm deschis șl argu
mentat concepția noastră cu privire 
la perspectivele societății^, demon
străm validitatea și necesitatea vi
ziunii socialiste si comuniste despre

JOCURILE OLIMPICE

Nicobie Ceaușescu, președintele Con- : viitor. Șl dacă dezbaterea profundă,
sUlului de Stat al României, va avea controversa, rigoarea argumentării
ca tem’i generală „Viitorul comun jlnt atribute ale științei in arrtam-
al oamenilor0. blu, cu atlt, mal mult se Impur

Alegerea acestei teme ca subiect tn cazul vlltorbloglei, dată fiind 
al conferinței dă expresie uneia din- ■ ■■■ ■
tre orientările fundamentale ale cer- 
celârîlor din ultimii ani asupra vi!- 
toruiuL Diferitele linii de investigare 
a perspectivelor de dezvoltare a 
umanității — economică; tehnică, 
soc lai-politică, culturală ele. — sini

• țraportafâ la om, Ia evoluția să. la 
năzuințele sale cu privire la viitor, 
Așleptăm ca lucrările conferințe! — 
care vor/ beneficia dc aportul a nu- 

’ meroși oameni de știință, multi din
tre el personalități de renume mon
dial aparținind unor ramuri știlnți- 
flee, dintre cele mal variate — să 
Însemneze un important pas înainte 
in dezvoltarea vlltorologlel ca știta- 
ță. In îmbogățirea el șub raport me
todologic șl metodic. ' ' .

Nu e un 'secret pentru nimeni că 
oamenii de știință abordează proble
mele , vlltoralul și Inierpretea^i re
zultatele cercetărilor In lumina unor 
concepții filozofice diferite, că el Jm- 
pfirtășesc anumite1 viziuni despre 
viitor, adesea strins legate de opțiu
nile lor polltlco-ldeoloalce. Aceasta 
creează Insă premise pentru un dia
log feri!! intre diferitele orientai'! și

ferlnțel este desfășurată de Comite
tul român do organizare, caro are 
ca președinte pe prof. univ. Manea 
MAnescu și vicepreședinți pe prof, 
univ. Miron Constanlinescu șl prof, 
univ. Mircea Malițn, și de Comite
tul permanent internațional In frun
tea căruia să află ca președinte 
Bertrand de Jouveâel. (Franța).

— Cum apreciafi faptul că a- 
cedrtă prestigioasă manifestare 
ftHnțifică mondială este găsdui- 
tâ de (ara noastră ?

H. Moldovan : După cum sa știe,,
in România cercetarea perspecti
velor de dezvoltare a devenit mult 
mat intensă în ultimii ani, fa 
strinsă legătură cu elaborarea linii
lor directoare de progres multilate
ral al societății, a planurilor cinci
nale și a celor de lungă durată 
După știrea noastră, statem una din 
puținele țări ale lumii in care s-a 
creat un organism de tipul Comisiei 

____ ; 7.21J experiență a 
fost folosită ta recenta Conferință 
Națională a partidului pentru con
stituirea Consiliului Suprem el Dez
voltării.

Aceste preocupări se Integrează in 
măsurile consecvente Infăpiulte de 
partid pentru perfecționarea organi
zării și conducerii economiei națio
nale, a vieții sociale In ansamblu, 
în condițiile revoluției științifice 
tehnice contemporane ge Impune 
mal mult dedt orlcSnd ca dezvolta
rea contemporană să se integreze 
!ntr-q largi vlz’lime de viilor, ceea 
ee face tt' crească extrem de mult 

_ importanța studiilor cu caracter 
prospectiv, a prognozelor, cu fun
dament șltlnțJflc. în această pri
vință un rol deosebit revine coloc-

Convorbire - consemnată dc 
Viorel SAULGEAN

blu, cu atlt, mal mult se Impun ele 
1*"-i sa,r-,
rina nobilă, dar deosebit de dificilă*; 
șl,de,, complexă pe care și-a ssu- 
mnl-o. -creai un organism-ae

în cadrul conferințe! se vă desfă- de prognoză, o cărei 
șura un program ’ special, organizat .........................
împreună cu Federația Internaționa
lă de 'MarfceUng,. J.n legătură cu, vii
torul consumului și rolul marketin
gului De asemenea, vor avea loc 
mese' rotunde pe temele „Viitorul 
țînareiuiul șl tineretul; viitorului” și 
problemele prlvindu-1 pe vlrstnlcL

— Vă rupâm ii faceți clteva 
precizări . in fcpdfurâ cu modul 
de orfjanliare. fi de desfă-iurare 
a lucrărilor.

— Dezbaterea temei, principale a 
conferinței se va face In mal multa 
ședințe plenare șl 14 grupe de lucru, 
Tematica plenarelor, a grupelor de 
iucru esle destul de variată înscrie
rea ei pe coordonatele temei ge
nerale așlgură o relativă unitate 
dezbaterilor, - îuminlnd, problematica 
viitorului comun al oamenilor din 
unghiuri, si sub aspecte multiple.

Ampla muncă de pregătire a con- ,

ale relațiilor internaționale
1 r ' j* "^9 ’• îj^x "ă? *,Partid pl rid activ la viața interna

țională, Romănln socialistă promo
vează consecvent. In concordanță cu 
Interesele poporului român șl cu ce
rințele cauzei socialismului', libertății 
șl progresului, o politică externă de 
pace, înțelegere șl cooperare Intre 
state ș! popoare. Principialitatea, 
realismul, caracterul profund con
structiv, dinamismul și spiritul de 
Inițiativă, slnt trăsături proprii ale 
acestei politici,' care și-a dobtadit 
o largă apreciere- Internațională 
pentru contribuția eficientă pe 
rare o aduce la Îmbunătățirea cli
matului; politic șl înfăptuirea dezide
ratelor majore ale omenirii contem
porane.

Un puternic factor stimulativ In 
dezvoltarea activității de politică ex
ternă a țării noastre, decurglnd din 
principiile fundamentale și liniile di
rectoare stabilite de Congresul al 
X-lea, 11 constituie hotăririle Con
ferinței Naționale a P.C.R. Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, anallzlnd profund 
procesele fundamentale, mutațiile și 
elementele noi intervenite in viața 
internațională, a preconizat un an
samblu de idei, soluții șl propuneri, 
In concordanță cu cerințde Impe
rioase ale pârii șl securității Inter
naționale, menit să răspundă aces
tor cerințe, să determine realizarea 
de progrese tn soluționarea marilor 
probleme alo contemporaneității.

Din acest fond do Idei și propu
neri, constructive și realiste, se 
inspiră șl documentul Intitulat 
„Punctul de vedere al României eu 
privire Ia îndeplinirea Declarației 
O.N.U. asupra Întăririi securit,iții in
ternaționale0, conținut în nota verbală 
transmisă de Misiunea permanentă a 
României pe Ungă O.N.U. secretaru
lui general al organizației, publicată 
recent In presă.

’ ’
obligativitatea strictei respectări a 
suveranității fiecărui stat, dreptul 
Inalienabil al popoarelor ,1a autode
terminare, libertate șl independență 
și cored in mod imperios statelor să 
se abțină de ta amenințarea eu forja 
sau folosirea el, să respecte in mod 
strict principiile unanim recunoscute 
ale dreptului internațional. Evoclnd 
Interdependența dintre securitate șl 
soluționarea problemelor dezarmării, 
decolonizării ți dezvoltării, declarația 
cheamă la eforturi In aceste direcții 
ș! proclamă că țelul el final este edi
ficarea unul sistem de securitate co- 

j, lectîvă fără blocuri militare. Firește, 
' eficiența acestei declarații, care poale 

avea un important rol moral-politic 
șl juridic, depinde de modul «im 
prevederile el slnt transpuse in viață, 
in cursul sesiunii trecute, examinarea 
acestei probleme In cadrul Adunării 
Generale s-n Încheiat cu o rezoluție 
caro dezvoltă prevederile declarației 
șl cere ca la sesiunea din acest an 
să sa reia in discuție problema Înde
plinirii declarației, pe bâza unui ra
port întocmit de secretarul general 
potrivit considerentelor șî propune
rilor statelor membre.

România, care a acționat șl ac
ționează consecvent pentru apli
carea In viață a prevederilor De
clarației asupra Întăririi securității 
Internaționale, aduce, prin actuala 
notă verbală, o noua contribuție 
substanțială ,1a elaborarea și consfin
țirea căilor șl modalităților de esl- 

1 gurare a păcii șl securității Inter
naționale.

Așa cum este știut, in concepția 
României realizarea unui climat de 
pace și securitate implică cu necesitate 
afirmarea șl promovarea consecven
tă; In viata internațională de către 
toți șl față de toți o principiilor de
plinei egalități In drepturi..rcapectu- 

. 1 iul independenței șl suveranității na-
Se cuvine amintit că In 1970, la cea ționale, neamestecului In treburile 

de-a 23-a sesiune a O.N.U. în baza Interne alo altor state, avantajului
unul punct Înscris la ordinea de zl reciproc, nerccurderll la forță șl la
de Uniunea Sovietică a fost adoptată amenlniarea cu forța. Avlrid In ve- 
„Deciarațla eu privire ta întărirea derc rolul lor de a răspunde atlt in
securității generale”, declarație la
a cărei elaborare a participat șl Ion FLNTÎNARU
Romănln, ți care reafirma va
labilitatea universală a ncopurllor ------------------- -------------- -—
și principiilor Cartel O.N.U.,.sublinia (Continuare in pag. a V-a)

•*
v,

I



PAGINA 2
' - ? tfXÎ ȘW t ■/ -

SClNTEIA duminică 3 septembrie 1972

I
I
I
I

1‘i

Vînătoare.^Vînătoare.». 
pe unde

Trei pioniere radlo-amatoare 
— Doichița Tritan, din comuna 
Budacu de Jos, Carmen Beclkl 
și Toana Bunău, din orașul Bis-

• <»• I
pe unde

și Ioana Bunău, din orașul Bis
trița (Blstrița-NMud) — au 
cucerit recent titlul de campioa
ne republicane pe echipe fa fi
nala pe țară a concursului 
„Vlnăloaro de vulpi*, ■ care s-a 
desfășurat timp de două șăptă-: 
mini ln pădurea Poneascai din 
județul Carnș-Scverin. înlr-un 
asemenea concurs, vulpile sint 
semnale radio mascata, tar „ar
mele* — aparate de radlo-recep- 
ție cu tranzistor!. Cele trai pio-

■7 I
Trei pioniere radlo-amatoare

— Doichița Tritan, din comuna 
Budacu de Jos, Carmen Beclkl I

nlcrc nu reușit aâ 'țintească im
pecabil toate „vulpllc-tranzls- 
tori* ascunsa în pădure.

Cit mai 
doarme
„Frumoasa 
adormită** ?

Acum vreo două săptămini. 
tot la această rubrică (^Sdntelc. . 
nr. 9249), icmnciam că inlT-o 
pitmifd din Ploiești stă aruncat 
de mal mult timp un prea mo
dern agregat de preambalat fruc
te îi legume, adus cu bani grei 
din străinătate. Așteptam ca, 
in urma semnalării menționate, 
să se ia mdiuri pentru punerea 
In funcțiune a agregatului res
pectiv ți sancționarea celor vi- 
novați de punerea lui la... sa
ramuri. Este drept, vreo 
inspectori de la Banca

i

LA ȚESĂTORI A DE RELON PANDURI DIN CAPITALĂLA ȚESĂTORI A DE RELON PANDURI DIN CAPITALĂ
p

ț

V

7

I; ■•5

a

tir

% H

■>?

’T. M » 1

H$.iW

iîi''i

I®"!
i-,-

li

W^’■■5£ ■'2§

crfj5a

JQ'.

SI
9

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

...H<uv«, ni ! taie slstemntlcă^peniiajîcnta^—V- ne ■ torfai?î&®25finăî^eT& r>lîdArt 

Parclupra iM^spimra^tav Constantin Boera.’i-!7M-l?rtja are de rahtrolat âa<

14
a-

gricolă, de la Consiliul popu
lar județean Prahova și de 
unde vrei și de unde nu vrei au 
sosit neinUrztat la fața lacului. 
Aici, eu făcut o mind gravă, au 
scos din serviete dosare și din 
buzunare stilouri șl au încheiat 
lungi constatări. După care au 
plecat ji™ nimic nu s-a mai în- 
timplat. „Frumoasa adormită* 
zace și acum in aceeași pivniță, 
Plnă clnd oare ?

Conferi nț.ți Națională o partidului 
a stăruit In mod doosebît asupra 

, Mtelnll ca revine organizațiilor do 
partid ta direcția talârlril continue a 
rlndurllor lor — ca urm dta condi
țiile principale alo creșterii rolului 
conducător și a Influenței politice 
pe care sini chemate să le exercite" 
— accentutad asupra grijii ce tre
buie sJi o manifeste pentru primirea 
in partid și promovarea femeilor. 
Undo mai bine. deci, declt intr-o 
unitate cu specific do muncă femi
nin ne puteam localiza investigația 
nvlnd drept scop urmărirea modulul 
ta rare este Îndeplinit acest dezide
rat 1 Intă-ne, așadar, ta Tesătorla 
de relon Panduri.

Din capul locului. Iov. Gheorghe 
Oprea, șef de secție gi locțiitor al 
secretarei comitetului do partid, no 
precizează : „Noi considerăm că pri
mirea In partid trebuie privită in 
contextul perfecționării atlt a com
poziției, dt șl a muncii de parild 
în generat Desigur, aeeaslâ nr.ilvi- 
lale nu se poale desfășura izolat, 
rupt de problemele curente șl de 
perspectivă aflate. In fața organiza
țiilor, ci.numai ta strinsă legătură 
eu munca de parild ta ansamblu, ca 
o parte componentă a acesteia. 
Potrivit acestor principii, ne-am În
dreptat atenția spre întărirea orga
nizațiilor de bază din secțiile prin
cipale. Îndeosebi țesălorta, unde lu
crează ta covirșltoare majoritate fej 
mei șl unde mai avem de rezolvat 
probleme legate de - realizarea sorti
mentelor contractate, de Îmbunătă
țirea calității*.

într-ndevăr, cele trei organizații de 
bază de la țesătorle nu primit șl 
continuă eă primească ta rindurllo 
lor un număr do femei — munci

micăViteza 
poartă noroc

Abia ieșit din reparație i
talii, autobuzul 31—vN—£H3,

Abia Ieșit din reparație capi
tală, autobuzul 31—vN—S83, con
dus de șoferul Gheorghe Tudo- 
rache, pornise Intr-una din rilele 
trecute In cursă de la Soveja 
spre. Focșani. Pa traseu, la 

J Cîmpurl, ItăconM țr. P.inclu,' 
„ tonte că mașina avea. . . " 

de locuri, s-au ufeat In- eaj(d™ 
vadă a modulul În care I.T.A. 
Focșani Înțelege «5 organizeze 
transporturile de călători) nu 
mul puțin de 52 do pasageri ! 
Mulțl dintre el, cu bagaje volu
minoase și grele. „Merge — a 
spus conducătorul auto. Dacă 
se strică, nu plătesc eu”. ȘI „n 
mers” plnă aproape da Focșani, 
unde, din cauza suprasoIlcltfirU, 
barele de direcție au cedat, iar 
șoferul a pierdut controlul vola
nului. Noroc că autobuzul avea 
viteză mică 
plat, ne....

U.T.C. Este limpede că a.tcmeneB 
„misiuni* de partid — și ne-am 
oprit doar asupra dtorva exemple 
— nu sint de natură aâ stimuleze 
spiritul de inițiativă, glndlrea poli
tică, antrenarea acestor membre de 
partid la viața de organizație, ceea 
ce rezulta șl din participarea redu- 

, să a femeilor la dezbaterile din a- 
dunfirile de partid. Semnificativ ln 
aceiași sens ni sa pare șl făptui că 
din cele 7 organizații de bazA doar 
2 au ca secretare femei.

De altfel șl în domeniul promovă ■ 
ri.i femeilor pe plan profesional, în 
fabrica aceasta cu peste SOT de femei, 
nld una nu a fost promovată ca 
maistru ; abia acum, una singură bo 
ofta la un curs Inițiat de Ministe
rul Industriei Ușoare, Ascmănă- 

fnfA"k"h.FnHÎ,"ZrÂ^-u“‘ » tonre Mte situația cu ajutorii deÎnfăptui prin prop, la muncă, prin > maiștri. Ni s-a explicat că ar fi o 
muncii grea, pe care o.țesătoare n-or 
puten-o Îndeplini. „Inexact — he-au 
apus muncitoare cu vechi state de 
serviciu ... 1
de 21 de ani ln fabrică, Jetă D.lnă- 
lache șl altele — dar la noi nu ge 
obișnuiește™*. '

Da fapt, mal persistă, atlt ta co
mitetul de partid, c.ît șl la con
ducerea Întreprinderii, acea, din pă
cate',' binecunoscuta neîncredere față 
de femei, dteodată mascată de juB- 
tlflraurea menajării lor , datorita, 
chipurile, îndatoririlor ce le revin ca 
mame șt soțlL Dar oare nu aceste; 
sule de temei da aici sint acelea 
prin a căror muncă asiduă, devo
tata șl mereu mal calificata, Intre- 
prinderea a reușit să-și Indepllneas-) 
că șl chiar să-și depășească princi
palii indicatori de plan pe primele 
opt luni alo anului ?

Investigația noastră a demonstrat 
dl. mijloacele care contribuie ta dez
voltarea conștiințe! politice a noilor 
membri de partid — in princi
pal lnvățămînfcul de partid și for
mele consacrate ale rauntil politice 
de masă — "nu ânt încă pe deplin 
valorificate îndeosebi clnd este vorbe 
de lndrumhrcB femeilor, că exista 
posibilități pi rezerve la care,trebuie 
să se apeleze cu mal multă stă
ruință. Femeile —-a subllntat; In re
petate prilejuri, secretarul general 
al partidului — trobuio să-și gă
sească un loc mal Important detit 
piuă acum ln toate sectoarele, să fie 
promovate ln munca de partid și de 
filat. în lumina acMtor Indicații, or
ganizația de partid de ln Țesătoria 
de relon Panduri este chemată câ 
oludleze, In continuare, atlt posibili
tățile de atragere a unul număr mai 
marc de femei ln rindurllo partidu
lui, cit map ales căile sprijinirii lor", 
pentru ă-și afirma pe deplin'călită-’ 
țile de conducătoare șl organizatoare

politică, sarcina de a se
timp mai îndelungai do,... 
intre în partid si cu care biroul a 
stat de vorbă. Maistrul

de la secția I.

5 ocupa un 
cei ce vor să

Petro Ciubu- 
canu de la secția I. bunăoară, s-a 
ocupat cu răspundere de • edurațta' 
politică șl ele creșterea nivelului 
profesional, ol unor tinere ca Maria
na Izvoreanu sau Ioana Stanclu. pe 
caro organizația noastră le-a primit 
anul acesta In rindurlle sale. Pe vii
torii membri de partid li Invităm, 
de asemenea, Ia unele adunări ge
nerale ale organizației de bază. 
Ie cerem aă se pronunțe cu privire 
la probleme importante ale produc
ției, II Încadrăm la cursuri de Invă- 
țimlnt politic, Ic' încredințăm sar
cini obștești, știind că numai In ac
tivitatea practică se- verifică aptitu
dinile oamenilor, ihotărlrea lor de ti

1*,'

viața de partid
- ’t .’ .. j''■’. 1 P-’^^

EE

eforturile personale, politica parti
dului*.

Creșterea efectivului organizațiilor 
de partid trebuie să se exprime, in 
principal, prin sporirea forței lor de 
mobilizare, de dinamizare a colec
tivului Aceasta presupune ca noilor 
membri de partid să II se acorde, 
după intrarea ln partid, un sprijin 
mai mare. Sprijin care să se ma
terializeze, pe de o parte, in în
credințarea de sarcini obștești ca
pabile să determine creșterea rapi
dă n experienței lor politice șl.toarc înaintate, fcs&totto harnice. S? 1C5 IX>UtJce ®L P

conștiincioase. Eițo. . neîndoielnic.
un merit al comunistelor de alei că 
se situează In permanență In frun
tea Întrecerii socialiste, obțlnind re
zultate de-seamă ln domeniul pro
ductivității muncii.

Privind lucrurile din punct do ve
dere statțrtlc,■ s-ar putea afirma că 
organizația de partid s-a orientat 
corespunzător : din cei 62 membri 
do partid primiți de la începutul 
anului trecut, 46 sini femei, prove
nite, ln cea mal mare parte, din rln- 
dul pietistelor, care se străduiesc 
să-șl desâvirțcascâ pregătirea poli
tică șl profesională și s-au legat de 
întreprindere, do coîeciivul de aici. 
„Considerind preocuparea pentru pri
mirea in partid nu ea pn>o acțiune de 
campanie, care Începe țl se sfirsește 
la o data anumită, el ca o activi
tate sistematică, permanenta —

LS, In' însușirea temeinică a ideolo
giei marxlst-lcnlrdste.

Ce sarcini obștești nu încredințat 
membrelor lor organizațiile do bază 
de ta țesător!n de relon ? Un son
daj Întreprins de, noi a demonstrat 
că, pe lingă o cearnă de îndatoriri 
stabilite cu dlxceraămint, In raport 
cu rapacitatea și npllludln'le femei
lor respective, uneori sarcina de 
partid se confundă cu obligațiile 
profesionale, cum . este cazul Eivîrel 
Cărămidă, controloare de ralltate, 
căreia organizația do bază nr. 5 fi
nisaj l-a încredințat sarcina de 
partid... de a centraliza rezultatele 
privind calitatea, coletilnd datele 
de la șefii de ateliere, datorie ce-1 
revine prin însăși natura funcției ; 
ln alle cazuri, aceste Îndatoriri so 
reduc la minime obligații orgnnlza- ...-■ ,lt} .

serviciul de resort afișează la timp.

V

La

Maria Vosile Ciulin,

Do cirul asistă ele pe 
părnlnt; arhitectura șl 
plastica monumentală 
viețuiesc In armonie, 
Inmulțlndu-șl reciproc 
caratele. Aproape că 
nu există monument, 
demn de un asemenea 
nume, card să nu Iliis- 

. treze A»i<......‘
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j^ctEtaruI'ui^ela din organizațiile de __________ _____ _______ ___ ____ ____________ __________
. bșză’dc'ln țesătorle încredințăm p„ gclilmburl. rezultatele In produc- ale producției, de oameni" politici, 
unor membri de partid mal vechi, ț|e, iar Vasillca Tlncea răspunde de
eu • bogata experiență de viata ffl mobilizarea tinerelor la adunările Marla S5ADO1AN

„ne. Istă, mi-am zis 
mei In'Jl,, ce sa lnllm- 
plă cu un zid netra- 
cull ta timp 1 Or, cine 
(tip, i'Ktatc slreașinn 
sâ fi fost do vină, 
poate se va fi scurs 
apa de ploaie pe pe- 

are sâ nu llus- rote... Dar te, mai 
cu prisosință înșeală ochiul f de ta 

acest adevăr. Peretelui distanță ! Pe măsură 
— dn piatră, cărămidă, 
sau be ta n-brut ori cu 
migală cizelat — ii eaie 
de •multe ori rezervată ___ ___ _
fio menirea de fundal fața unul imens mo- cf'&ari situația, am re- 
pejitru statui impresto- ■ curg ja serviciile unor

persoane aflate In 
posesia „cheli* menite 
să dezlege enigma : 
mozaicul — mi s-a 
spus — reprezintă (cn 1 
&ă veri 1) un ’ arbore ; . 
cercurile erau ta In-

1 . i - ■ .... ™ J cuput Plănuite sâ. ln-tul-o arhitectură, — cununeze. sub formă
artă monumentală, ba, zale: mii de carouri de medalioane chipii- I

•aș zice, chiar, că ori- mititele din marrnu- Hle unor, voievozi ni
dlcă ta rang de prin- ră aibă, travertin, istoriei rofflâneșll, dar,

Nu rn-a mirat, deci, 
să descopăr cu cita 
fervoare sculpturală a 
croit arhitectul Nicolae 

, Porumbescu volumele 
mari șl detaliile bine- 

,' cunoscutei Case ■ de 
ț cultură a sindicatelor 
1 din Suceava. Nu m-a 
Îs mirat nici, că a lăsat 

doi peroți exteriori — 
spre vest și spre nord 
— . nefinlsați... prin 
proiect io era destinat 
să poarte o haină alee-' 
să. țesută cu concursul 
artiștilor plastici. In
tenție Intru totul lău
dabilă, care ar fi ur
mat să ce împlinească 
cu timpuL pe măsura 
posibilului»;

Zilele trecute, aflat 
cu treburi la. Suceava, 
mi-a’fost dnt să con-; __ ________ ____
stat că peretele ves- ■ bătută Icl-colo de llrtll 
tic al pomenitei rase 
ds cultură s-a acope
rit cu -r i : ._____
eu, privind da demne __  _
— un to! de peclngi- Jos, cu' brațele foarte" ■•.■s' ’■■■-« ...... ■■

pentru statui impresio
nante, fie aceea de su
port pentru reliefuri, 
mozaicuri, fresce. Cu 
tot raționalismul ?! 
spiritul lor de econo
mic, nici vremurile 
moderne nu ee abat de 
ta tradiționala convie
țuire arhitectură, —

ci^iu.

ce mă apropiam, Iml 
dădeam scama <ta mă 
aflu — nici mo! mult, 
nici mai puțin — ln

desfăcute, de la 
capăt la celălalt al 
peretelui, susține d le
va cercuri vagi, tăiate 
diametral, oblic. Ni
mic altceva declt o 
alcătuire IniltnplMoare, 
de tonuri, transpusă 
la mar! dimensiuni ți 
imoiializală in piatră 
nobilă.

Recunosdndu-ml In- • 
competenta și obser- 
vlnd că și alțl trecă-' 
tori se găseau in a-

puncte 
de vedere

i

i

rile unor, voievozi al 

nu se știe din ce pri
cină. ele au rămas 
pustii, Hfaindu-i fiecă
rui privitor libertatea 
sfi-șl imagineze des
pre ele ce poftește. Se 
pare că acest ultim 
precept se poate apli
ca In mod strălucit 
întregii compoziții...

sranlt, ondezlt, zdra
văn fixate in mortar, 
alcătuiau monumen
tala compoziție pe 
care avusesem nefe
ricita inspirație s-o 
confund cu ■ nișie 
polo de igrasie.

