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ultimă ins(an|î, asigurarea-materiei
■ furnizate In mure măsură de Industria ml- 
eonslituie una din eondlUIle esențiale ale <Jez-

Drașl tovarăși,
.Stimați oaspeți de peste hotare,

perioara a 
potențialu
lui productiv

OLIMPICE

văd pe ce-ar fi putut chel
tui banii ăștia...

■- Umblă vorba că, dim
potrivă, erați deseori Îm
preună pe multe coclauri 
și n-n ezitat să vă împru
mute eu bani din fondurile

In urmă cu citea timp, In fata magazinului „Victo
ria", privirea ml-a fost atrasă de un stand cochet, o- 
rlnduit chiar lingă intrare. Deți nu te vindeau cine 
știe ce noutăți comerciale abia lansate pe piață, îm
bulzeala era mare. Fără voie mi-am pus întrebarea : 
ce oare i-o fi atras pe loji acețtl oameni 7
Timp de citeva secunde — cineva ieșea cu un pa

chet voluminos din magazin — s-c fiteut o breșă in

tivitate a

mimă de a le dezvoitn pe mal de
parte, în Interesul prieteniei din
tre cele două partide ți popoare, al 
unității partidelor 
mundtoreșU.

Convorbirea a prilejuit, totoda
tă, un schimb de informații .pri
vind preocupările și activitatea ac
tuală ale P.C.R.și P.C.I., precum șl 
un schimb de vederi In probleme 
ale situației Internaționale șl ala 
mișcării comuniste și muncitorești.

întrevederea s-a; desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă' cordiali
tate. /

La deschiderea lucrărilor celui de-al VH-Iea Con
gres Internațional minier, doresc să vă adresez dum- 
neavoaslră, parilcipanlllor Ia această prestigioasă 
reuniune șUinjifici internațională, care are loc in Ca
pitala Republicii Socialisto România, un salut călduros, 
precum șl urarea do bnn venit pe părnlnlul patrie! 
noastre, din partea Consiliului de Sial, a guvernului și

sindicatului ca din pro
prii to Iul buzunare.

— Păi mi-cra prieten șl 
mie și Iul Con.stnntlnescu 
șl toată lumea știa că are 
bani de mașină Și de îm
prumutai ti împrumuta pe 
toți. încolo, ce vină am 
eu ? Eram doar pe post do 
șofer, II duceam ba cu

Ceaușescu, secretarul 
general . al partidului 
nostru, cu oameni de 
artă s-a subliniat nece
sitatea apropierii artei 
de problemele produc
ției, de problemele so
ciale. In acest context, 
aprecierea cuprinsă In 
raportul la Conferința 
Națională — aprecie
re- potrivit căreia

„O deosebită aten
ție trebuie acordată 
valorificării superioare 
a materiilor prime șf 
materialelor, orientînd 
ferm structura indus
triei — alit în cinci
nalul actual, cit și In 
cincinalele viitoare — 
spre produsele care în
corporează o cantitate 
cit mal mare de mun
ci complexă." — 11 vi
zează șl .pe oamenii de 
urlă, pe artiștii plastici 
cu. deosebire. Este vor
ba deci, pe lingă 
înlăturarea fenomenu
lui negativ de risipă 
a materialelor, de ac- 

-eentua.-ea fenomenului 
pozitiv In care o mun
că- potențată, densă In 

■ Inteligență științifică 
șl deprindere tehnică, 
conduce la produse de 
flmțe șl valoare, cu 
un minim de materie 
primă consumată, cu 
un maxim de eficien
ță. Pentru realizarea

O obișnuită secvență do muncă lnlr-uno din secțiile de boză ole uzinei „23 August". Locomotivele Diesel 
lizatc aici sini bine apreciate alit în Jarâ cit ți peste hotare “

proceselor tchriologlce 
modeme".

Mal multă știință a- 
pllcată, mal multă mă
iestrie, urlă In pro
iectarea și executarea 
produsului serial, com
petitiv pe piața mon
dială, înseamnă dez
voltarea șl aplicarea' 
unor ramuri noi ala 
cunoașterii, cum slut 
ergonomia, estetica ln- 
duslrlală. Problema nu 
se pune așadar de a

Tovarășul Nicolae Ccnușescrj, se
cretar general al Partidului Co
munist Romăn, a primit, luni, du- 
pă-nmlază, pe tovarășul Pâolo Bu- 
fălini, membru al Biroului Poli
tic și al Secretariatului Partidului 
Comunist Italian, care se află in 
vacanță în țara noastră.

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R."

Cu acest prilej, s-a exprimat sn- 
tlsfacțla pentru relațiile .de prie
tenie, colaborare șl solidaritate 
statornicite Intre - Partidul Comu
nist Român șl Partidul , Comunist 
Italian/ s-a reliefat hotărîrea co-

mulțime ți am putut zări o modestă inscripție care 
străjuia standul. Nu-mi amintesc exact textul inscrip
ției, țliu doar ații : anunțe cd respectivele obiecte 
puse In dnzarc sini rodul orelor de muncă prac
tică ale elevilor de la liceul „MUuh Viteazul" ți că 
vlnzarea lor se efectuează de către utccițtii magazinu
lui „Victoria'3 — mulți dintre el, elevi la seral al ace
luiași liceu — in orele lor libere. Toiul In folosul a- 
cestui vechi fi prestigios lăcaș de Incdfdmlnf bucu- 
refteam fondurile obținute urmlnd să servească la îm
bogățirea materialului didactic, la sporirea numărului 
de excursii organizate cu elevii etc.

Mai presus Insă le clțtigul material mi se pare a fi, 
neîndoielnic, beneficiul educativ : a încăfa nu nu
mai si muncești, dar șl să prețuiești rodul miinilor 
Șl gindiril tale, lâ-i timți, concret, utilitatea pentru 
semeni, pentru societate, înseamnă, In fond, a Învăța 
mereu proaspăta lecție a vie,‘îl 'ți moralei sdffMrate, 
a' deții ți moralei comuniste, care Jjeacd miinca la 
loc de cinste.

a mea personal.
Congresul dumneavoastră, ce reunește oameni de 

șlilnță șl specialiști din aproape 50 dc țări ale lumii, 
va prilejul, fără Îndoială, un schimb ulii de opinii cu 
privire Ia progresele ’științei șl tehnicii contemporane, 
ale organizării șl conducerii mnnell Intr-unui din cele 
mal Importante sectoare ale producției materiale.— In
dustria minieră. Aslgurindu-vă de ospitalitatea poporu
lui român, tțnl exprim speranța, stimați oaspeți, că 
participarea dumneavoastră la acest congres vă va. da 
posibilitatea să cunoașteți mal bine România socia
listă și realizările sale, marele efort constructiv pe 
care II facem pentru propășirea economică șl socială

• ’I'rin tematica sa, congresul dumneavoastră abordea- 
:ză una din problemele de importanță majoră ale dez
voltării economice contemporane — aceea a perfec
ționării activității de valorificare a bogățiilor minerale 
ale subsolului. In ultimă instanță, asigurarea-materiei 
prime 
nîerâg. . .«.«*„
vollăril forțelor de producție ale lumii moderne, ale 
progresului economic și tehnic al popoarelor. Iată de 
ce apreciez că congresul dumneavoastră — în centrul 
căruia se află această Importantă problemă — este de 
natură să trezească nn mire Interes in opinia publică 
mondială.

Gazdă a acestei reuniuni InternaționaleGazdă a acestei reuniuni Internaționale — România 
este profund Interesată in dezvoltarea continuă-a șilin- 
ței organizării, explorării-șp-cxploalăril resurselor sub-., 
solului, în perfecționarea tehnicii miniere, care fh (ara 
noastră" arc vechi “ tradiții." în eforlul de a lichida cil 
mal rapid urmările slabei dezvoltări din trecut, de a 
făuri o economie modernă, -multilateral dezvoltată, ca
pabilă să asigure progresul general al țării pe calea 
civilizației șl bunăstării, noi acordăm o aienție deose
bită perfecționării Industriei miniere, ne preocupăm de 
modernizarea proceselor de producție, de organizarea 
mai bună a muncii, de dezvoltarea cercetării științifice 
proprii in aeesi domeniu.

Salutăm cu satisfacție faptul că congresul dumnea
voastră Ișl propune si abordeze șl să dezbată aseme-, 
nea probleme Importante cum stat : perfecționarea 
organizării șl conducerii Industriei miniere, promova
rea metodelor avansaie de extracție și valorificare a 
minereurilor, aplicarea largă a cuceririlor șillnțcl șl 
tehnicii moderne in această ramară, formarea profe
sională a cadrelor șl alic probleme dc însemnătate lio- 
lăritoare pentru creșterea | eficienței și rentabilității 
acestui domeniu economic."în această ordine dc Idei, 
deosebit de utilă or fi, de asemenea, găsirea unor soluții 
adecvate pentru valorificarea cu bune rezullale a ma
rilor zăcăminte cu conținut de minereu mol sărac exis
tente ta lume.

Omul societății noas
tre socialiste .multi
lateral dezvoltata este 
definit nu In con-x 
templare, cl ta nc-\ 
ilvitaie,. fransfonhliid 
dublu — mediul său 
natural șl soclul, pe 
sine. Revoluția tehnl'j 
co-șUtețlflcă mondia
lă' creează un cedru 
in care dialectica auto- 

’depăștrll presupune o 
eficiență sporită a 
conducerii, a fiecărei 
acțiuni creatoare,, in 
proiect și In fapt. In 
acest ’context, asistăm 
neîndoios la o partici
pare tot mal activă a 
științelor șl artelor ta 
eluborarea jyiilorlîdr 
materiale. La c.lteva 
aspecte ale acestei Im
plicații doresc să ndl 
refer.

A fnvtage în Iniția
tivele economice, în 
activitățile producă
toare, hotărîlonre, în
seamnă n realiza o pro
ductivitate superioară 
a muncii, raportată la 
ansamblul 
Cu - 
tațlre 
secretarul 
al 
tou, .... 
Ceiiușescu. că 
zarea unei - 
vllățl 
ceslta

Dnpă părerea noastră, modernizarea șl perfecționarea 
continuă a extracției șl valorificării produselor ml-, 
nlere nu pot șl nu trebuie să fie desprinse de preocu
pările pentru crearea unor condiții care să ducă. Ia 
ușurarea muncii oamenilor, la apărarea sănătății mi
nerilor, la inibunâiățlrca pe toate planurile a vieții 
acelora care scot ta lumina zilei bogățiile ascunse ale 
păminiulul, contribuind astfel la - creșterea avuției na
ționale a popoarelor. Ia accelerarea progresului uman. 
Sperăm că șl în acest domeniu, congresul dumneavoas
tră va aduce o contribuție prețioasă.

Țlnind seama că fiecare țară a acumulat o anumită 
experiență in dezvoltarea industriei miniere, că, in ace
lași timp, progresul tehnic pune In fața acestei ra
muri noi șl noi probleme, se impune cu necesitate lăr
girea continuă a schimbului de experiență intre mi
neri, între specialiști! șl organizatorii extracției mine
reurilor ; pe aceasta bază se va realiza Intensificarea 
procesului de modernizare a producției miniere din 
flecare țară șl, totodată, unirea eforturilor pentru asi
gurarea mersului Înainte, pe plan mondial, a produc-. 
țlcl acestei Importante ramuri de activitate umană, j

Considerăm că o problemă, de cei mal mare însern-' 
nâtalc — ta legătură cn care congresul dumneavoastră 
poate aduce o contribuție Importantă — este realizarea 
.unei multilaterale cooperări, atit in cxlracția șl valori
ficarea minereurilor, cil și in perfecționarea tehnicii șl 

, dezvoltarea cercetării științifice în acest domeniu. De
sigur, o cooperare Internațională largă și , fructuoasă 
trebuie să fee clădească pe principii de deplină echi
tate și egalitate în drepturi înlrc națiuni, pe respectai 
mutual al Independenței și suveranității naționale a fie
cărui popor, pe avantajai reciproc al părților. Un Im
perativ al vieții internaționale contemporane este crea
rea condițiilor pentru punerea cit mal largă in va
loare a bogățiilor naționale ale fiecărei țări. în folosul 
propriilor popoare, al progresului șl prosperității ace
lora care stat de drept stăplnll lor. Pe această eale este 
necesar să se acționeze pentru lichidarea Subdezvoltării, 
a marilor decalaje care despart țările lumii din punct 

-dc vedere ,economie și social; pentru" înaintarea7 irapz- 
iuoasi a tuturor națiunilor pe calea bunăstării și feri
cirii maselor populare.

România se pronunță pentru amplificarea, pe această 
bază echitabilă șl in spiritul acestor principii de justi
ție Internaționale, a schimburilor și cooperării intre 
toate statele lumii, considerind că aceasta corespunde 
Intereselor dezvoltării economleo-soelale ale fiecărei 
țări șl, in același limp, constitute, un factor Important 
al adinclrll colaborării șl înțelegerii intre popoare, al 
iniăriril păcii și'securității in întreaga lume.

Ne exprimăm convingerea că lucrările congresului 
dumneavoastră vor contribui alit la generalizarea ex
perienței mondiale In exploatarea șl valorificarea re
surselor minerale nle planetei noastre, la soluționarea 
problemelor noi pe care Ie ridică producția în această 
Importantă ramură Industrială, cit și la stimularea con
lucrării rodnice dintre țâri șl popoare ; aceasta va con
siliul Implicit un aport prețios, al congresului la pro
movarea destinderii, prieteniei șl păcii Intre națiuni.

Cu această convingere, urez succes deplin lucrărilor 
congresului și vă doresc dumneavoasirt, tuturor, rea
lizări cit mal mori ta activitatea de viilor, multă sănă
tate șl fericire.

excursie la tribunal șl Îna
poi la penitenciar. Drept 
pentru ear‘e-1 așteptam pe 
Băîăcbanu să depănăm 
niște amintiri. încearcă 
mat inii! o „placă?.

— Clnd am aflat de pa
guba asta ana rămas uluit 
Nu pot să-ml incblpui. nu

Mihai Bălăceanu ? ;Da. 
adineauri era pe' aici... 
vine imediat.. A plecat 
doar de un sfert de oră 
cu I.ai.S.-ul să aducă ct'va 
din oraș—

Aștept. Trece primul 
sfert de oră, trece ți: ui 
doilea, șl al treilea... In 
sflrșlt, trec două ceasuri 
bune și pe poarta unității 
— autobaza ‘ 3 călători, 
pendinte de LTJL Ilfov — 
mașina așteptată lși face 
In cele, din urmă apariția, 
încerc o senzație de ușu
ram fiindcă, deși Intre 
timp soarele se înălțase 
binișor pe cer, Mlhnl Bă- 
lăceanu, după scripte pla
nificator, nii venise, doam
ne ferește, cu mina g&ilâ 
la sediu : aducea cu mure 
grijă un buchet de flori 
pentru aniversarea unui 
tovarăș din conducere,.

Descurcăreț Up M. Bă- 
.lăceanu : gata odrind să 
facă un serviciu cuiva. 
Pinfi cu eitva timp in’ur
mă s-a remarcat prin ser
viciile făcute unul prieten 
pe nume Macovei. La tim
pul lui, Dan Macovcl ăsta 
a fost un ISp țflc-ne ier
tata expresia) ți mal jtor- 
mldabll. Bălăceanu jțlne 
bine minte frumoasele vre
muri de odinioară cinci 
plimbările și pe'.rwriic 
se .țineau lanț.

Dan Macovel; fost conta
bil la sindicatul I.T.A. 
București, Intr-un an de 
zile a lăsat goale-go'.uțe se
iful șl conturile sindicatului.

Anca, ba cu Ludea, dtco- 
datfl șl cu soția la Snngov, 
la cotă— Ii plăcea sa tră
iască pe picior mare I

Asemenea afirmații gă-i 
sești In cuprinsul muliora 
dintre piesele dosarului — 
dovezi certe că infracțiu
nea putea fi depistată Încă 
do la Ineeput, dnd toiul 
încă nu luase asemenea 
proporțlL Sărea In ‘ ochi 
viața de huzur fără acope
rire pe rar o o ducea Ma- 
covcl, dar nimănui nu-I 
trecea prin cap îdeoa 
vreunul control : nici pre
ședintelui de afund al co
mitetului ' sindicatului, 
Pelru Simion, nici forului 
tutelor, . respectiv resortul 
financtar-contabll de. la 
Consiliul sindicatelor din 
întreprinderile șl Institu
țiile din Județul Ilfov. 
Este drept că, din dnd In 
dnd, mal apărea, prin bi
roul tal Macovel, Anton 
Arion, ca din partea foru
lui tutelor. Dar dnc era 
Arlon ? Nimeni altul- dedt 
predecesorul lui Macovcl, 
cel care-i lisase, o dată cu 
postul, și dezordinea din 
scripte, fiindcă, după pro
pria-! mărturisire, !5n- 
cesta era stilul de ținere 
a evidenței la sindicat". 
Dacă de controlat n-avea 
do glhd să-1 controleze 
(l-ar fl fost și greu, de alt-

rească. rezervele Interne capabile 
să asigure sporurile suplimentare 
de producție șl de: beneficii ; nu

■ fost elaborata planuri concrete de 
măsuri șl se urmărește sistematic

: și exigent modul cum sini ele 
aplicatei

Sintetizate, aceste măsuri urmă
resc să asigure realizarea, plnă la 
sfârșitul actualului cincinal; a unei

■ producții suplLmcntare echivalente 
"cu producția pe cinci ani a 12 mari
unități Industriale — o producție 
suplimentară fn valoare de 52, inl‘- 
liarrie lei. ' De notai că Întreaga 
produclte. suplimentară se va ob
ține prin sporuri de produse de 
certă utilitate pentru economia nn- 
ționnlă : strunguri, locomotive Die?- 

ț scl, mijloace d'c
motoare electrice, utilaje tahr.olo-’ 
gtce pentru obiectivele de investi
ții, oțel, țevi, anvelope, mobilă, 
prefabricate, țesături. Încălțăminte, 
produse alimentaro ș.n.-

' întreaga bălălle n oamenilor 
rmtacii din “Capitală pentru reali
zarea cincinalului' în patru ani șl 
Jumătate este condusă de comite
tul dc partid al .piuhlclpluțuL. care, 
— pe baza ■ nnalizd 'rezervelor 
existente in întreprinderi — a e- 
laboral un program concret de lu
cru. Acest program — lmbrățlșlnd 
multiple laturi ale activității pro

re O’
Foto : Gh. Vlnțllă

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania 

NICOLAE CEAUSESCU

produce mult șl brut, 
volumetric sau prin 
sporirea cansitațH do 
muncă, fizică, ci de a 
îngloba o muncă supe
rioară, complexă, in 
produse de mare fine
țe. de maximă efici
entă.

A produce șl a ex
porta, In condiții opti
me, produse finite, cu 
o formă, dlmenslo- 

nos- nare, ambalare adec
vate nevoilor diversifi
cate, nu este numai o 
știință, cl o artă; ta 
care In lumea Întrea
gă participă activ șl 
artiștii plastici prolc- 
slonLșîL Nu o datăi in 
documentele de. part'd. 
In IntUnlrile din
tre tovarășul Nicolae

Ne amintim cum — In- InUmpI- 
nareă Conferinței Naționale ă 
partidului — la Conferința extra
ordinară a organizației municipale 
de partid din Capitală, In prezența 
tovarășului Nlcolae Ceaușcscu, a- 
plauzc entuziaste, Îndelungate, au 
salutat, asumarea angajamentului 
comuniștilor, oamenilor ‘ muncii" din 
Întreprinderile bucurcșteae, de a 
realiza cincinalul In patru nn! șl 
Jumătate. La Conferința' Nățlonă- 
lă a P.C.R., acest nhgajamght. care 
sintetizează, hotărîrea colectivelor 
industriale bucure?tene- de' .a-șl 
aduce o contribuție substanțială la 
dezvoltarea economică șl ' socială 
mul accelerată a Întregii țări, șl-a 
găsit o nouă reafirmare. Ca urma
re, in perioada ce a urmat, in 
unitățile municipiului, Întrecerea 
socialista în cinstea zilei de 23 Au
gust, a celei de-a XXV-a nnlvcr- 
sârl a proclamării republicii, 
avtad ca obiectiv de perspectivă 
Înfăptuirea acestui angajament, a 
determinat un puternic nvlnt,. ia 
chemarea organizațiilor de partid, 
oamenii muncii trecind neinUrzlat, 
cu toată .hoiărlrea, la acțiune.