Las la o parte fap
tul că pretinsa com
poziție se. lăfăia pe Nunțiu cit de exnc- 
perete In totală Igno- 54 este această inter- 
rnre a elementelor de pretare de circulație 
arhitectură — Boriul, locală, -nici ce părere ■ 

’ ‘ ‘ ’ ore proiectantul casei
de' cultură despre 

». tontă povestea. Nu 
de știu dt a costat mo

zaicul (bănuiesc, to
tuși. că destul de

cornișa, registrul de 
console, cele două uși. 
peretele proprlu-zis șl 
prelungirea lu!,. u„ 
forma unui contrafort.
Dar nld luat In Bine, -T-.. — _____ .
mozaicul nu reușește ‘mult), șl nlc! cui 11 
aă sugereze mare lu- . ‘
cru : .dln punct de autor. Mă glndesc
vedere croatatic — o insă cu îngrijorare la
învălmășeală de grlurl - - -
pe un fond alb. strfl-

$ r'.'

> - 1 r.;> ■ 1 .r.- i- ■

OtIco persoană in virală de 
Ia IS la 60 de‘ ani, Indiferent do 
profesie sau do locul de mun- ■* 
că, poate încheia, prin ADAS, 
o aslițrirarc mixtă de viață si 
suplimentară de accidente. A- 
ceostă formă de asigurare pre
zintă multiple avantaje. Ea 
constituie un 1. 2__,
fie pentru cel caro se asigură v 
(ln cazul pierderii sau reduce
rii cnpacităUț sale do muncă, 
in urma unul accident), fia 
pontau familia sa (ln caz de 
deces). Totodată, ea oferă po
sibilitatea să se economisească 
o sumă de bani pe caro asigu
ratul (sau persoana Indicată do 
acosta) o va primi -fa expira
rea contractului, 
formă de asigurare, 
taațla 
asumă numeroase 
cazuri do explozii, prăbușiri de 
teren, loviri, căderi, alunecări, 
trăxnot. acțiunea curentului 
electric, arsuri, degerări, Înec, 
lntoxlcnro sau asfixiere subită 
șl altele.

Asigurarea mixtă de viață șl 
suplimentară de accidente 
poate 11 încheiata pentru orice 
sumă pe durata de ta 5 ta 20 
de ani. La data clnd expiră 
asigurarea, cel care a Încheiat 
contractul (polița) do 
rare, dacă Cî» ?„ ..... ..........
meșto integral suma prevăzută. 
De asemenea, pentru fiecare 
combinație do litere înscrisă In 
poliță. Ieșita la tragerile de a- 
morilzare ca se organizează lu
nar, ADAS plătește tile 1 OUA 
de leL In coz de Invaliditate 
permanenta. ADAS achită de 
clnd ori suma asigurata In to
tal sau ln parte, ■ după cum In
validitatea este totală sau par
țială. Tot do 5 ori suma asigu
rată se plătește In caz de deces 
din accident ADAS achită 
suma Înscrisă In poliță ln 
caz do deces din oile cauze. De 
menționat că plata sumelor cu
veni ic ln expirarea contractu
lui, ta amortizare sau deces 
go face independent do plățile 
anterioare pentru invalldltațl 
permanente. Clnd invaliditatea 
permanenta, ca urmare a unui 

.. accident,; este mai.,maro do 50 
la sută. ADAS scutește pa asi
gurai do plata primelor. In caz 
do deces al asiguratului înainte, 
de expirarea contractului, suma 
asigurată se plătește persoane- , 
lor iMcrlso ln poUța respectivă.

Primele do asigurare datorate 
cătro ADAS se stabilesc ln 
funcție do suma asigurată, do 
vlrsta asiguratului fa Încheie
rea, contractului, de durata con
tractului șl de cea do plată a 
primelor. Primele pol 11 achi
tate în rate anuale, semestriale, 
trimestriale sau lunare pe pe
rioada pentru care s-a încheiat 
contractul sau pe o perioadă 
mai redusă.

în sltunțln tind contractul de 
asigurare se încheie fără parti
ciparea fa tragerile lunare de 
amortizare, ratele lunare do 
primo so reduc cu cita 0.30 lei 
pentru flecare 10®0 de lei din 
suma asigurată.

Asigurările mixte de viață șl |X 
suplimentaro de accidente pot 
fi Încheiata prin responsabilii 
cu munca ADAS din întreprin
deri șl instituții, agenții și In
spectorii de asigurare sau. di
rect. prin unitățile ADAS. In 
care se, plătesc șl _ primele de 
asigurare. Primele" de asigurare 
so pol plăti și prin poștă sau 
C.E.C.

3 tav iiiiidijc. 
sprijin material

în această 
Admlnls- 

Asigurărilor de Stat îșl 
riscuri, In

. , aslfiu-
culc în vințâ. pri-

negre ; dsșenul este 
ea uri V lăbărțat. des-

aparține dreptul de

grljn nimănui, 
acest prilej, la b.152 da 
din l’arincea, paznicul 

a fost surprins

partea Centralei de transporturi 
auto clarlficfirlle (șl măsurile) 
corespunzătoare.

.1;__» mică ol se aflu pe drum
plat, necirculat, nu pe una din 
pantele din zona de munte I Ac
cident, neglijență sau curată 
iresponsabilitate ? Așteptăm din

iml spuneam , clfrabil după multe 
insistențe, cu vlrful ln

?if

veselie...

Pistolul 
a rămas 
fără capse

Difai^un colet sosit intr-una 
din zile la oficiul poștal din co
muna Havlma (Botoșani) ale
șii la iueald in timpul mar.lpu- 
l<5rii_. o capsă explozivă. Im 
cercetările cara au urmat t-a 
constatat ci! in coletul cu pri
cina se aflau nici mal mult, nici 
mai puțin decit 176 capse folo
site la pistoalele de forat. Ex
peditor — Ioan Viaru, originar 
din Hatirna, care la sustrăsese 
da pe un șantier de construc(H 
din Timișoara. Voise sd-i 
un serviciu Iul Gheorghe 
ianu care, pc cind lucra la 
Ciulnifa, iți procurase (cum 
pistol de- forat. Acum, deși cap
sele șl pistolul n-au ajuns îm
preună, urmează ca toată intim- 
plarea ,^ă explodeze* in 
instanței de judecată.

Noul spital „23 August" din Capitalâ oto : Gh. Vlnțlta

O?; ' c ■ ;

LA PLOIEȘTI

Foarte trista

pertitele nordic care, 
so zvonește prin Su
ceava, va avea curind 
un destin asemănător.

Arh.
Gh. SXSAKMAN

Magazia alimentar cu program de noapte
PJ..OIEȘTI (Coresponderwtd 

„Selntcll", Al. Clprj.ru). - Ca 
urmare a propunerilor făcuta de 
cetățeni, cu ocazia întllnlrllor a- 
cesloră cu deputății, !n centrul 
orașului Ploiești s-a deschis un 
modern magazin alimentar

program de noapte. De aci «o 
pol aproviziona cu brinzeturi, 
preparate din carne,, conserve de 
peste, pline și altele mal ales 
oamenii uzinelor fi fabricilor 
care lucrează In schimburile II 1 
si III.

19 paznici 
somnoroși
și zece lipsă

Control Inopinat In mal mul
te unități economice din jude
țul Bacău. Scopul : verificarea 
modulul ta care se asigură 
paza bunurilor materiale din 
gestiunea acestora. Constată,ri
fe ? Mai mult declt surprinză
toare. Pentru că 19 paznici au 
fost găsiți dormind In timp ce 
se aflau ta posturi, alțl 10 n-au 
putut fl găsiți nicăieri, iar 25 
de obiective care trebuiau păzi
te rămăseseră ta grija nimănui. 
Tot. cu. 
recepție 
Vasllc Varga 
suslrftglnd porumb din magazin 
pe care o păzea. De prisos să 
mal spunem că, In‘r-o asemenea 
situație, concluzia că o pază a™ 
paznicilor — deși, altminteri, 
absurdă — se impună cit nece
sitate. întrebarea este Insă de I 
:e ce! chemați să supravegheze 
poza tolerează asemenea situa
ții. Incompatibile cu Însăși ra
țiunea de a fi a acestui ser- 
zlclu ?

Rubricâ redcetatS de
Dnmltrti TIBCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Sdnteii"

— Șl dumneavoastră, vecinilor, nu_______________ _______ _ v-a .
dat de gindit ceea ce se petrecea acolo ?

-- Păi, ce să zic ; erau ntlt de veseli, le 
plăcea muzica... Tineri, de I T a urma, ur
mei, ne ziceam, treaba lor. Nu păreau isă 
facă tine știe co râu ; un grup vesel, asta 
erau™

Șl martorul — Marin Co man, vecin de a- 
partament cu unii.dintre inculpații de care 
va fi vorba mal jos — Ișl reia cu candoare 
locui ln sală.

„.Ceaiuri cu și fără dans, dar cu multa 
votcă ori coniac. Șl muzică. în fumul , Îm
belșugat al țigărilor cu marcă strălrta, In
tre poze cu nudurl șl hippy, se petrecea zi 
șl noapte. Azi unul aducea un magnetofon, 
celălalt — băutura ; milne era dudul altuia

pentru furt „Pașnicii* tineri din grup de
veniseră hoți de drumul mare. Liste lungi 
de bunuri sustrase, valori de zeci de mii. 
Magnetofpane, bani din sertare șl fișate 
ele. Iată din ce trfdau parnzlțil pe pldor 
mare. . ;

Post scriptura : Cititorii au observat, do 
bună seamă, faptul că in instanță nu npa- 
declt trei: din amatorii de viață fără griji. 
Ceilalți?,Nu mal-sink Doina, Bobo șl Ma
rian nu i ajuns acolo unde duce o viață 

■trăită In destrăbălare, îmbibată plnă ln 
refuz In alcool : au luat cianură. înlr-o di
mineață, pe dușumeaua unei bucătării sor
dide, taci tineri șl-au Încheiat astfel ultima 
dintre petrecerile fraudulos clștlgutel

Un grup „vesel*, un epilog trist.»

• __________________ '___________ ,

Oglinda cu 
două fefe

aâ vină cu un caselofon. cu băutură. CoslcI,
Mlha.1 — zis Mlți —, VLșan, Marian, npoi Prlntr-o hotărire a Judecătoriei, scctoru- 

- ■ lui 7, Aurel Vlădolanu — macaragiu 1a uri
na „23 August* — a fost condamnat la o 
lună Închisoare corecilonală. Pentru tulbu
rarea liniștii publice (intr-una din seri s-a 
îmbătat, ș!-a Injuria! colocatarii, a făcut 
scandal In holul blocului, a amenințat cu 
cuțitul).

— Este a șaptea sancțiune pentru acte de 
huliganism — 11 atrage judecătorul atenția. 
Nu credeți că, ta virata pe care o aveți, ar 
fî razul să vâ schimbați modul de viață 7 
(A. V. este om la aproape 50 de ani, ar® 
familie, copil).

în loc de răspuns. A V. cerc... o favoare. 
— Ce anume ? — întreabă, mal mult din 

ciu-iozltate, judecSioruL
Știți, n-nș vrea șă ®e afle fa aervlrfu

Mihai -X. zis anță
fetele : Doina șl ,JBobo*. Cu munca nu se 
„omorau* pa nicăieri ; In schimb se dis
trau. De regulă acasă la Vlșan, In str. Radu 
Boiangiu nr. 19. Indiferenți, vecinii, ceilalți 
cunoscuți ridicau din umeri :

— De, tineri™ Numai să nu facă prea 
multa gălăgie.

— Dosarul nr. 7 — anunță grefiera.
în sala de judecată a secției 1 penală a 

Tribunalului municipiului București pășesc 
inculpați! : Costal Ismallescu. MIhol Geor
gescu șl Constantin VLțan. Tunșl, fmbrâcați 
in haina penitenței, cel trei iau loc In boxa 
acuzaților. Pentru co ? Pontau banii cu 
care s-a chefuit atlt amar de vreme, pentru 
mijloacele din care-șl asigurau trindăvealn, 
ceaiurile sonorizate pe bandă. Pe scurt :

acolo sint cunoscut ea om de treabă 
știe nimeni ce fac eu ta timpul liber...

La serviciu — om de treabă : In timpul 
liber — huligan notoriu. Nu știm dacă lu
crurile stau sau nu exact așa-cum Ie-a re
latat A. V. Cert cate că mentalitatea acestor 
,.cameleoni* trebuia aspru combătută ; mai 
ales acolo undo oi stat cunoscuțl ca... oa
meni de treabă — ta colectivele ,lor de 
munci Pentru că nlmehl ,nu poate avea 
două moralități : una „la’ serviciu* și alia 
ta timpul liber.

Pentru că 
nu-i plăcea 
„birocrația" 

r" ■< .• LS ți- » ".’Z ■ Î4./-Î2- 1

Secvența ' L Marinlcă Uțoiu — șef da 
depozit Ia magazinul do prezentare al fa
bricii j.Clujana*, ta .București — sa pregă
tește oe țiransfe-. Urmează să treacă pe o 
funcție similară la,' magazinul de. prezen
tare al fabricii „Progresul*. Numai'că... ac
tele mărfurilor pe care le-a avut In pri
mire sint Împotrivă : țl lipsesc din gestiune 
bunuri ta valoare de 21 C00 lol...

— Doar n-o să mă țmplvdlc de atlta lu
cru — Iți zice M. U Șl întocmește — ta 
fals — facturi pentru scăderea mărfurilor 
lipsă. _

Secvența 1 Mortalei Uțolu este supărat 
La, încheierea operațiilor de predarc-prl- 
mire Lnlreprlnderca a constatat ta gestiu
nea ml.;-un plus de 28OP Iei. ,

— A dracului treabă — Ișl zice —, n-am 
b.-odlt-o.

și pune dta nou mina pe condeL Alte 
acte false Iau drumul contabilității».

Secvența 1 Organele de cercetare penală 
stat sesizate de existența Infracțiunilor : 
sustragere din avutul obștesc, fals și uz do 
fals. Ancheta stabilește cu certitudine : L 
nu Martalcă Uțolu este autorul sustrage
rii ; 1 MarinlcA Uțolu se face vinovat de 
șăvlrțirea celorlalte Infracțiuni™

Judecătoria sectorului 4. Inculpatul Ma- 
rlnicil Uțolu cere șă fie achitat :

— Pentru ce să fiu condamnat, onorată 
Instanță? pentru nlșie hl-t.ll ? I Doar noi 
luptam împotriva birocrației...

Soluția Instanței : M. Uțolu a fost con
damnat la un an Închisoare. Posn avutu
lui obștesc, buna sa gospodărire presupun 
o evidență clară, precisă Cine atentează 
ia '„actele de Identitate* ale bunului pu
blic atentează la însăși existența acestuia. 
Lupta Împotrivă birocrației — ridicol In
vocată ale! — nu înseamnă lupta împotriva 
oricăror documente de evidență, „liberta
tea* de a te falsifica.

tlerul de construcții al Întreprinderii, le-nțl 
vindut cetățeanului Gheorgho Soglu 1

— Dn.
Și președintele completului enumeră alte 

clteva susfragerL Pe rlnd, inculpatul — 
Constantin Zaharla, fost șofer In I.C.AB., 
Lșl recunoaște faptele. ■

— în total : 8 delapidări — conchide ju
decătorul.

După cum a decurs Interogatoriul, după 
figura spăsită a Inculpatului, totul părea 
că decurge, normal : omul regretă faptele 
sâvlrșlte, promite că1 se va îndrepta. Deo
dată, Insă...-

,..Și se făcea■ ■

f i."

câ nu
pricepe

5
j

— Este adevărat câ In luna aprilie, In 
loc să transportați nisipul In șantierul de 
construcții al întreprinderii, l-ați vindut' 
cetățeanului Ștefan Mlnciu din comuna 
Chiajno ?

— i)n. . ' ,
— Este adevărat câ In luna mai, In loc câ 

transportați alte cantități de nisip la șan-

cft decurge, normal : omul regretă faptele 
aăvîrșite, promite că se va îndrepta. Deo
dată, Insă...-

— Care delapidări, onorată instanță ?
Șl C. Z. abordează o mină contrariată.
întrebarea nedumirește. Șl completul de 

judecată, șl asistența Judecătorul reia in
terogatoriul :

— Este adevărat că în luna aprilie, In 
loc să transportați nisipul la șantierul de 
construcții al întreprinderii, 1-ațl vindut...

Una cita una. întrebările se repetă. Răs
punsurile Bșljdercd...

— Deci ați delapidat — conchide ferm 
judecătorul.

Cure delapidare,: onorată instanță ? în
treabă din nou 1 — InculpnitiL Și Imediat 
adaugă : ce valoare jxinte avea un bun luat
din natură ?

„Din natură"' — așa se cheamă, In ter
menii Iul Constantin Zaharla. balastiera 
întreprinderii Nu este pentru prima oară 
clnd auzim asemene» replici. Fie In legă
tură cuJ copacii din pădure,'fie In legătură 
cu alte bogății ale solului sau subsolului. 
Asemenea mentalități Igno ă faptul că — 
asemeni fabricilor șl uzinelor, mijloacelor 
de transport snu hidrocentralelor — toata 
aceste bogății sint avut obștesc, reprezintă 
averea noastră, a tuturor.

Timp de șase luni — la atîta a fost con
damnat de Instanță — sperăm ca C. Z. 
s-ă-ș! schimbe părerile asupra conținutului 
noțiunii de „natură.*

Titus ANDREI 
Dinu POPESCU

Clprj.ru
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Invitație la o dezbatere avind ca punct de pornire stațiunea experimentală Mărpulești din Ialomița
Sâ reproducem
experiența de
laborator; cu

aceleași rezultate.

■LUATE
obținute la diferite &oiur! 
aflate in cultura.

De cele mal multe or! 
stațiunea ne prezintă pe 
planșe niște rezultate' obil-
note pe 2—3 ha, ce-i drept Tată de c 
fnmiqage. Dar nu‘iwUi tiri- , hml dc 

SCara DT&dUCtiei r:m noi de la.'cercetare. NcIsi SI.UIU gJi UUUVJAI [rueresează concluziile caro 
„ ... , să. ne permită să Ieșim, din
Pare paradoxal șl totuși. faEa de laborator șl să re- 

m multe aomeau, producția producem expsr’ente. cu
a luat-o înaintea cercetării. aceleași rezultate, la scara
Mai alea h: ceea ca priveș- produeț’bi. 
te introducerea ta cultură a o problemă aparte o for- 
unor soluri ®1 hibrizi . Mi, mează exploatarea suprafe-
dt șl a substanțelor chimi- țelor omenajQjo pentru iri—

ș recent create -pentru gațiL în acest domeniu
combaterea dăunătorilor șl există multe „pate albe- pe
a Imnilentlor. M-aș referi C3IB cercetarea trebuie să

, ;ta două slluațU. De la data ie dnriflee. Asigurarea apei
cînd noi am Început să fo- ja discreție po sute de mit
loșlm la cultura pwrumbu- de hectare poate determina
Iul erblcldele din grupa obținerea unor recolte mart.
Irtazlnelor, abia după 2—3 - - ■
ani stațiunea ne-a prezen
tat unele recomandări pri
vind utilizarea lor. (De re
marcat că stațiunea din 
Mărculeșli este totodată și 
centru republican de Încer
care a erbicidelor pentru 
cultura parumbulul). La fel 
s-a tatlmplat 1a cultura 
solei De ci ți va nnl au fost 
Introduse In cultură, pe su
prafețe mari, soiurile wam-s 
și M-SoL, După ce cunoș
team deja secretul tehnolo
gie! acestill culturi, stațiu
nea ne-a cerut semințe 
pentru a Încerca soiurile 
rc ipec’lve. Apare deci evi
dentă o nceorelare șl o ră- 
minere ta urmă a tematicii 
de cercetare a stațiunii față 
de cerințele imediate ale 
producției.

La toamnă semănăm 
33 OM ha cu griu. Alegerea 
celor mal potrivite soiuri 
pentru culturi nelrigatc și 
irigate a devenit o proble- 
mă-cheie pentru nivelul 
producției. întreprinderile 
agricole do stat au avut lo
turi semlncere ta principa
lele soiuri de grin rare 
s-au evidențiat în ultimii 
ani, Pe care să-l extindem 
in producție ? în această 
privință stațiunea ne .putea 
fi dc maro Iota. Numai ca 
aceasta nu ne-a oferit re
zultata comparative conclu
dente. Do aceea, am fost 
nevolțl să stabilim struc- uai. 
tura soiurilor de griu nu- ^ro daîă“au fort 
mal pe baza propriilor ob- rbzull
scrva.țll,'£'iMUpfa. prpducțlăl' trec .

5; £

Jungă in cooperativă una 
iau alta din metodele ex
puse. Intre tlnip apar altoie 
nud valoroase ;

"uzaază moral ț _ ___
i de ce : in sistemul ac- 

' ” s generalizare. șl
transmitere 
eerce^rU. r
șanse ca. aceste} să'i fie a-, 
plicate la ‘..mp în produc
ție. Una ui:» -cauze este' 
elstamu! defectuos de sta
bilire a planului tematic 
pentru cercetare. Cum poa
te stațiunea experimentală 
MărculoșU să rezolve pro
blema specifice agricultu
rii Bărăganului, cînd pla
nul tematic de cercetare ea 
da experiențe este stabilit 
undeva ln București 7 Con
sider ci in accasU pri
vință, slit stațiunea, cit și 
unitățile agricole trebuie să 
albă mal multă llbirta- 
te, in sensul că rfațlu- 
nea să nn contracteze 
planul tematic numai en 
ministerul, I.C.CJ’.T. Fun- 
dulea sau ? Academia de 
științe agricole, cl direct ț i 
cu unitățile agricole pro
ducătoare. Aceasta este ga
ranția Întocmirii unei t«-

bordeze problemele <xi caru 
se confruntă producția.

Vasile BERBECE!

. primele ae 
moral ți ea pierd.

generalizare șl
"a- rezultatetor 

exi-’îă paține ’ 
i

n

Dar folosită nerațional, apa 
pante produce pagube in
calculabile, prin acțiunea 
dăunătoare asupra pămlr»- 
tplui. Or, plnă ln prezent, 
nu dispunem toomnl de elec 
mentele care să ne permită 
să folosim apa rațional .șt 
să exploatăm eficient sis
temele. Desigur, s-ar putea 
spune că literatura de spe- ranțla Întocmirii unei tc- 
clalltate este foarte bogată maticl autentice, tare să a- 
!n asemenea dale. Dar nu ■-■■■■ 
de indicații generala avem 
noi nevoie. Ne Interesează,
In primul rind, slabi,Urm _ ...
unor tehnologii unitare a inginer.'^ fa coopIraTiva 
SS8K .JSS "»"»'«ș-™
nu’.ui, dar care nu pot fi , , . , ...
găsite ln un tratat. LOÎUl dfiiHOîlGÎI'flîlV
p«Ustecondlț]Fde iS sâ devină propriul 
stațiunea întinde cu solu
ționarea acestor probleme.

Gheorțșbe 
CIOLANESCU 

direciorul Trustului I.A.S.
Ialomița

■ ' • 'f t/'V 'C/
Se impune schim
barea sistemului de 
stabilire a temelor 

de cercetare

t »■ '1
structura, hibrizilor de pre I
rumb : 93 la sută IID-SP3 problemele xjjecîfice .agri
și 5 la sulă IlD-Itl», ci! și culturi! din cîmpta Mrăga-
densltaten optimă de 33 (KW nulul 7 Din opiniile specia-
planlc recoltablle ta cultu- Iutilor s-a tohlurat o
rile nebrigale. Ca urmare, primă cauză: necorelarca
ln ultimii oui obținem con- planului tematic cu cerin-
stant peste_5 MO kg porumb lele: producțieL Toate te-
boabe la hectar-, față de mele de cereetara sini sta-.

•3 303 cil realizam înainte. blllte de diferite direcții 
.-'bar'-'thV1970', "o. dată cu re-.
organizarea activității de 
earceiare, Insikutisj de ta 
Funduica .□ desființat iotul 
experimentai. Din 1970 Iji 
pinii neum nimeni de ln 
stațiunea Mărcule.?;! n-a 
reluat experiențele. Pentru 
noi i:-'A. acest lot 8-a do
vedit ulii, motiv pentru 
care anpl viitor, pe 10 ha. __ ...
vom organiza • loturi ezpe- opinia r. ' 
rimentaic și demonstrative producție Și reprezintă 

frină, Îndeosebi,pentru ar 
tlvltatea stațiunilor exp 
mentale, scare,^ca^u'iC^., ______ ,____________ _____
ritcrtale da cercetare, tre- poate fi explicat faptul că. 
bule să rezolve In . ’ .'
rind problemele specifice rezultate certe privind 
zonelor unde sini rituale. grieulturn irigată In condl-

la nivelul cerințelor toate că asemenea indicații gene- pc'jo:ia;ul de cercetare e-
• ■ ■ .. .. . .. xlrtcnt nu putem cuprinde

tot județul. In gcliinib. a- 
cordăm tot sprijinul spe- 

____  . cialișUlor care doresc sfi 
mentală fa parte. Firesc Înființeze loturi demonstra-
ar fi-ca stațiunea Bă pri- five in unitățile tor. Nu

1 ' ’ I " " rămîne decit aă vina sS ne
«plicite acest sprijin.