Totodată," sub’ directa 'îndrumare 
a comlletulul municipal de partid. 
In fiecare întreprindere, secție șl 
Ia flecare loc de muncă au fost 
analizate, cu pricepere goxpodă-

@ Pregătiri pentru 
noul an în învă- 
țâmîntul de 
partid sub sem
nul înaltelor exi
gențe ale Confe
rinței Naționale

» . 4 ei ." .4 . ;-î

a partidului

ducllve, rolcvlnd necesitatea valo
rificării resurselor; interne, n ex
perienței pozitive, inlăturinii unele 
neajunsuri' — canalizează efortu
rile oamenilor: muncii din Capitală 
in patru direcții majore de uc- 
țiune ; obiectivul realizării pro
ducției suplimentara de 52 miliar
de lei a fost defalcat șl concreti
zat așifel :

— prin creșterea prodncliviiâțli 
muncii. (21^ miliarde lei).

— prin imbanătățlrea coeficien
tului dc schimburi - (IGJ miliarde 
lei).

— prin devansarea ‘ punerii in 
funcțiune noilor obiective de in
vestiții șl reducerea duratelor de 
atingere a parametrilor proiectați 
(84 miliarde Ici).

— prin folosirea mal bună a su
prafețelor de producție (6,2 mili
arde lei).

Cum se acționează In lntr'eprln- 
derilo bucurețtene pentru aplicarea 
măsurilor Jstabflîle? Ce experiența 
valoroase s^au; conturat șl care pro
bleme lși - așteaptă rezolvarea 7 A- 
cestea; sint clteva din principalele 
akpectd asupra; cfircrfff ^-ău ‘ oprit 
rapoi'taril...n.g®lrf..v p
’ ;in pagina a 111-a, cbncla- 
zlile anchetei Întreprinse in
tr-un șir de Întreprinderi din 
Capitală.

de ciiculație 
© Secvențe 

edilitare

populației, 
deplină Indrep- 

> a sublliilut 
general

partidului 
tovarășul Nicolae 

„rcall- 
---- 1 prpducll-.. 
superioare ne- 
nu Intensifi

carea efortului fizic, 
el a muncii de concep
ție. In vederea ex
tinderii mecanizării șl 
automatizării, aplicării

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Victor BÎRLADEANU
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înflorit, pentru prima 
antă originară din Jn- 
lycMum nardnerlanutn. 
in (era de origine pen-

bliitaie 
nu-1 deranja

icnească el camionul,
ctaxoanele

menea genuri de „Invul-
......... . """ ’ ■ ■■ ' jîhieS

SHHÎ-
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Peste citeva sfiptâmlnt va in- propagandlțUIbr este axată pe pro-
cepo un nou an de studiu in tavă- tlyJylX _ 
țâmintul da partid ; Circa două ml- eomentele Conferinței Naționale a 
lloane șl jumătate de' comuniști șl partidului. între acestea, principala
alte citeva sutrf de mil de oameni pondere revine direcțiilor dezvol
ta muncii iși vor reita. In cursu
rile organizate Îndeobște pe orga
nizații de bază, potrivii necesită
ților fiecărui loc de muncă, activi
tatea de însușire a ideologiei șl 
politicii marxist-lenlnlsle a parti
dului.

Noul an de studiu debutează in 
condiții In care activitatea Ideolo
gică este chemată să răspundă înal
telor exigențe puse de Conferința 
Națională a partidului. Tocmai de 
aceea se impun măsuri pentru o 
dt mai bună or-

’ gustare șl desfă- „ 
șuroro a Învăță- " 
miratului de par- 
■td, In.dt acesta țȘ 
să-șl aducă o con- H 
trlbuție substan- & 
țlnlă la cunoaște- bț 
rea șl Însușirea Kț 
ideilor șl sarrtn!- “* 
lor cuprinse in ra- n* 
portul tovarășului H 
Nieolae Ceaușescu, H 
in celelalte do- M 
cumente ale con- H 
ferlnței. Pregăti- Ej 
rilor pentru noul hJ 
j;n de lnvățămlnt 
le consacrăm rin- 
duriie de față; 
axindu-ne pe con
statările făcute In 
citeva mar! uni
tăți productive 
din județul Vran- 
cea.

Se cuvine re
marcat de la bun 
început că ta toă- 

deprinderi Iii caro Prin cîteva organizații de partid din județul Vrancea 
.(fabrica de con- ™ 
fecțil, combinatul 
de exploatare și industrializare a 
lemnului, I.V.E. — unități repre
zentative In economia municipiului 
Focșani, precum și I.A.Ii. — Coteștl) 
pregătirile pentru deschiderea în- 
vătâmlntulul do partid ae aflau ta- 
4r-un stadiu avansat. De asemenea, 
pregnantă ne-a apărut șl preocupa-

’ ațlilor de partid de aici 
learea nivelului calitativ 
Inlului.
. dovadă In acest sens 
Etatea cu,caro a fost se

lecționat corpul de propagandiști. 
Afiallzînd .minuțios activitatea fie
cărui propagandist, organizațiile do 
partid au procedat la Înlocuirea ace
lora care in anul trecut nu au do
vedit priceperea necesară. Mal mult 
decîl ntlt, a-a avut in vedere atra
gerea in rlnduriie propagandiștilor 
eu deosebire a unor oameni legați 
direct de producție, cu o bună pre
gătire ideologică și profesională, 
pentru a valorifica șl in actlvita- Ml __  ___________„_____
tea ideologică și educativă expe- rinței Naționale, ca, de pildă, pro- 
fiența ■ și maturitatea lor politică. blemele perfecționări! conducerii de 
S-a urmărit de asemenea, atrage- '' " ' .......................
rea In rindul propagandiștilor a 
cadrelor de partid — activiști, se
cretari șl nlțl membri oi comita
telor de partid șl birourilor organi
zațiilor de bază.

— Acest corp numeros de pro- ......  ,____
pagandlșîl, remaniat și completat, zează dezbaterea, 
urmează .că participe, ta prima de- păreri. Esta concli 
cadă a lunii septembrie, la cursuri ' '

pregătire specială, organizate I
iod diferențiat pentru col ce vor . _

la orașe și la sate —■ ne-a examinarea cunoștințelor, t 
ivarășul Anton Petrovicl, dl- Întotdeauna rezultatele do: 
I .cabinetului,, județean de favorizat menținerea unor

biemele esențiale abordase în do

. rtlduluL între acestea, principala 
pondere revine dlreejiilor dezvol
tării economlco-soeiale planificate a 
României in Următorii ani, temă 
ca va fi tratată in rtrinsă legătură 
cu sarcinile ce revin colectivelor de 
oameni ai muncii, pentru Îndeplini
rea cincinalului Înainte de termen. 
De asemenea, in aceste cursuri no 
propunem să clarificăm problema
tica da maro actualitate privind 
modalitățile do sporire a roiului 
conducător al partidului, de per
fecționare a activității statului in 
conducerea unitară a întregii socle-

baterilor se dovedește in mult mal 
mare măsură aptă să stimuleze gin- țămînt de pari 
dlrea politică .a oamenilor, să dez- ba de studlm 
volte capacitatea, tor do a raporta 
tezele generale, ideile enunțat'e in 
documentele do partid ta realitățile 
concrete din unltaiea ~—arsa.

Animal de acceh^i 
realiza un invățămini 
eficient» cbmitu.™ 
la I.A.S. Cbteștl șl-a i 
moveko larg in invâț&mlntul d„ 
partid meloda răspunsurilor Ia în
trebări. în generai, aceasta metodă 
se recomandă a fi amplu utilizată 
in tonte formele de studiu. Desi
gur, cu grija ca cei cp dau răs
punsurile sta fie propagandiști

■Uvă. 
, o de a

_  . . viu, dt mal 
___comitetul de partid de 

la I.A.S. Cosești și-a propus Mi pro
moveze larg Jn Invâțămîntul de

toate celelalte cursuri de Inva
lid — fio că este vor- 

Jerea problemelor făuri
rii societății- socialiste multilateral 

;Jdezvoltafe’®^ ...
neascA, Istoria - _ -
munci Sorești din Ro: .___
de studierea statutului, principiilor 
și metodelor muncii de partid — 
In ultima instanță se discută tot

educație moral-cetățe- ' 
■la P.C.R.- și a mișcării 

irnânla și chiar

și metodelor muncii de 
in ultima Instanță se i_____ . __
probleme de factură economică (?l). 
Do alei concluzia că existența unor 
cursuri speciale de studiere a po
liticii economico a partidului in în
treprinderea respectivă ar însemna 
~ dublare a celorlalte forme de în- 
vățămlnt. „De altfel, nu-î adunare, 
fie ea sindicală, generală do partid

lj

'h

!>_

tățl, de dezvoltare a democrației 
socialiste, exigențele perfecționării 
morale a omului etc.

Din discuțiile purtate cu to
varășii Elena loachim, secretara 
comitetului da partid de in fabri
ca de confecții, și Petru Nimeseu, 
secretarul comitetului do partid de 
la C.E.I.L., cm reținut că in acest 
sn vor continua in general să fur.c- 
țlonezc cursurile Începute anul tre
cut, caro in marea tor majoritate au 
fost organizate pe doi ani. Pen
tru b asigura insă în toate 
cursurile tratarea aprofundată a 
problemelor ridicate In docu
mentele Conferinței Naționale, g-a 
trecut la p revedere atentă a 
programelor de studiu elaborate 
annl trecut ji la îmbogățirea lor cu 
teme noi. în afară tiv aceasta, In 
toate formele de șiudiu primele 
două dezbateri urmează oă fie con
sacrate unor probleme de sinteză 
rezultate din documentele Gonfe-

< / ' 1 
bine pregătiți, capabili să lămu
rească competent problemele.

Sarcinile complexe stabilite de 
Conferința Națională a partidului 
pe linia accelerării' dezvoltării eco
nomiei noastre, Înaltul obiectiv de 
a realiza cincinalul înainte de ter
men impun o cunoaștere aprofun
dată, lemelnlftă a politicii economl- 

gencrale a partidului șl, in ge- 
__•«, solide cunoștințe in dome
niul economie, capacitatea de a le

tățL In acest scop, comitetele de 
partid de la fabrica de confecții 

Î.V.E. și-au propus să Imbunătă- 
, ‘"ă simțitor activitatea cursuri
lor de studiere a politiei! economi
ce a partidului, In sensul da u-1 
dezoblțnul pe cureanțl să se limi
teze la repetarea — In mod meca-

nere, solide cunoștințe 
>’ ■ - . - " ' 
aplica la specificul fiecărei uni
tăți. în acest scop, comitetele de 
partid de la fabrica de confecții 
și I.VJE. și-au propus să îmbunătă
țească simțitor activitatea cursuri
lor de studiere a politicii economl-

i se llml- 
___,__, s„. mod meca
nic — n unor formule generale, 
ața cum s-a procedat adesea și a» 
nul trecut De .aceea, in cele două 
unități Industriale, la cursurile cu 
caracter economic au fost’ numiți 
propagandiști In măsură să asigure 
o legătură temeinică, firească In

ia partidului șl realitățile vieții cu 
cor® w confruntă colectivele de 
muncă din flecare secție șl ate
lier.

sauj n rep-ezeh- 
tanțStor sajiiraițl-

* tor in care să nu. 
se ajungă in cele 
din urmă ia dez
baterea ur.oc pro
bleme economice, 
de producție — a 
conchis interlocu
torul. Do aceea 
am socotii că lo- 
cul cursurilor c® 
studiere a politi
cii economice a 
partidului 11 pol 
ține celelalte 4 
cursuri existente 
In întreprinderea 
noastră".

O asemenea pă
rere pune in evi
dență neînțelege
rea roiului și me
nirii cursurilor de 
studtaro a politi
cii economice a 
partidului. Se ig
noră că ceea

• trebuie să 
lingă invățăn

, tui de partid 
caracter economic 
C3-e tocmai ca
racterul Iui prin 

excelență politie, scopul Iul fiind 
acela de a face din fiecare co
munist, din fiecare om al mun
cii un militant politic acilv, care 
să. fie in măsură si înțeleagă 
esenja politicii economice a parti
dului, să știe să o explice și să-i 
convingă șl pe alții de justețea ei, 
dor mai ales să acționeze pentru 
transpunerea el in practică. Cu a- 
tit mai necesar este un asemenea 
lnvățămlnt in prezent, cind parti
dul cere fiecărui colectiv o parti
cipare susținută, în deplină cunoș
tință de cauză, la realizarea unor 
mari snrdnl economice. Tocmai din 
această perspectivă socotim că este 
o lacună lipsa cursurilor de studie
re a politicii economice a partidu
lui intr-o maro unitate economică, 
cum este Combinatul de exploata
re ș! industrializare a

,P

rJ .

J

I „Profesorul 
|-robot44 J;

lionleritor din Bis- 
află 

de construcție un 
electronic, in a că- 

lunețlonală slnt 
1 (KW de seml- 
construirea a-

Dialog" clujean între douâ sîiluri arhitectonice : centrul vochi al orașu
lui (in fotografia do suc) și modernul cartier Gheorghieni ajuns In faza fi

nală de construcjie (în fotografia do jos)

SECVENȚE EDILITARE

La Casa pionierilor .... 
trlța (Bistrița-Năsăud) se 
in faza finală de const 
calculator 
rul structură fi 
utilizați peste 11 
conductori. La 
cestul calculator electronic, 
denumit „Profesoral robot", 
care va fi folosit la lecțiile de 
matematici predate in școlile 
generale, lucrează peste ISO de 
elevi, pasionați radioamatori. 
ToaSe operațiile se efectuează 
sub îndrumarea tehnicianului 
Etnii Pop, Instructorul cercului 
de radio. Aparatul avind ap
titudini" multilaterale, li va 
ajuta pe elevi, in noul an șco- 

| Iar, să-șl însușească rapid șl 
. aprofundat sistemul de numă

rat, operațiunile aritmetice f 
damentnle șl alte calcule.I ,i.i j

v .

de

activa la
spusito* 
rectorul .cabinetului, județeon de favorizat men| 
partid. TcinaUc*-1 pentru prefăllrca școlărești, In

-s .a,.,... .••■•.I!...-
cfitro partid a vieții ewmwm’ee și _ ____ _________,________
sociale, dezvoltarea națiuni! In tre problematica politicii economice 
etapa actuală, problemele actuale ........ ....................
ala participării României la viața 
internațională ete.

Ca principale, forme do desfășu
rare a Invățăniintulul se preconl-

, schimbul viu de
MWML _ ____ luzla desprinsă din

experiența anului trecut, ca șl din 
s In ■ consultarea multor cursanțl ; ei au 
vor subliniat că expunerile, urmate de 

hU au dat 
>rlte, 

iraellc! 
a dez

EU

La combinatul de exploatare ți 
industrializare a lemnului am con
stelat insă cu surprindere că nu 
s-au organizat anul trecut, și nici 
nu există Intenția să se organizeze 
nici anul acesta, cursuri de studiere 
a politicii economico a partidului. 
Secretarul comitetului de partid & 
aici ne-a servit 
el ■’ consideră' ,că,Ș Tn

și o motivare :
‘ fond, la

atompâniăment 
de jaz

clilulul, Dan Macovel ,țl 
făcut toate mendrele' pot 
bile In întreprindere. J 
la piese auto «Împărate 
din banii sindicatului pen
tru cărăușii săi personali 
pir.5 la dispariția liistru- 
mentelbr formățial de Jaz, 
făcute cadou in stingă Șl 
în dreapta, ea să Încăl
zească atmosfera urlu lo
calurile unde ehefula, tb- 
prie. simțlndu-se edipostit 

1 entru toate acestea Arion nminum pulpană, Dan
se află șt el pe banca in- Mac0Vei s-a crezut invul

nerabil. Numai că legea

minieri, căci acolo se aflau 
șl 'propriile iul nereguli), 
in schimb l-a Inițiat po 
Macovel înțr-ale furtului, 
Invfițindu-i, printre altele; 
șl faimosul procedeu su
pranumit în lumea dela
pidatorilor ^suveică" : tre
cerea dlntr-un cont ta tilțtp 
tul plnâ nu se mal poate ^“njunsMO\ 7eudă“’pro-
da de capătul reai tații prle. Slmtlndu-se adăpostit 
Pentru toate acestea Arian 
se află și el pe banca in- 
culpațlîor, lingă Macovel. ,

Perimetrul răspunderii 
nu poate fl circumscris la 
cei doi. Facem această 
remarcă, fiindcă peste cele 
tafimplite șl peste conse- wlv „ 
clnțele tor — cu excepția clrmulesc

rtoastră nu cunoaște ase-

nerabllltatl", bazate pe 
potbm ,■ dimpotrivă, î 

țtele Fiii....................

■■■■, JL _ MMM . lemnului
FocșanL Așa cum nu poate fi 
admisă nici „eeonomlclzarea*1 ex- 
caslvă a celorlalte cursuri — cele

lui partidului

admisă nici ’„eeonomlclzarea' 
de studie-o a Istoriei sau stalutu-

Am notat in rlnduriie do față doar 
citeva observații cu caracter mal 
general. Debutul cu succes al in- 
vățămlntulul do partid in noul an 
do studiu implică desigur punerea 
la punct a multor altor aspecte. E- 
sențial pentru reușita acestui de
but este, după cum s-a desprins șl 
din raidul nostru, conducerea per
manentă, responsabilă, a întregii 
activități educative de către orga
nele șl organizațiile de pirlid.

Ioan EHHAN 
‘.tKișnMâi Ban CUCU’"-

■ ...

'i' o' ■' ;} -

'Sil'''1 lÎ

- - 1

A’..''. ^'5 •.A'.’1'-/'.

i. j'i-tȚlș|agȚfe?

îl

Ample Inserări de interes social 
noile cartierem

Mal bine de 1 0W de 
familii de clujeni s-au 
mutat in acest an In 
apartamente nou con
struite, fie din fondu
rile statului, fie din 
credite, mai ales in ___ .
cartierele Mănăștur șl șft, se va termina In 
Gheorghieni. PInâ la ’ ' 
sfirșitul anului iacă 
aproape 1 7C0 de apar
tamente vor fl date In cepul, de osemenea, șl 
falosință. De eite ori construcția unul liceu, 
cineva se mută In cosii iar lingă liceul peda- 
nouă Lțl pune Întreba- goglc se ridică acum o 
real unda iml voi trl- cantină. Cit privește 
mite copilul la școală, aprovizionarea, In am
in grădiniță, do unde 
i " ,
în ultimi! ani, edilii

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

... ........... I 
loț-alHale, șl readusă. ln3 casai I 
dș4 bârdy; ; Acbm, blndnțe^j I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Felicitări
amare

Conîrol inopinat la cofetăria 
„Migdala" (b-dn! 1S4S, nr. 4) a- 
parfinînd T.L.C.R.-2 București. 
Kite examinat caietul de sugestii 
ji iciixdri. De peste opt Iun! — 
nici o însemnare. Să nu fi avut 
oare consumatorii nimic de re
proșat In toată această perioadă? 
In urma unei investigații lupll- 
mer.tare a fost scos la imzald— 

‘ un alt caiet do sugestii fl sesi
zări, Înființat — eontror preve
derilor legale — spre a fi lami
nat celor ce nu se declarau mul
țumiți de modul cum este orga- 

I nlzatd servirea în unitate. La 
controale era prezentat Insd ca
ietul tip, curat ca lacrima. Și fe
licitările veneau... pe tacd ! A- 

I cum, după atltea dulci superla
tive, vor veni ți „recompensele0 

1 cu gustul de rigoare l 

I Cheile 
I casierului

diil fabricii șl strada 
Beiuțulul ; ta extinde
rea rețelei de apă, în
locuirea conductelor de 
gaze pe o lungime de 
3,3 km ; la moderniza
rea străzilor Clmpina 
șl Alvcrna pe o supra
față de 10 OOT mp ele. 
Stat In cur® de execu
ție lucrări mari la con
ducta de aducțlune a 
apel Gllfiu—Cluj și la 
stația de tratare. Se 
afla, de asemenea, In 
construcție un pod șl 
o pasarelă peste rlul 
Someș, modernizarea 
unor străzi din noul 

plexo comerciale șt de cartier MăhiujUir și »_ ...—« jîas cjgj[Q ncces in noua 
zonă industrială din 
nord-vcslul orașului 
etc. Lucrările enume
rate mai sus nu cu
prind pe cele ce se 
execută prin contribu
ția cetățenilor — con
struirea de no! crețe, 
grădinițe, dispensare, 
pavarea unor străzi și 
altele.

Ales. MUREȘAN 
corespondentul

dat ia folosință anul 
viitor.