Mal există un aspect. 
Stațiunea trebuie să rezol
ve- problemele legate ds 

pune întreba- creșterea producției agrlro- 
poate stațiunea le ln județele Ialomița și

raia diminuează cu mult 
valoarea practică a rezulta
telor cercetărilor efectuate 
de flecare națiune expiri-

dia Ministerul Agricul
turii, Industriei Allnitu- 
tare și Apelor, 
astfel întocmite s

, . Temele
astfel Întocmite sînt con
tractate cu Institutele cen
trale de cercetare și apoi 
distribuite spre realizare 
stațiunilor agricole experi
mentale. Un- asemenea sis-

dc cercetare beolașțe tocmai 
specialiștilor din.........o -j^___ *______  ______

ac- de imobilism. Șl unii șl al'

inească. dreptul de a con
tracta direct eu .unitățile 
agricole din raza tor de 
activitate rezolvarea pro' 
blemelor în care sînt inte,' 
resale. ' Se ’ pune întreba 
rea :
ca, --------
lor obținut®, să Indru- întinsă și un volum mare
me direct activitatea da de muncă. Clți oameni Iu-
producție din zona ei de r.e- cresză aici, cine sfat șl ce
țiuno ? în această privință experiență au 7 Stațiunea

ilă insă din partea are fa total 10 cercetători,

nu ;.......... .
pe baza rezulta te- Buzâu.’ D«ti o arie foarte

luno ?

activitatea de 
s din zo&a ei de âc«

de muncă. C“l: oameni lu- 
ca-esză aici, cine sfat șl ce

RĂSPUNS UNUI CITITOR PREOCUPAT 
DE CREAREA UNUI RAPORT CÎT MÂI 
EFICIENT ÎNTRE PERSONALUL DIRECT 

PRODUCTIV $1 CEL TEHNICO- 
ADMINISTRÂTIV

-Ne abatem, In mod cu totul ocazional, de ta for
mula rubricii noastre (aceea de a răspunde la dt mal 
multa scrisori pe teme economico), dtoâillnd. de asta 

", ,_ marginea unei singure corespondanțo care 
conține — veți vedea și dv. — dteva propuneri și 
idei de un interes mai larg. Este vorba despre scrisoa- 
””n tovarășului J’UIU ALEXANDRU, adjunct al șefu- 
Lrocfalmto Borze.ș’1. Sslsoarea siT referiCîn primul 
rind, la posibEitățlle do creare a unui raport normal, 
mai eficient, intre personalul direct prodt 
tehnico-adminlmratlv.

„De la Înființarea grupurilor și centralelor Indus
triale și piuă ln prezent — remarcă semnata.rul 
scrisorii — 6-au obținut bune rezultate pe linia re
partiției cadrelor tehnice și a îmbunătățirii raportului 
personal tehnlco-admiriiMrativ — personal muncito
resc. Inși) cum acest proces putea să aibă o dinamică 
mult mal mare încerc, in aerat sens, să exprim dteva 
puncte de vedere. Așadar, cred că schema da func
țiuni a personalului tehnlco-administratfv trebuie să 
sufere dlova modificări.

Personalul tehnic de execuție (maiștri, Ingineri 
și tehnicicani), care contribuie direct ta reali
zarea bunurilor materiale, trebuie separat, Încă 
din schema de funcțiuni, de personalul admi

nistrativ — funcționari, contabili, merceologi, planifi
catori ș.o, Reducerea numărului de posturi să vizeze 
acuastă categorie din urmă-. Deși, oparent, o aseme
nea separare ar părea mai mult formală, nu este chiar 
așa. Delimitarea strictă ajută, cum se știe, ta. stabili
rea justă a unor Indicatori rare să evidențieze con
tribuția concretă a fiecărei categorii de salariat! la 
bunul mora al activității Întreprinderii ; ajută, de a- 
somenea, la reparlirarea mal bună a sarcinilor, ta in- 
toranirea șl menținerea unei evidențe porecle. După 
die film, o asemenea delimitare se și practică ln 
multe din întreprinderile noastre. Cit privește cealaltă 
măsură, anume că reducerea posturilor trebuie să vi
zeze categoria, să-i spunem „pur administrativă-, a- 
ceasta se șl aplică pretutindeni. De maiștri. Inglnori și 
tehnicieni este nevoie In orice loc, el contribuie direct, 
cum bine spune;!, la dezvoltarea producției materiale. 
Mal degrabă, chestiunea trebuie pusă altfel : cili din
tre ingineri fi tehnicieni lucrează nemijlocit in pro
ducția ți clți in scruidUe ds birou. Un inginer con
tează ca inginer pentru ceea co face, prin ceoa ce 
creează. Un inginer care continuă, do anj șl ani, o ac
tivitate administrativă, deși, firește, Iși păstrează di
ploma, încetează totuși, din punct de vedere practic, 
efectiv de n mal fi inginer și, In consecință, face parte 
integrantă din categoria. „pur administrativă"1. Vor
bim din punct de vedera productiv. Cu alte cuvinte, 
măsura «.apărării, încă din schema de fiincțluni, a per
sonalului tehnic trebuie că ce facă concret, țlnlndu-M 
cenma da activitatea zilnică a fltcărula.

multe scrisori 
dală, pe mari 
conține — . ,
idei de uninteres mai Îs 
rea >vtum;uiui *■u»u mjjfeiwuwnu, aajimct ai șexu- 
Iul serviciului A.T.M. de U Chipul industrial de po- 1 ,nn_nr.|II « <’* ~_I«. _ j» , ț

raport normal. 
oducUv gd cei 

' -v 4-'1
tem de stabilire a temelor so constată Insă din partea are fa total 10 cercetători,
j------tociâJlștllor din producție din caro 4 stat stagiari și

’ ' ‘ " unul singur cercetător știin
țific principal, OrlcM dra
goste șl pricepere ar pune 
ln munca lor tot nu pot 
face față so!Ic!'.Or!lor. „Sta
țiunea noastră — ne spu
nea tovarășul Vineș — a 
devenit o poptaleră de ca
dre pentru institutele cen
trale. Cel mal buni apeeia- 
llștl care s-au formal la 
noi, și sini desiul la nnmir, 
au fost „avaiiwțl". adică 
transferați la Fundulea san 
Ia București, așa eă nnl du
cem mereu lipsă de cadre' 
Este o anomalie ca oamoc 
bine pregătiți, rara aduc 
contribuție directă, d'tose 
bit de valoroasa la munca 

najaio pjuH'u irigai de cercetare, să fie rupțl
leașl tehnologii ca și cele de activitatea lor și duși .. . V..S ., . _ ■ '■■.'gDimpolrivfi,

proces ar trebui să 
fie Invers. A'.il de ta Aca
demia de științe agricole 
șl silvice, de ta Î.C.C.P.T. 
Fundulea sau alte instituții 
cantrale de cercetare ar tre
bui să fie sduse cadre la 
stațiunile, experimentala 
psntru a le sprijini ln reali
zarea importantelor obiec
tiv'® ca le au în fată.

Am consemnat ciiev» opinii raze socotim că pai 
consiliul nn punct dc plecare pentru nn schimb de 
păreri mal larg, concret, menit să contribuie la gă
sirea celor mal bune soluții pentru îmbunătățirea 
Bctlvllățll de cerceiare și introducerea mai rap'dă ■ 
rezultatelor In producție. In acest sens solicităm pă
rerile specialiștilor .agricoli și ale ccrcelătoriior.

Opinii consemnate dej. 
Aurel PAPAUIUC

specialiștilor din producție 
și chiar a organelor agricole 
județene o anumită stare

----------or experi- ții așteaptă ca cercetarea ®ă 
unități, te- le ofere pe tavă totul. Cum 

Ș rezolve ln primul iteț: stațiunea dispune de 
problemele’ specifice rezultate certe privind a- 

- --------- —..!—L. ...^.ilă In condi- 
„Astfel — na arăta tov. dr. țllle Bărăganului, specui-
ing. Gheorghe Vlneș, di- llștl! i din multe unități a-
reclorul stațiuni! experi- grirole din județ se tamen- 
mentale Mărculeșll — fn a- tează că nu cunosc tehnolo- 
fnrâ de tematica stabilită de gifla de producție n dlfer;- 
mlnlster, stațiunea nu mal felor culturi irigate. Un 
poate rezolva aile probleme singur exemplu : coopera

tivele auricele din Perlejl 
Fetești-Gară și altele, deși 

penlrn eereetare se atribuie aplică pe terehurfie’ ame-
nomal penlrn iernele"' eon- " ‘ -■■■■■■■.
tractate pe plan central1’.

Centralizarea excîsivă a 
elaborării temelor de cerce
tare determină șl alte nea
junsuri, mai ales în ceea 
ce privește aplicarea cu 
promptitudine a r®ul tale
lor propriu-zfee. Șl lată de 
ce. Temele flnollzato — care 
reprezintă modela dc lucru 
pentru producție — plnă iS 
ajungă la unitățile agricole 
urmează o rate tar.gă șl fa- 
torlocheată. Rezultatele cer
cetării stai centralizate mal 
îniii Is direcțiile din mi
nister, tutelare ale planului 
de cercetare. Aid, acestea 
rin: confruntate cu rezulta
tele altor stațiuni experi
mentata și, apoi, direcțiile 
respective elaborează, intr-o 
problemă său alia, niște In
dicații en valoare generală 
pentru zone geografice iu- 
ținto. .Este teApc. de Isțeles-

!
în cultura griului, sfeclei 
de zahăr, floriî-soarelui ți 
porumbului. Primo noa s'.ra 
grijă este să na îmbunătă
țim structura soiurilor de 
griu. De cine! ani cultivăm 
numai solul Bezostata, care 
a început Bă! „Imbătrineas- 
că- și nu mei dă producții 
ca ta Început.

înființarea de Ioturi de
monstrative și experimen
tale in toate unitățile agri
cole ar prezenta o mare __ _ .
însemnătate, deoarece aici, cu care se confruntă agri- ___ _______ .____
sub îndrumarea speciaiiș- cultura din Bărăgan, pentru Felești-Gară și nitric, deși
Iilor de Ia stațiunea expe- simplul motiv ei fondurile sînt vecine cu stațiunea,
rlmentală, s-ar putea face — 
direct, fără alte verigi In
termediare, o verificare 
imediată a rezultatelor ob
ținute de cercetare, trecln- 
du-șe apoi mal repede la 
generalizarea In producție 
a metodelor avantajoase 
din punct de vedere tehnic 
și economie.

Ghcorqbo DAVID 
inginer-;of lo cooperativa 

agricola Grivija

Cu actuala concep- 
|le de munca, im
pusa de forul tutelar, 
stațiunea nu poate 
rezolva problemele 

ce-i stau în fa]a
De ce stațiunea J Mărcii

Iești-; nu, reușește să' rezolvi
s

cultura din

najale pentru irigat ace-

folosite ta condiții de ne- ln București. Dimpotrivă,
irigare. ’ acest r-"—

— înființarea în fiecare 
unitate agricolă a unor lo
turi demonstrative și expe
rimentale reprez’ntă o cale 
rap’.dă de introducere In 
producție a rezultatelor cer
cetări! — este de părere 
iov. Gh. Vine?. Noi avem 
asemenea ioturi In 30 de 
cooperative agricole. Dar eu

nostru Soborator 
șiitașific !

Aș vroa să mă opresc .1- 
srupra unei probleme care 
mi so pare hoLSritocire, 
Sn'.ru o legătură strinză 

tre cercetare șl producția 
între anil 10M și 11370. 
l.CC.P.T. — Funduica r> 
organizat îr. cooperativa 
noastră un Iot demonstra
tiv pe 4 MO mp, ta cultura 
mirumcuiul. Tema ora zta- 
billrcn hibrizilor potrivi',! 
șl a densității optime ta 
hecuir ln condițiile speci
fice de producție- din uni
tatea noaxtrfi. De la o ceas
ul experiență am avut nu
mai foloase., Am stabilit

I

Ș

-s * t .i «ZU .* iA <r . 5 Lr f=f ■ '-J ■
;.-v-b i.:;- :.•
.Cubri

Iești; nu reușește să'rezolve-., r f• .• ..• .«■ ■..... > cri , . ( jVJ'

J.

. mal pe baza propriilor ob-

roaclor, împreună cu operatorii Nicoice Purcaru ți Micuța Mistreanu

timul 
•.vb- 
timp

unor centrale industriale și ministere care șl-au umflat •_ -„..„..-ițja i .- -Wj- . . jUCp^.

■ Am participat de multe 
ori la sesiunile științifici? 
paule de stațiunea experi
mentală Măreuleștl. De fie- 

dală au fost prezentate 
Hale bune. Numai cS 
afli do zile pliiă că a-

S-

lor (ș! funcționarilor) din grup sau centrale, ln raport 
cu numărul celor din urinele aflate in subordine. 
Pentru că sini caatri dnd numărul Inginerilor din 
centrale rate mai mare dec*.t dublul calul existent in 
urină. La G.LP. Boracști stnt sectoare In care 30 la 
sută, din ingineri lucrează ln toato cele trei urine ale 
grupului, Iar 70 la sută Ia grupul Industrial-. E mult, 
este exagerat de mult, tovarășe Alexandru I Ridicați 
intr-adevăr o problemă majoră': se știe că ta Confe
rința Națională a partidului s-au adus serioase critici 
unor centrale industriale șl ministere care și-au umflat 
aparatul In mod nejustlficat. Iar dacă așa stau lucru- 
rlîe șl ta Grupul industrial din Borze?ti, Insistăm ca 

-------- să fie revizuită dl mal repede..
i această stare de lucruri anormală ar 

' i salarizare care pre-

șl fa Grupu! 
situația awjasla t

Afirmați că la 
contribui șl actuala legislație de oalarirssro K.^,- 
voda un spor do 3 la sută pentru salariul persoane
lor din centrală, ceda ce determină un flux do cadre 
tehnice de jos in rus, spre centrale șl grupuri. Nu 
știm dacă renunțarea la acern spor de salariu, pe —s‘

Vâ prezenlSm cîteva instantanee din cronica vio, bogalâ în 
pliniri si satisfacții, a marii întreceri. Mai sugestive dedf cwintul 
scris, ele iluslreazâ puternice mobilizare a eforturilor creatoare ale 
tuturor oamenilor muncii, hotSriree de a realiza, In condiții exem
plare, sarcinile și angajamentele asumate. Trasatorii Constantin'

Uzina mecanică Buzău

UN NOU

Stanciu ți Marin Matei (foîo 1) de la uzina i,Vulcan” din Capitals 
reușesc, folosind metoda planului de croire la tablâ, s& economi
sească lunar cile 10 la sutâ din cantitatea de melal car© le este 
repartizată, lancu Lazâr, lâcfiiuș mecanic la Combinatei chimic Bor- 
zeșii, efeclueazâ cu meximâ atenție operația dc elanșare a unui

IVU\.IUIf IIII^IUUIIU LU W jJ Q1 W I VI BI MltVIUG IUKUIU țl ltll.U|W It II 3 I i Ulii IU 

[foto 2). La uzina „Electrotehnica” din București se preg&fesc noi 
cadre. Moconu Floarea explică la două din elevele Școlii profe-

Nu 
ia aceat spor de salariu, pe caro 

o propuneți, ăr fi normală, echitabilă șl, mai-ales, 
legală. Știm, insă, că nu intențiile unuia mu altuia de 
Ș ”“F.ca” centrala trebuie să primase, ci nevoite 

reala, ale centralei înroși, Iar promovarea 
trebuie să albă la bază criterii obiective, 

nicl- 
HMfBțBL-___ I din-

a dezvăluit cum un 
’ ~. . .......

itul

i

sionalo de la „Electrcoparaiai” principiul de funcționare a releelor 
do 25 A (foto 3).

q h @ s q s' o a b a n s
Je3i

---- - primase, ci net» 
jwstifleate, reale, ale cantrald Intati. Iar promovat 
in centrală trebuie să aibă la baza criterii obiect!' 
calitățile profesionale șl experiența personală, 
decum relația, mal mult sau tnai puțin amicală, 
tre X și Y. Chiar ziarul nostru _ .......
inginer dinlr-un combinat, scos din funcție pentru : 
capacitate, a apărut peste dteva luni In combinat», 
respectiv ca trimis ln control da către centrala indus
trială în cauză.

rlnderi — ne scrieți 
„reprezentanți per- 

Bueurestl I) caro se

Una din cele mal vlrsînice 
unități Industriale a muni
cipiului Buzău — uzina me
canicii — iși trăiește acum 
a doua tinerețe. Ea este de
terminată de realizarea 
unor noi șl complexe pro
duse destinate transportului 
pe calea ferată, de hotfirî- 
rea fermă a colectivului do 
muncă de nici de a-și per
fecționa neîncetat activita
tea, de a impune atenției 
beneficiarilor, ln număr din 
ce ln cc mai mare, realiză
rile sale.
. Uzina mecanică din Ba
zau produce in exclusivi
tate aLferito aparate de cate 
ferată, subanssamble ale 
echipamentelor do frină șl 
o scrie întreagă de utilaje 
portabile și carosabile pen
tru stingerea Incendiilor. în 
ultimii ani, uzina a cunos
cut o dezvoltare remarca
bilă, devenind ln scurtă 
vreme una din Întreprin
derile economice cu pon
dere Însemnată In eco
nomia județului. Valoarea 
producției sale globale In 
anul 1972 va fi de trei ori 
mal mare decit cea realiza
tă în anul 1M<3. Dezvoltarea 
continuă a uzinei s-n dato
rat, în bună măsură, preo
cupării susținute n munci

in preocuparea pentru dez
voltarea șl creșterea pro-? 
ducțlol uzinei o constituie 
asimilarea dc noi produse, 
iot mai mult' solicitate ou 
economia națională șl do 
beneficiarii externi.

Din anul 1070, Uzina me
canică din Buzău a Început 
să fabrice și vagoane pen
tru transportul de mărfuri. 
Au fost asimilate trei tipuri 
do vagoane do mare 
late, care satisfac i 
' ' ' transport t

totodată, prin ca- 
IcHe lor construc-

lorilor, Inginerilor șl tehni- construcției
elenilor &al pentru diverși- colectiva) ,

trială în cauză.
i ■ '• «jiii

Mal departe. „Uncie în!
dv. — mal nu in schc..._ .................. ..

manențl” (majoritatea ln București !) caro se 
ocupă de aprovizionare, reținerea camerelor de 

hotel pentru delegați (1 ’), vize pe fiș0 tohnlce ș.n. 
Și, totuși, cu toată existența acestora, numărul de 
delegați ai întreprinderilor nu s-a redus. Problemele 
do aprovizionare, vizele fișelor tehnice Bin*, rezolvate, 
de regulă, tot de delegați. Consider că astfel do repre
zentanți permanențl nu-și au rostul-. Este posibil, 
deocamdată este greu să ne pronunțăm. Promitem 
insă aă întreșn-indem o anchetă po această temă.

”f4' ’•*. . r 'w <•; ! .r- Z'-Jl ■ 8 ‘ •

Continuăm. „Pentru inginerii tineri, caro sini 
încadrați fa centrală, grup Industrial sau In 
activitatea de corectare șl proiectare, eă se 
stabilească' un stagiu do producție, fa uzine, 

de minimum 3 ani- — sugerați dv., adăugind : „Aceas
ta, cu deosebire in institutele de proiectare, care In

proiecte, cu soiitțli nradeevater tehnologiilor din uzină-.
După părerea noastră, problema ta care vă referiți 

ar trebui Împărțită^, pe din două. Incontestabil, se 
recomandă ca ta proiectare, ln centrale ci grupuri In
dustriale să fie încadrați oameni cu bogată expe
riență în producție, cu o viziune do ansamblu asupra 
posibilităților do realizare a viitoarelor proiecte. Dar

Cwf&wp mmdiUă de wfemfef»
■ -■ ■■ • ■

sa prezintă în acest dlaiog mondial 
— dacă toți aceștia nu ș!-ar desfășura 
activitatea Intr-o țară socialistă, unde 
so realizează o conducero planificată 
n economiei șl □ întregii vloțl sociale, 
unde împletirea prognozei cu planifi
carea constituie o practică curentă, o 
necesitate obiectivă. Nu se poate 
ajunge 1a stabilirea unul cadru nor
mativ al dezvoltării — --‘*

.st* v? wv -f
(Urmare din pag. D
viului cu privire la știința conduce
rii — iarăși o formă originală do 
activitate proprio țârii noastre. Ex
punerea ținută do tovarășul N’icolae 
Ceauțeșeu ln ședința din marile a.c. 
a colocviului a trasat în mod stră
lucit principiile abordării dezvoltă
rii In perspectivă, cu o componentă 
esențială a unei conduceri științifice 
a societățl L

Iată de ce, găzduirea conferinței 
de viltorologle in țara noastră 
doblndisyte, cred, o semnificație 
particulară : se intilnesc oameni 
de știință de pretutindeni afi discute 
despre viitor la București, capitala 
unei țări in care investigarea viito
rului a devenit o problemă de im
portanță națională, o preocupare 
centralii de partid șl de stat ca o 
condiție ’.da bază pentru realizarea 
unei dezvoltări în ritm intens o eco
nomiei. pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Idei că tematica rapoartelor, a 
munlcărllor înscrise pe agenda 
lucru a conferinței este variată 
bogată, de natură să stimuleze 
dezbatere vie a unor • problemo 
mare interes.

■ »
— Ce ne pufefl «pur.e despre 

prezența românească la această

• ico
de
51 
o 

de
rtență, printre care maistrul 
Gheorghe Mircea, lăcătușii 
Constantin Ulmeanu si Du
mitru Constantinescu, su
dorul Ștefan Popescu 51 
alții, au trecut In noua sec
ție do construcții vagoane, 
împărtășind din cunoștin
țele lor muncitorilor venip 
nici din alte sectoare ale 
uzinei sau nou angajațL

— Documentația dc exe- 
culte a primului vagon am 
pnmit-o de la Uzina de va
goane Arad — ne sțiuna 
Inglnerul-șef al uzinei, 
Petre Bura. Sprijinul co
legilor arădeni a fost 
substanțial In toată peri
oada de început, ca șl după 
aceea. S-n închegat » ade
vărată colaborare muncUo- 
roaecă Intre uzinala noas
tre, avlnd același țel : să 
dăm economiei naționale 
produse de înaltă clasă. Ca
drele noastre do specialiști, 

‘după ce au primit docu
mentația de execuție de la 
Arad, bu conceput ți orga
nizat fluxurile tehnologic® 
și au asigurat toate sculele, 
dispozitivele șl verificatoa
rele necesare. Printre pio
nierii acțiunii s-ou remar
cat inginerii Nlco’.ae lones- 
cu ți Mircea Plenara, teh
nicianul Petre loaițescu și 
maistrul Ion Cristea. In vii
torul apropiat, uzina noas
tră va asimila si produce 
încă două tipuri dc vagoane 
“ unul siderurgic și altul 
pe 4 osii pentru mărfuri 
grele

Mîhttl BAZU 
corespoi’.donîul

ultlmul timp angajează cadre cu studii superioare 
direct din facultăți, de undo și calitatea slabă a unorprerenfa romdncascd ta această 

conferință 7 Ce prepâllri l-au 
făcut In tntimplnare.a Confe
rinței mondiale de uiltorologlc ?

R. Moldovan : Ne-am străduit ca 
participarea româneasrfi să fie cit 
mal reprezentativă. Prin aceasta 
înțelegem să se reflecte ta diferite 
forme do participare, specifice aces
te! taUtalri Internaționale, varlelaioa 
conținutului preocupărilor oamenilor 
de știință .51 specialiștilor din prac
tică. care, direct sau Indirect, nu con
tingențe cu cercetări previzionale. 
Parcurgerea Uite! celor care nu râs- twăm viitorul __ 
puns invitație! de a participa ta dl- tâțlle apreciate, 
ferite forme do lucru alo conferințe! 
Internaționale și. respectiv, la dlferi-

motiv al dezvoltării — așa cum este'. 
planul unic — fără să fie efectuate 
variate și multiple analize, calcule de 
prognoză ; din acestea sînt selectate 
succesiv variantele care rint propuse 
derfzlci politice și guvernamentale, 
devenind apoi normativ obligatoriu, 
sub formă dc plan,

Am putea spune că Blntern avanta
jați ca In analizele soclal-ceonomtce 
«5 avem In vedere, ea o componentă 
Implicită, viziunea prospectivă. Stu
diind temeinic trecutul, oiutUzInd 
prezentul cu posibilitățile sale, con- 

............. 1 ln funcție do necesl-
Avem temeiuri să sperăm că vom 

,. , , w. ................ ~ participa activ ta dezbaterile celei
— Cum se anuejd participa- iele secții pa probleme nle acesiein. de-a treia Conferințe mondiale pen- 

— •■■■■■ ;ru cercetarea, viitorului, împărtășind
din experiența noastră celorialțl par
ticipam,I șl căutJnd ia maximum să ... . .. . -■
ne vor împărtăși pcrtlclpanțil din ce
lelalte țări.