în cartierul Gheor
ghieni, ajuns In faza 
finală de construcție 
și care are șl liceu, șl 
școli generale, și cre- 

curlnd construcția unei 
grădinițe de copil cu 
240 de locuri. A in-

ML_____,__________ bele cartiere slnt In
mă voi aproviziona î construcție noi com- 
în ultimi! ani, edilii șl d;
.municipiului s-au gin- servire. în afară de 
dlt la toate acestea. In acestea se amenajează 
cel mal tină- cartier al locuri do agrement,

copii etc.
în municipiul Cluj
J fost realizate In 

acest an numeroase 
„...» ... alte lucrări gospwîă-

clăpoțclul, midi locul- rești-edilltare. Ne re
tori ai cartierului vor ^nd,

la ceia de apărare Îm
potriva inundațiilor, e- 
xecutate pe malul sting 
aljrluiul Someș, pe 

unul liceu, care va fi .-porțiunea., dintre JPo-

•’ l ...

dlt la tonte acestea. In acestea se amenajează 
ro’ —J "“"r ririlrr rt Jtrjri ic
Clujului — Mănășlur parcuri, zone verzi, 
— este aproape termi- locuri de joacă pentru 
rtaîă prima școală ge- copil etc. ■ 
ncrală cu 24 săli de în municipiul Cluj
nâtă prima școală ge
nerală cu 24 .■■‘ii: de 
clasă, laboratoare, etc- au- 
Here, ața că la ÎS sep
tembrie, cind va suna 
to^î^rU^luiSor 

avea șl școală. Tot aid la 0010 df 
ș-a creat front do lu
cru pentru construcție

’ înlr-una din zile. Florinn 
| Cristea, casier ui cooperativei 
a do romum din comuna Ulmeni 
I (Maramureș), a ieșit vesel din 
I birou și a intrat In bufet La...

un pahar de vorbă. Infr-un 
Urziu, căutlndu-se prin buzu
nare, a constatat că-i lipsesc 
Cheile de la casa de bani. A dat ' 

8 fugn la birou. Chello erau aco- 
I lo unde le lăsase: in ușa selfu- 
■ Iul ! Dispăruseră, in schimb, 

toți banii pe eare-1 pusese înă
untru» în disperare de cauză a 
anunțat postul de miliție din 
localitate. După cereetarlle În
treprinse, Întreaga sumă a fost 
descoperita la jfientî Vida, din

"8 let, V.‘JE. va suferi consecințele 
prevăzute de lege. Cit despre 
casier, el n pierdut imediat... 
funcția pe care o deținea I Și 
®ă fie mulțumit că a icăpat nu
mai cu ailt. Pentru că. altmin
teri, asemenea neglijențe costă 
mult mal mult.

Floarea 
picantă

Intra noutățile oferite in ulti
ma vreme de Grădina botanică 
din Capitală semnalăm încă 
una. După mai mulji ani de aș
teptare a lnfl-~,‘ —•— —
bard, o plai

■ din — Hedt 
’ Apreciată în țara

tru valoarea sa decorativă ți— 
substanțele picanta pe care Ig 
conține (bulbul ei este folosit in 
condimentarea mlncărurilor), a- 
cca«M ptantd, care face parte 
dinir-o familie nrintllnilâ la noi 
in tară, repredntă un punct de 
atracție pentru vizitatori.

Explorați 
„mina46 
risipei!

— Ne întrebați dacă avem 
destul cupru 7 Avem nevoie do 
cupru — ni se răspunde scurt

Potrivit datelor centrali- tul din fața noastră, pose- 
zate la Inspectorului Gene- socul „FIAT“-ulul 3-B-1522, 
ral al Mlllțlâl, dacă in luna 
martie a.c. pe litoral s-au 
produs 4 accidente de cir
culație de sezon turistic, 
in lunile iulie șl august 
s-au comis 53 de accidente 
grave soldate cu 12 mocțl 
și zccl da răniți L.' „Care 
sini cauzele acestei creșteri 
vertiginoase a curbei acci
dentelor ? Oare, pur și 
sstmplu, intensificarea trafi
cului rutier in această pe
rioadă ? Ori o vorba de 
cauze care nu au legătură 
cu creșterea „densității" 
circulației șl țin de cu to
tul âlți factor! 2 .

...Orâ prînzulul. Oră do 
virf; Urmărim circulația cit 
uh echipaj al Inspectoratu
lui General nî Miliției, con
dus de 11. colonei Roșloru 
Mugurel. Urmărim dțâil 
autoturisme. Verificăm dis
tanta după kilometrajul de 
la bordul mașinii noastre: 
de-a lungul a 15 km s-a 
niers fără greșeală ! Repre
zentanții miliției doresc 
să-1 felicite pe cel doi șo
feri amatori. Primul: Ingi
nerul Ton Enâceanu de la 
I.A.M.C. — Olopeni. De 40 
de ahl de cind conduce mi 
a fost sancționat niciodată, 
iar acum merge cu fami
lia la Eforie, să-și petreacă 
concediul. Al doilea : cir. 
Ileana Munteanu de la spi
talul din UrzlceSiL „Merg, 
prudent, deoarece cunosc' 
multe cazuri in care imp.-u- 
der.țil au plătit cu viața 
nererpectareh regulilor de 
circulație. Chiar In spitalul 
nostru au sosit cazuri ur
gente în care erau Implicați 
•șoferi in stare de ebrietate, 
vi‘ezoma.nl care comit do- ; 
jtațlrl hazardate sau ma
niaci ca umblă noaptea 
doar eu faza mare, care 
uită că nu slnt singuri pe 
șosele".

O părere cu atll mai au
torizată, cu cit ea vine din 
partea unei persoane cu o 
dublă rail tata : de jofer n- 
mator șl de medic.. Bine ar 
£1 fost dacă ccntravenlen-

cflre au Încălcat normele 
circulației : „nu și-au dat 
seama1", observat",
„n-nu știut”, „nu vrut &ă 
ajungă mal repede la desti
nație". Flecare dintre aceș
tia ar fi „clștlgal", ta cazul 
cind nu ar fl fost surprinși 
de miliție, un avans de t»— 
10 minute I Dar, așn cum 
spunea la început medicul 
Ileana Munteanu, cit de 
mult poate costa un astfel 
do ce tragedii
poate genera b

Revenim la cifrele statis
tice de la debutul rlndu- 
rilor de față. Ș! la cllm’a 
din măsurile luate împo
triva unor asemenea falși 
cascadori al volanului : 
Aurel Moșoiu, medie din 
Craiova, str. Humuleș- 
tlso- nr. 3 : ! s-a sus
pendat carnetul de con
ducător auto pe timp do 
doua luni, deoarece a circu
lat cu mașina proprie prin 
Constanța după ce a von- 
fiumat Muluri alcoolice la 
restaurantul de pe tal. To- 
mts ; tractoristul Salut Ab- 
durainaii, de la T.C.I.F. ■— 
Constanța : i 8-a anulat 
permisul deoarece a fost 
găsit pentru a doua oară 
conductad tractorul sub in
fluenta alcoolului ; Ion Di
nin, director la Uzina de 
anvelope din Floreșll — 
Prahova : a fost amendat 
și 1 s-a suspendat carnetul 
deoarece, In timp ce con
ducea autoturismul său

șlrl Ilegale — nu l-a deram 
jnt prea mult. în schimb 
Insă devine extrem de re
ceptiv ta, perspectiva con
semnării atitudinii sale in 
ziar. Pfirează diplomatic : 

— Nu știu dacâ-I o ches-

i un avocat în
3 --------- »'  —ir .» S'* ț;. 2S-jpA

sieazâ strada prin locuri Dar e-sie oare . „elegant" 
special indicate. merge ca un om al legii să Incal-
razani cu linia conU- ce legea ? Este, oare ele-
nuă, periclltlrtd securita- gant ca un om care, prin 
y I......  ' ‘ ... ’.y...

prin radio : „Opriți „Dacia" 
4-B-7381, „Wortburgul0 1- 
Ct-2223, microbuzul 31-Ct- 
4233, camioanele 2!-Ct-S545, 
a-ct-ws și■'■iăi-Ar-taâ.--Ă-ț. 

prelungi, faptul că intre- JJOi tot mâi repede : nulo- 
rupse.se fluxul clrcutațlb!» buzul 31-Ct-1011, „Dada", 

La Căzăneștl șl la Stejarii „Renaulhil", „Skot'a"', 
j ion Întrerupta, „Moskvlciul"... Nici nu le 

din nou, de Site două ca- mal recepționăm numerele.

aparțlnînd ace- gălniccanu, mașinile con- 
travcnlențllor surprinși de

, _ C. Matei 
_. _ . , Ici faptul Că
vreo zece vehicule așteptau 

"s&‘ pbr^_ 
nu-1 deranjau 
prelungi, fapt 
rupsese filixul elrculnțte!.

La Căzăneștl șl la Stejarii 
circulația a fost Întrerupta, 
din nou, de Alte două ca- mm recepționam numerose, 
mloane — 21-Sb-2144 șl 21- La 2—3 km de comuna Ko- 
Sb-1032 — nparțtriîhd ace- gălnlceanu, mașinile con- 
lotațl unități, autobaza travenlențLior surprinși de 
î.T.A. Mediaș, pentru lice- radar ci-cull nd eu viteză

.. 'a ; i

:le principii etice care 
renul&c Întreaga noastră 

_ __ 1 —- și care
țl-nu găsit oglindirea fide
lă in Proiectul de norme 
morale elaborat de Confe
rința Națională t — consi
deră nepotismul Incompa
tibil cu etica societății 
noastre, cu interesele fun
damentala ale colectivității 
socialiste.

Se pune Insă Întreba
rea : de ce oare — dincolo 
de sala de tribunal unde 
ae Judecă procesul penal 
al Iul Dan Macovel ți A- 
rion — organele locale de 
partid șl sindicală h-aii În
treprins mal nimic spre a 
scoate ta Iveală toate im
plicațiile acestui caz, spre 
a face lumină plnă la ca
păt șl a da răspuns, ast
fel, sentimentului firesc de 
insatisfacție manifestat de' 
oameni! muncii de la 
Î.T.A, 7 De ce oare h-nu 
folosit acest prilej pentru 
b vastă acțiune educativă, 
menită să sporească grija 
tuturor pentru patrimo
niul public 7 Este cazul 
ca, măcar acum, să se facă 
ceea ce trebuia făcut cu 
luni în tirmâ, încă de la 
constatarea faptelor. Fiind
că apărarea avutului ob-

procesului penal In cura vjB.â gpclală 
de desfășurare — a cam ■ ■
început tii se aștearnă pra
ful uitării

Intr-adevăr, despre 
Intlmplarea asta nu prea 
se mat discută — ne spu
ne actualul președinte al 
consiliului sindicatului 
î.T.A București, Ghcorghe 
Mlrizu, NU, nu s-a luat 
nici O măsură pe linie de 
partid, cu excepția unei 
hofcîrl prlvlndu-1 pe fos
tul președinte Slmion, care 
a fost scos dlii biroul co
mitatului de partid șl din 
comitetul sindicatului De 
altfel, nici nu mai lucrea
ză la noi acum...

De ce oare despre „îii- 
tlmplare*1 nu se mal discu
tă In întreprindere 7 Pen
tru că ar fl greu de ex
plicat unele substraturi 
mal ,.subtile" ale prezenței 
lui Dan Macovel — un tl- 
năr fără experiență, fără 
studii superioare, ns 
cat — intr-un post cai 
solicita, pe lingă prlcep&i 
șl competență, Jcmelnii 
însușiri morale. 
Insă mai Indcap.: _ 
ce „critarl!," s-a făcut i 
coastă numire 1 ' - ------

— Vedeți dumneavoas- șicsc, întronarea reșpectu-
tră, omul prezenta. Inere- lui față de lege și de pro-
dere — ne-a declarat 
Georgcta Bordca, secretara 
CoMlliulUi sindical 

b Întreprinderile șl 
“ țlile Județului filo. — 

cie familie bună, tatăl con- 
tabll-șef la o întreprinde
re, mama de asemenea... 
Șl apoi era nepotul tova
răș ului secretar Vasllescu 
de Ia comitetul de partid 
ai Întreprinderilor din ju
deț- N-a io:;’, luat așa, de 
pe stradă l Dar b-o trezit 
dlntr-o dată cu bani șl, pe 
deasupra, necontro’at-

Intr-adevăr, n-a fost luat 
„așa de pe stradă" șl pus 
in post, dar,garanțiile pe 
care le prezenta erau mal 
mult decît iluzorii, 
pulpana protectoare

ar fi putut-o auzi. Trece 
prin AiexOnl șl Broștenl, 
localități dens-populate, cu 
o viteză de tal— 90 km la

ioră. face slalom, prlhtre. __ ,___ _ ____ _  ___
mașinile din față, care res- tie așa de elegantă să 
pectă viteza legală, „tale" scrieți despre un aveeat In 
calea pietonilor ce leaver- presăi

PE TEME DE CIRCULAȚIE
• 1!

(și apăsat) la serviciul emerge- ■ 
Uc al Uzinei de utilaj petro- I 
Her din Tirgovlștc ! Toată ziua I 
slntem pe capul celor de la ■ 
serviciul de aprovizionare... ; I

— Cuprul 7 Dv. nu știți că I 
cite un material scump și defl- 1 
citar 7 1.1 căutăm prin toată țara | 
— ni so explică la fel de apă- I 
Săli la serviciul de aprovlzio- I 
nare ! ■

Șl, In timp ce unii cer, tar I 
alții aleargă „prin toată țara“, I 
sute de kilograme do cupru — 1 
așa după turn se vede in folo- 1 
grafia de mal Jos — s® Eliri... I 
chiar In Incinta urinei, arunca- 8 
te la intlmplare. O adevărată ■ 
„mină0 a flslphl ! Așteptăm ea I 
forurile de resort să o cercele- i I 
ze și evalueze așa cum se cu- ‘ 
vine.m msxă p@A 0 , 4"V

ii coborît din 
-,ie 

t ro

Bucureștl, a dat o fugă la șlși, dar 
primărie, la serviciul de O dată 
stare civilă, să-și scoată un

șoferul Constantin Matal, șlnllo defecte — surse de București, cu familia; Aurel 
ac la Energoconatrucțla — grave pericole pentru el In- Ciliblu, țbfor, ducea cțl au- 
prînărfe, ’ la serviciul” 
stare civilă, să-și scoată

Sub 
a un

llfii JLiiS U U.AKJ’GR lUJUfUj a

studii superioare, neverifl- *»• .«.„«« cai.e
.■re 

JjL..dbe 
le. Să vedem
.aproape pa 

“ *1 a-

lui față de lege și de pro
prietatea socialistă nu slnt 
chestiuni de competența 

E ițelor din exclusivă a organelor ius-f 
instltu- tlției» Sînt indatoriri pa-

ov — ern triotice, sini răspunderi
civice șl sociale ale fiecă
ruia :1 ale tuturor. PeătrU 
că -- asa cum se sublinteză 
in Proiectul de norma ale 
vieți! ți muncii comuhițU- 
10-, ele «Urli șl echității 
sO'claiiste ■— membrii de 
partid; tinerii comuniști au 
obligația de prim ordin de 
o lupta, cu tontă hotărirea, 
împotriva furtului din a- 
vuitil obștesc, a delopldă- 
rll, a distrugerilor de bu
nuri publice, acte profund 
antisociale, ?are lovesc în 
interesele poporului, ale 
fiecărui cetățean.

tea circulației. Ca ita-1 
prindem, am apelat prin 
radio la alte echipaje ale 
mllillel. Cind —brr!'. dl* 
mașină, avea o expresl 
candldâ, că un copil Intre 
rupt de la o Joaca nevino
vată :

— Aveți dreptate 1 —
ne-a spus. Mă grăbeam! 
Am mal plătit de curlnd o 
atnehdă, b chestie amuzan
tă, Intr-o stație, cu un au
tobuz.» Dar acum eram cu 
glndui departe, la o baie...

Do data aceasta, avocatul . .
Dăh Pollhron, consilier în «act I Cheia o lăsal-o în con- 
eolegiul avocațlior din mu- 
nldpîul București, n-a pri
mit amendă, ci un avcrils 
ment *ever Poale ultimii 
înainte lo a I se sutpendo 
carnetul. Surprinzător șl re
gretabil Insă, faptul In -fine 
— viteză excesivă ți depă-

profesta sa, este un apără- ioși motiv : defecțiuni lefi
lor al ordinii — să const!- nice. Ceea ce surprint'' 
tule un pericol pentru ‘ acest caz este, pe de o 
alții?

Dar, pe această șosea îți .
este dat să ui surprize șl da fictailtale și lipsă 
alta manieră. Comuna Ba- pondere cind co 

mașinile ce părăsesc 
tea, iar pe de alta, i
. . . . .........
nesejn curse SungJ cu ma-

să const!- nice. Ceea ce surprinde In
Je o par

te, îngăduința revizorilor, 
caro dau dovadă de super- 

' - 1 de rfis-
......._ _  ..._____ ___ r,_____....... controlează

taciu.. Circulația a fost In- mașinile ce părăsesc unita- 
trerupSă brusc de camionul tea, iar pe de alta, indlsel- 
21-B-Clîta. Profitind că a pUna șoferilor, care por- 
trecist prin comuna natal®, c ix2a»'1«'S ■ r“,A»>»ih*-nrtl'H>ra-•

tact, camionul chiar In 
mijlocul drumului, la o 
.-ufbă siluQiă pe o pantă I 
f-n fost... greu să Înainteze 
plnâ la locul de refugiu. 
Xlcl o .mașină din spate nu 
mal putea face vreo depă
șire, deoarece n-avea vlzl-

grave pericole pentru el in- Ciliblu, șofa.-, ducea cu ati- 
șjși, dar Bl pentru aițiL lobuzul Intr-o excursie pe

“ ’ ' ’ litoral 31 de salariațl al
L.AS. Dorobanți; Vașlle 
Șandra, Gh. Movilă șl Mi- 

_________ ___ - hal Cojocaru, șoferi la 
test. Rezultatul, niai mult (.R.T.A - Hlrșova, LC.IL- ....„..„„n,,.. .__ pe,!,, ConginnțB j c _ Arodi
:uiă“prin'*'locn!ltațrcu'vHe- P?^ dlspozlțll-
ză excesivă. Maiorul .Ștefan lOi- vigoare, mai circulau 
Mlhniache de In miliția ju- cu camioanele și slmbăta 
dețeanâ Constanța anunță scara-. Motivele pentru

— —..„ cu amurgul ne n- 
propiem de litoral. Cu aju
torul radarului. In comuna 
Kogălulceanu facem un 
i ~ - -
decit surprinzător: peste 
Bd la suta din mașini cir-

excesivă în localitate și 
semnalați prin stație se În
mulțiseră. Clțlva dintre el: 
Radu CirmaClu, medic 
la Spitalul Filantropia din 
București, mergea CU soția ------------- -
șl cel trăi copii la mare prin Mamaia, nu a acordat 
să-șl petreacă concediul de prioritate unul troleibuz ; 
odihna ; inginerul Gh. Bea- Dorea Eugenia, soră la «pi
că, de la Radio-tehnlea din talul T.B.C. din Sibiu, a e- 
Constanța — venea de ta feclual o depășire neregu- 

1 lamentară cu turismul el
in comuna N. BAlcescu, 
produeind’ un accident de 
pe urma căruia a rămas In
firmă pe viață.

Cum să calificăm aseme
nea fapte ? Inconștiență, 
iresponsabilitate, llptă de 
re-spert față de ceilalți con
ducători auto șl de pietoni? 
Toate la un loc ! Atenție, 
deci, conducători auto !

Dumitru MINCL’LESCU

Rubncâ redactatâ da :
Dliihltru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 
;i corespondenții „Sdnteii"

vi%25e2%2580%2598ezoma.nl
rupse.se
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:ehnolo-

cifre va

Ing. Cristian ANTONESCU

CoiccliVT'l’lll'

Dan MATEESCU

cincinalului

Brecon!

Ion MANEA Adrian POPESCU

scurta trecere 
lucrări de ir.-

:chlmburi de lucru. Iar

un- rezultat a 
a muncltorilo 
nlcienilor, a 
de Întrecerea

șini 
unor 
nlzare

Prima întrebare : CARE ESTE 
COEFICIENTUL DE SCHIM
BURI REALIZAT SI 
MENTE SE OBȚIN 
BURILE II Șl III ?

Și a doua întrebare : CUM 
VEȚI ACȚIONA, IN CONTI
NUARE, PENTRU REZOLVAREA 
PROBLEMELOR .IN SUSPENSIE, 
IN ACEST DOMENIU ?