Am fi foarte bucuroși dacă In acest 
vast dialog am reuși să facem cuncw- 
cute preocupările noastre, punctele 
noastre dc vedere, să le confruntăm 
cu ale celorlalți, ln modul ce! mal 
deschis, ătlt In ceea ce privește con
ceptele teoretice, dt și ampul vast al 
metodologlllar. al tehnicilor previzio
nale. dar mai ales in ceea ce privește- 
strategiile dezvoltării. După părerea 
noastră, acestea oferă un dmp larg 
schimburilor de păreri. Intruclt con
stituie una din zonele In care și prin 
dezvoltarea căreia se favorizează evo- 
îuțta viitoare ca o componentă 
preocuparea centrală, cure 
obiectivul conferințe! noastre 
torul comun al oamenilor-.

clanță Li producție, 
posibilităților :de re____ _ _____ _ _______ ____
nu în exclusivitate. De pildă, dacă ln proiectare s-ar 
trimite numai Ingineri, tehnologi șl economiști tre
cu}! de 30 de ani 7 Că parcă așa vine : 25 de ani ln 
terminarea facultății, plus 5 ani de producție fac, cu 
puțină îngăduință, „aproape- 39 de anL Or, noi avem 
in proiectare și cercetare ingineri de această virală 
care au obținut remarcabile reușite, s-au șl afirmat 
puternic. Problema este șl aici alta : anume, cum 
ne ocupăm do tinerii ingineri, pentru ca ei ed nu mal 
realizeze, la plonjeu!, proiecte iniuficient cordele eu 
poiibilitâlile practicii, cl proiecte de calitate, Integrate 
cerințelor producției, dc certă valoare leh:ilco-cco- 
nomlci

r-; J f. 'î
xacj. ultimă chestiune, pentru că spațiul nu ne !n- 

gădule rriai mult. Ne scrieți : „Pregătirea 
practică a olevilor-vlltorl muncitori trebuie 
realizată do căLro personalul tehnic al secțiilor

I capaci
tate, caro satisfac exigen
țele de transport modern, 
aslgurind, totodată, prin ca
racteristicile lor construc
tive șl tehnSco-fUncțfonale, 
condiții dintre cele .mai 
bune in traficul de mărfuri 
pa căile ferate. Aceste nai 
tipuri de vagoane sini : va
gonul platformă pe 2 osii șl 
cel j>c 4 osii pentru mărfuri 
diverse, precum și vagonul 
pe 4 osii pentru transpor
tul mărfurilor in contai
nere. De menționat că rea
lizarea acestor tipuri de va
goane s-a făcut In n- 
celeașl spații construite, 
prin amplasarea rațională 
a utilajelor, prin completa
rea mașinilor-unelte exis
tente cu unele specifice 
fluxului tehnologic pentru 
vagoane. Deși uzina nu avea 
experiență in domeniul 

de vagoane, 
de muncitori, 

tehnicieni șl Ingineri do alei 
a pornit cu încredere 
la drum. Multe din ca
drele necesare au fost 
calificate' In uzină, cu 
participarea nemijlocită 
In producție. O mină de oa
meni cu o vastă expe

{cur 
Icra,

rca oamenilor da știința din arată că ea cuprinde personalități fe-
< >_, ■> marcabllo din cercetarea științifică

din InvățăminL din institutele de stat . . .
centrale ?! locale, din Întreprinderi ne-o îmbogățim, folosind din ceea ce 

ln lucrările etc. oc asemenea, om vrea să sub’i-
4M oameni alem. In cadrul aceste! participări.

echilibrul dintre v'.rs'.r.lc! șl tineri.
Ne place stă credem că această 

largii ®i cuprinzătoare participare este 
si un efect al pregătirilor care s-au 
făcut cu muit timp înainte. îndeosebi 

_ _—----------,_______________P« îa sfirșltul anului trecut șl, mai 
ta conferința vor participa cercetă- ales. In. prima Jumătate a acestui an
torî din 17 țări In cura dc dezvol- dnd printre altele g-o organizat un
tare. Este «sa mai bună reprezen- colocviu. Ia care s partlcițMt un mare
tare pe grupe de țări și pa zone număr de oameni de știință, cercelă-
ole lumii obținută pînă fa prezen! tori șl specialiști șl In care s-au dez
is conferințele mondiale cu privire bătu! probleme variate din domeniul
la viitor. Astfel, conferința .de ’'ia previziunii.
București va fi un forum cu adevă- Desigur că toate aceste pregătiri 
ral mondial și reprezentativ. In care n-ar fi putut da roadele pe care avem 
savanți venlțl din toate continentele convingerea să le-au dai — judecind
vo- dezbate problemele viitorului. după numărul participant Hor romă'nl

Menționăm ln această ordine do șl, mal alea, după tematica cu care

alte (dri 7
C. Vlad : Plnă Ln prezent și-au 

anunțat participarea 
conferinței aproape — 
de știință din 38 de țări. Vor fi pre- 
zențl numeroși oameni de știință din 
țările socialiste. De asemenea, voi 
participa un număr mare de cunos- 
cuțl viitorologi din țări occidentale. 
Considerăm deosebit de pozitiv efi 
1. :_;i J.
torî din 17 țări In cura dc dezvol-

ultimă chestiune, pentru că spațiul n 
gădule rhal muit. Ne scrieți : ;,P

'4s-tz practic'
fiBPiîl^al

productive in strinsă legft'lură cu școala. Actuala for
mulă de pregătire, prin Instructori scoși din produc
ție. ml se pare necorespunzătoare. Ce! mal concret 
ajutor 11 pol dn maistrul, șeful de echipă și munci tonii 
eu înaltă calificare. Cel care formează, In practică, 
viitorii muncitori, aceștia să fie retribuit! In funcție de 
rezultatele concrete obținute de muncitorii formați. 
Astfel s-ar ridica nivelul pregătirii profesionale b ele
vilor — susțineți dv. — ji, totodată, întreprinderea nr 
cheltui maj puț r____ ___2~‘

Eatc o sugestie Interesantă, 
consulta factori do i, ■ *■■ ■ 
ronț. Pină atunci. Slhmkie lovHrațo rviexanuru, va 
mulțumim pentru sugestiile dv. Și așteptam noi opinii

ȘteSas ZIDAMTA

I s-ar ridica nivelul pregătirii profesionale a e
— susțineți dv. — și, totodată, Întreprinderea 
1 mnj puțin pentru realizarea acestui scop-.

' ’. asupra c&rela . vom
specielitate șl vă vom ține la cu- 
îtlmate tovnrășo Alexandru, vă

„Sdnieîi

flcarea și modernizarea 
E reduselor aflate in fa- 

rlcnțle, urmărindu-se în 
principal reducerea timpu
lui de execuție, valori
ficarea superioară a me
talului și n muncii In
corporate in produsele sale. 
O componentă principală
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13.3TS i Dore-
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Tdefofo
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m.on
15.îl;

i moartea s FEREN- 
13,20: 17.43; S5.

S9.3O. 
a Imput 
I5.M; ÎS,

nlzat sub auspiciile Academici de >■ potrivă , prezentul

comică ;

, folcloric. ’ i

lactlcâ, plătită foarte scump de că
tre un echipa’, intr-adevăr, capabil 
să se fi mlndrlt astăzi cu o medalie.

Irept bune pe cele 
rivalilor ’(ungaria, 
au despre judecă-

V
. - •

______ _ ........

1 • Teatrul de revistă șl comedie

i
A"ci Agemoîu : © Moment

— 'închiderea ’emUluKl! de 
■ prfrtz- -

olimpici

ne d!-t CTuj

.HHfeană.'.
SI.13 —Romanțe ț! muzică . HutA-

.. ' re»«eă. • ■
B.l® — Film seria! : ..Manrlx*. 

Reluarea enfeăalcl ..CXod
■ paharul la mințite omului". I ’

1 t

ia.»
m,»-3 -j. JȘiîir 

.. -S*C. ...
' eșrtt-:

■ r.dWțSlăa*?’,— . ...
• nrodunfin a sludto'jxflor din 

R.P. Po’orfl.
s».f« — Țeâtru,. liric TV, Fragmente

ț 14,!5-jdS
! .. •—

I
ț ' 18,31 -

I 17.W — Din nou legSlurâ eu Cen- 
[ ‘ stanța.' ; -’rt
Y 17,45 — FRm serial pentru lineres

-

i>r- liîmfeîri'li'
de

rt “ ■ 18*2. !
m temri. Transmisiune di
rects de la Mtlnchen.

T de seri : „Solei șl- 
laj’ek*.

1 " ' J
moare : CENTRAI. (

- 15,45; 16; 18,19;
O CâlSreili : SCALA — e.M1. 11; I 
1XK; 16; 1«JM; 21, BUCLTL-iȘTI - 1 
6.OT; U; 13,34); 16; 18,î*5; Si, GîlA- l 
DINA FESTIVAL — ÎS,45, GKA- ' 
DINA SELECT '----- '

îl: 14,55; 17,30

Spulberlnd orice t 
Ilțtel din Uganda,

s șl pe celebrul llemmery, cu- 
ledalta do aur lntr-un timp de

■rt ) %■ *UUI '
nou record european ;

femei.: I. — Catherine Carr (S.U.A;)
rocord mondial șl olimpic : 2. — . Galina Stepanova----------- -------------- . _ nevei.|ey whltfleJd

(Joponln) j

tățbare’13' ani); Iar ‘CdS mal vlrst- 
nlcă —Lorna, Johnsons (din echipa 
de "călărie -r 70 de ani).

. (UJLS.S.), 1!14"&9/1OT ; .3 - . ___
(Australia) ri5"73/lOT. • 200 m bras bărbați : 1. -
J. Hencken (S.U.A.) a’Sl”53/10) ; 2. — D. Wilkle (An
glia) 4*23*6^/100 : 3. — N. Tasnehi
2'23'39;i(M.

stanța

R.P. Poteri.

din oneră' ,.Ooh\Garlas“ de 
G. Verdi In' interoretarea 
artsBmb’uțul Operei roma- 

“...j. J ?•'*.
51,M — SSrt.l—’ba' culturală h-.tr.t- ,
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SCÂNTEIA — duminică 3 septembrie 1972

iNTERNATIpNAL DE ESTETICĂ
KSlmbătă, -în aulă’ Universității din cbrigraiulid 

Bucuroșii a avut loc ședința"festivă 
de Închidere a celui de-al 7-lea Con
gres internațional de esțetfcă; orga
nizat sub.auspiciile Aeadenilfei ds 
științe '.sociale .șl politico, șl ale Comi
tetului in iernațtoils! pentru studii de 
estetică. „J j.rt?' ;. .

Această prestigioasă mani tea tara 
științifică s-n „desfășurat aub Inalti ’ 
patronaj al preșetllntelui Cor:''!’’^ 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, toyarrtj"" -

La ședința de,., 
vlntul Etienne Sora— _________ _
de onoare al Comitetului Internațio
nal pentru studii de estetică. După

A

------------- 1 a oferit o bază so’idft J 
penau .’atecularca unor proaieinu de ț
âțrlngeng actualitate, că schimburile i

. trai! nd deo- •>
viitorul. Con- l

stringenta actual It,
■ de Idei au fost deschise,

: potrivă:; prezentul- și vL—— ™.. 
greșul . a constituit o reușită șl 
din punct de vedere al modulul de 
desfășurare a lucrărilor.

A luat apoi cuvlntul prof.siMarcel' 
> Înaltul Breazu,: membrii *nl Comitetului in- 
insilllului‘' rtterhațlonal'p--1-- >

HPMH|......_teto fe-; vlcepreȘedlril 
irâșiil Nicolai*.Ceaușescu.
â de, închidere la liiat cu- . . ,
__ _ „ourlau. președintele cipanțllor peni

pentru studii de. estetică. 
. ne al Comitetului națio
nal român de organizare a congre- 

, sul'uif care,1 după; ce a mulțumit partl- 
ț:---/.-™ 73ntru contribuția pe core 
nu ndus^o la buna desfășurare a lu- 

___ ___ _ _____________ crărllor, la dezvoltarea șiiintei" este- 
ce a apreciat congresul ca. fiind o Hc,1',a subliniat că. cea'mal pre-
mare rnușllă, vorbitorul a exprimat fioaJiă realizare a congresului este
grafitudtnea față de toți cei care au 4« ® fl reușit să aprofundeze
cdnriribult la succesul lucrărilor. Pri- spiritul de colaborare, să consoUdc-
ma persoană — căreia cu deplină In- ze sentimentul .respectului, reciproc
dreptățire trebuie- să-1 exprimăm M. fără’ să se renunțe la fundamen-
rtulțumlrile' noastre - a spus el - tale filozofice alo convingerilor fie-'

;te președintele .Consiliului de Stat căruia să deschidă calea pentru o 
apropiere de opinii,’ în dorința arză
toare de a afla adevărul. Slnt con
vins — a spus prof. M. Breazu — că 
lntr-un astfel de spirit relațiile
culturale inlre toate țările partici
pante vor continua' sA se dezvolte, 
că se va putea trece la un schimb 
mai amplu de lucrări, de publicații 
reciproce de studii șl de cărți, de 
cercetători și- de studențL

Românie șl 11 mulțumește ™‘S’.^«rinântr 
mcUj!"’”lMer^^""hra;'{Hlo^ esteticieni. Istorici șl teoreticieni al 
mesaj începerea lucrărilor ndei din 30 de țări, ale'lumii - nu 

’dezbătut cu succes ,o temă de ma’-e 
actualitate: ..Estetica, arta șl condi
ția v.mni-.ă contemporani*.

, Următoarea reuniune n Comltolu- 
lul Internațional pentru studii de .es
tetică va avea loc. In Invitația gu
vernului polonez, la Varșovia. Intre 

tuturor 23 șl 30 mai 1073. unde se va hotfi-l 
data? șl locul viitorului congres.

(Agcrprcs)

este președintele „Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, care 
a binevoit să se intereseze și aă pa
troneze congresul. /

Vorbitorul a solicitat acordul par- 
tteipanților la congres de a transmite 
președintelui Consiliului de Stat ur
mătorul mesaj : „Al 7-lea Congres 
internațional de estetică prezintă' o- 
maglile sale domnului președinte al 
Consulului de Stat ai Republicii So
cialiste r.iraiăta " .....
pentru a fi binevoit aă onoreze 
tr-un 
sale*.

în continuare; vorbitorul a mulțu
mit. de asemenea, membrilor comi
tetului național român de organizare 
și a exprimat admirația pentru reu
șita eforturilor lor. Congresul a fost 
organizat' ih ața fel Incit să" permită 
nfirmarea șl confruntarea , 
teoriilor, a precizat Etienne Sou-
riau, subliniind că tema generală a

PROGR.5MCT. I
a. is — Deschidem ei&iuhÎL', 

Gimnastica pentru >lo',L
0,W — Cravatele ■■c.'li a „Delfinul 

Flipper* — fam serial.
10,M — Viața satului. , ’
11,04 —Jacurile oUniplca de vară

— 1271. Cliârtc — Marele 
premiu olimpic de sărituri
— individual, manșa L 
Transmisiune directă, de la 
MUnchcn.

— De strajă patriei.
— Emisiune In limba ma

ghiară. ’ ■ - rt , 1
— „ZM de grads*. — Prezen

tarea tn transmisie directa 
a vaselor ..Predea:* șl 
..Reșița*.

or-.:rl!e oUmplcc de vară 
' — 1873. Călărie : Marris 

premiu olimpic de slritiirl
— indivfitaal; manșa a 
It-a. Transmisiune directă 
de la Mdr.chen. -

— Rezumatul filmat al rlîel 
anterioare.

(
Kennedy. ’

21,M — Sân Marino — o lume In- l 
îr-o marcă poștală — flim , 
documentar. , \

27,UTelejurnal. .
12,M — Jocurile olimpice de verb l

— 1S72. Haltere — caleg. M , 
tg : "Judo — categ, 79 kg ; ț 
sârirarl piatfprmâ bărbat!. < 
Transmisiune directă de la j 
MBnchen. ‘I

PROGIIAMUL n 1
— Promenada duminicali. In l 

cuprins : » In g’.udlo for- .) 
mapa Valențlu Grlgorescu: l 
a Aventuri ta epoca de * 
plairă ; o Invitatul eml- l 
sionli j. Ludovic Spless: • {
Aventurile profesorului i 
Grosso 'șl ale asistentului ) 
sfii Modo, de Aurel Ba-an- 1 
ga ; a 15 minute cu Andy !

an
O Satul care
— 9,ic: 11,35: la.iî;........................
o Câlsreili : SCALA — 8.M’. 11: 
13,3'3; ÎS; 21, BUCLTteCȘTI —

-1; 13'^3; 18; Si, GîlA-
„„;a festival — iî.ls. giîă- 
____ —______ _ ■■JO. ■ ■
• Provincialii î PATTliA »,30;
12; 14,»;. 1740; M,W. FAVORIT - 
®.15; Î14Ș: ,12.43; IS: lO.tS; 20.33, . 
LUCEAFĂRUL — is; 11,13; n^s; ț 
ia: 18,1.3: n. gradina doina - l 
i»,as. V
e Mesagerul s CAPITOL — S; I 
11,13; 12,45; ÎS; 1S,M; SI, la grâdl- 1 
ni — 19,15. <
• Blnecuvlntafi animalele șl co- *

i plil : TOMIS — 8,43; 11;, 13,13; ( 
l 15,29; 18, la grădină - K. )
) O Explozia albi F R.UIOVA — ț 
i li&M; as: î5,13. I
ț o Prczcsni unei stele a FESTI- i
I VAL — »; 11,ÎS; 13.33; IB; 1®?»; 1 
ț SI, MELODIA — S; 11,13; 13,53; ÎS; i 
l 16,35: :®5,43, EXCELSIOR — a,43; ) 
J U; 12,13; 15.43; 18,15, 20,43. I
ț « Directorul : DRUMUL SĂRII 
>\—is;ie. I
l e Naufragia]! In spațiu : VICTO-
> RJLA — S.43; 11.33; 14,15; 17,15; l
l a, ia.
’ « DM-bafi, cumsecade : DUZKgTl \
l - 13,291; ta. (
' » Creierul : FEROVIAR— 8.45; 1 
\ li; 13,1-; lfl.43; 1S,U: m,«, glo- 1 
( RLV — 3; 11,13; isjg; «; 15,13; 1 
\ al^B, MODERN - J; 11.15; 13^0: ț 
I 15; 18,13: 3&M. la grădină - >
ț 13.33. I
!O floarea soarelui i DACIA — 8; ’ 

11.15; 1330: 1®; li,»; 35.43. I

O Ultimul tren din Gun 11111 s 
LUMINA - 9; 11.15; 1S.M; IS; l

l 13,16: aî,M. ’
« small StrogoW : UNIREA — ț 

ț 13,20; 10, la grădină — SJ.15. .
i « Ferma din Arizona s', GIUVITA, l 
ț — S: 12,13; io; is/rt, floreasCa i 
i- — 13.M; ÎS. ARTA — ,13.15. la ț 
ț grădină — 1S.S0. t
. « Luana — 10; 13: 14; SS, Slrlinli ț
1 am wcn — 18.13; 2SJ.S0 ; CINEMA- ( 
l 'f'BCA (Sala Union). 1
i O Daca e marți, c Belgia s AU- l 
l ltOllA — S; 11,15: 13,33; 16.43; IS, 1 
1 ia gradină — a?,15. I

i « Fuga dup! liniște : LIRA — ’ 
.’ 15.»; is. ț

I Cable Hogue : 4 
13.»; te. la 'gradină t 

ilUȚA — io; JS.M; 13; ț 
' a’ Apa vie :■ PACEA — .18; 18; M. ) 

_ „ > animate l
pentru copil — ».4S, Robin Hood I 
— 11; 13.31: SS; 18.18; M.a : ț
DOINA. 1
• Farmecul ținuturilor sălbatice : ț 

TIMPURI NOI — 9.43—23,16 i:i > 
continuare. I
Templul Soarelui ■ ' 
— 13,33; IB; 2®,13. . I 

8; HJ5; 13,33; 13.1S; ’

negru s MOȘILOR 
I. la grăd!nă_— 213,15.

A PATRA MEDALIE
' rt • ... .1 ?

Este prima oarâ dud ui echipaj 
român cucerește, o medalie olimpici! 
Iii canotaj academic. Realizarea i a- 
censta n-a' venii dfe partea ambar
cațiunii de 4 f.c., care lăsațe o im
presie foarte bună im scwilfinafe ci 
n fost opera campionilor mondta.ll 
din 1970,' echipajul ■ Ștefan Tudor- 
I’etre Ceapura, căniia-a cum I s-a 
adăugat la drmâ Lădislan: Lțiyron- 
&chi. De fapt, col.mai bun rezultat 
olimpic ai canotorilor, plnă la meda
lia de bronz doblndliă ieri, fur-ose tot 
la 24-1 rame, dar data tocmai din 
HMM) : locul VI la J.Q. de la Roma.

N-a fost ieri o vre.-no ideală pen
tru canotaj. Temperatura apel : 13
grade, tar, în aer cu 2 grade mal ' pu- 

, țin. Cite o ploicică rece ne „fericea* 
din dnd !n cind pe toți laolaltă, ca
notori și spectatori. Tribunele 'erau 
insă arhipline, cu zgomote de aplau
ze, de strănuturi și de tuse, fiindcă 
pe aici; pe fingfl performanțe, bln- 
îuie realmente răceala și gripa. Fan
farele militare ?i apa puțin cam agi
tată completau ambianța • finalelor.

CORESPONDENTA 
TELEFONICA 

DE LA TRIMISUL NOSTRU

tiștli c« luptă astăzi ancorați Ia 
cite un. cablu ș! cu. privirile 
atente, la ' becurile semnalizatoare, 
albe, verzi, roșii. Ineditul Insă null 
constituie instalația electrică, Inedit c 
numai faptul că pentru prima oară 

V ia o competiție importantă, această
Instalație nu se... defectează ’

SCRIMA ? - slab 
DEOCAMDATĂ

Fericirea medaliei de aur. 
gimnasta sovietiefi Olga 
cițiigdtoare a doufi triluri olimpice

„Civiiul” Episc*cîul

i ... . — 1S7S. AUețlim;,^rt..,,.
1 &3 :r:-t jr.arș. 1« K3 m.- ețJ ■

1 is.țs — îmi
’ ■ Itoleir. .;
1 l’.lt — Telejurnal.- o Marea între-
’ cere socialistă la rl.

si,ra — Reportajul aăptam’nll:
..Valențe not..*. Emisiune 
de Qallr.o Enișteanu. ■ 
Film artistic: „Tick. Tic’s, 
Tide...*. Regia Raiuh TC’rt 
roti. în distribuție : Fre
deric March, George

ga : a 15 minute cu Andy 1 
Williams șl Nancy Sinatra ; I
„Examenul* după Karin- î
thy' Frigyes. • Mighty I
Mouse ; Selecțlunl din ope- '
reia „Liliacul* de Johann I
Strauss In interpretarea 
Ânsainbluhd Opere! romă- I
fee . din BucurețlL Soliști : 
Magda taneulescu, Valentin 1
Teodorfan : ■ Antoloale <

: Mlcrorecilal ț

____ letea emisiunii, de i 
tară. Eroi.îi tndră-fftțs ds,.-.î. 

„Cavalerul 'Floriei- i 
ticsenH taitbnMte? ri’

l liORA —
* la grădini

’.oi'-Vb.
k • Balada lu! 
’ BUCEGI — 13,: 
l — £3.13, l'.ÎOl 
J I7,3Ș: £9. .
. u Ai»a vie B- I’.-,,.IL.A — 
l o Program de deseneIT-axirii 1-ro --  ©' a5?

ț
( 0 Tlniln șl 3
ț COTROCENI - 
( FLAMURA — I 
1 2$s33.

I G O afacere 5 FLACĂRA —
’ 18; 2s;ia.‘ !
I © Jocul de-a 
.’ l'ARÎ — 13,20,
I 0 Nltolctina Duraac s VOLGA — 
’ ®; 511.15: 18;UW5: 20,30.
1 e 23 de Leghe rub mflrl :
/ .CIULEȘTI — 15,29/ 13: 2£,M 
!0. Despre dracrosle s POPULAR —!

13.^: im- ^.55.

0 Casa de snb arbori î CIUNGA^J 
— 13,:©; 13: W.iS.

ț ț Waterloo; VOTORUL - 15.43; 

l e Aventuri La Marea Neagră î 
î MUNCA — Ifi; 19.
I 0 RMzJbolul minelor s COSMOS — 
’ 15rî©; 17, U; 5?.
I 0 Vedere de pe ped : PRO- 

GREȘUL — 35,M;a 13: «.18.
I o Dragoste §1 amenzi s V2TAN — 
/ ’13^53,■ 13.

...Șl CUM AM CÎȘTIGAT 
UNA DE BRONZ

Spre deosebiră de colegi! lor, ce! 
de la șchlfui. deg-rl rame n-au mal 
plecat „ca din pușcă®,” ci ața cum se 
rade ia un drum'lung , do 2 km. Nu 

■ i-nm mal urmării cu autobuzul, d 
l-am privit cu-ochiul-liber de’.aproa
pe, prin televizoarele presei. La EKK) 
de metri, erau ultimii, la un km., tot 
așa, ?! s-au menținut pe cel de-al 
șasetea loc pîrtă la 1 750 m','Deodată, 
Tudor ș;- Caapura âu zvlcr.lt din loc, 
depășind, rind pe ritul, unul, două 

,șl, cu un efort fantastic.- șl pe al trei
lea; ' cueerinjl medalia de bronz. I Da
că acest atac fulminant d-ar fi lan
sat cu vreo 30" de metri mal - devre
me, probabil, argintai ar fi tos! a- 
cum al lor. Un dement, aș zice cu
rios, este de reținut In, legătură cu 
noii noștri medalia}! olimpici.- Tudor 
(29 do ani) este prahovean. Ceapura 
(30 de ani) tuleean, tar Lbvrcnsch! 
drmadus (40 de ard) timișorean.. Toți 
trei elnt astăzi bucureșienl, âctivlnd 
la? duhul .Dinamo.

Scrimerl! s-au aflat șl“se vor găsi 
in continuare zilele acestea po plan
șele de' luptă. Ne-am petrecut multe 

. ? ,ri șl; spada
sini, cu speranța de a-1 prinde pe al 
noștri In vreun’ moment de culmo al 

lui ue uliu iul. alunul, ni avtii lilu carierd fer olimpice. Aici, printre 
inta ratiwa calificarea. E! conducea - ierimeri; e u n’.tâ lume, ea sportivi 

?! sportive In haine elCEfante, siluete 
albe șl.futc, arborate iu tradiționala 
formulă franțuzească. Electronica, (1- 

greșealâ rețte, a pătruns gl printre

CUM S-A PIERDUT
0 MEDALIE 

(probabil de aur)...
Prima dintre întreceri la care* lua 

parte șl un echipaj de-al- nostru , a 
fost cel de 2 f.c. Grumăzescu si Oan- 
ță ne-au dat mari emoții și teribile 
dureri de . cap, nouă, > galeriei româ
nești de pe marginea canalului* Câ- 
Iățorir.d mereu !n dreptul bărcilor, 
dlntr-un autobuz special afectai pre
sei, pe cea de a doua șosea asfaltată 
de-a lungul pistol, am simțit ol o mal 
greu cite o dată să fii suporter Ia ore printre Rorellșli, 
Jocurile olimpice decît le... fotbal I

r luptă. Ne-om petre—
ntre fiorellșli, sabrerl țl>spada- 

—_____ _________________________ . 1 „rtădb p: “I
Echipajul nostru a pornit foarte -tare, noștri In vreun'moment do culmo al 
la fel de tare ca, atunci, In scrii cirul «>riw«i ter-niimhter* aîh o,-intre

ciur după primii MO de metri, con
ducea șl după un km. Sc afin pe lo
cui trol Ir Î7J-0 metri, ca că termine 
cursa..; pe ultimul- lo-c. O

(Urmare din pag. I)

i teat re’
1 \ ‘

)
l 1 • Teatrul c_
* I. ,Jon Vesileacu* (la Teatrul de 
1 '■ var! Herăstaău) : . One are dor 
' l pe lume — S3 ; (la Teatrul de 
l vară , Aug’-'rt1) : Ducureșil-
’ l varirte — S®.
ț J a Teatru! Mtlric-mcdcal „C. 
' \ Tărteie* (la Grădina Boema) :
ț . Trfiznliul meu drag — 20.
i j • Teatral „Țăndărică* (sale dtn 
1 ț Calea victoriei): Șoricelul șl p&- 
J ț puș* — 1L

la lărgirea acestei informări, la sis
tematizarea ci, de a ajuta la inter-
preUrea 
tă art
Evident.'.___ ___________ ____ ,__
ara un clmp nelimitat do acțiune — 
numeroasele, 'evenimente interne și 
externe, diversele evenimente eo- 
elalc, priiitiee, științifico do 
oamenii-iau curioștință, dar in in- 
fclegerea cărora’pot îi'ajutați, prin 
cele mai diferite forme de actlvJ- 

... . .............. .. ................ tfifi’-r'de la conțerlcița al cârc! șuc-
de masă dl se constituie -prin -me- țes 11 asigură’autoritate^ compelen-

....................... -- - ■ - ța conferențiarului, pini la seara 
,u de întrebări' și răspunsuri, dialogul 

aceasta viu dintre prirtttdpanțl etc. Hotărir 
tor pentru succesul unor asemenea 
manifestări este ca explicarea unor, 
evenimente, fenomene sau idei, să 
nu se i fad In mod abstract, ci prin 

uo«r ».............................................................. raportări expresive la experiența;, șl
tiv. Numai mlllllnd ca manlfestăriia viața partlclpanfilor,. a coIecțlviU- 
ce se inițiază, ,pe baza unor progra- al npIîvl.

profundă și . însușirea tal 
cepției\marxisd-lenlnla- *■“' 

partidului nostru .do Conferința' Națloăaiâ â nărUdulul a 
adoptat proiectul Normelor vieții' șl 
muncii comuniștilor,'ulo eticii ri echi
tății socialiste,.proiect.care urmează 
să fie supui in dezbaterea tuturor 

oamcmmr. cqmunLșiilo.-, a Întregului ponor -
Există ia noi o impresionantă seta perfecționat pe xira aerate derim- 

de cunoa-țiere, de cultură. Omul zi- ..teri - 
lelor noastre este acut implicat in tot; al ^Udului. Se desprinde Un 
evenimente,, are tot mai puternic aceste .norme preocuparea pentru
conștiința de participant activ ia (urmarea unu om care d ■ aparțină
făurirea noului destin al patriei. De ps . deplin, .prin murwa _ și viața c
acest adevăr, de-această cucerire a .prin concepțiile sale, tmocli de re-
anllor noștri este necesar iă gri fină- .in permanență seama. Cunoștințele itoaxlro^sbrtmlste. IJeriiri.tȚea. oce?- 

- “■
________ __ —: 

______________ itlmplare, nu pre
tutindeni la fel„ după aceleași ti
pare, d in nemijtociiă corelație eu 
viața oamenilor, cu realitățile spe
cifice locului in care-și " desfășoară 
activitatea diferitele • Inafituțli • de 
cultură. în Îndeplinirea unui ademe
nea oblocUv al muncii culturale va 
trebui să se pornească mal ferm de 
la problemele eare-i preocupă șf 
interesează pe oameni, să se asigu
re o veritabilă drculațle a Ideilor, 
o dezbatere colectivă, erei nd condi
ții ca gindurile, atitudinile oameni
lor înaintați, aJe eelor ce se bucu
ră de prestigiu iu eolectlvillfile rfs- 
peclive să fie cunoscute, să se valo
rifice astfel puterea lor de convin
gere,, de inriurire.

Așa cum s-a suNlrdat, cetiv!ta"in 
culturală are un rol Însemnai :r. 
informarea oamenilor. Desigur, in
formarea ta cere înțeleasă in- mod 
adecvai, pornind de la realitatea — 
ea Însăși Încărcată de semnificații —■ 
că școala, radioul și televiziunea, 
presa,’ filmul științific contribuie 
azi, mal mult ea oridnd, la o âmpîă, 
muUlpU informare a ceiățeamrty'. 
Estă rolul activității culturale de

bătute și analizate in profunzime 
sardnflo actuale și de perspectivă 
alo activității culturale, modalitățile 
practice do a- da viață Indicațiilor, 
orientăriloc stabilite do partid; '■■

Po bună dreptate s'-a subliniat, cu 
acest prilej, necesitatea ca, lri vi,fer 
să se acționeze eu mai multă fer
mitate pentru a asigura un confinat 
major tuturor manifestărilor ctdlu- 
rale, pentru ca activitatea culturală 

sajul său politie, Ideologie,.’prin for
ța sa de mobilizare ca activitate 
de partid. Firește, pentru -“".‘"ta. 
vor trebui eradicate tendințele de a 
Înțelege activitatea culturală do 
masă In mod simplist, a b reduc® 
Iu conferirile nefnleresantc eiu 
doar la acțiuni cu caracter dlstrac-

ma judicios concepute, să ajute ■ la 
înțelegerea 1 * ' -
ideilor, a concepției
te a politicii' pârtie --------...—
făurire a societății ROdtdlste, nu
mai millilnd pentru asimilarea«cul
turii superioare a epocii In. care 
trăim, activitatea culturală va pu
tea să intereseze (1-să fia de-folos 
oamenLto-. ■ '

’3
I

Tudcr, Ceopura.ji l.ovrenschi
1 * ' ' '. ‘ ’ > ■ U , ' r<l

bucuroși Jnormal I) dupfi „hnițu!.„ de bronz 
• - - Agcrpres 

^fi, ex-’
'' - j v

Din păcate, printre români n-a a- 
pârui nici un d Ariagmuț care să „în
țepe* 1a rlr.d adversar după adveraar, 
iar la sfirșiL, să suridă victorios spec
tatorilor, ca in serialul de ia leicvl- 
ziune, bithal Țiu, e drept, a pătruns 
pină in finală, stupefiindu-i pe spec
tatorii armelor clasice: cu stilul său 
bizar șl prea puțin ortodox șl — cum 
se știe — terminiud po locui IV.

îaăl departe, acum ui Întrecerea pe 
"echipe, âi nojiri ți-'au' deziluzionat 
suporterii. După două victorii ta ad
versari ’facili, au. urmat trei Ihîrin- 
geri Însoțite de„. jusUfieârtie respec
tive. Hal eă luăm drept bune 
privind valoarea' ri.rt'.r.rt.'(L„ 
— România 8—7) sau despre ju<___
lorii părtinitor! (Franța — România 
9—8). dar ce mai avem de zis des
pre. Infringerea de ieri (3—9 cu 

, RtF.G.)’, infringers care ne-a aruncat 
tocmai pa tocurile 7—8 (ex-aequo, 
Cuba) î Mai bine să recunoaștem 
deschis că echipa noastră nu mâl are 
pulerca dinainte și .că trebuie să ne 
notărirn s-o luăm de la capăt cu 
formarea alteia noi.

Peste așteptări de slab s-bu com
portat ier! ș-i floretistric Olga Szabo, 
Ana Pasca și .licar.a Gyulal. Prime
ledouă au fost eliminate chiar din 
turul I, lor Ileana Gyulal, ale cărol 
asalturi precise șl frumoase ca as
pect ie admirasem cu ocazia prelimi
nariilor, n-a. reușit să forțeze intra
rea în semifinale ! Așteptăm reabili
tarea. lor In turneul pe echipe.

Din sportul caro sc ‘ Încoronează 
rege din a doua Jumălato a jocuri
lor, aș dori să subliniez pătrunderea 
atloîilor africani spre vlrful unor 
probu de mare specialitate tehnică, 
cum este și cea de 480 m garduri, 

tradiție, un tînâr po
lițist din Uganda, pe numele do Akil- 
Dmt. i-n învins net ,po nord-america- 
nul Davis .' " ’
leglnd mei..... -___ _ —........ .
decord mondial : 47,82 secunde. De'la 
atletism, am plecat repede la box sâ-l 
văd pe Marian Lazâr In ni doilea său 
med olimpic. L-am văzut, înî-a plă
cut cum a evoluai, dar m-a nemul
țumit . profund decizia juriului : în
vingător la puncte Solomin (ducă nți 
ascultat relatarea ta radio, ați con
statat. că nemulțumirea a . fost ge
nerală). , Ca • să-i faci, d-ale boxu
lui.... „Semigreul* nostru Marian 
Cullnsac, care a urcat mal apoi in ring, 

mai bun.
Valeria M1RONESCU

de masă
rd arllvllâț! parBelpă'. Do aceea, va 
trebui stă so evite i îispur.&urlla ge.ie- 

ur.de, nj se

____ l modniltatea de a, se elariilea 
prab'enipje intr-o ;:.;!u.-.c viitoare. 
Astfel; va crește prdjtlgîul mânlfeslĂ- 
rilor politice, cultura:;-, se vu ,mi- 

care '.gura,cu adevărat- un putefei,ic dialog

...ți mîhnirea ratârii șcnsei ele a o-
tonne pe podium (nord-amaricanul 
Eddie Hart, eliminat din cursa pen- 
■ Iru câ._ a întiriidt la tlari’

*
IA DEBARCADER, după fesU- 
.ea de premiere, Ștefan Tudbr, cel 
volubil- din echipajul nostru ce 

«lai ta do bronz, 
Ini la J.O.

vi tați
mul ~™- „... 
a clștlgat lori nu 
declarat trimisului special la J.O. al 
Agcrpres, Iile Goga: „Revenirea noas
tră, deși extrem de puternică, a fost 
tardivă pentru a mai aspira la pri
mele două locuri. Numai cu un efort 
supraomenesc tun reușit să luăm șl 
locul 3, altfel ar fl fost trist ți destul 
de neplăcut ca niște campioni mon
diali să pleeo fără nici o medalie de 
la J.O.*,

. • CAZURI DE DOPAJ. Doi halte
rofili — Naschi (categ. 52 kg) șl 
austriacul Legel (categ. 65,5 kg) — 
au avut „neșansa* de a fl solicitați 
pentru examenul antidoping tocmai 
in ziua dnd... erau In < ailpă. Cd ur
mare, după ce medldl au constatat 
vinovăția, ei au fost descaliflențl.

• BUNICA SI- STRANEPOATA, 
Ziariștii amatori de statistică și— de 
fapte diverse au „descoperit" că cea 
mai* tinâră componentă a lotului o-

trebui '«A so evite rîișpur.sur'Ja
■ca șillnilfică, inarxtat-lenlois- rale, abstracte, acolo -ur.de ....... .

reaiitățil, a evenimentelor. poate răspunde, po lie sâ..se' itabi-
al.- aici, activitatea culturală kască ---- -------------

lin obiectiv fundamental al activi
tății cultural-educative ii constituie 

Jucărea și formarea omului in spi- 
tul eticii si echității socialiste, 

"irudului a 
telor vieții șl 

uuwv.'alo eticii șl echi- 
... proiect, care urmează 

in dezbaterea tuturor

'■"’acțlișai
".Mi'.fei, va crește prestigiul 
rllor ; politice, cuifa

it.ru' 
_ >nă ■' 

. sa, culturale.
rlnduîrll 

tor‘ norme - "este un minunaF prilej 
pentru activitatea culturală, pentru 
Îmbunătățirea și apropierea el do 
realitate, de concret. Slnt lnci>uta- 
bile formele, modalitățile la care se. 
pi>ate apela.

In,cadrul acestor dezbateri, ca de 
altfel In întreaga gctlvltate cultural®, 
un loc distinct vor trebui să-l ocupe 
nctivităfile destinate tinerelului, for
mării sale politice, morale, obiectiv 
căruia organizațiile de partid, orga
nizațiile de “-tineret, celelalte organi
zații, obștești, școala, InslituțUJo de 
cultură trebuie să-L acorde o perma
nentă și deosebită atenție. '.

în întreaga activitate culturală, a 
cărei finalitate este omul, Înălțarea 
conștiinței șl gindirit lui este.de ia 
sine Înțeles că destinatarii activității 
culturale trebuie să fie direct inle- 
resafi, ascultați cu atenție, cu solici
tudine. Pot fi tn Interpretarea unor 

■ evenimente, unor fenomene necln- 
rltățl, confuzii, puncte, de vedere e- 
ronate. Udele întrebări pe caro' oa
menii Îs. adresează cu dorin
ța de a ae clarifica pol să fie mal 

____ dificile, să presupună un răspuns 
■nplă, mai greu de formulat. Dar însuși

faptul că oamenii n adresează cu 
«viu, asemenea întrebări este o dovadă a

a wntribul prin modxliiăfi proprii încrederii ior in instituția la aie că-

in permanență scan 
poiiHce, științifice, —,— 
cara oamenii sini interesați, ce cer 
transmisa nu la intlmplare,, nu pre-

cu .parUclpnhțli'.; Mai âxult, de. marc, 
toiftlrt pentru sucteșul.., muncii atutu,-. 

.ru'.c este co In elucidarea unor pro- 
'bleme ce se Ivesc s& fie amplu iiț 
licitate opiniile parțiclpanțilori cu- 
vLntul lor.

Cele cltcva deziderate prezentate 
■u, Intre altele, darul de a demo,-.- 
slra că activitatea cultural-cducativă 
nu poate fi concepută in afara unei 
finalități sociale, educative. Este T.e- 
jndolds câ prin activitatea de prima?" 
gare în mase.’ a politicii partidului, 
a obiectivelor constructive ale anilor 
aceștia, activitatea culturală Joacă 
un rol important fu intensificarea 
participării oamenilor muncii la în
treaga- operă de edificare socială 
și economică. Gonștlfnta mase
lor, convingerile, încrederea lor 
in cauza pe care sini chemate să o 
slujească este, o forță decisivă în 
lupta pentru progres, pentrii apro
pierea vlltorutul de- prezent, „lată de 
ce, In perioada care urmează, . do
cumentele JjTS'iiflelltoare ale Confe
rinței’ Naționale a partidului,' che- , 
marea de a îndeplini cincinalul îna
inte de '.e.-men vor trebui efi se'afle 
In căntnil breoc.ujiărU.or fns‘.!-?.i;liior 

Este necesar, ca atîl clu
burile, cit j:i casele de cultură,' că
minele culturale sfi devlhS sedii 
permanente ale unei vii munci poli
tice. culturalei ea prin' ‘.dlversUatea 
manifestărilor; culEiraie de masă 
găzduite aici,! acestea „.«a ce consfi- 
tule tn putorsjcc centre de''.atracție, 
de polarizare a interesului unul cit 
moi' larg număr de oameni; de toate 
vțrstele, dej tppte profesiile. Va'tre
bui pentru aceasta &ă fie înlăturată 
din concepția unor organizatori ai 
vieții culturale, viziunea enhtltatlvâ 
asupra muncit; apelul. In acțiuni șa
blon, rutiniere, la generalități care 
se adresează tuturor șl nimănui, să 
se manifeste o exigență severă față 
de predispoziția trpre .tutelare.

Numai astfel, numai convinși de 
faptul că, abordarea activității cul
tural-educative de maaă presupune 
azi. In condiții noi, o concepție și 
modalități practice noi, că «e cere 
făcut toiul pentru a reuni eforturile 
factorilor educaționali, sub conduce
rea nemijlocită a organizațiilor de 
partid, In scopul unic al unei radi
cale Îmbunătățiri a muncii tn acest 
domeniu, numai Inironlnd spiritul de 
partid In Întreaga rețea a' activității 
culturale pot fi îndeplinite sarcinile 
de Înaltă răspundere, exprimate cu 
claritate de plenara ’Comttetiitul 
Central din potembrie, de ConfC' 
rlnța Națională a partldiiiul.

TELESPECTATOR 
LA OLIMPIADĂ 

Ce ați fi ales ?
Ddir.nUccfesiri ce c{'i circs' 

.'dintre numerodselc iurpttneuri 
alo unei cile cllt de ooffcte ?
Poate acefe 3 minute din picaj-, 
rr.a amiezii cind duru! olimpic a 
nălucit' ca fata morga-a pe sub 
ocfdi nojiri, prin inirrfi-e- infîer- 
blniale de flacăra speronfri, dcfl 
simțim noi ci'toiul este prea 
fruiiios ca, e<j 'rdfnW . așa piuă 
la aflrjlL,. Poete' acea mafeijied 
clcMrle în amurg, compariM’.^ 
ca Iz&inda Lies, la eilifia prece
dentă. După doud decanii .-.de 
muncd, dupli clacuri răsuriătbara 
la Toldo fi iMetrico, Ltideil;. Da- 
nek. ae. afla' pe - Ipcitl cinci, ina- 
fetea cefei din țirrita aruncări din 
cel din urraă.-epacura oiimplc’ 01 
carierii, sate. Ați rilhui formi
dabila tensfenc sufletească tnti- 
pdrifd pe chipul. dtecpbolaluJ ,' 
veți fi aurit, ca fl mfne,- cum re- 
pela ■ in pind rufe:ma .dăfd, "ti,!-? 

'lima dala...*. discul a' pleci! 
impetuoi fi .l-ă luat cu'sine pe 

rt'DaneS, cduclndii-I in .sfirjdi aco- 
fe .sus pa. cea' tpai .inallă ireap? 
fit a ppdfemutai... “Vreți, poate, 

...td rec-ixidm apliodul Ahil-Bua'.--.
prima medafic-’de aur din isto-* 
ria rindrului stat al Ugandci — 
medalie obținută de atletul ace
la de culoarea ciocolatei, care 
plutește pustie obftacpla ea și 
cum s-ar juca și care a înge
nuncheat la cfirțilttl • cursei, sd- 
rutind pdmlnf ul.

Sau eefi opta pentru „mo
mentul IVotlle — Arranoe* acea 
goană de StX) metri alll de ului? 
toare incit pdrea Intr-adevâr o 
poveste din filme, cu, un „efect 
specldi”, reaiizaiă d« niște 
miaaștrl cascadori. De fapt, 
dacd-I tsom derula incd o dată 
■cu tncelinilorul, vom vedea că 
aici au fbșt trei momente ' dis
tincte ■ ,ri un epilog, fntli,; cursa 
de unul ringuT a bdtatului eu 
șaprâ de jocheu, lăsat parcă de 

‘pripas vreo 5W) de metri - 'un- • 
dara. In coada plutonului. apoi, 
contraatacul aceluiași Miffll, ’Ic 
șarja ' biolentd a lui Arzanoc, 
coniraaide blocat'da cuplu! a- 
largătorilor henyeni; apoi reveni
rea din linia dreaptă clnd Wotile 
« dcclanfat dispoiiiivels celor' 
două rachete propulsoare pe 
care le poartă la fiecare călăii...

In fine, epilogul pe ptiditim, 
eu băiatul din coada plutoniilrri, 
eu șapca acea nostimă, .âpcrtl- 
nlnd probabil colegiului din care 
face parte — și cu mina dreap- 

' tă pa inimă, ssculia un imn pe 
care il cunoaște din cbplldrie.ți 
'privea,, ridldndu-88 pe catargul 
central, steagul cu stele fi 
dungi... Și aMturi, Ansahov cu 
expresia aceea de noîrflâ desa-., 
tn&glre, ‘ caracteristică oamenilor 
puternici, care jîiu că a clțti- 
ga ji a pierde cu demnitate În
seamnă aid, sub steagul celor 
cinci cercuri, acelați lucru. ,

Sincer vorbind, din atttea' mo
mente dramatice — dumneavoas
trăce afi fi ales 7

Dan DEȘLIU

■
NATAȚIE. o -W m -paie bărbați : 1. — R. Matthes 

(R.D.G.) 2'02”82/l0(l. nou record mondial șl olimpic ;
2. — M. Stamm (S.U.A.) 2<H"09Z100 : 3. — ÎI. Ivey
'S.U.A.) 2'0','-J3'IG9. • 100 m spate .femei : 1. — Me
lissa Belnte. (S.U.A.) rW~a'JW : 2. - .Andrea Gyar- 
■nall (Ungaria) )'0iT38:'l00. îioti record' european ;
3. — Susie Aliwood (S.U.A.) I'B'T.'IM. o IM m bras - ..... . ( rou

'alina SI;—------

! Medaliati
...........................................................

1 CANOTAJ ACADEMIC. • 4 plus 1:1— R.F.G. :
l 2.' — R.D.G. ; 3. — Cehoslovacia, ; e-2 firi cirinăci :.

1. — R.D.G. ; 2. - Elveția ; 3. - Olanda : • Schiff 
simplu: i. - I. Mallțev (U.R.S.S.) ; 2. — “ '”

l (Argentina)"; 3. — W. Geulilcnpfennlg (R.D.G.) ; • !. 
' plus 1 : 1. — R.D.G, ;’2. — Cehoslovacia ; 3. — Roroî- 
ț n'a : • 4 fSră cîrmaci : 1. —'R.D.G. : 2-'_ Nonă Zee-- 
■ landă : 3. t R.F.G. ; o 8 plus I : 1. — Noua Zeelandi ;
) 2. — 8.U.A. ; 3. — K.D.G. ; o Dublu vfele

C3LS.S. ; 2. — Norvegia ; 3. - R.D.G.

V

bărbați : 1. — Polonia :V 3 < a. ■ ; ' * <

w

! '-■ ■ 
l'fin -*■" ’’

JUDO. Categ. 92 kr. 1. — Sota Clocioșvili ■(U.R.S.S.)',- ■ 
2. — David Sinrborook (Aaglta) ; 1 — P. Barth (K.F.G.) 

. șl CMakl Ishli.(Brazilia). . Acesfetă finală s-a-Încheiat 
vineri seara llrzlu. .

SCRIMA. • Horeii echipe
2. — .U-It-S-S. : 3. - l'rânța.

: o senili
A. Demldl N.VFAȚ1E. a Sărituri de la platforma 

1. —Ulrlka Knape, (Suedia) • '*"■'*------*'■ ■
lena Duelkova i 
rina Janieke (__ _

CICLISM. « Viteză, :
I. -Nikolspn (Aunlraila) :

.*>>< '. ‘-‘ 4 'rt

— 330 puncte ;
(femeb : 

îla-(Cehoaiovada) 3^0.02 puncte ; 3. — Mi 
(R.D. Germană)- 38954. puncte.

:*ii i- D-. Morelon (Franța) ; 2..
: ; 3. — O. fakadze (U.R.S.S.)

■». Rezultate tehnice
TO HANDBAL După rezultatele de vineri 

ATLETISM, o Aruncarea discului bărbați: 1. — L ““ (unele, adevărate surpriza: Suedia — l“ (URele; adevârate surpriza : Suedia — U.R.S.S. 
il—11, Cchațtov.tcta —Islanda 19—10. R.F.G. — Nor
vegia 15—13, Ungaria' —. Japonia 20;—12), In dasamen- 

.'tclo' grupaîdr preliminare conduc. Potenta sî Suedia ''
(grupa A), R.D.G. șl Cehoslovacia■ (grupa B), România 
șl- R.F.G. (grupa C), Ungaria și Iugoslavia (grupa D). - - 
Astâ-nenră. România — R.F.G.

■ Danek (Celwalovncfe) 84.40 m ; 2, — J. ■ Silvester 
(S.ULA.) 63,50 m ;'3. — R. Bruch (Suedia) 03,40 m ; e 
mm plat bărbați: 1. — D. W’oitle (S.U.A.) 1M5P9¥ ■
2. — E;'Arzandy (U.ICS.S.)' l'W'S ; 3. — M. Boil (Ke- ‘ 
nya) 1'46”0. • 100 m plot femei : 1. — R. Steeher .

i (R.D.G.) iroi/iOO.:' 2. — R. Boylc'(AusteaiJa) l.F'23flC0:
1 3. — S. CNvm (Cuba) ll"21'feD. • IM m garduri :
1 1. — V. AkO-Bua (Uganda) 4TW1IM).— nou record-
V mondial și olimpic; 2. — R. Mann (&W 43**31/100 :
■ 3. -— D. llemmery (Anglia) 48'WIOO. o Săritura ’ eu
1 prăjina :■ I.-.— re ro n ri . r. un -
l olimpic , 2. _ ____ .
' Johnson (S.l.i.A.) ,3,r33 tn.

TIR. • Arma libera, calibru mare (3X10) . j. 
î Winner. (S.U;A.) 1 1B3 p. p S., - B. Meinlk (U.ItSK) 
i 1 135 p-; 3, — 1*. Pa'pp (Ungaria) jî 149 p. • Skeel (talere 
. aruncat® din țanț) : I. — K. Wlrnbler (R.F.G.) 103 p ;
t Petrov '*W p: 3- M. Buchheim — FOTBAll. In grupele semifinale s-au calificat
V (Ițp.G.) 193 p. . . M iuf.g;. Mesla Ungarki R:p.G; tefupa A) U.R.S.S..
I L.9 aceste probe. Sportivi! nojlrl au realizat: la' sheet ' Maroc. Polonia, Dar.omnrca (grupa B). Titlul olimpic 

. t -.Luctan .Cojocaru locul .10 (cu 191 p.), GÎebfPlntifle ,!q vor ^puta. dșUgfitoarele celor două grupe.
) locul 23 (eu 190 p.), Iar la armă calibru mare*4— ■ ... . , „„„ _ .
, -în-wtrt- or rs m n \ --n E^3 ' UIJEI femlnlu : Cuba — R.F.G. 3—0 ; masculin! . Petre Șamlor tocul._1 (1 1T7 p), Eugen Salala toculU1R.S.S. — Cehoslovacia 3—0, Coreea de sud -Tu
V (I 102 p.). ■ nula 3-0.