DE
CE RANDA 
IN SCHIM

ll înțeleagă de 
în comparație

tul de realizare 
înainte de termen.

Dlntr-un calcul sumar rezultă că 
In cele 6 luni care au trecut din 
acest an. sporul de producție obji- 
nut de pe flecare metru pătrat de 
suprafață ednslrultă este eu 1 158 
lei mai maro față de bilanțul -a-

Șcful de echipă Radu Harlga. de Ia scc|la de montaj a Fabricii de 
mașlnl-nnclte șl n.gregnie, nu este numai unul dintre Inovatorii uzinei 
(autor a 8 Inovații), ei și unul’ dintre lucrătorii care obțin o inaltâ 
productivitate a muncii. „Randamentul muncii mele — ne spunea el 
— ore la bază, în primul rind, o Judicioasă raționalizare a muncii".

anul 1072
creșterea

Această vastă acțiune de reor
ganizare a întregului flux tehnolo
gic \esle departe de a fi conside
rată încheiată. Cohtlnulnd acțiunea 
de depistare a spatiilor nefoloaite 
«iu folosite cu o eficientă scăzută, 
ipeclallșlll jln rombinaf" 
ceazâ ia plnă In 1975 raloarea oro- 
Juctlel ce se va obține de pe tie- 
rare metru pătrat de suprafață 
tonrirultă sfl ’le m IBM tel ■ mai 
•nare, In -aport _tj realizările în
registrate In inul IB70. în acest 
•cop, consiliul Mimenllor muncii, 
>rgnnlzațta de partid au Inițiat o 
largă dezbatere cu întregul colectiv

apropierea uzinei, care au organi
zat cursurile — așn-zis „serale" — 
pe schimburi. Cit privește randa
mentul muncii, trebuie să recunoaș
tem deichls că, cel puțin In cazul 
uzinei „Autobuzul", In schimbul I, 
de dimineață, acesta este superior 
celor din schimburile II șl III.

Ing. L Caraman : La uzina 
„Steaua roșie" coeflc!entur-'rilo 
schimburi realizai acum este de 
1,<>3. De-;! nu prea ridicat; nivelul 
acestui indicator este In progres

concentrăm eforturile pentru a Îm
bunătăți iluminatul tuturor Jocuri
lor de muncă — condiție pentru 
creșterea randamentelor In produc
ție obținute in schimburile de duptt- 
amlază șl noaptea. Vom acționa șl 
pentru realizarea înainte" de termen 
a tuturor obiectivelor de Investiții 
prin care vizăm eliminarea Jocu
rilor înguste" —;;cale de majorare a 
producției .obținute in flecare din

aslsientel

Măsuri pentru creșterea randamentului schimburilor 
II și III

sens ,o maximă concentrare a e- 
' forturilor' pentru a ee asigura o
Înalta ritmicitate In realizarea pla
nului de Investiții și. trial ales, tre
buie întărită colaborarea, pătrunsă 
ds un înalt spirit de răspundere, a 
tuturor factorilor angajați in pro
cesul de realizare a investițiilor : 
titulari șl beneficiari de Investiții, 
proiectant!, constructori șl furni
zori de utilaje.

Iată co ilustrează o listă a pro
blemelor „la zi”, care așteaptă o 
urgentă soluționare :

o Dezvoltarea capacității de pro
ducție de la „ElcctroaparaiaJ". Re®-

dc 
fie

rea o-

îoărea Intervenției organizațiilor de 
partid, a muncii politice și,organiza
torice desfășurate in întreprinderi 
obligă insă la mal mult șl la mal 
bine, așa rum cer Interesele e:o- 
nofntel. așa cum s-a subliniat cu 
claritate la Conferința Națională 
a partidului. Este necesară. In acest

grabn'cl a acțiunii de contrac
tare la altele. în valoare de 10 mi
lioane lei.

o Dezvoltarea Uzinei de utilaj 
chimic Grlvlța Roșie. RăroîncrlJe 
In urmă provocate de IriUrzlerea 
cu cure au fost eliberate o corle de 
amplasamente (la secția "vopsi torte, 
depozitul S.D.V., extinderea halei 
de cazangerie), pot fi recuperate 
cu condiția ca, pe șantier, con
structorul — LCS.I.M. din Bvcu- 
reșLl — să-.ți InteiMăftce activita
tea. Pe lista măsurilor de maximă 
urgență. In prim plan, se situează 
asigurarea de către uzina benefi-

Tabloul general de comandă, complet automatizat, do la Uzina do 
sticlărie. De alei se dirijează activitatea in toate secțiile de producție. 
Șl această activitate este rodnică. în 8 luni; colectivul uzinei șl-n de
pășit planul de creștere a productivității muncii cu 5,8 la sută pe un 
salariat.

flecare metru pătrat ds suprafață 
construită a unei producții supli
mentare de circa 10—14 la sută. 
Concret, pină 
nlzat fluxul 
brlcarea de 
călărie 
blflril

?are spo- 
fotoslrea 

aroducllve 
preocupare 

In rfor-

__ _  .oiesu. , Ce- 
indreptâțite sini 

.Jtndepen- 
’-Arad, U- 
.înfrățlrc*"-, 

în acest context, un * rol 
de

țrețtaere șl reparații), in anul 1972, 
coeficientul de schimburi, este de 
1,2 față de 1. cit a fost, anul tre
cut. Do subliniat, totuși. că la ma- 
șlnlle-unclle de care dispun aceste 
ateliere munca este organizată In 
două schimburi complete. La „Pio
nierul0, randamentul obținui In 
producție in schimbul II eite sen
sibil egal cil țjssl din 'schimbul I. 
Schimbul III nu dă, totuși, randa
mentul schimbului I. în privința 
rancfamenluIM orar. ‘ (-“'-■’•e----'"•w

mullan la cite două 
treze cu cpmandl- 
program. în secția de 
prelucrări mecanice, 
trei strungari, lucflnd 
In cita' un schimb la

Ing. Gh. Pițulescu.: In paralel cu 
pregătirea unor no! muncitori ca
lificați, acționăm pentru a asigura 
in continuare o mal bună suprave
ghere $1 asistență tehnică In schim
burile 11 și ni. Do, asemenea, ne

nu au puiuț fi puse In funcțiune 
la termenele stabilite In anul 1971.

o Noua capacitate pentru mate
riale eleclrolzolanlc de Ia F.C.M.E. 
Crearea cjndițlitor pentru accele- 

i'rarca ritmului de montaj repre
zintă problema numărul unu, care 
decide, in ultimă instanță. lichida
rea măi. rapidă, a acestei, restanțe.

Secția de piese .turnate din 
l de Ia uzina „23, August", 
crea ln. funcțiune- a - acestei 

în cursul luni! soplcmbrle 
^presupune mal Inii! procura- 
de către uzina burureșteană a 

card' Hp- 
maxlmum 

probator me

tod. O altă măsură prin care am 
vizat îmbunătățirea Indicilor de u- 
tlllzare a mașinilor șl creșterea' co
eficientului de schimburi a fost 
analiza atentă a încărcării mașinl- 
lor-unelte de caro dispunem, ana
liză din core a rezultat că nu ne 
slut necesare 15 asemenea utilaje. 
Ele au fost date disponibile. Am' 
acționat, totodată, 1 pentru reduce
rea ponderii muncitorilor auxiliari 
In numărul total aUluerălprllor,- fa-j 
glgursurea asistenței tehnice ta ioa-

ctară a ultimelor utilaje t 
g'.ce. de natură să creeze toate 
condițiile necesare funcționării 
normale a Instalațiilor noilor ca- 
padlățL

• Lucrările de extindere de la 
uzina „23 August*. Lipsa de 
promptitudine cj carp au fo.it

este una din pn 
părlle situate In 
planul ncțiiinlloi 
mitetelor do dlr 
ale organizațiilor 
partid, nîonilâ

Redăm răspunsurile primite :
Inj. Gh. Pițulescu La uzina 

„Autobuzul". In opt luni din acest 
an, coeficientul de schimburi r b- 
juns la 2,05, fiind In simțitoare 
creștere comparativ cu nivelul a- 
tim in 1071. In secțiile de pregătire 
a fabrlpațlel — forje, pre.saj, pre
lucrări mecanic s — activitatea 
este organizată ta trei schimburi 
aproape complete. în secțiile de 
asamblare șl montaj — comparti
mente cu pondere mare In produc
ția uzinei noastre — se lucrează 
In două schimburi. La acest rezul
tat am ajuns prin mai multe mo
dalități de acțiune : In primul rind. 
creșterea număriilui do mur.c’iorl 
_  pe hnzfi de angajări șl organi
zarea a numeroase cursuri de ca
lificare și perfecționare — fără a 
neglija citași de puțin Îndeplinirea 
sirclnli de creștere a productivită
ții muncii. Concomitent, am trecut 
la redistribuirea muncitorilor in 
toate cele tre! schimburi de lucru. 
Problema tinerilor lucrători, core 
tșl completează studiile prin cursuri 
serale și care solicitau lucrul doar 
In schimbul I, .am rezolvat-o In 
bune condiții, cu sprijinul organi
zației de partid, lnscrllndu-1 pe a- 
ceșll muncitori la două Licee din

terea randamentului 
muncii, măsurile ce so 
Iau in toate Întreprin
derile In vederea- ri
dicării calificării mun
citorilor șl raționaliză
rii consumului 
muncă la nivelul 
cărei unități « 
mice.

într-ndovăr. așa

! urlil de orga- 
.illnțlfică, uxnte 

pa raționiillzarea flu
xului tehnologic șl 
mal buna Încărcare a 
mașinilor s-a soldat r_____ , ,___ ... t
cu depășirea, plită in - ductLvitfițLl* muncii' 
prezent,- a Indicatorii- - ■
iui productivității 
muncii cu peste B la

vizibil, Intaucîl ta 1071 a fost doar 
de 1,55. în .scopul folosirii compter 
te a capr citaților de producție, 
prin generalizarea schimbului II șl 
extinderea schimbul'.)! III, pe baza 
planului de măsuri elaborat mib în
drumarea organizației de, partid, co
lectivul uzinei noastre a "acționai In. 
mai multe direcții ; am urmărit să 
asigurăm1 forța de muncă calificată 
pentru realizarea Indicilor .Ic utili
zare a capacităților productive și 
pentru majorarea coeficientului 
de schimburi propus1 pentru anul 
1972. Ne-a preocupat recrutarea, 
In special, a unor muncitori, ca 
strungari, frezori și iratamentlș‘1. 
Am Înființat un curs de calificare 
de gradul I, cu participare ta pro
ducție pentru strungari, curs . In 
care au fost antrenați, 35 de munci-

. X „ ■’..Jy. K -i -4 T«| I*

puse la dispoziția constructorului 
de câire uzină o serie de amplasa
ment® din lialeie existente urmea
ză să fie compensată prin , inten
sificarea ritmului. de . execuție. 
Desfășura rea j normală a montaju-, 
lui incumbă încheierea de către 
beneflcLarul de Investiții a con
tractelor pentru utilaje In valoare 
de 5 milioane lei. Aceleași - pro
bleme sini, valabile șl In c.izul lu
crărilor do, la „Vulcan”.

Alături de aerate capacități din 
planul pe acest an. trebuie, acor
dată' o atenție deosebită șl acelor 
investiții care, din anumite motive,

în domeniul Investițiilor. între
cerea socialistă țintește, In princi
pal, două obiective fundamentale : 
reducerea duratelor de esccuțle 
și atingerea cu rapiditate a para
metrilor proiectați la noile capaci
tăți productive. Pe această cale, 
in Industria Capitalei va obține, 
In cincinal, o producție suplimen
tară do aproape 8,3 miliarde leL 
Este,, desigur, o. sarcină mobiliza
toare, dar pe deplin realizabilă, 
dacă avem In vedere condițiile 
tehnico șl organizatorice de care 
dispun numeroase șantiere da In
vestiții. De altfel, cel mal cxidii- 
dent argument, fn acest sens, 11 
oferă însuși stadiul realizării pla
nului de investiți! din acest an, ca 
șl modul cum se desfășoară pre
gătirile la lucrările do investiții 
din unii următori. Prezentăm, pe 
scurt, cltcva din realizările mal 
Importante obținute In primele opt 
liinL Au fost date in exploatare 
8 no! capacități productive Înscris® 
la planul de stat, din care tre! — 
două capacități la Uzina de mașini 
grclo șl una Ia Uzina de prelu
crare a maselor plastice — -în »- 
vans cu 6 luni. Toate funcționează 
In condiții normale, contribuind la 
depășirea sarcinilor de producție ce 
revin industriei Capitalei pe anul 
In cure. Ln alte lucrări de in
vestiții, problemele de care de
pind, intr-o măsură hoMritoare. 
ac.-olerarea ritmului de lucru șl 
scurtarea duratelor de execuție, 
sini practic rezolvate, Astfel, la 
dezvoltarea capacități! de acumu
latoare din plumb de la întreprin
derea „Acumulatorul", lucrările vor 
fi demarate cu un trimestru mal 
devreme; |n situați! similare se 
găitasc o serie din Investițiile ce se 
vor” realiza la UREMOAS ș! „Su
veica". >

Toate aceste rezultate valoroase, 
care, reflectă pregnant forța mate
rială a Industriei bucurcștene, va-

zare a transportului de cherestea 
$1 plăci aglomerate. Pe lingă re
ducerea volumului de muncă, prin 
elimlnareh a patrii manipulări, a- 
ceastă măsură creează șl un spa
țiu productiv disponibil care aduce 
un spor de producțlm de aproape 
un milion lei. . ■ 5

3 strunguri automate, 
realizează o producție 
echivalentă cu . cea a 
0 strungari.

o Perfecționlnd teh
nologiile de fabricație,, 
colectivul întreprinde
rii de prefabricate din 
beton „Progresul" a 
realizat In acest on, in 
cea mal more ■ parte, 
pe’ seama creșterii pro
ductivității mundl. 
depășirea sporului de 
producție. în continua
re se au ln vedere șl 
alte măsuri. | Astfel, 
generalizarea înlocui
rii miezurilor de pre
siune ln secțiile ds 
tuburi premo va deter
mina sporirea;. pro-, 
ductivllfițn muncii cu 
5 OM) de lei pe munci
tor.

o Chlmlștll de Ia 
„Pollcolor" au acționai 

grele, aplicarea Intens, In ultimele 
pentru înlătura

rea cauzelor care' pro
vocau întreruperi ta 
funcționarea utilajelor. 
Rezultatul ? Plnă în 
prezent, planul pro-

pectarea termenului de punere 
In funcțiune este posibilă, ,dar ln 
vederea obținerii acestui rezultat se 
cer eforturi serioase din partea 
conducerii" uzinei beneficiare, pen
tru corelarea termenelor de li
vrare cu'graficul de montaj la o 
serie de utilaje, dl șl Încheierea

condus lu eliberarea unor 'Imiw)-- 
tar.fe spații. Binctntele®. acestea 
vor primi alta destinații produc
tive, De asemenea, croirea repere
lor masive, care plnă acum se tă
cea; dispersat pe fiecare din rele 
3 fabrici do mobilă din suinii 
platformei, a fost centrallzniâ ln- 
tr-d dngară înliate. Prta îcenslă 
acțiune i-a reat țin «pațlu llspo- 
albll ’n are irmeazâ lă fie im- 
plasnte Ioni Inii :e!inologlce de 
mobilier jentru bucătărie, .reea re 
m asigura o dublare a oroduc- 
îlci.' Tot in acest sens, se tuvine 
menționată și acțiunea de paletl-

Crețlerea In ritm 
rapid a producHri!a(ii 
muncii este o princi
pală cale pe care ur
mează să se obțină 
importante sporuri de 
producție ta actualul 
cincinal,; ln Industria 
bucureșteană. Care 
alnt principalele mo- 
dalIiăU menite să pună 
ln valoare rezervele e- 
xLstente In unități ? — 
l-am întrebai pe tova
rășul Olimpiu Popes
cu, șeful sectarului de 
coordonare-slnteză ni 
comitetului municipal 
dd partid.

— în primul rlr.d, 
trebuie relevate re
zultatele pozitive ob
ținute ta acest an 
in domeniul creș
terii productivității 
muncii. Faptul că' sar
cina la productivitatea 
muncii, in. 8 luni, ln 
acest an, a fost înde
plinită ta proporție de 
101 la sulă. In condi
țiile unei creșteri de 
7,5 la sulă față de anul 
trecut, vine să con
cretizeze rezervele care 
există In-acest dome
niu ta Întreprinderi. în 
ni doilea rind, om In’ 

programul de 
elaborat de 

flecare Inlre- 
ln

unor utilaje tehnolog’cj 
sase șl desfășurarea cu 
de atenție a tuturor 
eantea și tehnologice.

re vede din 
tă a acestor

8 -Cum s 
3n' revlstl
vcstițîl, zilele au devenit extrem 
de prețioase. Ca urmare, se contu
rează pentru organizațiile de pnrtld 
și conducerile Întreprinderilor unele 
direcții de acțiune cu caracter Ime
diat în ticesl sens, se resimte rte- 
cealtatea unul sprijin energic acor
dat șantierelor de Investiții ale Ca
pitalei de către unitățile furnizoare 
de utilaje din țară. S!nt vizate, ln 
mod deosebit. Uzina mecanici din 
Timișoara, , U.Z.U.C.-PIoieștL 
rtațe La fel de ,
adresate și uzinelor : 
dența“-Stblu, „Strungul- 
rina meaanlcă-Cuglr, « 
Oraderi ’ 
deosebit revine organizațiilor 
partid din Întreprinderile rcspectl- 
ve, chemate să acționez® nemijlo
cit, să Intervină dinamic șl viguros 
pentru fi/lalizorea celor mal promp
te măsuri de care depind livrarea 
utilajelor, înfăptuirea angajamen
telor industriei Capitale! ln dome
niul investițiilor.

exls’taa"posî¥l- “ îng. (X Plrvulcțu 
țreprinderil. noastre va depune noi 
eforturi pentrn generalizarea 
schimbata! LI șl extinderea schim
bului III ta sâcțla. de Încăl
țăminte’ ț! la producția j auxiliară. 
Calificări de noi muncitori, organi
zarea superioară a producite! șl ■ 
muncii ta vederea redistribuirii lu
crătorilor ta cadrul liniilor tehno
logice șl ol schimburilor, Îmbunătă
țirea asistenței tehnice ta toate 
schimburile ile lucru sini principa
lele direcții pe care vom merge 
pentru atingerea acestui scop.
, Ing. I. Cnraman : Pentru uzina 
IȘ&ația' roșie", problemă cea mal 
importantă este asigurarea forței 
de muncă — in special, ă muncito
rilor pentru prelucrarea metalelor. 
Cursul- Infii’nînt cu puțin timp In 
urmă ln uzină nu pooperă întregul 
deficit de forjă de muncă. De ace
ea, • ne-âtn propus ca în octombrie 
să deschidem un nou cura de cal!" 

jjariJciparea 
preocupările 
numără -șl 
lelinlee in

floare gradul I, cu 
în rproductlc. între 
noastre r imediate f 
inilrlrea 
schimburile II și ‘în, prin reparti
zarea in, schimburi șl a cadrelor teh
nice de ingineri șl tehnicieni alo 
uzinei, asigurarea corespunzătoare a 
aprovizionării cu materiale șl dacu- 
mentațla necesară ta schlmburUelf 
șl ILL Sarcinile pentru 
șl 1973, ; referitoare la 
coeficientului de schimburi, nu stat 
ușoare. Dar întregul colectiv al u- 
zlnel, îndrumat de-comitelui de 
partid, acționează pentru realiza
rea acestor sarcini, pentru folosirea 
cit mul completă a capacităților do 
producție.

nulul LS70. Care au fast măsurile 
care nu condus ta acest succes ? 
întrebarea este adresată tovarășu
lui Titl l’araschlv, director ■ In" ca

lul. tare ie-a »pus : 
gtlr, (ri primul rind, 
moblllzarlf politice 

, inginerilor ți teh- 
avlnluluî cunoscut 
Mjctalistâ, .'bncoml- 

ter.t n năsuri de ordin tehnlco- 
organizâtorlc Astfel ,-Ind >e rind, 
ionic Siniil? tehnologice tu fost 
supuse mul ample proces de re
organizare ți modernizare pentru 
a se crea condițiile obținerii do pc

în secția de tablete a Urinei de metllcamenlc se realizează lunar
110 de sortimente diferite. înzestrată cu utilaje moderne, secția pre-. 
zlntă posibilitatea obținerii unei pr.odpcUyilălL >taalta;».iOîf muncitoare j 
poate realiza manual o productivitate orară de 80 flacoane. Cu meeanl- 5 
zarea șl automatizarea existente se produce, de către aceeași muncitoare, 

”J 'ile SS iTe ori/riial mulL De allfelț muBiîu&LreTe'îiTn compete conduse
de Miilea Ciontea și Virginia Iltical au realizat șl do 21—25 de ori 
mal mult.

lliățr ca aceșta să crească ș! tre
buie să sputicni, că ne preocupă o.- 
eeașiă problemă șl — pe baza In
tervențiilor comune nle comișelului l 
de partid șl comitetului oamenilor 
munci! — o vom ■ soluționa In cel 
mal scurt timp. ' <

vedere 
măsuri 
către 
prindere In parte, 
pentru sporirea mai 
accentuată a produc
tivității muncii, față 
do prevederile cinci
nalului, inceplnd cu 
1973. an fn care vom 
realiza un spor de 
producție. numai pe 
iceaslă calei de circa 
3,5 mlltorde lei. în el 
treilea rind. menționez 
ca fiind de mnre Im
portanță. pentru creș-

T.n Conferința extraordinară a 
organizației de partid a munici
piului București s-a arătat că, ln 
urma. nnnllzelor efectuate Intr-o 
serie de întreprinderi bucureștene, 
qu fost Identificați ml! de metri 
pătrațl de hale industriale nefoio- 
slțl sau avlnd o destinație necores
punzătoare dar utilizabili pentru 
producție : la uzina „Danubiana"
— 1OOD mp, combinatul de sticlă
rie — pesta 2 800 mp, „Tricodav’a"
— 1 (MM) mp ș.n. Pentru valorifi
carea superioară ancestor su
prafețe șl „umplerea" lor cu ca
pacități de producție dt mal bina 
dimensionate, s-a pornit o ac
țiune de amploare, condusă de 
organele șl organizațiile de-'parlid, 
de comitetele ș! consiliile oameni
lor muncii, ale cărei rezultate me
rită să fie cunoscute și generali
zate cu grijă. Distingem, cu o tră
sătură comuna in această acțiune 
de Integrare ln ■circuitul productiv 
a tuturor suprafețelor existente, 
faptul că măsurile tehnice ți or
ganizatorice preconizate nu nece
sită, de regulă, investiții mari, ele 
fiind orientate cu precădere spre 
o îmbunătățire a procesului de 
producție, spre lucrări de mică 
mecanizare șl Investiții mărunte.

Prezentăm, Iri acest sens, una 
din experiențele valoroase . acu
mulate plnă «cum, cea de la Com
binatul de industrializare a lemnu
lui Pipera, unilnta in 
rlrea producție: , priii 
raționali a niprafeteloi 
existente reprezintă a 
susținută a -blectivulul

acum s-a reorga- 
tehnologle la' fa- 

mpbilier pentru bu- 
prln Introducerea asom-i 

mecanizate, fapt care a

Producții mai mari de pe aceeași suprafață construită

te cele 3 IgL _
lunar aujloc analize ale utilizării 
timpului de lucru ri muncitorilor 
— adop’Jndu-se măsuri operative 
peatru scăderea numărului da ab
sențe 'nemotivate, învoiri, tntlrzleri, 
cerință lot mal mul 
muncitorii noștri. T . . .
cu tchimbuT.I, randamentul mun
cii din schimbul LI este același șl 
scade puțin In cel de-aL treilea. Aș 
vrea să adaug că lichidarea ' aces
tui decalaj Înregistrat Ln echimbul 
al treilea ne preocupă In cel mal 
înalt grad și pentru aceasta vom 
lua măsuri corespunzătoare. '

Ing. O. Pirvulețu : Coeficientul 
de schimburi realizat plnă ln pre
zent la fabrica „Ptoalerul" .este do 
1,8 ta producția de bază. La pro
ducția auxiliară (atelierele de în-

dln care au rezultat numeroase, 
propuneri aflate în prezent pe n- 
genda de lucru u conducerii com
binatului. Se știe; de pildă: că In 
prezent majoritatea iilitajeloi din 
fabrica de mobilă corp slnt nțeznte 
după o schemă deslul de Incllcltă 
care îngreunează folosirea lor cu 
randament sporit Situație care a 
determinat trecerea ln moderniza
rea sectorului de debitare șl pre
lucrare din această fabrică prta 
reamplasarea taluror mașinilor pe 
trei linii de fabricație specializate, 
în același timp, se vn crea un 
spațiu disponibil, unde va fl am
plasată o secție nouă de mobilier 
da artă șl proujtlpurl. Introducerea 
transportului pneumatic al deșeu
rilor la fabrica de plăci aglome
rate va constitui Încă , o sursă Im
portantă pentru clștlgarea de spa
țiu In folosul producției.

■ Desigur că pot fl amintite si alte 
măsuri care vizează obținerea unei 
producții dt mul mari de pc fie
care metru pătrat de suprafață 
construită, fnportant de reținut 
este faptul că pînfi 1973, de exem
plu, toate aceste misurl vor con
duce la realizarea — fa aceleași 
spații construit'e — a unei pro
ducții suplimentare fn valoare de 
50 milioane leL Este o dovadă fa 
plus, că întregul colectiv al Combi
natului de Industrializare a lemnului 
Pijoera. sub îndrumarea organizației 
de partid, M -aflfi ta. plin sfori pen
tru materializarea angajamentului 
de a realiza sarcinile din actualul 
cincinal ln patru cn! șl Jumătate.

Una din căile principale prin 
care se va obține un volum supli
mentar do producție- pe baza ace
lorași capecltățl de producție, pusă 
ta valoare cu sprijinul organizații
lor de._part!d din întreprinderile 
bucureșțone, coristă in creșterea 
coeficientului de schimburi — prin 
generalizarea schimbului II și ex
tinderea schlipbulul TIT. j ’ 

” , Am adrofeit'’..t6varăși!o<r Ingineri 
j" GHEORGHE; PLTL’țESCq. dlrec-- 
' torul tchnle'al urinei ..Autobuzul", 

IONEL CARAMAN. directorul u- 
zlnci „Steaua roșie" și CONSTAN
TIN PIRVULEȚU. Inginerul șef al 
fabricii de pielărie și încălțăminte 
„Pionierul", următoarele întrebări :

acest mi a fost .sub
stanțial depășit, reali- 
zlndu-sc un ritm de 
creștere de 12 Ja sută 
față de același perioa
dă r anului trecut.

Sini numai cllcvo 
din faptele consemna
te ln- aceste zile de. In- 
ten.tfl Întrecere.! fapte 
care, adăugate ila nîie 
zeci șl sute de ncest 
fel, Întăresc certitudi
nea realizării de noi 
îl însemnate sporuri 
de producție pe seama 
creșterii productlvliă- 
țll muncii In Industria 
bucureșteană.



(ee fusese
U.R.S.S. ci

'f.

poor-

angajai mal mult Intuitiv(Urmare din pag. I)

Dan DEȘUU

ALTE ȘTIRI
SPORTIVE

V

cercuri 
callfl-

<

CORESPONDENȚA 
TELEFONICA 

DE LA TRIMISUL NOSTRU

agere mai 
ce o au ca 

românesc, 
e de succes ce Ic

18,15; 80,30, TOMIS - S;. 11,15
18,80; 1«- u,w, la grădină “

de arbitru.

cioem a,

18; 18: M.
• Casa de sub arbori I MUNCA

> mări i
,15, GRA

ȘI ARTA

duce din imaginea sugestivă 
celei de-a cine ea încercdri
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La Academia de studii economica 
din București au Început luni dez
baterile pe marginea problemelor 
Înscrise in agenda de lucru a celei 
de-a IU-a Conferințe Mondiale de 
Cercetare a Viitorului, cu tema : 
Viitorul comun al oamenilor".

Ședința a fost deschisă de Ber
trand de Jouvenel, președintele co
mitetului. care a arătat că această 
conferință de la București reprezin
tă un Însemnat progres față de Intll- 
nlrilc anterioare.

Programul zilei a debuta* cu pre
zentarea, in plenul reuniunii, a ra
portului de activitate a‘ Comitetului 
permanent, de cătro Arne Știre na en, 
secretar general al comitetului. în 
raport s-a propus organizarea la 
Roma, In septembrie 1973, a unei 
conferințe speciale mondiale pe 
tema ..Necesități umane, societăți 
noi, tehnologii ajutătoarei, propu
nere care a fost adoptată.

A luai apoi cuvlntul prof. Mlron 
Conîtantlneacu, președintele Aca
demiei de Științe Sociale și Politico 
a Republicii Socialiste România, 
care, după ce a relevat experiența ‘ 
țării noastre in domeniul planifică
rii șl programării economice, a sub
liniat necesitatea cooperării organi
zațiilor, instituțiilor de vlitorologie 
șl a colaborării personalităților din 
toată lumea In scopul realizării 
unor studii șl cercetări 
torului, prognoze șl 
să servească împlinii

asupra vli- 
programe care 

... Jril- celor mal 
nobile aspirații ale popoarelor.

La discuții, pe, marginea probleme
lor ridicate de raport, ău mal par
ticipat IL Wentworth Eldredge 
(S.U.A.), J. C. Drăgan (Italia), pre
ședintele Federației internaționale de 
marketing Henry Casii-er (Franță), 
Richard Wakefield (S.U.A) șl Das 
Men Singh (S.U.A.).

în' continuare, conferința e-a des
fășurat pe secțiuni șl grupe de lucru.

Referatele prezentate șl dezbateri
le care au urmat au cuprins o largă 
ario de probleme legate de' metode 
matematice In cercetarea viitorului, 
politica ecologică pe termen lung, 
prognoza socială, științifică și cultu
rală, noi concepte ale creșterii și 
viitorului economiei, probleme pri
vind tehnologia șl viitorul, știința 
sănătății șl viitorul societății, pro
bleme de comunicare In legătură cu 
studiul viitorului.

în cursul după-amlczll. partlclpan- 
țlî la conferință ou dezbătut, înca
drai unei ședințe plenare, probleme 
privind rolul științei în inovația eo- 
clalfl. După ce Valter Roman (Româ
nia) șl Anno Jsumln-Ponsar (Belgia) 
au susținut rapoartele „Rolul știin
țe! In viitor* și. respectiv, „Știință 
șl conducere — probleme ale Inte
grării, controlului șl evaluării", au 
urmat discuții la care au participat 
A. Nadal (Mexic), P. Menke-GlOckert 
(RF.G.), G. V. Osslpov (U.RS.B.).

★
Tn aceeași ri, la Academia de stu

dii economice s-a deschis o expo
ziție internațională a literaturi! de 
cercetare a viitorului, organizată de 
Centrul de informare ți documenta
re fn științe sociale și politice. Ex
poziția reunește 500 de volume de

U CM BH M CHHBJE 
BCEÎ Efl

lor consacrate Șvlitorologlel, 
luata, caro se desfășoară la Bucu
rești. reprezintă o încununare, ln- 
ir-adevăr pe scară mondială.

Savantul francez a dat o înalta a- 
preclere organizării inlllnlrllor știin
țifice internaționale care constituie 
un mijloc dintre cele mai eficace de 
micșorare a distanțelor dintre oame
nii de știință ce activează In ■diferi
te domenii și facilitează schimbul de 
Idei șl de păreri asupra progreselor 
făcute de fiecare în parte.

Așa cum am arătat in alocuțiu
nea inaugurală, a spus președintele 
Comitetului permanent al conferințe
lor dc cercetare a viitorului, după 
părerea mea, Înaintașii noștri ne-âr 
fl putut lăsa moștenire o alta lume, 
care ar fl avut o altă evoiuțle, dar 
lumea, cvoluind așa cum a evoluat, 
trebuie să pornim de la ceea ce exis
tă la cercetarea căilor viitorului șl 
tocmai in această direcție trebuie o- 
rlentate studiile prevlzionare. Nu 
este vorba de a fâeo pur șl simplu 
cercetări de dragul cunoașterii, ci 
Irebule întreprinse cercetări puse In 
slujba progresului. Numai printr-o 
activitate practică susținuta putem să 
realizăm ceea ce dorim pentru po
poarele noastre, pentru speța umană, . 
ceea ce dorim în mod special pentru 

; popoarele care slot la ora actuală de
zavantajate, despre rare a amintit a- 
tlt de convingător domnul președin
te al României.

în Încheiere, dl. Bertrand de Jou- 
venel a declarat :

Venim din 39 de tăd, avem păreri, 
fără ’ îndoială, diferite, dar avem un 
crez comun, și anume, că posibilită
țile noastre intelectuale, orlcît do 
modeste ar fl, trebuie puse In ser
viciul umanității.

(Agerpres)

cercetare a viitorului — lucrări de 
economie, filozofie, sociologie, poll- 
to'.ogle etc. — din 18 țări ale lumii.

Cuviniul de deschidere a fost rostit 
do praf. Mlron Constantinescu, care. 
In numele Comitetului român de or
ganizare a conferinței, a salutat pre
zența partlclpanțllor la expoziție.

★
Vasta reuniune de la București a 

ravanțllor din 39 de țări, pasionați 
In cercetarea viitorului, constituie 
un eveniment științific mondial dato
rat inițiativei generoase a autorită
ților României, a declarat Bertrand 
de Jouvenel, președintele Comitetu
lui permanent al conferințelor de 
cercetare a viitorului, unor redăctbrl 
al Agerpres. In magnificul mesaj 
al președintelui României, NScolne 
Ceaușescu, a spus domnia sa în con
tinuare, noi. participant!! In Confe
rința mondială de cercetare a vii
torului, am descifrat un admirabil 
program pe care, din păcate, sintem 
cotufiienll că nu 11 vom putea realiza 
dedt parțial.

Vorbind despre interesul manifestat 
In ringurile opiniei publice din lu
mea Întreagă față de studiile vLito- 
rologld. dl. Bertrand do Jouvenel a 
spus : Cu mal bine de un deceniu 
în urmă, clnd am Inițiat o lntUnlre 
a specialiștilor din dteva țâr! pentru 
a lua In discuție investigarea viito
rului, ecoul acelei lntîlnlrl era rela
tiv r«trins, dar astăzi oamenii s-au 
convins că savanții se îndeletnicesc 
nu cu simple speculații ale vUtondut, 
așa cum se procedează uneori cu 
modificarea Interpretărilor trecutului 
Istoric, ci caută să slablle-ască puncte 
de convergență Intre diferite disci
pline științifice pentru a elucida cit 
mai profund perspectivele omenirii. 
Or, In privința evoluției conferlnțe-

■

Und vitamina A). La această impor
tantă manifestare științifică

diavolii l

MANIFESTĂRI ȘIlINlIfICt INTERNAIIONAIE
Luni au Început la București lu

crările Consfătuirii internaționale 
privind ameliorarea șl producerea 
de sămlnțâ la porumb, organizată de 
Institutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehniceFundulea, din 
cadrul Academiei de științe agrico
le șl silvice. La lucrări participă 
specialiști în domeniul ameliorării 
porumbului din R. P. Bulgaria. R.S. 
Cehoslovacă. IL D. Germană, R.S.F. 
Iugoslavia, R.P. Polonă, R.P. Unga
ră, U.ILS.S.

Consfătuirea va dezbate direcțiile 
do dezvoltare a lucrărilor do cerce
tare din domeniul ameliorării acestei 
plante, predrind temele care vor 
avea prioritate in programul de vii
tor al institutelor științifice din țările 
participante. De asemenea, ee vor 
stabili programe de colaborare în 
acest domeniu pentru rezolvarea unor 
probleme da Interes comun.

ă
Luni s-au deschis în aula Institu

tului de chimie din Cîuj lucrările ce
lui de-al 111-lea Simpozion Interna
țional asupra carotlnoldeJoc (excep-

• SfinlB
PATRIA — 10 lS,»®fffl 
GLOMA — 8; 11,15; 1!
S9.J0.

a Satul meii, patria mea : LU
MINA — 8; 11,15; 13,80; 18; 19,13; 
S3,».

a Gentlemenii norocului : FES
TIVAL — 9; 11,13; 13,»; 18; 18,18; 
sa,».
• Fata de pe muntele de dia

mant : CAPITOL - »,»; U; 14,»; 
17,13; 2».

O Mesagerul a GRADINA CA
PITOL - 19,13.

a Tora ! Tora 1 Tora 1 ! BUCU-

ii;
AL -

uSă; 18; 18,33: 51, FAV
9,15: ÎL»; 13,45; 18: îs, 15; -------
MELODIA — 8,45; 11,14; ii,45; M; 
18,30: 30,45, GRADINA SELECT — 
19.».

o Satul care moare g COTRO- 
CENț — 15,»: 18; 80.15.
• Provincialii : LUCEAFĂRUL 

— 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; Sl, MO
DERN — 9: 11.15: 13.14: U; 18,15; 
30,3©, la grădină — 19,3d.

o Creierul s VICTORIA — S; 
11,15; 13,30; 18; 1840; ».43, EX
CELSIOR — B.43: 11; 13,15: 13,45: 
18,15; MJ0, AURORA - 9; 11,ÎS; 
H.SJ; 15,45; 18; M,13 Ia grădină - 
19,15.

a Aventuri la Marea Nengrk : 
FERENTARI — 13,»; 15.

lul Cable Hogue H • 
8; ÎL»; 15; 17,23;

• Fata care vinde flori i CEN
TRAL — 10; 13,201 15; 17,»; ».
• Program do deaene mimate

pentru copii — 10, TtnUn ți Tem
plul Soarelui — U,13: 13,53; 18)
18.15; S3.». . .

a NlKoledna Buriac I FLACA- 
RA — ÎS,»; 18; »,18.
• Procesul unei stele : FERO

VIAR — 8,43; 11; 13,18; 15,43;

19,13; 2O.S3, TOMIS
13,20; 18-13,15, la grădină — 19. 

a EI Dorado — 9,»; 11,43; li;
13.13. 31ontparuasie-1s — Jg,43
Străinii din tren — 20,13 : C1NE- 
MATEQA tesla Union).

a Pădurea pierdută : VTTAN — 
13. 30i ■ ie.

a Doamna ți vagabondul — 9-13 
In continuare, Program de docu
mentare — 20,13 : TIMPURI NOL

a Despre dragoste s UNIREA — 
15,20; ii.

a Hineciivlntall animalele ți co
piii s GRIVITA — 9; 11,18; 13,20; 
15,13; 18,15; M.W.

a Dacă e mărfi, e Belgia : DU- 
CKGI — 13,15; 18, la grădină —

de Inventivitate șl bun 
gust Încă atlt de vii pot 

acestui scop, atlt < srUstll contribui, de asemenea, la
plastici, cit și conducă- particularizarea produsu-
torll de Întreprinderi !.ui Induatetal, 1a specificul
trebuie convinși' șl cap
tați să conjuge efortu
rile de inteligență șl fan
tezie, elmț al proporției 
adecvării, bun gust, în do
meniul esteticii industria
le, a produsului finit Se 
cer, de aceea, elaborate fji 
oficializate forme de co
laborare la proiectarea 
produselor noL

A'Jt în învățămlntul ar
tistic superior, dt șl in sec
ții de Invățămlnt superior 
din Întreprinderi pot func
ționa cu succes grupe de 
estetică industrinlA Toți 
tinerii trebuie ajutați e& 
posede un larg orizont de 
pregătire profesională, Bă 
aibă o calificare complexă 
pentru a nu fl puși în si
tuația de a executa numai 
operații, limitate, devenind 
afmplo instrumente ale 
procemilul de fabricație. 
Trebuie, în acest scop, «ă 
sprijinim organizarea șl 
promovarea unor 
do' studii, clase de 
G iro la locul de muncă, In 
care pictori! și ceramlștll 
să se apropie de producție, 
da cerințele el, In. care 
muncitorii cei mal corn- 
petcnțl șl talenlați să fie 
puși In situația de a elabo
ra «tructura șl forma op
timă a produsului in con- 
«‘.rucțil. Industria ușoară, 
alimentară, ambalaje, co
merț. folosind priceperea, 
talentul .inteligența crea- . 
toare ta elaborarea nou
lui, In proiect șl execuție. 
Există, la noi, multiple 
p-osSbllliau pentru o ase
menea; muncă do mare fi
nețe șl eficiență. Pe lin
gă efectul el economic,. o 
asemenea activitate con
duce la ștergerea unor di
ferențe dintre munca fizică 
și esa de concept, intelec
tuală.