- (S.UX) 83,30 m ; 3.
80S' m plai bărbați :'

i

ra BASCHET. AualraJta — Brazilia 75-S). Iugoala 
“® via —Senegal 73—37. Cehoslovacia
R. F.Q. - Polonia 67—65, Cuba — \
S. U.A. - Spania 72—M;

(S.UA) «’’31/1OT l
_ ____ _ , • 'săritura ’ eu
— VV. Nordwlg (R.D.G.) 5,50 m nou record 

2. — B.‘ Seagren (S.U.AJ "5,40 m : 3.. —'J,

gn POLO PE APA. Unul din derblurllc turneului pen- 
■ tru locurile- 1—8* s-a disputat vineri noaptea : 

— I- U.R.S.S;•— Iugoslavia-5—4. Rezultate de ieri: Ronîft-
r.ta — Bulgarii! 4—3, Spania — Australia 8—4, Olanda 
— Cuba 6—8, U.R.S.S.,— R.F.G. 4—2, Iugoslavia — Ha- 

." Ila 8-8. Udgarta - S.U.A. 5—3.

i

ALTE ȘTIRI SPORTIVE
TENIS. -— Campione:ete interna^ pel j poloneze Spojnia ’ Gdansk; Au 

țtonale „Open" de tăhis s!e. S.U.A. urmat in clasament formația Apnok- 
au programai pe terenurile de la gân (R.P.D. Coreeană), reprezenta- 
Forest Hlila "primele partide din Jurul tlva de junioare a Cehoslovaciei'și o 
doi. Surprlrh zilei a", fost' furnizată Belecfehată a orașului Halle (R. -D. 
de A!ex Mayer (campionul jucă'o- r:...
rilor amatori, din S.UJL). care l-a 
dim băt In dncl seturi (8—7. 3—8, 
7—8; 8—3, 0—1) pe cehoslovacul Jan

: Rodea." favoritul nr. 8 al concursu
lui. Alte rezultate : Layer (Auxira-^ 
11a) —- Seewagen (S.ij.A.),,8—3, 6—2, 
7—3 ; Smith (S.IJ.A.) —, Graebcer 
(S.U.A.); 8—1, G—4, 0—7, ■ 8-0.

BASCHET. — Turneul Interha-

tislnva 6-a încheiat cu victoria echi-

■ Germană). .

SAU. — în prezența a peste 3 (MO 
de spectatori, la Reykjavik (Islanda), 
In safe in care s-au disputat pa- 
slohantole partide de șah dintre 
marii, maeștri internaționali Robert 
Fwchcr (S.U.A.) și Borte Spasski 
(U.R.S.S.), arbitrul principal ăl aces- 

„ „ tul mRcl- felhnr Schmidt (H, F. a
BASGITET. — Turneul Interna-' Germanici), l-n proclamat ca nou 

țlonal feminin de banchet de ta Bre- campion o! lumii po -Robert Flschfr. 
tnylngjitoj-'cy' . KCOruj . 12,5—8,5

puncte, în fața camerelor de luat 
vederi ale televiziunii. Robert Fi
scher a declarat : ..Este cea inai' 
frumoasă zi din viața mea“. I.lnR.1 
Flschcr se afla profesorul care l-a 
Inițiat în tainele acestui Joc, Jack 
Collins. Acesta a subliniat ~tă me
ciul a fost-urmilrit cu mare Interes 
?1 că Spasski , a jucat- foarte' bine 
In partea a doua a lntllnlrli..

Robert Fischer este al 11-Iea cam
pion al lumii. El are vlrsta de M 
de arii și locuiește la New York. 
Fischer este primul jucător erneri- 
can care Intră in posesia titlului 
suprem la șah.-

(Ascrprcs) ■

zvlcr.lt
ur.de
ur.de
este.de
S.UA
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Excelențelor lor
MARINO BENEDETTO BELLUZZI 

ȘI GIUSEPPE MICHELONI 
Căpitani regenți ai Republicii San Marino

Aniversaren sărbătorii naționale a Republicii San Marino îmi oferă 
pificulul prilej de a adresa Excelențelor Voastre, guvernului și poporu
lui sanmarinez prieten, în. numele Consiliului de Stat, al poporului român 
și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai sincere urări de bună
stare și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stas 
al Republicii Socialista România

'Alțeței. Sale
ȘEICUL KHALIFAH BEN HAMAD AL-THAJNI

Emirul statului Qatar : 'h 
Cu prilejul Zile! naționale a Statului Qatar, adresez Alteței Voastre 

din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a po
porului român șl a mea personal, calde felicitări, împreună cu cele mal 
bune urări de pace și progres poporului din Qatar.

Exprim, totodată, speranța că relațlllo prietenești Intre țările noas
tre se vor dezvolta continuu în interesul ambelor popoare, al năcll si 
colaborării Internaționale. ’

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romănia

^CONSILIULUI NAȚIONAL AL FRONTULUI
UNITÂȚII SOCIALISTE

,.C'J ,oc'?7!? Zllel «aUonnîe a Republicii Socialiste România, Consiliul 
Naț.onal al Frontului Popular Patriotic transmite felicitări frățești Fron
tului Unității Socialiste, precum ș! activiștilor săi. Victoriile ob
ținute în al Iî-lea război mondial de Uniunea Sovietică și de 
jnsurccya antifascism din august 1044 âu însemnat începerea unei 
ere noi în istoria României, era construcției socialiste. în ccî 2B de ani 
care au trecut de atunci poporul român a obținut realizări evidente în 
înflorirea țării, sale. De-ziua dv. națională vă dorim să .obțineți progre
se continui in construcția socialismului, a propășirii și a păcii.

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI 
POPULAR PATRIOTIC

BUDAPESTA

Cuvîntarea ambasadoru
lui R.D. Vietnam la posturile 

de radio șl televiziune
' '• ■* ’ *.

Cu ocnzta celei de a 27-a aniver
sări a proclamării Republicii Demo
crate Vietnam, slmbătă seara, tsmlta- 
sadorul acestei țări, Nguyen Dang 
Ilanh, a rostit o cuvlntaro ta postu
rile noastre de radio șl televiziune.

• . 'a 1
Cu același prilej, slmbătâ a avut loc 

la C.A.P. „Ho Șl Mln“ din comuna Dor 
Mărunt, Județul Ialomița, o adunare 
festiv,!.

Au fost prczcnțl Nguyen Bring 
Ilanh, ambasadorul Republicii De
mocrate Vietnam, Lam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Vietnamu
lui de Sud la București, șl membri 
oi celor două ambasade.

Despre însemnătatea evenimentu
lui a vorbit Constantin Popa, pre
ședintele C.A.P. „Ho Și Mln*. După 
ce s-n referit ta succesele obținute 
do Republica Democrată Vietnam in 
construcția socialistă, vorbitorul a 
subliniat deplina solidaritate a po
porului roman cu lupta-eroică a po
porului vletnaVnez Împotriva agre
siunii imperialiste, pentru apărarea 
Independenței șl unificarea pașnică 
a Vietnamului. Vorbitorul a adre
sat solilor poporului vietnamez 
----- .»--■« . -3c

no! și importante .victorii in opera 
do construire a socialismului, pen
tru apărarea libertății ș! indepen
denței sale.

A luat apoi cuvinte! ambasadorul 
Nguyen Dang Hanh, care a făcut o 
amplă prezentare a drumului par
curs de poporul vietnamez in lupta 
pentru dșflgarea ș! menținerea in
dependenței șl suveranități! națio
nale. EI a subliniat că, in lupta sa 
dreapta poporul vietnamez este aju
tat ș! sprijinit de țările socialiste, 
de. țările iubitoare de pace din lu
mea întreagă șl a mulțumit partidu
lui, guvernului și poporului român 
pentru ajutorul moral și material 
acordat In aceaatfi lupta.

în încheiere, ambasadorul Nguyen 
Dang Hanh a urat no! și Impor
tante succese poporului frate român 
în edificarea României toctrllste.

(Agerpres)

sol solilor ___ fr,______......
calde urări'do succese, prosperitate,:

ȘlmHU s-a Înapoiat In Capitală, 
venind din Republica Shri Lanka, 
tovarășul Mlu Dobrescu, membru su
pleant' al Comitetului Executiv al 
C.C. nJ P.C.R., caro a participat ca 
reprezentant al Partidului Comunist 
Român ta lucrările Congresului al

VlII-lea al partidului comunist din 
această țară.

La sosire, pe auro; 
a fost prezent ■ ,tot 
stantinescu, membru 
miletului Executiv a 
precum șl activiști de

laroportul Otopcni, 
varașul Mlron Con- 

membru supleant al Co- 
ecutiv al C.C. al P.C.R., 

-'■) partid.
(Agerpres)
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Cronica solei

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
s-a întîlnit cu tovarășul

Pad Laiuirorat 
. "? r ■ ' ■' * - « ■ ■... ■ •. » .h,

Tovarășul Pnul Nlculescu-Mlzil, 
membru ul Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, s-a Intllnit, rimbăta. cu tova
rășul Paul Laurent, membru al Bi
roului Politic al Partidului Comunist’ 
Francez, care șl-a petrecut concediul 
de odihnă In țara noastră.

în cadrul, intilnirli. desfășurată In- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească mișcării comuniste șl muncitorești.

• vv ■ \ is ’ i yr, ? v;'‘

s-a efectuat un schimb de Informații 
și păreri cu privire In activitatea ac
tuală a Pnrtidulul Comunist Român 
țd n Partidului Comunist Francez, la 
dezvoltarea pe mai departe a rela
țiilor de colaborare, prietenie și soli
daritate dintre cele două partide, cu 
privire ta probleme de Interes co
mun ale situației internaționale, ale

Slmbătâ dimineața, tovarășul Mlbal 
Gcre, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația do activiști 
al i’.S.U.G., condusă do Rudolf We
ber, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.S.U.G., cnrc, ta Invitația C.C. ai 
P.C.R., a făcut o vizita de schimb do 
experiență in țara noastră.

La primire, care s-a desfășuratîn- 
tr-o atmosferă caidă, tovărășească, a 
participat Ion Catrincscu, adjunct de 
șef de secție ia C.C. al P.C.R.

A fost do față Hana Voss, ambasa
dorul 11 D. Germane ta București.

în timpul vizitei in țara noastră, 
membrii delegației au fost primiți la 
Secția Organizatorică a C.C. ol P.C.TL, 
au avut convorbiri la Comitetul Ju
dețean Constanța, Comitetul munici
pal București ale P.C.R., Ministerul 
sănătății Au fost vizitate instituții 
medicale și obiective sociale din Ca
pitală șl județul Constanța.

♦
In aceeași zi. delegația'de activiști 

ni P.S.U.G. a plecat spre patrie.

A APĂRUT:

„Anale de istorie"
(iulie-

:-wro-s,ri> ue «zou'j
...Revista, se. deschlde cu Raportul- 
prezentat -ț„de -s tovarășul . !Nlcolac: 
Ceaușescu, secretar general ai Parii-" 
dubii Comunist Roman, la Conferința 
Națională, a P.C.R. din 19—21 iulie 
10T2.

Rubrica ARTICOLE — COMUNI
CĂRI cuprinde următoarele studii : __ (L _ _____
„Partidul Comunist Român In viața Uri șl reflecți! asupra primilor ani 
politică n României in anii 1921—1933. de activitate al P.C.I.», de Lulgl
Momente și semnificații", de Ntcolae Longo,. Carlo Sallnari"; semnat ; de

Sfsria Cocaci.
în continuare. în cadrul rubricii 

EVOCĂRI revista publică medalioa
nele : Nicolae Bucur ; Sofia Nădejde. 

Revista mal cuprinde rubricile : 
DOCUMENTE. VIATA ȘTIINȚIFICA 
și RECENZII — NOTE BIBLIOGRA
FICE.

Pctraanu ; „Concepția mișcării socia
liste din România di
Întregului popor ț' ._____ .
de Ion Popeicu-Puțuri ,;Lupta . re
voluționara n organizației P.C.R. 
București In anii 1021—1024“, de 
Virgil Smlrcea ; „Activitatea revolu
ționară a comuniștilor din Oltenia

la despre Inarmnrea 
și apărarea patriei".

(Urmare din pag. I)

tereselor fiecărei națiuni de a se 
dezvolta de sine stătător, cil șl In
tereselor comunității: internaționale 
de a evita conflictele șl a promova 
destinderea șl progresul general, 
aceste principii formează cheta de 
boltă a unor raporturi interstatale 
noi, sănătoase și rodnice, de încrede
re șl colaborare. Formullnd esența 

■ acestor principii, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu sublinia In raportul ta 
Conferința Națională : „Este necesar 
să se asigure afirmarea șl respecta
rea deplină a noilor principii șl re
lații Intre toate statele lumii, să se 
respecte dreptul fiecărei națiuni de 
a-și organiza viața, dc a se dezvolta 
din punct dc vedere economic șl so
cial corespunzător Intereselor sale, 
fără nici un amestec din afară"

Așa cum este cunoscut, aceste prin
cipii se afirmă tot mal pregnant pe 
arena mondială, doblndesc o tot mai 
largă recunoaștere Internaționala. 
At! ta timp insă cit continuă pe lume 
să se verso singo In războaie de n- 
greslune. cit mai există încă colo- 
nSalismul șl manifestări ale politicii 
imperialiste do dominație și dictat, 
presiuni și ingerințe in treburile al
tor popoare, este necesar să se con
tinue șt să se amplifice eforturile 
pentru afirmarea noilor principii de 
relații Interstatale, pentru întărirea 
legalității Internaționale, pentru per
fecționarea sistemului de norme ce 
trebuie să guverneze relațiile dintre 
țări și națiuni.

în vederea atingerii acestui obiec
tiv, Conferința Naționala a preconizai, 
ața cum se știe, realizarea unei 
înțelegeri sau declarații, cu caracter 
universal — ca angajament comun al 
statelor sau ca declarații separate — 
in care să-și găsească consacrarea co
mandamentele majore de conduită șl 
acțiune pe arena Internațională. Prin- 
tr-o asemenea Înțelegere ar urma să 
fie precizată ferm necesitatea res
pectării dreptului sacra al tuturor ță
rilor ta existență liberă, la suverani
tate și independență, ta pace șl secu
ritate ; să &e consfințească obligația 
renunțării Ia forță, să sc statueze 
efi orice încălcare a principiilor de 
relații Internaționale va fi consl-, 
derâta ca un act potrivnic păcii 
Se poale considera că adoptarea 
unei asemenea declarații ar trt* 
bui să constituie un criteriu de a- 
tașament față de aceste princi
pii față de cauza păcii șl colabo-

iv:.; ?'

august)
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Intre anii 1021-1924',/,de. Florian Tfl-I 
ndsercu ; „Secțiunea P.CJL,. Iași jln, 
perioada anilor 1021—1924", do Marin 
C. StAnescu; „Avram lancu, tribun 
al maselor populare’, dc Teodor Po- 
peieu ; „Partidul Comunist Italian in 
ani! 1921—1028. Pe marginea lucrării : 
«între roacțlune și revoluție. Arnln-

Cu ocazîa Zile! naționale a Repu
blici! San Marino —"ministrul afa
cerilor externe ai Republici! Socia
liste România, Corneilu Mănescu, a 
adresat o telegramă de felicitare se
cretarului do staf pentru afacerile 
externe al Republicii San Marino, 
Giancarlo Ghironti.

In zilele de 1 fl 2 soptembrie s-a , 
desfășuratl ta București cea de-a 
30-a reuniune a Comitetului inter
național pentru - organizarea. corijjrfe'ip 

miniere,. Rep-» 
nlunea a dezbătut activitatea corni-itui" activitatea comfer 
telului internațional pe anul curent, 
precum șl probleme privind organi
zarea șl desfășurarea celui de-a! 
7-lea Congres Internațional minier, 
alo cărui lucrări vor avea loc In 
București In perioada 4—9 septem
brie n.c. Cu același prilej s-au stabi
lit măsurile necesare pentru pregă
tirea și organizarea celui de-al 8-lea 
Congres internațional minier, ce va 
aven loc la LJrna—Peru In anul 
1974 cu tema : •■„Industria"minieră In 
anul 2CW; S-a hotărit totodată ca 
cel de-al 0-len Congres Internațio
nal minier sâ fie» organizat In anul 
1978 In Republica Federală a Ger
maniei. ■ .,

(Agerpres)
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rării internaționale. Prin nota verbală 
transmisă secretarului general al 
O.N.U., propunerea de a se realiza o 
asemenea Ințelegcrc-angalament este 
adusă iu fața forului internațional ca 
o modalitate Importanta de promo
vare șl întărire a legalității șl secu
rității Internaționale.

Desfășururea vieții Internaționale, 
mai ales In ultima vreme, arata că 
la soluții raționale, eficiente șl via
bile se poate ajunge numai pe calea 
contactelor șl a tratativelor, exclu- 
zlndu-se orice Încercare de a sc rc- 
3e la dictat care nu poate duce 

t ta psoudo-soluțil, constituind 
surse de noi Încordări șl conflicte. 
De aci cerința — exprimata 1a Con
ferința Națională a P.C.1L și Înscrisă 
In documentul transmit O.N.U. — ca 
orientarea spre contacte și tratative, 
să ia definitiv locul politicii de for
ță și dictat, dc Izolare șl suspiciune. 
Desigur, problemele care confruntă 
omenirea sint acute, compiaxc, an- 
gajhid Interesele vitale ale popoare
lor — ceea ce impune cu necesitate 
parllciparea la toluțlonarra lor a tu
turor statelor, fără deosebire de mă
rime, de forță, sau potențial, de a 
se recunoaște și statornici principiul 
că nici o problemă care interesează 
dlfcriie state nu poale fl reglcmen- 
taiâ docil cu participarea directă a 
celor in cauză. Fâcindu-re o aplica
re .concreta a acestei idei, nota 
verbală preconizează ca. In contex
tul măsurilor destinate sâ sporească 
roiul O.N.U. ca factor de pace tl 
colaborare intentaționolA. să se în
scrie șl cerința de a se asigura 
participarea tuturor statelor ta adop
tarea hotărirllor. Propunlnd consem
narea acestor principii. România 
aduce o contribuție nu numai la 
cauza democratizării relațiilor Inter-V 
naționale, dar ta Însăși opera de 
realizare a unei securități trainice 
in lume.

Sint cunoscute pozițiile de princi
piu ale tarii noastre In legfitură cu 
o serie de probleme concrete, de 
importanta majoră, ale vieții Interna
ționale — cum sint restabilirea 
păcii In Indochina, soluționarea con
flictului din" Orientul Apropiat, abo
lirea colonialismului și lichidarea 
fenomenului dc subdezvoltare. în
făptuirea securitațil europene si 
asigurarea păcii In Balcani. înfăptui
rea dezarmării generale. In primul 
rind a dezarmării nucleare, crește
rea rolului O.N.U. in viața interna
țională. Evocarea clară. In cadru) 
documentului remis O.N.U, a pozi

țiilor României In toate aceste pro
bleme' majore este menită si con
tribute ta găsirea unor soluții co
respunzătoare ■ cu, interesele majore 
ale comunității Internaționale, ale 
tuturor popoarelor lumlL Aceasta 
este cu atit mai evident cu cit Ln 
document se fac ' Importante preci
zări. Astfel, In susținerea principiu
lui integrității teritoriale se con
semnează ideea. potrivit căreia nici 
un stat nu are dreptul să ridice, 
față de alte state, pretenții teri- 
'tortale, motlvlnd că acestea or 
corespunde securității sale ; “ "
ritateti reală a unui stat se poa
le realiza nu prin cuceriri te
ritoriale, ci prlnlr-o politică de 
prietenie eu toate firile vecine. In- 
slstlndu-sc asupra necesității dc a 
accelera aplicarea Declarației O.N.U.. 
cu privire la acordarea independen
ței țărilor șl popoarelor coloniale, 
in nota se subliniază Importanța 
deosebită pe care ar avea-o in 
acest sens recunoașterea internațio
nală a mișcărilor de eliberare na- 
llohală, sprijinirea1 materială de că
tre O.N.U. a acestor mișcări, stabi
lirea unor termene concrete de În
cetare a dominației coloniale. în le
gătură cu securitatea europeană, 
este reafirmata convingerea Româ
niei că există toate condițiile pen
tru a se trece încă In toamna aces
tui an la pregătirea Conferinței 
general-europenc, cu participarea 
tuturor statelor interesate. După 
cum se vede, asemenea precizări 
atribue soluțiilor preconizate un ca
racter concret, eficient, menit să 
asigure că măsurile de întărire a 
securității nu vor rămlno ln sta
diul de deziderat, el se va păși pe 
calea transpunerii lor practice* in 
vințft.

O cerinta esențială care stă ln 
fața Organizației .Națiiinilor . Unite șl 
de care depinde creșterea rolului ei 
este aceea de a stimula mal hotărî! 
activitatea de elaborare a normelor 
de relații interstatale și de a veghea 
mol ferm ln respectarea lor neabă
tută de către toate statele, de n r,u 
permite sub; nici o formă încălcarea 
lor. murgind pînfi la a considera, 
orice act de încălcare a suveranită
ții unui stat membru ca fiind Jn- 
compatibll cu apartenența la O.N.U. 
și față do rare se impune condam
narea publică șl măsuri corespunză
toare. Noua Inițiativă a României 
vine ln Intimpinaren acestei cerințe, 
ți. prin aceasta, se Înscrie en o nolsă 

" contribuție iș conta ’-îent'nerll plicii 
și securității internaționale.

secu-

să

COMUNICAT , COMUN 
cu prilejul virilei oficiale m Maroc 

a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România

La invitația ministrului afacerilor1 
externe al Regatului' Marocului, Aii-' 
med Tnlcbl Benhima, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
lista România, Corneilu Mănescu, a 
făcut io vizita oficială în Maroc, in
tre 2S august și 1 septembrie 1972. 

în timpul șederi! in Maroc, Cor- 
neliu Mănescu a fost primit in au
dienta de către regele lîOMah nl 
II-iea, precum șl de către 'prințul, 
Mouloy Abdauoh. reprezcntantuJ 
personal ai regeîul Corneilu hlă- 

, nescu a avut Întrevederi cu Moha
med Karim Lamranl, prim-mlnlstru, 
HflJ M'Hamed Bahninl, viceprim- 
minlstru, ministrul justiției ș! se
cretar, general ai guvernului, Abde
laziz Bengeiloun, ministrul corner- 
țuiul, .industriei, minelor șl marinei 
comerciale, și cu Arsolan El Jadidl, 
ministrul muncii, afacerilor sociale,

. tineretului și sportului.
Convorbirile dintre, cei, doi miniștri 

a! , afacerilor externe s-au desfă
șurat într-o atmosferă de prietenie ai 
înțelegere, reciprocă. Gel, doi' miniștri 

■ s^,dlul ttl, r«la.V*-
v literare șl peri'pîîgtly.ele . .daz-
, . vpltaiyLt’.acestora^-ln -lUmfaa'—celor 
:‘f-slaMUte1 in timpul rohA^rtifftlcr?'caro 

nu avut loc la Rabat, in decembrie 
1070, intre președintele'' Consiliului 
de Stal al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușcscu, șl re
gele Hassan al II-iea.

Cele, două părți au constatat: cu 
profundă satisfacție că relațiile ro- 
mflno-marocone se dezvoltă conti
nuu, ■ pe baze reciproc avantajoase, 
în conformitate cu Interesele celor 
două popoare, ale cauzei pă
cii și înțelegerii Internaționale.

Subliniind că rezultatele, apreciabile 
ale cooperări! dintre Republica So
cialistă România șl Regatul Maro." 
reprezintă o contribuție Importantă 
la consolidarea relațiilor dintre cele 
două țări, miniștrii au reafirmat vo
ința guvernelor lor de a extinde coo
perarea industrială și tehnică, s de 
a intensifica schimburile comerciale 
șl de a-și, conjuga 'eforturile In ve
derea realizării proiectelor aflate ln 
prezent In studiu, îndeosebi în dome
niul minelor,' agriculturii, industriei, 
turismului. șl schimburilor culturale 
șl de a extinde colaborarea in dome
niul invățămlntului, tineretului și 
sportului, formării cadrelor și al să
nătății publice.

Experțli celor două părți' au exa
minat proiectele In curs de realizare 
șl posibilitățile imediate șl de pers
pectivă de a lărgi șl diversifica coo
perarea bilaterală.

Coi doi miniștri al afacerilor ex
terne au semnat o convenție Judi
ciară.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al României in Maroc a prilejuit, de 
asemenea, uri schimb de păreri sin
cer și deschis cu privire ta proble
mele internaționale actuale.

Astfel, cele două părți au spbllnlal 
necesitatea de a contribui La brice 
acțiune, pe plnn regional șl Interna
țional, îndreptată spre lichidarea fo
carelor de tensiune și spre încetarea 
conflictelor care amenință pacea mon
dială. Ele șl-au reafirmat atașamen
tul față de principiile Independențe! 
Si suveranității naționale, egalității 
In drepturi șl avantajului reciproc, 
față de dreptul sacru al popoarelor 
de a-șl hotărî In mod liber soarta, 
fără nici un amestec din afară. Ele 
au convenit să sprijine orice acțiune 

. de. naturii să contribuie la eliminarea 
" forțe! și amenințării cu forța ln rela

țiile dintre state.
în ceea ce privește Orientul Mij

lociu, ceie două părți țl-au expri
mat Îngrijorarea față de menținerea 
actuale! stări dc conflict In aceasta 
zonă, țl-au reafirmat hotarîrea tari
lor lor de a sprijini orice acțiune 
menita să grăbească sol:iț!oiu,rf"i 

. conflictului, in cpriîormitate cu ce
rințele echității, cu principiile Cartel

i

Ministru] afacerilor : externe ai 
Republicii Socialiste România, Cbr- 
neflu Măncscii, s-a înapoiat sîtribăta 
după-nmlază In Capitală venind de 
ta Rabat, undo, la invitația mlnistru-l 
lui afacerilor externe al Regatului 
Maroc, Ahmed Taleb! Benhtma, a tă
cut o vizită oficială In această țară.

In drum spre patrie, ministrul de

vremea

1
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Națiunilor Unite și cu rezoluțiile' 
pendinte ale Consiliului de <Secu-: 
ritate șl Adunării Generale a O.N.U. 
Părțile au subliniat că instaurarea 
unei păci juste șl durabile in O- 
rienlul Mijlociu reclamă soluționarea, 
problemei populației palestinene, 
potrivit aspirațiilor aale legitime.