Arta populară, Izvoarele

formei Sale competitive. 
Aria amatorilor, a muncit 
terilor, țăranilor, elevilor și 
Intelectualilor din cena
clurile plastice poate fi mnl 
mult decît o ,,n doua vioa
ră" pe lingă profesia alea
să. Bine Îndrumată șl se
lectată plastic, ea poate

conduce la o mișcare de 
masă a promovării noului 
în creația do forme este
tice seriale, valori care să 
comunice șl să educe, să 
fia eficiente sorini. Exem
ple de Inventivitate tn ar
tele aplicative găsim pre
tutindeni in folosirea mo
tivelor naționale ca ritm șl 
stilizare. La Vlcov ?i Bîl- 
cn-Rădăuti gcometrllle țe
săturilor bucovlnene Inspi
ră proiectarea elementelor 
de detaliu arhitectural 31 
ceramica fațadelor, unicate 
ori serii, din Industria ma
terialelor de construcții. 
La moștenii Anton Cioba
nii. intr-un atelier din Ba
cău, am intllnlt reușite 
proiecte do cahie smălțuite 
șl pardoseli figurativa ori 
stilizate geometric. După 
cum policromia perfect ar
monizată a meșterilor de la 
Putna sau Clmpulung 
poate fi aplicată in indus-

Ziua de Ieri, din păcate, nu ne-a 
fost favorabilă. Sportivii noștri nu au 
realizat performanțe deosebite, astfel 
Incit sintem Iarăși puși In situații 
neplăcută de a nu putea comunica 
despre cucerirea vreunei medalii. 
Există Insă o compensație morală : 
spre deosebire de unii reprezentanți 
al altor «torturi, ale căror rezultate 
in săptămina trecută au fost cu mult 
sub posibilități, sportivii la care ne 
referim în corespondența de față au 
manifestat multa voința de luptă, 
dlrzenle, dăruire de- sine. Sint call- ___ ____ ________, _____________
lăți, atribute pe care sperăm că le în Intllnlrile directe ne-n Învins — 
vor manifesta în zilele următoare In .... . ... • -
șl mal mare măsură ceilalți ,,olim
pici" români, a căror evoluție In 
comportare este urmărită in țară de 
milioane de, iubitori ai sportului, eu 
cel mal viu interes. Sintem convinși 
că, printr-o mal puternică mobilizare.. 
a forțelor, prlntr-o 
adlnca a responsahilltă 
reprezentanți al 
recepțlonind ură ,___
adresea ză Iubi lori! sportului din țară, 
el vor reuși să se situeze la înălți
mea răspunderii ce le revine In 
cadrai ac^lol olimpiade . prW^S^de»»

„.Ieri, echipa noastră de sabie a In- nQMlrft dfl Q'

tentă manifestare științifică parti
cipă reputațl oameni de știință, chl- 
mlștl, blochlmlștl și biologi din 
Întreaga țară, precum șl din Anglia, 
Australia, Bulgaria, Elveția, Franța, 
R.D. Germană, ILF. a Germaniei, 
Italia, Japonia, Norvegia, S.UJL, 
U.1LS.S. și Ungaria. .

în cadrul primei ședințe plenare a 
simpozionului au rostit cuvîntări de 
zsnlut Aurel Duca, președintele con
siliului , popular Județean, șl prof, 
doctor docent Cornel Bodea, mem
bru corespondent al Academiei Re
publicii Sodalbste România, președin
tele canaillulul do organizare. ■

In numele oaspeților de peste ho
tare a luat cuvlntul profesor doctoc 
B. C. L. Weedon, membru al Aca
demie" do știința din Londra, repre
zentantul Societății de chimie pură 
șl aplicata 1UPAC.

Timp de patru zile vor fl dezbătute 
aproape 100 de comunicări științifice 
privind cel© mal noi cercetări, atlt 
fundamentale, rit șl aplicative In 
domeniul caroilnoidelor. (Agerpres)
; .* „..ififiio' erj taftn.îia

„itfrfa. 15. VOLGA - ®; 11.13: l»,ss; 
15; 18,15; M,50, ARTA — 15^3; 18; 
ta,15, la grădina -
• Felix șl Otllla : PROGRESUL

— J3,S3; 19.
. o Robin Hood s BtiZESTI — 
15,»; 19, in grădină — 18,15.
• Ferm» din Arizona t DACIA

— 9; 12,10; 18; MW, LIRA — 15,39, 
la grădină — 19.3.:.
• Naufraglați in spațiu : DRU

MUL SARfi - 15,ÎS; 19, MIORIȚA
— 9; 13.»; 18; 19.».

0 Dragoste șl amenzi s ■ GIU- 
LEȘTF - 18,50; II;

e Trei din Virginia : PACEA — 
13, 45: ii; rr.it.
• Mărturisirile unul comisar de 

pollile făcute procurorului repu
blicii I CRINGAȘI — 15,»; ÎS; 
5»,15, POPULAR — 15,»; 18;
• Fuga după liniște ; LARO-

MET — 13,30; 17,K: 19,». .
• Vedere do pe pod s FLO- 

RftaSCA — 15,»; 18; 10,».
• Jocul de-a moartea : MOȘI

LOR — 15,80; 19, la grădină — 
31,15

o Bărbați cumsecade t VECTO
RUL — ia; 18; ». - ‘
—*15,307 isr»,is/

o 3® K'S de leghe sub 
COSMOS — 15,ta; 1«; 31,1 
DINA UNIREA — 33,15,

O Cinci pentru Intern s RAHO
VA îs,»; ia; M.ifi.
• King Kong evadează i GRA

DINA VITAN — .

tria ceramică, pe cejtlle de .____ ______
’ porțelan produse la Slghî- în elaborarea unor opere 
șeara sau Cluj. S-ar obține...............................
astfel 'o ceramici da mare 
noblețe plastică, originală, 
capabilă să ne reprezinte ar
tistic. Exemplele plasticii țe
săturilor țărănești, aplicabile 
în fabricile de tricotaje și 
Imprimeuri sini multiple. 
Inițiativa aplicării și prelu
crării in modele Induatriale 
a acestor frumuseți trenea- ,------ _—
ză. Drumul lor spre un pu- zatâ, contractată

funcționale, de bun guns 
decorativ, attt pentru aie- 

: diul arhitectural, cit șl pen
tru ergonomia industrială, 
pentru comerț șl publtcl- 

1 late, pantru proiectare 
chiar ai produsului Indus
trial metalic, de mase plas- 

___ tlce, textile, ambalaj ele. 
liriaie Este o muncă foarte com

plexă care se care organl- 
- ■' - ‘ planifi
cat. deliberat abordată In 
școala superioară și in a- 

■ telierelo de creație. Socie
tatea do astăzi nu se mal 
poate mulțumi cu arta In 
expoziții șl muzee, cu pic
tura da șevalet, frumosul 
cucerește zone publica noi.

. Dacă marii artiști al Re
nașterii | au știut să-șl ex
prime umantamul, spiritul 
revoluționar tn forme de ar
tă care,'cum se știe, presu
puneau constringcri tema
tice foarto precise, de ce 
să nu vină azi, tind au des- 

B chLse nelimitate perspective 
de afirmare a talentului și 
vocației i lor umaniste, cu 
promptitudine, plaxUrienll 
no’jtrl iri Intlmplnarea crea
toare a comenzii sociale a in- 

matematiclenl, dusferiel 7 în această arie do 
lucru se cer statornicite 
relații noi, clare. In acest 
aans a.? formula o sugestie 
spre a fi luată in dezba
tere de torurile competen
te, propunind ca în cadrul 
Uniunii Artiștilor Plastici 
să funcționeze o comisie 
de urbanistică decorativă 
șl esletlcft Industrială, care 
să primească sarcini con
crete de !a edilii sl benefi
ciari! din Industrie, comi
sie care să fie consultată 
in fixarea concursurilor de 
artă monumentală, dar șl 
In tot ce privește forma 
frumoasă a valorilor ma
teriale produse. Inteligența 
creatoare ®e cere folosită 
superior, eficient. Este un 
Imperativ ai vremii, o con
diție a progresului.

bite larg, universal, se cere 
acum bine glndit sl elabo
rai operativ.

Pentru, mawu>ăiiiâcrut 
sociologi, arhilecțl, dar șl 
pentru artiștii plastici, o 
realitate pregnantă, extrem 
do vie ?l solicitantă, este 
aceea a urbanisticii, indus
trializării, sistematizării 
satelor. Unii . elaborează 
mo-dele matematice opti
me, alții fac analiza unor 
complexe structuri șl func
ții ale socialului ; artiștii 
elaborează forma plastică 
cea mai adecvata exprimă
rii acestui ansamblu de 
preocupări ale unu! mediu 
uman dat. Se cere o mal 
strinsă colaborare interdis
ciplinary, o aplicare mal 
rapidă a Ideilor noi, care aș
teaptă uneori ani de zile, 
trec prin multe locuri pen
tru aprobări plrta să devină 
fapt Artiștii, de pildă, s-au

TELESPECTATOR 
LA OLIMPIADĂ

Luminile
și umbrele 

arenei
RcpUoral Claude Lelouch, 

prietenul și admiralorul spor
tivilor de performanță — el 
îwuji amator pasionat de au
tomobilism, iahtlng, schi — ’se 
poate felicita pentru obituncâ 
*a fa filmul colectiv al Olimpi
celor tnfincheneie. De pe acum, 
marii învinși aicfituieic o im
presionantă colecție de docu
mente despre măreția fi servi- 
tuțîle idolilor arenei.

Nu-! vom uita pe Gamoudi, 
unui -dintre eroii din Mexic, 
pierdut acum in iorbe stadio
nului, după accidentul din 
cursa de 10 km... Vom derula 
multă vreme in memorie dra
mă, lut Dave Bedford, în aceeași 
cursă,' ' eforturile lui disperate 
de a -reluă contactul'cu primul 
pluton, ăare se depărta impla
cabil, ca un vapor de vis In o- 

rcecntil dezamăgirii. Tot atfatis- 
mu! ne-a oferit In continuare 
alte citeva „subiecte Lefauch" —
Intre care trebuie să menfio- •. 
nâm, din păcate, fi situația lui 
Corbu la triplu-sall, unde n-ă 
reușit tă aiinpâ podiumul olim
pic, obținind totuși un valoros 
loc IV. Ce ca fi simțit excelen
tul tdritor in clipa în care fi-a 
dat seama că speranțele lui au 
devenit irealizabile putem de- ........ a,

a 
reprezentantului^nostru : ghe
muit pe pistă, tshifă vw
nisip, Carol- Corbu caută să In-
mult pe pistă. Ungă groapa cu 
nisip, Carol- Corbu caută să în
cingă dubla suferință, fizică ji 
morală, rare-I încearcă, «trident, • 
cu o intenritate greu de ima
ginat...

Probabil că, Intr-adevăr, acea 
combinație cu nume de medi
cament — rekortar.ul 
til în bund mătură vina pentru 
unele, incidente 

t Epilogul cel -1 
sitei de l—.l .

__ j de acest pen.
cel mai dramatic al 

luni rit l-â reieniât 
in.îd Ihăliimea-femei. Mai în- 
th, recordmana mondfaM, Gu- 
lenbauer, a ion la un fir de 
pir de a raia chiar locul 3 — 
ceea ce, tă recunoaștem, ar ii 
foit absolut uluitor. De altfel, 
șl în cazul ei imaginea tele
vizați mi i-ă pirul mai eloc
ventă deck orice comentariu. 
Pmlr-a a culmina eu o secven
ță de tentație, Blagoeva este 
fruetrată in extremii de o 
mare victorii olimpică : prima 
medalie de aur a unei atlete 
bulgare in conipelijia celor 
dnel cercuri...

Ce superiatiu al ’mihniril ar 
putea defini sentimentele care 
ii încearcă pe marii învinși în 
asemenea cupa ?

Începerea medului e dezamăgitoare 
pentru noi. Italienii conduc In un 
moment dat cu 4—1, apoi cu 0—2 1 
Fină In acele clipe, numai Dan . Iri
miciuc — tlnăruf șl elegantul Beri
mes' Ieșean cu aer nepăsător. Insă 
care ascunde in piept un tempera
ment inimos de luptător — face fa
ță italienilor, ba 11 șt Învinge. La' 
S—2, Nlcolae Constantin renaște, și 

Întreaga echipă română, 
ihazl. Clțtigă, iarăși Iri- 
douâ oro de dueluri a- 

J s-au apropiat pină la 
ar Învinge in ultimul 

meciul chiar la e- 
gafitalea de B—0. fiindcă tușaverajul 
le era favorabil I In asaltul deci
siv Insă pierdem, ca urmare a u- 

. nor inexactități de arbitraj™ în pnr- 
" tlda următoare, cu echipa Ungariei 

(ce fusese Întrecută do formația 
U.ILS.S. cu 9—7). disputa a fost la 
fel de pasionantă, sabrerii noștri 
luptlnd din răsputeri. El au pierdut 
In cele din urmă, la Urnită : 7r—8 
(38—49). Acest loc IV ocupat In cla
samentul final al probei olimpice ln- 

__ _ seamnă pentru sabrerii noștri un 
ea, rezultat valoros, obținut la capătul 

unor eforturi mari, la capătul unei 
comportări exemplare. Meritorie ml 
se pare a fî, totodată, calificarea In 
semifinalele turneului individual de 
spadă a Iul Anton Pongraț, turneu 
început Ier! cu 72 do spadasini.

Uri alt sportiv do la care ne aștep
tam la o medalie a fost Carol Cor
bu, la trlplu-salt Rezultatul său nu 
s-a apropiat de... speranțele noastre 
care, sincer să fim. aveau în ve
dere medalia do argint. Există însă o 
circumstanță atenuantă — entorsa 
suferită in preliminariile din ziua 
precedentă. Oricine poale înțelege 
ce înseamnă pentru un săritor a nu 
avea picioarele în deplină condiție, 
în ciuda aceste! stări fizice precare, 
Carol Corbii a luptat cu multă dlrze- 
nie, de medalia de bronz despărțln- 
du-1, de fapt, doar 2 cm...

In zilele ce vor urma, iubitorii de 
sport din țară așteaptă .șl doresc ca 
.......... _ _ _J obțină victorii,

rezultate mai frumoase. Iiolârlloare 
rfimln, fără îndoială, concentrarea 
forțelor, ș-Umutnrea la maximum a 
ambiției și voinței de a învinge, o în
drumare tehnică și tactică de Înalt 
nivel. '. J i

crucișa* „lamele* cu sabrerii Italieni. 
A foot vorba de o întrecere extrem 
de-dlfictlă, ta aprecierea cărata tre
buie să se țină scama, că echipa ue 
sabie a Italiei este una dintre cele 
mal bune din lume, că întotdeauna

șl încă ta scoruri categorice. Acrastă asalt, el ar clș!(g« 
tradiție nefavorabilă nu a constituit ~ *
Insă pentru sabrerii noștri un handi
cap de iietrecut.

Considerat^ ca și echipa de lupte 
■ libere, fără șanse, formația sabrerllor 

noștri (Dan Irimiciuc, loslf Budahari, 
Octavian Vlnlllă, Nlcolae Constantin, 
Ghemghe Culcea) s-n angajat fără 
rezerve in lupta cu adversarii mai 
tehnici șl mai puternici, dovedind 
Încă o dală că acolo unde există am
biție vin, șl realitate peste așteptări. 
Cu ocazia turneului olimpic, pentru 

,w,iuv unu ALLnțeaza 
echipa noastră de sabie a Intrat In 
familia „celor patru mari", alături do 
Bcrimerll sovietici. Italieni șl ma
ghiari. Această performanță au reali
zat-o Intreclnd surprinzător, la un 
scor șl mal surprinzător (0—4), echipa 
Franței. A doua zi dimineață urmau 
aă lupte contra Italienilor, pentru o 
miză care Însemna... cel puțin meda
lia de argint. Pe italieni nu-1" învin
seseră niciodată. Tentativa echipei 
române era impresionantă, aș izlee. 
Ieri dimineață 11 găsesc pe sabreri 
Ia antrenament lntr-o sală imensă’, 
cu 21 de planșe. Clnd își scot măș
tile, fețele lor arniă că după o baie 
de aburi. De pe margine, colegele 
lor de la floretă 11 privesc mirate pe 
acești proaspeți șl nenștoptați candi
dați la mcdâllL Minutele trec ane
voie. In sfirșlt, difuzoarele răsună, 
invlfindu-1 pe concurențl In sala de . ™.
ta parter,’ în fața publicului șl orbi- sportivii noștri să 
trilor. Nu mal puțin do cinei arbi
tri pentru flecare dintre dueluri I La 
aăble, judecata electrică Încă n-a 
păfruns, judecata rămlne strict o- 
meneaxcă șl, deci, foarte subiecti
vă. După flecare Încrucișare de Sa
bla, arbitrii discută Intre -el, ca 
ședință.

„ -2, Nlcolae Constantin renaște, și 
o dată cii ei Întreaga echipă română. 
Bate si Budohazl. 
mîcluc. După '<’ 
prige, românii 
7—B I Dacă

Valerin MUtONESCU

■’^‘ dupA Meciul de-'TIAnd-'’ mai huHă p
■ BAL ROMANIA — KF. A GER- .' : 
"MANIEI, cei doi antrenori î au'

făcut următoarele dedarați! : 
Nlcolae Nedef : „Ca rezultat, 
slot mulțumit. A fost un med 
al nervilor. Echipa română pu
tea să joace și mal bine. For
mația vest-germană nu mal este ... _ _____ ___ ____________
eficace ca altădată, Ltlbklng a tule un nou record al lumii, este 
mai pierdut din personalitatea de-a dreptul excepționala. A-
sa“. Werner Vick: „Echipa ceasta mal ales pentru faptul (ta
noastră a jucat prea nervos. In timpul desfășurării cursei, VI- .
Trebuie ln vUlor si acordăm o reh a fost nevoit să recupereze
importanță mâl mare tacticii". 30—40 m, po caro îl pierduse an

grenat fiind lntr-o busculadă, 
_NOUL_ CAMPION OLIMPIC in urma (tarata a căzut pe pista.

Viren (22 de aiii, 1,70 m., 61 kg.) 
aduce Finlandei cel de-al 6-lea’ 
titlu olimpic cucerit in Istoria 
acestei probe la J.O. Precedentul 
învingător finlandez ln proba 
olimpică de 10 (MO ro a fost Sal- 
minen, ln anul 1933.

DE MAR$ In proba de 30 km, 
vest-germanul Bernd Kannen- 
berg, (30 do ani, 1,76 m Înălțime, 
74 kg greutate) a ocupat locul B, 
îh cadrul campionatelor euro
pene de la Helsinki. In ultimele 
luni, el a făcut progrese Însem
nate, reușind să corecteze și cea

Carol Corbu, în plin efort. El 
a rojimțit insei accidentul su

ferit în preliminarii

s'&Ssai

Col mai bun dintre sabrerii 
Dan Irimiciuc

0/10. nvuixu _  „.v.,
eăluit 3h S6'll,’37/100.

PERFORMANTA finlande
zului LASSE VIREN, învin
gător In dificila probă de 
10 003 m cu un timp care cbnstl-

dificila probă, de

a-» 'Bata imîf

^“Â^^ARATÂ’""DEFiLAREÎ'î 
.J-i-otii.e". nim^ 

cătuita din 03 de vase de școală 
(bricuri șl fregate), a avut loc 
in rada portului KioL Ln aceas
ta paradă,' ur mări ta do peste 
20 Odd do spectatori, au participat 
asemenea ambarcațiuni din 
Franța, Danemarca, R.F. a Ger
maniei, S.UJLJ Columbia, Nor
vegia, Polonia șl alto țfiri.

DOAR 15 ANI are înotfitoarea 
americană Keena lîotlihammer, 
care a clștlgat proba de 89D m 
liber. Tlrtara caHfornlanfl are o 
talie de 1,75 rh șl o greutate da 
66 kg. Ea este antrenată do la 
vlrsta do 7 ani de celebrul pro
fesor Georges Haines.

(Din buletinul de știri ,Ancr- 
pres”)

Rezultate tehnice
a IX-a

Medaliafi olimpici

î TENIS. —’ La Forest Hills a con- 
' tinuat tradiționalul turneu interna
țional de tenis „Open", .«sure reuneș
te pe cel mal buni jucători din 
lume. In proba de dublu; perechea 
Iile N&stnso (Românlal-Manuel O- 
rantes (Spania) a învins cu .8—7. 
7—0, 6—3, G—3, cuplul neo-zeelandez 
Parun-Sîmpson.