în legătură cu situația din Indochi
na, cele douâ pârți s-au pronunțat: 
pentru încetarea oricărei interven-. 
ții străine, astfel incit popoarele 
vietnamez.’ cambodgian și( laoțian? 
aă-și [tontă soluționa ele însele pro- 
blemăie proprii. Ele și-au exprfmot 
speranța că tratativele dc la Pans 
vor duce, In curlnd, la o soluție pt>- ‘ 
lltlcă, corespunzător intereselor pli
cii in această zonă, In spiritul acor-■ 
durilor de ia Geneva. j

Examlnlnd situația din Africa, cel 
doi miniștri ai afacerilor externe 
și-nu exprimat satisfacția față de 
succesul celei de-a IX-a Conferin
țe Io nivel înalt a O.U.A. și de re
zultatele fructuoase ale vizitei efec
tuate in acest an de președ 
Nicolae Ceaușescii In Africa, 
două pteț.1

Ș pe care.n ,w.
J tarile africane pentru consolidarea. 
f Independenței' șl aslgurareh^rogre- 

sului ior economic și social. Ele au 
reafirmat, de asemenea, cu vigoare, 
solidaritatea , șl sprljlriul moral șl 
material pe care tarife lor îl acordă 
luptei duse de toate [topoarele din 
teritoriile coloniale împotriva asu
pririi străine și au condamnat poli
tica de discriminare rasială șl apar
theid practicata de către regimurile 
rasiste minoritare clin Republica 
Sud-Afrleană și Rhodesia.

Denunțînd colonialismul șl neoco- 
lonlallsmul, cele două părți au evi
dențiat necesitatea de a se între
prinde acțiuni concrete șl imediate 
pentru aplicarea Declarației; O.N.U. 
privind acordarea independenței ță- 
rlior ți [topoarelor eolonfale.

Evocind evoluția situația! In 'Euro
pa, cei doi, miniștri au apreciat in 
mod pozitiv cforturUe depuse de șta
fete continentului in vederea pregă-' 
tirlf șl convocării Conferințe! gene- 
rnl-europene pentru securitate șl 
cooperare; cu participarea, cu drep
turi egale, a tuturor țărilor europene 
ți a ailor state interesate. Ele șl-au 
exprimat convingerea că realizarea 
securități! europene, obiectiv vitei ol 
[topoarelor din Europa, va contribui 
la instaurarea unul climat de destin
dere In lume, la întărirea pMTșl In- 

'țeleeerll Internationale.'
Ceia două părți au subliniat că eli

minarea tuturor factorilor de încor
dare in Medilcrana șt salvgarda
rea intereselor legitime alo țârilor ri
verane nefiuropeno constituie un ele
ment Imoortaht pentru menținerea 
păc!! in Europa și In lume.

Ceie două părți au relevat necesi
tatea ca toate statele sft-țl Intensi
fice eforturile pentru realizarea 
dezarmării generale șl, in primul 
riad, a dezarmări! nucleare, ceea ce 
ar permite utilizarea unor enorme 
resurse In scopuri constructive, spre 
folosul umanltațll. g

Cele două părți au apreciat că vi
zita In Regatul Maroc a ministrului 
atacerllcr externe al Republici! So
cialiste România, Corneilu Mănescu, 
șl convorbirile care au avut loc cu 
aceasta ocazie reprezintă o nouă e- 
tapă in relațiile de prietenie șl co
laborare dintre cele douâ țări ți 
•popoare.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România a 
mulțumit pentru primirea călduroa
să șl prietenească care i-a fost re
zervata atit lui, cit șl delegației ro
mâne, ți a. Invitat, [jc ministrul afa
cerilor > externe al Regalului Maroc, 
A limed Ta le bl -Bcnhlma, să , facă o 
vizită oficială In România. Invitația 
a fost acceptata eu plăcere, data 
urmlnd a fi stabilita pe cale diplo
matică. .

și-nu exprimat satisfacția față do 
țe la nîyel înalt a O.U.A. șl de re-

id talele
'■ Cele*

I au reafirmat .aprecierea i, 
daft efcrturjjocjuepuse de:

intru realizarea
șl, in primul

t. i

*

externe român,■ făcut o escală Ia 
Roma.

La sosire, pa aeroportul dtopcnl, 
erau prczcnțl Petru Rurtacu șl Nl- 
coiae Ecobcscu, adjuncți al ministru
lui afacerilor externe, funcționar! 
superiori din M.A.EL

A fost de față Nlccoîo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București.

(Agerpres),

. .1 ... ■ ■■ ' 

pină la potrivit Temperatura in 
creștere ușoară, minimele vor fi cu
prinse Intre 5 și 15 grade, izolat mal 
cobori ta In depresiuni șl nordul țării, 
iar maximele intre 18 șl 23 grade, 
mai ridicate spre sflrșllul intervalu
lui. Pe alocuri dimineața se va pro
duce ceață slabă. In București : vre-

Tlmpul probabil pentru zilele de 4i
5 ți 6 septembrie. In țară : Vremea
va fi in general frunmaafi cu ceru) ntea va fl In general frumoasă cu
variabil. Se vor mai semnala ploi izo- ‘ ................ ‘ '
late la începutul Intervalului in potrivit Temperatura in creștere
nord-cstul țării, Vlnlul va sufla slab ușoară.

ccrul varinblL Vini slab pină la

Ediția de toamnă 1072 a Tîrgulul 
International de la Leipzig se va 
desfășura Intre 3—10 septembrie. Pe 
listele dc participare stat lrțscrise 
peste 8 COO do firme din peste M dc 
țări. Gama p-odUEciar, prezentate pe 
o suprafață expunere do 270 009 
mp, cuprinde instalații și utilaje 
pentru industria chimică, mașini de 
prelucrare a maselor ptasilce, ma
șini poligrafice, mașini textile șl 
pentru fabrici de Încălțăminte, ma
șini dc prelucrare a lemnului, auto
vehicule. produse ale tehnicii me
dicale, Întreaga, gnmâ a produsolor 
chimice șl bunurilor de consum. La 
această prezentare dc realizări de 
performanță mondială bc așteaptă 
vizitatori din aproximativ 80 de tari 
de pe toate conUnentole.

Ediția de toamnă a tîrgulul. ®e 
bucură anui acesta de participarea a 
13 țări soclnilsle — Inclusiv 
R.D.G. — care vor ocupa o supra
față de oxpunaro de aproximativ 
2S9 C®9 mp. Lărgirea suprafeței de 
expunere a țârilor eodaliste cu o 
pătrime față dc anul precedent, vă
dind capacitatea economică me
reu cresclndă a acestor țări, contri- 

oră-
.. ,. , reprezentanților comerțului mon

dial și dc schimb internațional do

bule la creșterea alractlvttățll 
șuiul Leipzig ca loc de Intllhl 
reprezentanți!

experiență in domeniile ■ tehnico- , 
științifice;

Prezcntlnd numeroase produse de 
performanță, țările membre ale 
C.A.E.R. vor demonstra colaborarea 
economică din ce In ce mal strimta 
dintre ele pe baza „Programului 
complex al adlncirll șl perfecție-" 
rii fn continuare a colaborării 
dezvoltării Integrări' economico 
ctalisto a țăriio- 
C.A.E.R.", adoptat 1a București 
1071.

In cadrul expoziție! sale colec
tive, Uniunea Sovietică pregătește o 
manifestare specială, sub denumirea 
„Integrarea socialistă In acțiune", 
informlnd, printre altele, despre co
laborarea* multilateralei dintre Bul
garia, Polonia, R. D. Germană, 
România, Uniunea Sovietică șl Un
garia ta construcția combinatului de 
celuloză de la Ust-Ilim din Siberia.

Un număr de 2 8WI Întreprinderi 
de export șl de comerț exterior din 
R.D.G. prezintă produsele rlor de 
export In toate ramurile prezente la 
lirg. Printre numeroasele noutăți ee 
numără o Instalație pentru protec
ția mediului inconjur&tor, destinată 
industriei do prelucrare a petrolu
lui. Combinatul chimie „Chemische 
Werlte Buna" prezintă un centru de 
coordonare — „Material plastic" — 
care. In cadrul cooperării In dome
niul cercetării, a fost creat do către 
țările mernbro _ alo C.A.E.R. în ve
derea.' .creșierli’ eficienței activi tațU 
da ccrcc-tare in domeniul mnterta- 

■ ielor plastice. Cooperarea In cerce
tare In domeniul ’ ureelor va fi pre
zentată de către „V.V.B. Agrochemle 
und Zwlschenprodukto".

Republica Socialistă România, "ex- 
tlnzlndu-șl suprafața de expunere 
cu 50 ta sută față de ediția do toam
nă din anul trecut, va fi reprezen
tata do către numeroasa întreprinderi 
de comerț oxtcrlOT și centrale indus
triale, organizata In cadrul ă 10 
standuri pe ramuri, Insumlnd o su
prafață totală, de peste 1 100 mp. 
Produsele românești vor fi prezen
tate atit in incinta complexului ex- 
pozițional al tlrgulul, cit șl in cele 
16 pavilioane din centrul orașului 
Leipzig, unde vor fl găzduite expo
zițiile bunurilor de consum.

Ponderea In oferta tehnică a 
României o deține Industria chi
mică, a cărei nmltitaleraUtate si ca-

membre

iohă- 
I șl 
! so

aie 
în

paritate iși vor găsi expresia in pre
zența mai multor întreprinderi, intre 
care „Chimlmpoit' — cil produse 
chimice or^nice șl anorganice. ..Am- 
exporl" — cu Îngrășăminte și produ
se ăntldăuhătotîrc, „Color" — cu 
Lacuri și vopsele. „Danubiana" — cu 
produse din cauciuc și azbest. „Pîas- 
te.x“ — ai produse din material plas
tic, ,J?etrolexport“ — cu produse pe
troliere. întreprinderea „Dada" va 
participa pentru prima oară la ediția 
de toamnă n tlrguiui, prezcnlind 
autovehicule. Expoziția industrie! de 
mobilă se va bucura de participarea 
întreprinderilor .iExportlemn". „Ile- 
xlrri", „Tchnofo-estexport", iar între- 
prlnderlio „Mnșlhexport" șl ..Fore- 
xlm’ vor expune mașini de prelu
crare a lemnului.

Alte Întreprinderi românești se 
vor prezenta la Leipzig cu prddu&e 
atractive ale industriei bunurilor de 
consum, precum șl cu articole de ar
tizanat

Oferta lărgită a României consti
tuie o expresie a dezvoltării și adin- 
dril,,an de an, a colaborării econo
mice dintre țările noastre» Vizita de 
priotonle, efectuată la București da 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Democrate Germa- 

. ne in mai 1972, rit și Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală semnat cu această ocazie, 
imprimă no! impulsuri dezvoltării 
rotațiilor dintre R.D.G. și România. 
Pentru 1872 se prevede o nouă creș
tere importantă a schimburilor co
merciale dintre țările nonatre. încă 
In acest an sc va atinge nivelul 
srhimburltor de mărfuri prevăzut în 
Acordul pe termen lung 1971—1975 
pentru anul 1973.

Ponderea schimburilor comerciale 
reciproce o dețin Insthtațllîo, utila
jele, mașinile, echipamentele, produ
sele electronice șl electrotehnice care 
vor contribui la creșteren eficienței 
ambelor economii naționale. In a- 
fara livrărilor de mijloace de pro
ducție, ce efectuează livrări cuprin
zătoare do mărfuri In vederea apro
vizionării populației.

Rotațiile dintre țările noastre sint 
caracterizate tot mol puternic , da 
cooperarea in producție, de apectali- 
zaro șl închiderea do contracte pe 
termen lung. Astfel, ta România va 
fi construită o Instalație dc aglome
rare pentru prepararea mLnereuIui 
ta combinatul „EiîenhOttenkomblnat 
Ost" din R.D.G., aceasta fiind prima 
instalație completa livrata ?I mon
tată de către România in R.D.G. în
cheierea unul contract do cooperare 
și de livrare pe termen lung pri
vind subansambluri și prese contri
buie, de asemenea, la creșterea In 
continuare a schimburilor de 

j mărfuri șl^ta &.sporirea eficienței 
amtadoV^i^șoiipaiil naționale.s■ JDe s 

• mulțizajii ■.se"d<jvcdeș‘e pozitivă co- , 
1 operarea țărilor noastre In producția 

de obiective pentru afrarata de foto
grafiat, de mașini de filetat inte
rior, de vagoane do marfă.

Ne exprimăm convingerea că Tir- 
gul do ta Leipzig vu da un impuls 
puternic pentru o șl mai slrlnsă co- 
Inboraro economică Intre țăriie 
noastre, mai ales In vederea Înche
ierii unor no! acorduri de cooperare 
șl specializare pe termen lung. ;

Dorini tuturor expozanților Ș-ș! 
vizitatorilor din Republica Socialista 
România la tlrgul din Leipzig suc
ces deplin in activitatea de afaceri 
șl

■Irea eficienței

România la tlrgul din Leipzig suc-
1 eî K « 8 wn m znrfif «al ifcm. fi ** rit ■**'. ■.."Mr'rn jR-v —..J

In stabilirea de noi contacte.

Kdrl-Heins ZIRPIit 
consilier comerciol, 
șef al secției comerciale 
ae pe lingă Ambasada 
R. D. Germane la București

1
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Sărbătoarea națională
a Republicii San Marino

r: < : fii ă .........................................
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l Astăzi In San Mriri- 
? no e®țe isârbăloarc na- 
j tlonală — Ziua Inde- 
l pandențel. De mul 
’ bine de >10 vencurL 
i San Marino este o re- 
■ publică independentă. 
! Funcțiile șefului sta- 
l tulul slnt exercitate 
’ do doi căp!tanl-re- 

genți, . aleși dintre
i deputațl pe timp de 
] șase luni. In cursul 
i îndelungatei salo exia- 
’ tențe, r _

■ l fost nevoită
i *5:sii

populația ai a 
roită nu o da ta 
apere statutul

i

șt extraeuropone. par- < 
tldpă ta activitatea j 
unei serii de organ!- I 
zațll Internaționale. '

nunță peniru •securile- . 
te europeană șl opri- ’ 

iielor. La ramuri- jină activ convocarea 1 
industriale trudi- . unei conferințe ge- '

kmp), San Marino are 
o economie bazata po 
agricultură. aproape 
jumătate din popa- _ _  ___ _
tațle trăind din cuiti- Guvernul țării se pro- l 
varca cerealelor, viței „„«ta .
dc vio și -creșterea a- 
nlmaielor. La ramuri
le Î..I.,.,’ . VU.h^K »-.J I..-. -1 —1
țlonale — explorările neralc Iri acest, scop. 1
dc rod de construe- între România sl San. < 
țle și sulfuroasa — Marino s-au stabilii 1
s-au adăugat, mal ales raporturi prietenești gi i
In iilllma vretne_. pro- de colaborare care ’

i
(în Imaginea de mai l 
mia, vedere din Sau ■

Marino — Cilla) ț

duelia textilă, alimen
tară șl de artizanal.

. ___ Industria turistică sl
de stat de slne-stată- hotelieră. fUatellă de

vin din ce In ce măi 
mult o sursă do veni
turi de prim ordin. 
Peste două milioanei’ 
șl Jumătate do turiști .... „
•vizitează im <le an ni- ■ porului clin San 
ioreasca republică dc 
In poalele muntelui 
i. llano.

San Marino Întreți
ne relații eu niimo- 
roase state eurdpana

i lor șl a făcut-o cu ab- 
negație șl curaj. Nu 

ț intimplător pe stema 
! țării a fost InwLsă 

deviza „Liber tas per
petua" (libertate veș-

. nică).
ț Unul din statele cele 
i mal mici ale Europe: 
’ (suprafața 01 limp, dar 
l cu o densitate dîr.L-e
■ cele mai mari : 2£<0'

s-au dezvoltat fruc
tuos in ultimii ani. în 
Interesul reclaroc. ol 
pădl si colaborării In
ternationale.

Cu prilejul sărbăto
rii de azi. ponorul ro
mân transmite pe- 

Ma- 
rino urări' de prospe
ritate și pace.



chemat masele populare să acorde 
sprijin, măsurilor .Inițiate, de actualul 
guvern'chilian ,ln Interesul ’ păturilor 
largi ale populației. ■

I
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JW oirtra a jranifâ pan ca 
intilnirea pregătitoare a conferinîei 

europene si albi loc in luna nommbri^
conduce la o nouă etapă în convor- 
blrtie dintre Estul șl Vestul conti
nentului. Cel patru miniștri de ex
terne. relevă documentul citat, sînt 
de acord asupra faptului că întru
nirea conferinței general-curopene
— caro trebuie să albă Ioc „cit mai 
curînd posibil" iu cursul anului 1973
— va aduce o contribuție la progre
sul securității ln Europa șl la o con
tinuă lărgire a cooperării și contac
telor dintre țările șl popoarele

.neniulul nostru*.

Comunicatul reuniunii miniștrilor de externe
HELSINKI 2 (Agerpres). — „Țările 

nordice tșl exprimă dorința, de a 
participa activ la Intltalrea pregăti
toare a conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa, care, în con
formitate cu propunerea guvernului 
finlandez, ar urma să aibă Ioc ta 
Helsinki, In luna noiembrie 1972”, se 
afirmă In comunicatul comun dat 
publicității la încheierea reuniunii 
miniștrilor de externe din Finlanda. 
Suedia, Norvegia, Danemarca și Is
landa. Asemenea- pregătiri multila
terale, adaugă comunicatul, ar putea

Desfășurarea primei runde a convorbirilor 
proprlu-zise dintre reprezentanții societăților 

de Cruce Roșie a arătat câ

înțelegerea între compatrioții 
din Nord și Sud este posibilă 

gărășit Phenianul, lntordndu-s* la

*
PHENIAN 2 — Sîmbălă dimineața, 

delegația Cruci! Roșii ' sud-coreene, 
care a participat la prima rundă a 
convorbirilor proprlu-zise dintre re
prezentanții societăților do Cruce 
Roșie din Nord șl Sud, a părăsit 
Phenianul, pierind spre Scul, prin 
Panmunjon.

Atlt șeful delegației din Nord rit; 
șl cel din Sud au făcut declarații 
presei din care rplese că, deși con-1 
vorbirile nu nu abordat probleme 
de fond, ele au relevat ir:că o dată 
faptul că alunei etnd compatrioții 
din Nord șl Sud se așază la aceeași 
masă șl tșl împărtășesc cu sinceri
tate gindnrile, este posibilă depăși-1, 
rea diferențelor de Ideologie, de con
cepție șl orîndulre șl pol fi Identifi
cate punctele de vedere eomtme, cale 
pe care se poate ajunge la ințcle- ; 
gere. “ 1 ’■ ' ‘

J
J

Kurt Waldheim, 
la Belgrad

' l1/ ‘ S '
DELGRAD 2 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului Executiv Fede
ral ai R. S. F. Iugoslavia,: Gemal B'.c- 
dicl, a primit la Belgrad pe secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite. Kurt Waldheim, care efec
tuează o vizită oficială în iugoslavia. 
Cu nceta prilej,' menționează agenția 
Tanlug, a avut loc o convorbire, la 
care au luat parte; de asemenea, 
vicepreședintele consiliului, Anton 
Vratuș.i,.și secretarul .federal/pentru 
afacerile externe, Mlrko Topavnț. In 
cadrul coavorblril ău fost abordate 
ttspașie ale situației politice Interna
ționale șl probleme legate de. rolul 
Națiunilor Unite In promovarea păcii 
mondiale. Partfcipahții au examinat, 
de asemenea, rolul țfcilor nealfntate, 
situația din Orientul Apropiat șl din 
Asta de.sudHst, relațiile dintre țările 
dezvoltate șl cele In curs de dezvol
tare, precum șl probleme înscrise pe 
ordinea de zi a celei de-a 27-a se
siuni a Adunării' Goheraie a O.N.U.

Gemal Bleditf a oferit'o recepție In 
cinstea secretartd gcnirral al Națiuni
lor U-lte. , ’ . _, â

7 *>■£&

CHILE .* Ca răspuns la uneltirile roacțiunii

Sprijin activ al maselor 
pentru Guvernul Unității Populare 

Demonstrație la Conception
SANTIAGO DE CHILE 2 (Agcr- 

prezi). — In?orașul-Conception a .avut 
loc o demonstrație In sprijinul gu
vernului UîilLății Populare al pre- 
trt™tlU~âritorr “fo®radOptate ^tațtonl^e^îm-
narc. Ita dcm^trațle‘au participi ^Vll°lr,.de ™d‘° ■■caffe-nu H
reprezentanți a! parUdelbr politice d!a! ta vW?.n.$ ■ 1™ • anunțat
care fac parte din Frontul Unității restabilirea ordinii,’ Vergara a rcafțr- 
Populare. precum și reprezentanți al ' mat hotârirea autorităților de a o 
organizațiilor sindicale, de tineret șl menține, nvertlzlr.du-i pe col rare vor 
sl jdenteșfi și al fetlerațlilor țăranilws Încerca, să provoace noi incidente că 
în cuvlntârile .rostite, vorbitorii au TOr fi imediat deferiți justiției?

agențiile Reuter șl France Presto 
precizează-efl, cu acest prilej, 154 de 
persoane au fost arestate și numercSi- 
M altele rănite. '. '

Intr-o declarație radiodifuzată. 
Daniel! Vergara, subsecretar ta.Minl-:- 
terul de Interne a făcut cunoscut că

AGENDĂ
ECONOMICĂ..

ga COPENHAGA, — Uniunea 
,sr exportatorilor danezi, caro 
reunește Aproximativ 139 de fir
me din diferite ■ branșe, a pro
pus recent constituirea unul 
„Centru pentru comerțul cu ță
rile din Europa ră-sărlteană*. In-
tr-un articol consacrat acestei 
propuneri șl publicat In ziarul 

-;J "Intele. Uniunii 
lor danezi, H. Han

ds afaceri din Danemarca de a 
extinde consldi

.PHENIAN 2 (Agerpres). — Pak 
Sen Cer, al doilea vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R. P. D. Co
reene, a primit, In numele lui Kim 
Yong Ju, copreședinte al Comitetului 
de coordonare Nord-Sud, pe repre
zentanții Organizației de Cruce Iloșie 
din Coreea de sud, care au luat parte 
la prima Intllnfrn a convorbirilor de 
fond Intre reprezentanții organizații
lor de Cruce Roșie din Nordul șl Su
dul Coreei, desfășurata la Phenian. 
Cu acest prilej, menționează A.C.T.C., 
a avut loc o convorbire, apreciata de 
Agenția corefeană de știri ca utilă 
pentru accelerarea convorbirilor din
tre organizațiile de Cruce Roșie din 
Nord și din Sud șl pentru promova
rea cauzei reunlflcărll naționale. Pak 
Sen-'Cer a oferit, de asemenea, o re
cepție In cinstea reprezentanților 
Crucii Roșii sud-coreene.

SImbătA, delegații sud-coreenl nu

,r în ,. cadrul tind oonțerlrițQ de pre-, 
să organizate ln Belgrad, cocretanil 
general al O.N.U.. Kîu-t Vfaldhelțn, a 
afirmat că schimbul- de vederi cu 
conducătorii Iugoslavi s-ă dovedit 

■„de o mare însemnătate, cu precă
dere In momentul de față. In con
textul unei situații Internaționale 
complexe, ln care, sprijinirea orga
nizației mondiale de- către statele 
membre capătă o pondere deose
bită*. Waldheim s-n referit ta : acti
vitatea țărilor mici șl mijlocii ln 
cadrul O.N.U,, arătlnd că aceste țări 
dispun de mari posibilitățl pentru 
a Iun parte activă la eforturile în
dreptate spre soluționarea proble
melor Internaționale, că pot aduce o 
contribuție importantă la întărirea 
O.N.U., la sporirea eficacității acti
vității organizației - mondiale. In 
continuare, Kurt Waldheim , s-a re
ferit la pregătirile ln; vederea con
vocării conferinței pentru securita
tea continentului european, afirmlnd 
că. potrivit opiniei sale. In noiem
brie poate avea loc o Intllhlre preli
minară legată do convocarea confe
rinței.

Declarația
Uniunii Tineretului Comunist

Uniunea Tinerelului. Comuiitf! din 
,CW!q a daf«pubHc!fâ{il o-,decta>c(ia' 
Sn ;câre' prbtesfcazd. energic ImpoSrf- 

, va: uneltiritar .puse Ic cela de ’'cle
mentele reacționare^din Chile. Do-' 
cumenlul reftlrd că jorțele de dreap
ta tșl ; intenșified oporijta fată- de 
procesul de transformfiri social-eco- 
nomice aplicate de guvernul Unită- 
(ii Populare, provoțlnd dezordini Ji, 
recurg’nd ta . cșărinâie. lri momentul 
desfată — menționează documentiil 
— tauccraul trebuie . sâ aplice cu 
ton'd, severitatea legile pentru a asi
gura un cliniat de liniște, y

Declarafia Uniunii Tineretului Co
munist cheamă intref tinerelul chi
lian tă acționeze in front unit în 
sprijinul guvernului prețedinteiui 
Allende, subliniind, totodată, cd 
prin mobilizarea tuturor păturilor 
poporului chilian pot fi dejucate u- 
neitirila reacjiunil. I
•y •'î'!’. ’ ‘ ’ '■ : . . ’ ' Î.T

4r
Vineri, în centrul capitalei chiliene, 

8-au produs Incidente provocate de 
noi acțiuni antiguvernamentale ale 
unor clemente de dreapta Forțele de 
poliție au Intervenit pentru reșlabl- 
llrra ordinii. Reluind o declarație 
radib-dlfuzată a lui Daniel Vergara, 
subsecretar ta Ministerul de Interne,

e

!

Leonid Brojnev'■V secretar ge
neral al C.C.nl P.C.U.S.. a luat cu- 
vlntul, Blmbfltă, la adunarea ncUvu- 

. Iul de partid și economic al regiunii 
aiberiene Omsk, relatează agenția 
TA.S.S. Cu acest prilej nu fost exa
minate probleme privind desfășura
rea Întrecerii socialiste. In vederea 
Îndeplinirii planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 1072.

La Hanoi
blri Intre o delegație guvernamentală 
a R. D. Vietnam, condusă do Nguyen 
Duy Trlnh, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri ș! ministrul aface
rilor externe, șt delegația guverna
mentală tunisiană, condusă de Mo
hamed Masmoudl, ministrul afacerilor 
externe — transmite agenția V.N.A. 
Nguyen Duy Trlnh n oferit o recep
ție in cinstea delegației tunisiene, 
prima delegație n acestei țări care 
face o vizită de ’ prietenie In 
R. D. Vietnam.

Președintele Makarios ■ 
deschis oficia! vinar! Tlrgul Interna
țional de la Nicosia. Slnt reprezen
tate 13 state.

Edward Gierek, pnm-«ecre- 
tar al C.C. al P.M.U.P.", a avut o in- 
lllnlro cu un grup, de lucrători din 
Industria energetică și n gazelor na
turale, cu prilejul apropiatei sărbă
tori a Zilei energetlclanului.

Mulțumind, prin intermediul grupu
lui de lucrători partlcipanțl In Intll- 
nlre, ccîdr !OT0®9 do cnergetlcieni 
pentru rezultatele obținute in ulti
mele: luni In această ramură a eco
nomic! naționale, Edward Gierek a 
arătat câ energetica va Înregistra rit
muri rapide do dezvoltare în actua
lul cincinal.

2100 000 de elevi. în 
Cuba. ‘n nn'l! țcolnr care Inceps 
în această toamnă, școlile elemen
tare și medii cubaneze vor ti trec-- 
ventate de aproximativ 2 IOT (1C-3 
elev!, cifră care constituie un record 
în întreaga istorie a Invățămlnlului 
acestei țări.

Angela Davis, c™0»™1» mi
litantă americană pentru pace st 
drepturile civile ale populației de 
culoare, membru al C.C. al P.C. din 
S.U.A.. aflată in vizită in U.R.S.S., a 
fost distinsă cu titlul do doctor ho
noris causa al Universității din Tnș- 
kent. (T.A.S.S.)

ț
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CORESPONDENȚA DIN TOKIO

sistemului monetar Internațional". 
Referindu-se la aceasta, sursele din 
Hawal relatează că partea ameri
cană a refuzat categoric să satis
facă cererea insistentă a Japoniei, 
de ă menține actuala paritate a ye
nului față de dolar. Statele Unite 
au evitat orice angajamont ferm In 
problemele monetare, păstrlndu-șl 
mină liberă in vederea conferințelor 
monetare internaționale ce vor avea' . . ..—j(11| OJ1U]U| țn Qeegt sena,'

i locali afirmă că. în rea- 
economice exer- 

_____ _ ______  asupra Japoniei nu- 
s-au redus șl că ele vor continua șl

Prima Inllinlre ta nivel -Înalt ame- 
ricano-taponeză, care a avut loc In 
zilele de 31 august șl 1 septembrie,- 
ta Honolulu, in Hawal, între pro- 
ședintelo Richard Nixon și premie
rul Kakucl Tunakn, B-a Încheiat 
șimbătă dimineață cu difuzarea' unei 
declarații comune. Apreciind aceste 
Întrevederi drept „începutul unul 
nou capitol* în evoluția relațiilor 
jajtono-amerîcane, declarația rea
firmă Intenția celor două guverne^. 
de a menține „tratatul de securi ta- 
te“. reînnoit anul trecut Rețin In 
mod deosebit atenția aprecierile 
privind unele evenimente interna
ționale actuale. Astfel, «sie conside
rată ea „binevenită recenta Începere 
a dialogului in peninsula Coreea*, 
se exprimă „speranța in realizarea 
păcii în Indochina* și sa consem
nează că părțile „împărtășesc spe
ranța că viitoarea vizită a primului 
ministru nipon in , R.P. Chineză va 
servi, de asemenea, continuării ten
dinței de destindere în Asta*.

In cursul convorbirilor, o atenție ^...v.
deosebită a fost acorda'tă probleme— nă mai Independentă, ,.o diplomație 
lor economice. Concomitent cu de- m J——*
etarațta comună a fost difuzat pre- nătoare- ce au avut 
sel un document in trei puncte, “
semnat de vleemlnislrul de externe |________
nipon Tsuruml și de ambasadorul rit, In rcalltăte, 
american In Japonia, Ingersoll, caro ■
se ocupă exclusiv do problema dez
echilibrului din balanța comercială 
japono-nmcricană. Dacă declarația 
comună nu face nici o mehțlune conr 
cretă privind corectarea dezechili
brului comerctal, cel dc-nl doilea do
cument prevede că Japonia va im
porta pînă In martie anul viitor 
mărfuri suplimentare americane in 
valoare de 1.1 miliarde doiari.

Declarația comună afirmă că „este 
esențială reforma fundamentală a

Ioc ta sfirell 
observatorii____
Utale,, presiunile 
citate de S.U.A.

_
In viitor pentru a obține liberaliza
rea migrării capitalurilor americane 
In economia japoneză și noi reajus
tări alo monedei Japoneze.

în,ansamblu, întllnirea la nivel 
Înalt din Hawal oslo, considerată do 
presa de aci ca Inveilerind că rela
țiile dintre Japonia șl S.U.A. au in
trat lrilr-o perioadă de ‘ cooperare 
mal largă, în condițiile în care Ja
ponia va desfășura o poiitic-ă exter- 

multlpotarizată*. înttlnirile așemă- 
___  — __ __ l loc Intre 

premieri! Japonezi precedent șl 
președinții Statelor Unite ' nil ofe
rit, in rcalltăte, doar prilejuri pen
tru schimburi, de opinii In cadrul" 
politicii externe americane. ..înlti- 
nlrea Tahaka-NIxon din Hawal 
scrie ziarul „Asahl Evening Nows* 
— se deosebește fundamental de In- 
tlinlrlle din trecut — acest lucru 
este Ilustrat cel mal bine de politica 
față de China. Se așteaptă acum — 
afirmă ziarul — ca Japonia să dez
volta propria el politică in a ceas! fi 
problemă, pornind de la interesalo 
speciale naționale ale Japoniei".

Fl. TUIU

EricH HoneckeE prlm-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G.,' a avut o con
vorbire <’i Rajcswora, Chandra Rao, 
secretar general al Consiliului Națio
nal nl P.C. din India, aflat in vizită 
In R.D. Germană, la Invitația CC. al 
P.S.U.G. '

Reprezentantul R. P. Chi
neze -președinte al Consi
liului de Securitate. In *°n- 
foțmltate. cu principiul conducerii 
prin- notație, ^reprezentantul perma
nent al " . ' ", ' . '
la O.N.U., Iluan Hua, va prezida, In 
luna septcrtibrle,.ședințele Consiliului' 
de Securitate. Este pentru prima data 
de la restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze la O.N.U. cind re
prezentantul. aceste! țfirt preta func- 

Con-

tațldi-ireprezeniantul .perma? 
. Jtepubllcll -Populara Chineze

Vizita secreîaruhii do 
stat britanic al apararii la 
StOnO. Rp comunicat oficial al Mi
nisterului de Externe nl Greciei In
formează că lordul Carrington, secre
tarul de stat britanic al apărării, va 
face o vizită la Atena, Ia 0 și 7 sep
tembrie a.c. Lordul Carrington va 
fi primit de primul ministru grec, 
Gheorghios Papadopoulos, .care deține 
șl portofoliul ministrului apărării și 
va purta convorbiri cil, mlnirirul ad
junct al afacerilor externe,,' Xanlho- 
poulos-Palomos, asupra unor proble
me „de; Interes comun*. Agenția 
U.P.L menționează că este" prima vi-, 
zltă întreprinsă ln Grecia de un mem
bru al guvernului, britanlc/.dln anul - 
1OT7. , .

Președintele Pakistanu
lui Zulfifcar All Bhutto, a rostit un s
discurs la Asociația juriștilor din Pa
kistan In care a arătat că guvernul 
țări!' enle apreciază pozitiv acordul 
întio-pnlilstanez Intervenit la Simla 

cursul convorbirilor pe caro le-a 
avut cu premierul Indlra GandhL Po- 
kLstanul, a subliniat președintele 
Bliuțto, va Îndeplini toate prevede
rile acestui acord Intends ei cores
punde Intereselor poporului pakista
nez. ■ ‘

Generalul Mobutu Șese 
SekOj1 Președintele Republicii Zair. 
Intr-un Interviu acordat cotidianului 
„Solell* a declarat : sarcina primor
dială actuală este apărarea suverani
tăți! naționale. în prezent, a spus șe
ful statului zairez, noi, cei din'Africa, 
luptăm pentru a izbăvi țările noaxtre 
de dependența economică șl pentru 
a crea condițiile necesare dezvoltării 
lor.

LA 30 OCTOMBRIE

țla de președinte In exercițiu al 
Blllului de Securitate.-

‘ ' ■ -

DECLARAȚIA OE PROTEST 
Al MAL Al R.D. VIETNAM

HANOI 2 (Agerpres). — La 1 sep
tembrie, aviația S.U.A. a fiombnrtLat 

^In nou suburbiile portului Halfong, 
' mai multe , orașe și zone populate 
dlntr-un mare număr de provincii 
ale RJD. Vietnam. în aceeași zi, 

. bombardierele „B—52“ au lansat 
sute, de tone de'bombe asupra pro-’ 
vineților Quang Blnh și VJnh, Llnh,- 
Iar'navele do război american^ din 
golful’ Tohhln aii supus unul. Intens' 
tir de artilerie localitățile situate 
pe coasta provinciilor 'Ha Tinh și 
vlnh țHnh , — transmite agenția 
V.N.A. Ca-urmare a acestor noi 
acte de agresiune, numeroase per
soane din; rindui poptdațle! civile, 
ln majoritate bătrinl, femei șl copil,- 
eu fosl ucise, «nu rănite. Printre in
stituțiile ’afectate de bombardamen
te se hunirt-.o școală ’ superloașă, 
două școli secundare, lin centru de 
pregătire a cadrelor medii medicale 
șl catedrala, dlrf orașul Thănh Hoa.-

Purta torul - de cu vin t ol Ministe
rului, Afacerilor Externe âl’ tTțD. î 
Vietnam a dat publjcftățli''o' decla
rație -de protest,- In caro arata- că 
aceste acțiuni reprezintă o sfidare 
la adresa opiniei publica din. lume 
și din Statele: Unite,.care core’ tnce- , 
tarea imediata a agresiunii S.L’.A. 
M.ALE al; R.D. Vietnam cere cu vi
goare încetarea botnbardnmenieîoT. 
a minării , și blocării porturilor nord- 
Vletnameze, .precum șl a tuturor ne
telor de Încălcare a suveranității șl 
•ecuritațij R.D. Vietnam.

STOCKHOLM '2 (Agerpres). 
— Cu ' prilejul cela! de-a 27-a 
aniversări. ă proclamării Rep.u- 
bilcîl . Democrate Vietnam,: la , 
Stockholm: â «vut' loc tranăml- ’ 
terea către ..reprezentantul Jtb. 
Vietnam a unei sume de lOT OT0 ‘ 
coroane, colectată - ln Suedia ln 
fondul de ajutoare a poporului 
vietnamez. O sumă Identică a 
fosj tamlnată reprezentantului 
Guvernului Revoluționar -Pro
vizoriu al Republicii Viet
namului de Sud.

cetarta federală, reprezentant! «1 
Ministerului Afacerilor Exter
ne. Ședința ore drept scop prin
cipal stabilirea punctului de ve
dere vest-germnn privind- pre
conizata unlune economică si 
monetară a C.E.E.

NAIROBI. — Guvernul Ke- 
W nyoi Intenționează să dețină 
controlul asupra pachetului do 
acțiuni al tuturor Întreprinderi
lor ce vor fi Înființate ln Indus
tria extractivă, a declarat vice
președintele Daniel Arap Mol, 
la. o Intllnlre cu reprezentanți 
ni cercurilor do afaceri din 
Nairobi. Prospecțiunile geolo
gice efectuate plnă acum In 
Kenya au .evidențiat existența 
unor bogate zăcăminte de mfA5 
nereuri de fler, cupru, nichel 
zLnc, aur, argint șl a altor mi
nereuri.. Exploatarea Intensivă 
a acestor bogății va face ca In- 
anul 1974 valoarea producției- 
Industriei extractive să ajungă 
In Kenya ln 5,3 milioane lire

■ sterline, față de numai 3,5 ln 
anul I&Sa.

. . eri șl , pubJ
„Bersen", președln___ . ______ ,
export a lorilor danezi, H. Hun
teri, subliniază dorința cercurilor

• de afaceri din Danemarca de a
> extinde considerabil relațiile co- 
»’ mercialo cu țările socialiste.

( -a, BONN. — Din inițiativa ml-
. w nistrului federal vest-ger- 

man a.1 economiei șl finanțelor, 
Helmut Schmidt, Ia Bad MOns-

1 lereifel -sp. desfășoară a ședință
• cu ușile închise, care va dura
> două zile. La ea participă prln- 
i clpalil factori ni reBorturilor 
, economice din ILF.G. Slnt pre-

zcnțl, de asemenea, președintele 
Bănci! federale, Karl Klasen, 
adjunctul acestuia, Otmar Em-

• minger, Kătharna Fpdre, secre-
> tar parlamentar de slnt ln Cnn-

- ■ ■O . ■

...Șl SOCIAi
• «ț» CARACAS. In Venezuela 
1 văr continuă greva muncitorilor 
I de la „Orinoco Mining Com- 
) . pany", filiala companiei nord- 
! americane „United Steel Corpo- 
. ration*. Președintele Rafael 
’ CaJdora a dispus formarea unei 
’ comisii tripartite, formată din

reprezentanți al guvernului, 
munciioriloir șl patronatului ln 

castul conflict de muncă.

f

Colaborarea 33;

sovieto-americană 

în domeniul medicinii

a 
i

Intr-un articol, conzacral colabo- 
: rării ■ sovieto-amerlcane in - domental, 
medicinii jl ocrotiri! lănătălli, a- 
pirțit -ln Mărul „Praotla", D. Ben'e- 
dikto'o, adjunct al ministrului ocro
tirii sănătății dl U.RS.S.. relecă că 

, acordul de cooperare In acest do
meniu semnat in timpul vizitei la 
Moscova a președintelui'h'izon a și . 
fncaput -sd-Âe; îndeplinii. In mod ac
tio de către-ambele părți. Probleme 
concrete ți perspectivele colaborării, 
precum .și probleme organliaiori^ 
au fost examinate, in timpul recen- 

, tel-vizita ln S.U^.. a delegației 'me
dicale sovietico, -In frunte cu acad.' 

•B.V. • Petrovski, ministrul sănătății 
al U.IÎ.S.S. Planurile de lucru ale 
eolabofăril pa primii doi ani au fost 
p-dsc de acord la prima sesiune co
mună 'a Comisiei sovleto-ramericane 
de colaborare ln domeniul ocrotirii 
sănătății. Autorul articolului arată 
ln continuare domeniile In care se 
desvoltd colaborarea : afecțiunile 
cardlo-vasculare, cancerul, igie
na apelor, metodele de tratare-a ar
tritelor reumatice, biologia șl me
canismele de dezvoltare a unor boli 
psihice, Igiena ji medicina indus-. 
triata și profesională.

CAIRO 2. — Corespondentul nos
tru, N. Lupu, transmite.: Cu prlle-: 
tal primei aniversări a proclamării 
Confederației Republicilor Arabe și 
al Împlinirii a trei ani de la infăp^ 
tulrea revoluției antimonarhice din 
Libia.- președintele R. A. Egipt, An- 

I war Sadat, â rostit ptauvintaref ra
diodifuzată; in cadrul căreia s-a re- 

, ferit pe larg , ia semnificația celor 
‘ două . evenimente în viata popoare

lor arabe. In ultima parte a cuvln- 
tărll sale., șeful statului''egiptean a 
vorbit dșspre ’ estaluțla', . slluatfei; din 
Orientul Aproplnt. afirmlnd că 

; .^Interii hotî'riți să eliberăm terito
riile ocupate. In orice condiții*. In
sistăm. de' asemenea, asupra garan
tării drepturilor' poporului Palesti
ne's n, a spus președintele R.' A. 
Egipt. - ' ’

m _______ _ _ irr
GENEVA 2 (Ăgerpres). — Sosit 

vineri ta Geneva, dup&.lumcul său 
' tatlnb-amcrlcnn șl o vizită de două 
j iile In New 'York, ministrul, do ex- 
; teme, al Republicii Arabe : Egipt, 

Murad Ghâlcb.. s conferit, tn «căra 
' aceleiași zile, cu reprezentantul 

special al secretarului general nl 
O.N.U. în Orientul Apropiat diplo
matul suedez- Gunnar Jarring.

’ ■- . r •A-’î.’
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in Canada vor avea loc alegeri anticipate
■

OTTAWA 2 (Ageraros). — întrunit vineri In șodinjâ extraordina
ra. porlamonlul canadian a adoptat un proiect do loge guvernamen
tal, menit să pună capăt grevei docherilor din porturile PaaficuluL

1Agențiile de presă Informează că, tn Canada, și 
după adoptarea acestei legislații de fost difuzate 
urgență, torul legislativ a! Canadei a 
fost dizolvat, la cererea expresă a 
primului ministru. , Pierre Elliott 
Trudeau. Guvernatorul generai a) 
Canadei, Daniei, Upland Mlchener. 
care a dat curs cererii primului mi
nistru privind dizolvarea parlamer.- 
tulul, a anunțat că alegerile generau 
vor avea loc la -30 octombrie o. a, cu 
nouă luni-ma> devreme dealt ar.fr. 
fost n-ormai. Ulîlmcta alegeri cana
diene s-au desfășurat la 25 lunu 
Î323. : ■ ■

Ultimul sondaj .de opinie, efectital
IM).

il ale cărui rezultate au 
_____ i de agenția France 

Presse, relevă că 43 la sută din per
soanele chestionate s-ău pronunțat 
In favoarea Partidului liberal de.gu- 
vemămlnt ?i a premierului Trudeau, 
Iar în favoarea principalului partid 
de opoziție (Partidul conservator) nu
mai'32 la sută. Partidele ds opoziție, 
cafe reproșează' guvernului In specia! 
că nu întreprindă măsuri energice 
pentru. combaterea Inflației șl a șo
majului ce afectează în prezent 0 la 
sută din populația 'activă a țării, au 
cerut In repetate rîndurl organizarea 
de alegeri .'anticipate. ■
■-.’’•J Liâ.-'i •j’f'". ui

1

i

!

® MONTEVIDEO. — Invățăto- 
w ril din Uruguay au declarat 
o grevă de 4fl de ore, revendi
ci nd îmbunătățirea condițiilor de 
irul. Sindicatul da ramură a 
anunțat că ln cazul neîndepllni- 
-ril cererilor formulate, profesorii 

munciturnor ți patronatului in d,n eurîul m.ediu var Sectara In
încercarea de a pune capăt a- senin de solidaritate o grevă ds

„„„ri~ a. —* 24 de ore.
• f J.‘S

R-F-Gi/.pe’lcbrtnd, concernul iClSckner a. închis- secția cuptoarelor 
înalțe dur întreprinderea siderurgică .din brațul .vest-german Hagen. 
Circa 3 000 de melalurgisti ți-au pierdut astfel locurile de muncă. în 
fotografie ; sub deviza „Penfru menținerea locurilor noastre de mun
ca , meralurgițtu din Hagen demonstrează împotriva acestor aejiuni 

ale patronalului. ‘

consacrata situației economico-sociale din Franța

PARIS 1 — , Corespondentul nos
tru, Paul Dloconescu, transmite : Zia
rul „rHumanluj* publică o Declarație 
a Biroului Politic al P.C.F. consacrată 
unor aspecte ale vieții economice, po
litice șî sociale din Franța.

In acest,’document-se relevă că si
tuația politică din Franța este 
marcată, In primul rînd, de existen
ța programului comun al sting!! 
care se plasează, de aici înainte, ln 
centrul vieții , naționaie. Declarația 
consideră, câ măsurile anunțate la 
sflrșltul ultimei reuniuni a Consi
liului de Miniștri nu vor putea stă
vili creșterea prețurilor șl "că „pla
nul social*, aflat In pregătire, nu va 
rezolva gravele dificultăți pe care 
le cunosc muncitorii șl imensa ma
joritate a populației. In continuare, 
declarația arată că ln această ri‘.un
tie Programul’ Comun (este vorba de 
platforma politică o P.C.F. șl P.S.F. 
— n.r.) deschide o perspectivă lim
pede, concretă șl realistă pentru as
pirațiile de schimbare uîe maselor 
muncitoare. El constituie, In viitorul 
Imediat, un temeinic punct de spri
jin pentru dezvoltarea unității și 
succesul luptei.

O

In continuare, Biroul Politie îjl 
reafirmă sprijinul pe care 11 acordă 
revendicărilor muncitorilor șl orga
nizațiilor sindicale, privind, mal 
alea, Îmbunătățirea puterii de cum
părare a sata-taților.
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24 de copii - 
victime ale

.•fti
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„pudrei Bebe“
In Franța face vîlvfl așa-nu- 

mltul caz al „pudrei Băbă®. 
Este 'vorba de o pudră de talc 
pentru sugari, produsă de firma ' 
de parfumerie Morhange, care 
ar conține o doză prea ridicată 
de hexaclorophen — produs fo
losit în general ca dezinfectant. 
In proporții mal mari, hexaclo- 
rophenul are efecte toxice. „A- 
cest antiseptic poate deveni 
foarte periculos dacă este utili
zat In doză. mnre“ — declară 
specialistul de la Centrul toxi
cologic „Femand-Vidal” din 
Paris.' Or, tocmai acesta a fost 
razul cu „pudra Bdt>ă“, a cărei 
folosire a dus la accidente tn 
rindul copiilor, soldate plnă 
acum cu 24 de eopii decedați.

Sesizate, autoritățile au aver
tizat opinia publică să nu mal 
folosească produsul si au des
chis-acțiune judiciară împotriva 
casei -.producătoare. Este de În
țeles panica ee s-a răspindit 
In rindul mamelor care, nu re
curs In acest preparat răsplndlt 
pe scară largă. In urma unei In
tense reclame comerciale. A fost 
evocat cu acest prilej „cazul 
thalldomldel’ — un produs 
vest-german, care, consumat de 
femelie-mame. a dus la naște
rea tinor copil anormali.

Comentlnd cazul de față, pre
sa franceză ridică din nou pro
blema controlului public asu
pra produselor farmaceutice, 
nrâilnd. așa cum scrie ziarul 
„Combat*, că „In ceea ce pri
vește produsele de Igienă a- 
proape că nu există nici un fel 
de control, cu ,excepția unei 
vize din partea.. Mintatcrulul 
Agriculturii". Do o nsemenea 
situație profită unele firme co
merciale. gata să obțină bene
ficii cit mal mari. Cei 24 de 
eopii .șlnt, cum -titrează ziarul 
austriac „Volksstlmme*, „victi
mele setei de profit*.

i

L. C.

Sărbătoarea națională 
a Qatarului

țșlcrea nomodă croată Societatea na-
............   ,_____Jelor. Pe cons- (ionelă a Qatarului

— a avut "ioc ceremo- ta vestică, locuitorii se pentru problemele pe- 
ro3- ‘trpluluL- Ea dispune 

cultul, inclusiv al per- de toate drepturile 
privind _ exploatarea

irindpala bogăție a șl gaze naturale șl co- 
'■ i anua- merclallzarea 

,—   la 20 ml~ ’ . >............ ..
de tone. în Internă; rit și ln străi- 

_j; „British Pc- nălate.
■'■■j . Proclamarea Înde- 1

— ___ , ’■ deschis ,
it toate zăcăminte- tinărului stat targi po-

I Duh- slbllllățl de antrenare I 
! calea moder- • 

a lichidării

Cu un an In urmă nea. crej*p
— ta 3 septembrie 1971 a animale!

nla semnării actului îndeletnicesc cu p-es- 
prin care se punea ga- '. ' ' .
păt celor 53 de an! de lolor. ■■ 
prezență a autorități- Petrolul constituie zăcămintelor de petrol 
lor britanice In Qatar principala bogăție a șl gaze naturale șl eo-
— devenit astfel cel țării, producția anua- merclallzarea acestor
dc-al, 18-lea stat arab lă clfrindu-se la 20 ml- produse atlt pe piața 
Independent. Tară ce .Uoane d; KiiL Tl *“ T
ocupă peninsula cu a- anii '30; „British Pc- nălate.
celașl nume. Qatarul . trplcum* ®I „Roynl, Proclamări 
are o suprafață da Dutch Shell* au acn- 'pehdenței s 
22 014 kmp șl o popu- parat toata zfic’"' ' -■-<
lațle, de ■ 130 ooo locul- le din sectorul _ -■■■■■-■■
lori, din rare aproa- .ham. In anul 1035, a sa pe 
pe jumătate trăiesc ln cartelul „Qatar Petro- nlzărll, L _______
capitala — Doha. .Ce- leum". ta care pârtiei- grelei moșteniri colo- 
lelaile donă prlstclpa-, pă, de asemenea, corn- nlnle.' îmbunătățirii 
le concentrări urbane panii americane șl condițiilor de viață ale 
sini Umm Said, port franceze,” o obținut o populațlet 
petrolier și comerctal; concexlune pe 75 de Cu prilejui' sărbă- 
jl Du k ham, ,’pe coasta 
occidentală, legat de o 
ronductă ‘ petrolieră.

Teritoriu! -Qatartiiul 
eTte o c'.niple deșert!- ; 
că, nlslpdasrii cu oaze 
rare. In care „se cult 
tl-.-fi rtirmtîll, cocb- 
tle-il,' orz, met, p-dc- , 
tlejndu-se,. de nș.ernd-

y,.«i " ’7 '■'* .< ‘î' '„.(4’'

i

75 da Ou prilejul’ sârbă- 
ani. lorii naționale, poporul

, _ __ . In’ primăvara aces- român urează poporu-
petrolieră. ful an, noul guvern al Iul din Qatar succes 

' Qatarului a anulai In eforturile sale pe
concesiunile acorda- calea cojutolldârll In
to companiilor „South- dependenței, o p.-ogre- 
east Asia Oil and șuiul, prosperității șl 

Houston păcIL
. Co“. Tn |

A. BUMBAC
Gas Co" din I 
îl ..Delgion OU . ........... ,
acela?! timp, a fost

l
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