ȘAH. — La Reykjavik, în cadrai 
unei recepții la care nu participat 
pesto 1200 de persoane, s-a decer
nat ih mod oficial titlul de cam
pion al lumii la șah marelui maca-» 
Lru internațional Robert Fischer 
(S.U.A.), învingător cu scorul da 
12,5—8,5 puncte In meciul cu mare
le maestru sovietic Boris Spasski 
(U.RS.S.). Cu prilejul tcrtîvitățU. 
Intra ce! doi sportivi a luat loc 
dr. Max Faiwc, președintele federa
ției Internaționale do șah. Marii 
maeștri au fost aplaudați îndelung 
de Invitații ia recepție, intr-o discu
ție cu corespondenții agențiilor in
ternaționale de presă. Robert Fischer 
n spus : „Ambiția mea este să-mi 
păstrez titlul de campion al lumii 
toata viața. Am o simpatie deose
bită fata do Spas&kl Ei este cel mal 
redutabil jucător pe care l-am intll
nlt pitta acum. Nu m-am plins nici
odată de comportarea Iu! Spasski. 
Dacă am avut neplăceri ia Reykja
vik. acestea s-au datorat organlza-

■ tarilor"

ATLETISM. • 200 m plat bărbați : 1. — Valeri Bor
zov (UJLS.S.) 20" ; 2. — Lawrence Black (S.U.A.) 
2O’T9/1M ; 3. — Pietro Mennea (Italia) 20"ffl)/lM. • Să
ritura in înălțime femei. 1. — Ulrlke Meyjarth (R.F. 
a Germanici) 1,92 m ; 2. — Iordanka Blsgoev* (Bid- 
garia) 1,BB m ; 3. — Ilona Gusenbauer (Austrie) 
1,85 in. • 3 G@0 rn obstacole : 1. — KIpchoge Keino 
(Kenya) 8’23"0/lO. nou record olimpic : 2. — Bcnja- 

; 3. — Faplo Kanianen 
,,_______ ,__ ____  ____ ..„ salt: 1. — VlktorSaneev
(U.R.S.S.) 17,35 m ; 2. — Jorg Drehmel (RD. Germa
nă) 17,31 m ; 3. — Nelson Prudenelo (BrazUla) 17,03 m.

NATAT1E : o Ștafetă 4 x 100 m mixt bărbați a 1. — 
S.U.A. (Stamm, Bruce, Spitz, Heldenrclch) SMO'TB/'lGt) 
nou record mondial ; l — RD. Germană 3'52’T2/1CO ; 
3. — Canada S^’WIOT ® 19OT m liber : 1. —
Michael Burton (S.U.A) 15r52”58/10O nou record mon
dial. ; 2. — Graham Windealt (Australia) 15"M”1B/1(X) ; 

' 3 — Douglas Northway (S.U.A.) 16TM)”25/1(IO. o 200 m 
i fluture femei : 1. — Karen Moe (S.U.A.) 2'15"S7/1CT — 

nou record mondial ; 2. — Lynn Colella (S.U.A.) 
2T6”MA00 ; 3. — EUIe Daniel (S.U.A) 2’16"7U100.

. o 200 m spate femeî : 1. — Melissa Belota (S.U.A) 
“T9”19flOO. nou. record mondial ; 2. — Susie Atwood 
(S.U.A.) 2’20''33.TOO ; 3. — Donna Marie Gurr (Canada) 
2*23"22/10i0.

în preliminariile probe! de 21» m fluture a lust 
startul șl Inotătoarca română- Anca Groza. Ea a 
concurat In prima serie, clnslndu-se a treia cu 
2’30,'32/lfl|D (nou record național), timp cu care nu a

ra HANDBAL : Au luat sfirșit Întrecerile celor pa 
““ grupe preliminare. în ultimele patru partide dispu
tata duminică noaptea s-au Înregistrat rezultatele : 
U.ILS.S. — Polonia 17—11, Islanda — Tunisia 27—10, 
Norvegia — Spania 10—17, Japonia — S.U.A. 20—10. 
Primele douâ clasate din fiecare grupă s-au calificat 
pentru seriile semifinale. Iată componența acestora : 
Suedia, U.R.S.S., R.D. Germană, Cehoslovacia (In seria 
A) : România, R.F. a Germaniei, Iugoslavia, Ungaria 
(In acria B).

mln JIpcho (Kenya) 6’24,,6/10 ;
(Finlanda) 0’24'*R,10. o Trlplu-salt: 1. — Vllrtor Sahecv 
(U.ILS.S.) 17,35 m ; 2. — Jorg Drehmel (RD. Germa-

startul șl Înotătoare» română Anca Groza.
iW'SB/llM) (nou record național), timp cu 
obținui calificarea.

SCRIMA, o Turneul Individual feminin de floretă : 
1. — Anionella Ragno-Lonxl (Italia) 4 victorii ; 2. — 
Ildiko Bobls (Ungaria) 3 victorii (Indice 1,214) ; 3. — 
Galina Gorohova (U.R.S.S.) 3 victorii (indice 1.142). 
Acest turneu s-a încheiat duminică spre miezul nop- 
UL • Sabie echipe ; 1. - Italia ; 2. — U.R^N. ; 3. — 
Ungaria.

POLO PE APA : în ultimul meci al competiției, 
echipele U.ILS.S. și Ungariei au terminat la egali
tate : 3—3 (2—1, 1—1. 0—1, 0—0) .................
I, — U.ILSN. ; 2. — Ungaria ; 3.

tRa ATLETISM. In seriile probei de 100 m garduri, ieri 
Valeria Bufanu a clșligat cu siguranță scria sa In 

12’WIO, rezultai întrecut numai de recordmana mon
dială, Annelle Erhardt (R.D. Germană); cronometrată in 
12’”/10. In calificările probei feminine de aruncare a 
greutății, reprezentanta noastră ■ Valentina Cloltan a 
obținut 10,83 m, Îndeplinind baremul impus pentru par
ticiparea la finala probei (10,20 m).

In seriile probei feminine de 1 .TOO m, semLfondlsla 
sovietică Ludmila Bragina șl-a Îmbunătățit propriul 
record mondial, aicrgînd 4’S"5/10 (vechiul record era de 
4'S’WIO).

■g POLO PE APA : Ieri dupâ-amlnzâ s-a încheiat 
turneul pentru locurile 7—12. Echipa României a 

intllnlt In ultimul meci formația Australiei,. pe care a 
Invlns-o cu 8—3. In celelalte două partide, Olanda a 
întrecut cu 7—5 Spania, ior selecționatele Cubei șl 
Bulgariei au terminat la egalitate : 4—4.

Clasamentul final al grupei secunde : L Olanda — 9 
puncta ; 2. România — 7 puncte (plus 5) ; 3. Cuba — 
7 puncte (plus 4) ; 4. Spania — 4 puncte ; 5. Bulgaria — 
2 puncte ; Australia — 1 punct în clasamentul ge
neral final deci, echipa României a ocupat locul opt

■ r

HDOX : Aseară, Callstrat Cuțov (cat ușoară). I 
intllnlt pe Bantow (Thailanda). Fiind accidentat 

în repriza a treia, puglllsiul nostru a fost abandonat

B BASCHET: Au luat sfirșlt întrecerile grupelor pre
liminare. Ultimele douâ partide disputate dumi- 

“Ici seara' s-au încheiat asifcl,:' Cuba Brazilia 
). Clasamentul final ; 64—63, KF. a Germaniei — Senegal 72—82. în semifi-

; 3. — S.U.A. nalele turneului olimpic, U.ILS.S. va Intiinl Cuba, iar
CICLISM : Urmărire pe echipe : 1. 

ILD.G. ; 3. — Anglia.
Tt.F.G. ; 2.

JUDO. • Categoria 63 kg. t 1. — Takao Kawaguchi 
(Japonia) ; 2. — Bakhaavaa Buldaa (R.P. Mongolă) ; 
3. — Yong Ik Kim (R.P.D. Coreeană) șl Jacques 
Monnler (Franța).

nalele turneului olimpic, U.R.S.S. va Intiinl Cuba; Iar 
S.U.A. vn Juca cu Italia. Participarea echipei Italiei lh 
semifinale este Insă condiționată de decizia pe Care 
o va lua F.I.BJL tn ceea ce-privește rezultatul dlnlro 
formațiile Iugoslaviei $1 Porto Rlco. (Este posibil ca 
acest meci să se rejoace, tntruclt unul dintre baschct- 
hallștli poriorlcani este suspectat de a fi folosi* pro
duse dopante Interzise).

■1
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La Invitația ministrului afacerilor _ ....____
externe. Corneliu Mănescu, luni di- ej. minlsUul afacerilor externe.. cu 
mlneală a sosit fa București, intr-o Polnl Bui.iecUi adj^tjal mi

nistrului afacerilor externe. Alexan
dru Tujon. ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Kinshasa, de 
funcționari superiori din M.A.R

Au fost de față Boklngi Embayolo, 
ambasadorul Republicii Zair fa Bucu
rești, și membri ol ambasadei.

vizită oficială, domnul Nguza Karl 
1 Bond, membru al Consiliului Exe
cutiv Național, Însărcinat cu aface
rile externe șl cooperarea al Republi
cii Zair, șl doamna Nguza.

Ministrul zairez este Însoțit de 
consilieri și experji.

La aeroportul Otopeni, oaspetele ■

fost Intlmpl.'iot de Corneliu Mănes-

CONVORBIRI OFICIALE"

Lunt după-omlază, Ia Ministerul 
Afacerilor Externe, au început con
vorbirile oficiale Intre Corneliu 
Mfinescu, ministrul afacerilor externe 
ai Republicii Socialiste România, șl 
Nguza Karl 1 Bond, membru ol Con
siliului Executiv Național, Însărcinări 
cu^afaccrilc externe și cooperarea al 
Republicii Zair.

La convorbiri participă din partea 
română Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ale
xandru Tujon, ambasadorul României 
In Republica Zair, Emillan Mandur, 
director In Ministerul Afacerilor Ex
terne, Petru Cormos, director In Mi
nisterul Comerțului Exterior.

Din partea zaireză iau parte Bo- 
klngl Embeyolo, ambasadorul Repu
blicii Zair la București, Mokolo Wa 
Mpombo, consilier 1a Președinția Re-

publlcll, Mukuna Kmbongo, consilier 
de cabinet la Departamentul Națio
nal al Afacerilor Externe, Kalenga 
Wa Belabala, director adjunct la De
partamentul Național al Afacerilor 
Externe.

In cadrai convorbirilor a avut loc 
Un schimb de păreri cu privire la 
urjele probleme internaționale actuale 
core Interesează ambele părți, la sta
diul actual al relațiilor bilaterale ro- 
rnăno-zalreze și. In legătură eu per
spectivele dezvoltării In continuare n 
relațiilor prietenești dintre cele două 
popoare, la amplificarea colaborării 
multilaterale reciproc avantajoase in 
diferite domenlL

Convorbirile, care vor continua In 
cursul zilei de marți, s-au desfășurat 
lnlr-o atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)
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DEPUNEREA UNEI 
COROANE DE FLORI

La scurta vreme după sosire, mi
nistrul Nguza Karl i Bond a depus 
o coroană de flori Ta Monumentul 
eroilor luptei 'pentru libertatea po
porului șl a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte Bo
binai Embeyolo, ambasadorul Repu
blicii Zair ta București, șl persoanele 
oficiale cnre-1 Însoțesc pe oaspete.

Au fost do față Alexandru Tujon, 
ambasadorul României’ in Republica 
Zair, Dumitru N'ecșdiu, vicepreședin
te al Consiliului popular municipal 
București, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, gene
rali șl ofițeri superiori.

După solemnitate, oaspeții nu vi
zitat rotonda monumentului.

VIZITĂ LA M.A.E.
La 4 septembrie, Nguza Karl 1 

Bond, membru al Consiliului Execu
tiv Național, însărcinat cu afacerile 
externe și cooperarea al Republicii 
Zair, Însoțit de Boklngl Embeyolo, 
ambasadorul Republicii Zair la Bucu
rești, a făcut o vizită protocolară mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialisto România, Corneliu 
Mănescu.

Au participat Petru Burlacu, ad-

ne, Alexandru Tujon, ambasadorul

A

r

’ junei al ministrului afacerilor exter-

Româniel in Republica Zair.
Convorbirea care n avut ioc cu a- 

eeastă ocazia s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

oferit de ministrul
8 •• _ ■ ...j ; ; 5 j ,;f . ’ ’ ’

afacerilor externe, Corneliu Mănescu
Dineu
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, .adresez Exce
lenței Voastre felicitări cordiale; ctt șl urări sincere de fericire ș! prospe
ritate continuă poporalul român prieten.

Regentul Greciei,
GEORGES PAPADOPOULOS

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a oferit luni un dineu in 
saloanele hotelului Athănăe Palace, In 
onoarea domnului Nguza Karl 1 Bond, 
membru al Consiliului Executiv Na
țional, însărcinat cu afacerile exter
ne șl cooperarea al Republicii Zair, 
și n soțleî sale, doamna Nguza.

Au participa t Ml ha 11 Floreșcu , 
Mircea Malița, Teodor Vaslllu, mi
niștri, Vaslle Rfiuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior. Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Alexandru Tujon, 
ambasadorul României In Republica 
Zair.

Au luat parte persoanele oficiale 
care II Însoțesc pe ministrul zalreZ.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat Intr-o atmosferă caldă, priete
nească, cel doi miniștri au rostit 
toasturi. 1

In toastul rostit la dineu, ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă- 
neSCU ®®PrJnaat. sa^sfecțla 
deosebită de a saluta, In numele gd-* 
vernulul român, pe domnul Nguza 
Karl 1 Bond, membru al Consiliului 
Executiv Național, Însărcinat cu afa
cerile externe și cooperarea al Repu
blicii Zair, și pe doamna Nguza.

Vizita dumneavoastră, a spus In 
continuare vorbitorul, ne bucură cu 
ntlt mai mult cu cit contactele șl 
schimbul de vizite Intre feciorii res
ponsabili români șl din Zair au con
stituit Întotdeauna ocazii propice 
pentru o mal' buni cunoaștere șl ou 
favorizat apropierea dintre popoarele 
noastre, dezvoltarea relațiilor Intre 
țările noastre. In această privință, 
trebuie relevate îndeosebi vizita re
centă a președintelui Consiliului de 
Stat, Nlcolae Ccbușcscu. In Republica 
Zair, ca șl vizita efectuată dc pre
ședintele Mobutu Șese Seko, acum 
doi ani, In România. Discuțiile care 
au avut loc cu aceste ocazii au pus 
bazele trainice ale unei cooperări 
reciproc avantajoase, care capătă 
amploare ți se diversifică continuu 
In avantajul prieteniei șl Înțelegerii 
care constituie trăsătura fundamen
tală a raporturilor noastre.

Ministrul afacerilor externe a amin
tit, In acest sens, negocierile In rara, 
vlzlnd realizarea unor importanțe 
obiective de cooperate economică in 
domeniul minelor, agriculturii, ex
ploatării șl industrializării lemnului, 
exprimlndu-șl convingerea bă ele vor 
fi duse la bun silrșlL De asemenea, 
a menționat dezvoltarea relațiilor in 
domeniul Invâțămlnlulul, a schimbu
rilor culturale șl tehnico-ștllnțltice.

Vizita ps care o efectuați In pre
zent, "discuțiile pe care le-am abor
dat astăzi, a subliniat apoi ministrul 
român, oferă poslbllltălea să preci
zăm relațiile bilaterale, să explorăm 
In comun căile pe cârc acțMitxi pol fi 
dezvoltate la țoale domeniile șl să 
traducem astfel In fapt ceea ce ,n fcv.t 
stabilit cu ocazia lnUlnirilor la nivel 
Înalt românc-zalreze, să realizăm un 
schimb de vederi asupra marilor pro
bleme Internaționale actuale."

România plfișoază Iti eenlrisf politi
cii sale externe lărgirea retațUlar cu 
toate țările socialiste șl dezvoltarea 
raporturilor sale cai toate țările lumii 
Indiferent de statomul lor politic, 
economic șt sortat Relațiile sale In
ternaționale se bazează pe respecta
rea principiilor Independenței șl su
veranității naționale, egalității IU 
drepturi, neamestecului In treburile 
altor state șl avantajului reciproc, 
singurele In măsură al astauro pacea 
Și Înțelegerea Intre națlunL

Conștientă de caracterul Indivizibil 
al păcii, a Spus Vorbitorul, România 
so pronunță constant pentru lichida
rea confllcielM șl focarelor dc ten
siune din lume, rezolvarea pașnică a 
tuturor problemelor litigioase, exclu
derea întrebuințării forței șl ameninț 
țării cu forța si a oricărei presiuni 
in raporturile dintre state, pentru 
dreptul sacrii al fiecărui poțtor de 
a-și holări singur soarta, fără nici un 
amestec din afară.

Românln militează eu consecvență 
pentru normalizarea raporturilor in
tre statele continentului european, 
pentru ameliorarea climatului, politic 
șl stabilirea Securității In _ Europa, 
în acest scop, ne pronunțăm șl ac
ționăm in direcția convocării cit mal 
curlnd posibil a conferinței pentru 
securitate și cooperare In EuropA.

Convinsă că In epoca In care trăim 
tonte statele lumii, fie ele mari, 
mijlocii sau mici, pot șl trebuie să 
contribuie activ la rezolvarea mari
lor probleme care se ridică In fața 
omenirii, România se pronunță pen
tru dezarmarea generală și. in pri
mul rind, pentru dezarmarea nuclea
ră, pentru interzicerea armelor ato
mice și distrugerea stocurilor acu-

■m

! . it • n. ‘*j | f ’t-,
principiile motrice pe care se spri
jină politica dv. externă, politică ln- 
terhelată po respectarea indepen

denței șl suveranității fiecărui stat, 
a dreptului popoarelor de a-și ho
tărî destinul potrivit propriei lor 
voințe, pe neamestecul in afacerile 
interne și avantajul reciproc. Aces
tea slnt principii caro trebuie b& 
conducă statele ln relațiile lor reci
proce.

Republica Zair —a spus vorbito
rul — tirmărește cu un mare interes 
eforturile pe caro le desfășoară Re
publica Socialistă România pentru 

-idealurile de paco conținute ln Carta 
O.N.U.

Conferința de securitate europeana 
____s„:_ : _ ■ _ - ’T 

scrlc ln aceeași optică! Ea va des
chide o perspectivă pozitivă ln rela
țiile dintre state mal ales ln dome
niul relațiilor economice, comerciale, 
tehnico șl culturale.

Zairul, țară situată In frontul lup
telor de elllKTnrc din Africa, a spus 
In '-■icontlmiare Ngi;ra .Kar!r-l..Bond, 
aduce < și ?y 6 * educe f ftră rezervă con-’’ 
curail său popoarelor cairo.» ■ luptă 
pentru eliberarea lor națională, pen
tru afirmarea personalității lor și 
pentru recunoașterea drepturilor lor 
sacre și inalienabile la o existență 
suverană. 1

în momentul elnd conducătorul 
nostru suprem, generalul dc, corp dc 
armată Mobutu Șese Seko, propovă- 
duleștc politica numită de recurgere 
la autenticitate, este de neeoncepul 
că pe acest p&mlnt al oamehliof n2ț! 
oameni nu pot să fie, să devtaă, să 
râmină ci InșlșL Este inadmisibil ca 
acestor oameni să poală să le tic ne
gat dreptul de a fi autentic ei InșlșL 

îmi este detrseblt do plăcut — a 
spus vorbitorul — ba m& aflu In 
mijlocul unul popor autentic el În
suși, caro respecta dreptul altor po
poare șl care nu cere declt un lucru : 
să trăiască in paco șl să coopereze în 
condițiile strictei respectări a iden
tității naționale.

La noi, ln Zair, constatăm cu o le
gitimă satisfacție dă relațiile noastre 
dc cooperare bo dezvoltă armonios. 
Diferitele vizite ale unor eminente 
dtorirbnalltăți române șl zateeza ln Re- 
Cubilca Socialistă România șl Repur 

Hca Zair au constituit ideale prite 
juri re he-au permis și ne vor per- 

1 mite să traducem ln fapte diferitele 
acorduri de cooperare pe care le-am

Strălucita vizită efectuată fa 
Kinshasa do Excelența Sa, președin
tele Nlcolae Ceaușescu no-a lăsat o 
impresie de neșters șl ne-a permis 
astfel să arătăm ln fața lumii câ po
litica noastră de cooperare respinge 
orică exclusivism.

Exprlmindu-șl dorința ea vizita 
sa In Republica Socialistă România 
să poată contribui fa Întărirea șl dez
voltarea relațiilor de cooperare, spre 
binele celor două popoare ale noas
tre, Nguza Karl i Bond a toastai In

mulate șl sprijină orice măsură me
nită să realizeze aceste obiective.

Abordlnd problema relațiilor Româ
niei cu țările .Afrldl, Corneliu .Mă
nescu n spus : Acordăm un mare In
teres dezvoltări! multilaterale a ’ re
lațiilor noastre cu țările africane care 
și-au cucerit independenta și spriji
nim eforturile acestor state de a-șl 
asigura dezvoltarea economică și so
cială independentă. MlUtlhd pentru 
aplicarea fără intlrzJere a prevederi
lor Declarației asupra acordării in
dependenței țărilor și popoarelor co
loniale, țara mea este pe deplin so
lidară cu lupta dusă de popoarele 
din Angola. Mozamblc, Guincea-Bls- 
sau și din alto teritorii africane pen- p^c^oo’dorim’7^ mult se ln.
tru eliberarea de sub dominația co- 1 - - • ■■ -■
lonlaiă șl acordă toi sprijinul său 
material și moral mișcărilor de ellbe-, 
rare națională. Republica Socialistă 
România condamnă cu vigoare poli
tica de discriminare rasială și de 
apartheid dusă de către regimurile 
rasiste* minoritare din Republica^ 
Sud-Africană și Rhodesia. \

Năzuințele’ comune do dezvoltare 
economică și socială, către o viată 
mol bună, care unesc popoarele a-

■ frîcane șl poixjrul român gl-au găsit 
expresia concretă In excelentele re
lații pplltlco-dlnldmatlce șl fn coope
rarea economică, reciproc avantajoa
să, stabilite .Intre țnrâ ‘noastră șl o 
Întreagă serie de țări africane.

România cunoaște șl urmărește cu 
simpatie eforturile făcute șl realiză
rile obținute de Republica Zair pe 
drumul progresului economic șl so
cial, de afirmare a personalității sale 
ln ansamblul națiunilor, de consoli
dare a Independenței Sale naționale.

Slnt convină, a spus ministrul afa
cerilor externe, că vizita Excelenței 
Voastre ln Rcppbllcn Socialistă 
România va contribui Ia dezvoltarea 
continuă a relațiilor prietenești ro- 
mâno-zalrczc. In avantajul celor 
două țâri șl ®1 nobilei cauze ă păcii șl 
Înțelegerii internaționale.

jn încheiere." vorbitorul a toastat 
In onoarea președintelui Republicii 
Zair, Mobutu Sesc Seko. !h.sănăta
tea tnlnlstrulul șl a doamnei Nguza, 
ln sănătatea celorlalți oaspeți, pen
tru prietenia Intre România șl Zair, 
pentru paco In lume.

în cuvlnlul său, țjguxa Karl 
I @OHd a toprlntai marea bucu
rie de â păși pentru prima dată ps 
pămintul ospitalier al RepuhilcLI So
cialisto Romănla șl a adresat guver
nului român mulțumirile cțle mal 
călduroase pentru prilejul oferit de 
a vizita această țâră prietenă.

Soția mea, eu șl delegația mea —
■ spus vorbitorul — sintem impro- 
alonați de spontaneitatea primirii ce 
nc-a fost rezervată. Aceasta cordia
litate șl această spontaneitate sin! o 
manifestare a gradului de prietenie 
co leagă cele două țări ode noastre.

VLzila mea în România nu este 
pur ri simplu o vizită de reciproci
tate. eț ea răspunde sentimentelor 
profunde de Înălță stimă pe rare le 
nutrim pentru poporul 51 guvernul 
Republicii Socialiste România. Ea 
constituie, ln afară de aceasta’, o 
mărturie â adeziunii noastre totale la

în Sala Palatului Republicii din riale In știință, tehnică. Industrie, fa
cilitează schimburile de informații, . 
duce la o mal bună cunoaștere a 
preocupărilor celor care sini anco- 

,______ .... r, rnțriln activitatea de valorificare in
fâșoară sub Înaltul patronaj al pre- folosul omului, al progresului gene- 
ședintelul Consiliului de Stat al Re- ral, a avuțiilor subsolului,
publlcll Socialiste România, tovarășul - - ...... .. . .
Nicolae Ceaușescu.

Circa 2 (MO de personalilățl șlllnțl- 
fiee proeminente, cercetători, prolcc- 
tanți, specialiști din 47 de țări, vor 
dezbate, timp de șase zile, numeroase 
referate pe teme privind organizarea 
șl conducerea activității în Industria 
minieră, probleme de o deosebită ac
tualitate in acest sector de activitate, 

lucrări Iau parte, de asemenea, 
reprezentanți al C.A.E.R., Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa și 
ni Uniunii Internaționale a Sindicate
lor Miniera.

Ln ședința festivă dc deschidere nu 
fost prezenți tovarășii Iile Verde,, 
prlm-vlceprcședlnte al Consiliului de 
Miniștri, Bujor Almășan. Nlcolae 
Agachl, Octavian Grozit, Mircea Ma
lița, Dan Marțian, miniștri, loan 
Ursu, președintele Consiliului Nnțlo- 
nal pentru Știință șl Tehnologie, Mi
ron Nlcolescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, Oliviu 
Rusii, președintele Consiliului națio
nal al inginerilor și tehnicienilor,- 
membri al conducerii altor Instituții 
centrala.

Lucrările congresului nu fost des- 
chtse de Bujor Almășan, ministrul 
minelor, pelrolulul șl geologiei, pre
ședintele Comitetului național dc or
ganizare a reuniunii După ce a adre
sat un călduros salut celor 12fifl do 
oaspeți de peste hotare, tuturor par- 
tldpanțllor, vorbi tonii a subliniat 
importanța pe care o acordă statul 
nostru Industriei extractive, cerce
tării geologice, deschiderii de noi 
mine, dotării șl reuUlărll cu utilaje 
moderne a acestui puternic sector c- 
conomlc. Referindu-se la tematica 
Intllnlrii, vorbitorul a arătat că ea 
prezintă un larg interes pentru toți 
cel care Ișl desfășoară activitatea in 
domeniul mineritului, in vederea 
asigurării unei di mai ridicate efl- 
dențe economice. Pentru minerii din 
țara noastră, congresul constitute un 
prețios prilej de Informare și schimb 
de păreri cu opedollștli de peste ho
tare, asupra celor mal recente reali
zări obținute pe plan mondial, un
stimulent pentru noi I " 
perfecționarea activității proprii.

Luind cuvlnlul, ln numele tuturor 
partldpnnțllor, președintele Comite
tului Internațional de organizare a 
congreselor mondiale miniere, Bole- 
slaw KruplmkL, a mulțumit președin
telui Consiliului de Stat nl României, 
Nlcolae Cenușescu, pentru cinstea 
deosebită făcută do a acorda înaltul 
său patronaj Intllnlrii mondiale 
specialiștilor In minerit

Scopul principal al reuniunii, 
menționat vorbitorul, II codsUtule 
mărirea șl valorificarea noilor ti 
.nlti șl nciilzlțll tehnologice.',ln .cor

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

tele

efectuată la

onoarea președintelui Consiliului de 
Stat ol Republicii Socialiste Roma
nia, Nfaolăe Cehușereu, ln sănătatea 
ministrului afacerilor externe. Cor- 
neîlu Mfinescu. fi a soției sale, pen-

(Agerpres)

Capitală au ineeput, Iun! dimineața, 
lucrările celui de-al VII-lea Congres 
International minier, reuniune știin
țifică de mare prestigiu, care se des
fășoară sub înaltul patronaj al pre
ședintelui Consiliului de Sta’ 
publ!<’ ' ’ W ~ .
Nicolae Ceauțcscu. După aceea, tovarășul Iile Verdeț 

a dat citire mesajului adresat de 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nlcolae Ceaușescu, parilclpan- 
țllor la cel de-al VlMea Congres In
ternațional minier.

întreaga asistență a primit mesajul 
cu- un deosebit interes șl cu vil a- 
plauze. în numele congresLștllor, 
:prof. dr. Boleslaw Kruplnskl n mul
țumit pentru cuvintele adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezen
tanților minerilor din intrengn lume, 
pentru caldele urări de succes.

Congresul a fost salutat apoi de 
Martin Borecfcl, adjunct al ministru
lui minelor șl energeticii din R.P. 
Polonă, V. Kaderavek, adjunct al 
ministrului combustibilului șl ener
geticii din R.S. * Cehoslovacă, prof. 
G. B. FettweLs1 (Austria), ■ IL F. 
Collins (Murea Britanic), ‘vicepreșe
dinte al Comitetului de organizare a 
Congreselor internaționale miniere, 
V. D. Nikitin, adjunct nl ministrului 
Industriei cărbunelui din U.TLS.S., 
Pedro Figar Alvarez (Spania), re
prezentanți ni țărilor care au găz
duit precedentele congrese Interna
ționale miniere șl Briceno Arata, 
președintele Institutului de ingi
neri de mine din Lima — Peru, unde 
urmează să aibă loc viitoarea reu
niune.

Lucrările congresului vor continua 
In sase secții dc specialitate, cârc vor 
dezbate probleme privind : producția 
minieră mondială și perspectivele ei 
de dezvoltare, structura organizării 
Industriei miniere, mijloacele de con
ducere, rentabilitatea industriei mi
niere’șl metodele pentru determina
rea ei, calificarea cadrelor și siste
mele de remunerare și influența mi
neritului asupra mediului înconjură
tor. . • >

Lucrările congresului continuă.
★

Cu prilejul celui de-al VII-lea 
Congres internațional minier, Comi
tetul național de organizare a acestei
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

BUCUREȘTI

Vă exprimăm cete mai sincere mulțumiri pentru felicitarea deosebit 
de prietenească adresa® nouă șl poporului nostru cu prilejul aniversării 
independenței noastre.

ț Ne face deosebită plăcere să vă transmitem cele mal cordiale urări 
de sănătate șl fericire pentru Excelența .Voastră șl prosperitate pentru 
poporul romăn, alături de" speranțele noastre cele mai sincere pentru re-ț 
zultate fructuoase in cooperarea dintre țările noastre.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emir al statului Qatar

_______

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

BUCUREȘTI ■ 

ln numele poporului și guvernului Uruguayan, vă mulțumesc pentru 
felicitările cordiale primite cu ocazia sărbătorit noastre naționale.

Vă reînnoiesc asigurarea înaltei mele considerații.

JUAN MARIA BORDABERRY
Președintele Republicii Orientale 

a Uruffuayului

.... ' -• ' t' ;,'.'rvK*'C'. ’ «T;‘- 4 T

mrfiîhării

______ ______ reuniuni științifice a deschis o expo- 
Infăptuirl in xițio avlnd ca subiect „Istoricul ml- 

nerituiul din România din , epoca 
daco-romanâ și pină azla, o expoziție 
a „Cărții miniere" țl alta filatelică cu 
tema „Mineritur.

De asemenea, pentru specialiști! de 
peste hotare ®e vor OTgtinlza mal 
multe excursii documentare, precum 
și vizite in unele stațiuni turistice.

*
în onoarea psurtldpunților Ia cel 

de-al VII-lea Congres Internațional 
minier, ’ansamblul ui-tis tic „Rapsodia 
română" a prezentat un spectacol 
‘ “ asemenea, Comitetul

! a reuniunii șl 
____ , Petrbtalttl - șl ” 

au oferit un cocteil.;

(Agerpres)

a

a 
tir-

mărirea șl valorificarea noilor . tp.h- , foldorlc. De asemeni 
.nlti șl ,aditzif.il tehnologice.',ln ,cond,u- j, național de organizare 
cerea șl,organizarea „ inlraprindcpllor s Ministerul Minelor, ' 
de ' mineriți a ■industrial mințare. febeologlei

Flecare congres nou aduce cu 
sine Întărirea legăturilor internațlo-

!'

i

Consfătuirea conducătorilor Oficiilor de invenții 
din țările membre ale C.A.LR.

Principala problematică abordată 
1 se referă lâ adlnelrea șl perfecțlona- 
' rea colaborării și ia dezvoltarea re

lațiilor In domeniul protecției pro- 
p-letățll Industriale Intre țările mem
bre’ ale C.A.E.R.

Lucrările consfătuirii, conduse de 
șeful delegației române, ing. Lucian 
Marinele, directorul Oficiului de stat 
pentru Invenții șl mărci, continuă 
pină la 0 septembrie.

(Agerpres)

i

1

La Mamaia nu început luni dimi
neață lucrările consfătuirii conducă
torilor Oficiilor do Invenții din țările 

. mambite nle C.A.E.R. Participă de
legații de specialiști din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, Cuba, R. D. 
Germană, IL P. Mongolă, R. P. Polo
nă, Republica Socialistă România, 
R. P. Ungară șl U.R.S.S. Iau parte, 

■ de asemenea. In calitate do observa
tori, reprezentanți nl Oficiului de in
venții din R.S.F. Iugoslavia.

- ‘.’4;h • f.".'. r

• de asemenea. In calitate da obsorva-

i

Cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a întemeierii 
Republicii Populare Democrate Coreene 

DE GALĂ
La spectacol au participat Dumitra 

Ghlșe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste. 
Ol-’.bv Llvezeanu, vicepreședinte al 
I.R.ILC.S., reprezentanți ai unor in- 

•stltuțll centrale, personalități ale vie
ții cultural-șllințllice, un numeros 
public.

’ Au fost prezențl, de asemenea, LI 
;llo Zăng, Însărcinatul cu afaceri a, L 
al R.P..D. Coreene la București, șl 
membri al corpului diplomatic. ■

(Agerpres)

SPECTACOL
Tai rd seara, la cinematograful „Ca- 

luspfeîite Consiliului Culturii șl Edu- 
ațlei Socialiste șl centralei „Româ- 

rJi../", 1,—-2 ~1
prodticțiă’ cinematografică coreeană 
„Fata caro vinde flori", organizat cu 
prilejul celei de-a XXTV-a aniversări 
n Întemeierii Republicii Populare De
mocrate Coreene."

Filmul, distins cu medulla juriului 
Festivalului de la Karlovy Vary

pito!" din Capitală, a avut loc, sub gp iCT Ail Al I l n. /"’rt*-» «ri 1 S" srl '.•.'•Rrf'îî
CâU— _________ -
iiln-Fâm“, un spectacol, de gală cu 

‘^Fata caro vinde flori", organizat cu 

a inTâmeferii Republldi Populare De
mocrato Coretr.e.

Filmul, dlstlna cu medalia Juriului 

oâdHa'ÎOn^ «ste consacrat luptei ar
mate duse de poporul coreean Împo
triva ocupație! japoneze ln anul IBM.

unor înalte distincții
La Consiliul de Stal al Republicii 

Socialiste România a avut Ioc,., luni 
ta amiază, solemnitatea luminării or
dinului „Meritul științific" clasa I 
geologului Dumitru Ștefănescu. pen
tru indelungata și rodnică activitate 
in domeniul geologiei, cu prilejul 
împlinirii viralei de 09 de ani ; or
dinului „23 August" clara I profeso
rului universitar dr. docent Tralan 
îonașcu, pentru îndelungata șl rodni
că activitate științifică, didactică șl 
obștească, cu prilejul Împlinirii vlr- 
stot de 75 de ani; „Ordinului Muncii" 
clasa I Inginerului Radu Manlcatlde, 
de la Institutul de mecanica fluide
lor șl construcții nerospațlalo din 
București, pentru Îndelungata activi
tate șl merite deosebite In domeniul 
construcțiilor aeronautice, cu prilejul 
împlinirii viratei dc 60 de anL

înaltele distincții au fost Inmlnata 
de tovarășul Emil Bodmraș, vice
președinta al Consiliului do Stat.

La solemnitate au fdst do față to
varășii Ștefan Voltec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Constantin 
Stătescu, secretar ni Consiliului de 
Stat, Bujor Almâșan, ministrul mi- 

.■ " /' ■■-

nefor, pelrolulul șl geologiei, acad. 
Elie Corafoli, președintele Institutului 
do mecanica fluidelor șt construcții 
atrospațlalo din București, Virgil Ia- 
novici, prim-adjimet ni ministrului 
minelor, 'petrolului și geologiei, Mi
hai Martlnescu, adjunct al ministru
lui industrial construcțiilor do ma- 
șlnL

După luminarea distincțiilor. In nu
mele Consiliului de Stat, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușcscu personal, to
varășul Emil Itotlnaraș a felicitat ", 
călduros pe valoroșii oameni de știin
ță, urindu-le multă sănătate șl suc
cese in continuarea prestigioasei lor 
activități creatoare.

Exprimlnd mulțumiri pentru Înal
tele distincții acordate, geologul Du
mitru Ștefănescu, prof. unlv. dr. do
cent Tralan lonașcu șl ing. Radu Mă- 
nlcatide au asigurat conducerea de 
jtartld și dc stat că, alături de cei
lalți oameni de știință din țara noas- 
Jră, vor depune toate eforturile pen
tru a continua cu succes activitatea 
lor științifică pusă ln slujba întregu
lui nostru popor. ■

(Agerpres)
J.

< ■- J
Cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a proclamării 

Republicii Democrate Wetnăm “

ADUNARE FESTIVA LA CLUBUL

FABRICil DE CSMENT DIN BICAZ
. ■■■ M ■

■ '■ r

Intre parUdele, guvernele și po
poarele român șl vietnamez, a spus 
vorbitorul In încheiere, s-au stabilit 
și se dezvoltă relații de strinsă prie
tenie ți colaborare multilaterala, e- 
voluțîa acestor relații cunoșcind b 
nouă etapă importantă cu prilejul 
vizitei delegației române, condusă 
de tovwfișul Nlcolae Ceaușescu, in 
1LD. Vietnam.

A luat apoi cuvlnlul Nguyen Dang 
Honh, care a făcut a amplă prezen
tare a drumului parcurs de poporul 
vietnamez ln lupta pentru indepen
dență și suveranitate națională, sub
liniind faptul că ln aceasta luptă c- 
rolcă Republica Democrată Vietnam 
a fost șl este ajutată și sprijinită de 
țările socialiste, de toate națiunile 
iubitoare de pace șl dreptate. Vorbi
torul a mulțumit Partidului Comu
nist Român, , guvernului șl. poporului 
român, pentru ajutorul material șl 
moral acordat poporului vietnamez 
de-a lungul Întregii sate lupte pentru 
Infringerea agresiunii imperialiste, 
urlndu-i noi șl importante succese 
în edificarea României socialiste.

în încheiere, particlpanțll au vizio
nat un film documentar realizat de 
:studiourile vietnameze.

*

Cu prilejul celei de-a XXVII-a a- 
nlversări a proclamării Republicii 
Democrate Vietnam, luni, ta clubul: 
Fabricii de ciment clin Bîcaz — u- 
nltate înfrățită eu cea din Haifong 
— o avut loc o adunare festivă 1a 
caro au participat muncitori șl sala- 
rlațl ai întreprinderii, oameni al 
muncii din oraș șl din localitățile în
vecinate, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat. Au fost 
prezențl Nguyen Dang Hanh, amba
sadorul R.D. Vietnam, și Lam Van 
Luu, ambasadorul Republicii Viet
namului de. Sud ta București, mem
bri ai celor două ambasade.

Despre semnificația evenimentu
lui a vorbit Ing. Vaslle Manotache, 
directorul Fabricii de ciment din 
Blcnz. Vorbitorul a evidențiat reali
zările obținute de oamenii muncii 
din iR-D. Vietnam In opera de re
construcție, lupta; dreaptă a poporu
lui prieten pentru infrlngerea agre
siunii străine. Poporul român lș! re
afirmă solidaritatea cu bravul popor 
vietnamez, hotărițea de a-1 acorda 
șl In viitor întregul ajutor pină ta 
victoria finală. Așa cum a arătat to
varășul NIcotae Ceaușescu 1a Con
ferința Națională a partidului,- 
România se pronunță pentru Înceta
rea de îndată a războiului dus de 
S.U.A. In Vietnam, pentru retrage- 
•rea totală a trupelor agresoare, in- 
cotarea bombardamentelor șl celor
lalte acțiuni militare, astfel ca po
porul vietnamez să-șl soluționeze 
problemele fără nici un amestec 
din afară.

ferința j ■ j

I
Ambasadorii Nguyen Dang Hanh 

și Utn Van Luu nu avut o convor
bire prietenească cu Ștefan Boboș, 
prlm-secrctnr al Comitetului jude
țean Neamț al P.C.R., preșcdlntclo 
consiliului popular județean.

(Agerpres)
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primele zece

Iu.

„ROMÂNIA-FILM'' PREZINTĂ

Satul meu, patria mea pnocnAiiui. i

8,'M Deschiderea omisiunii. Telex. 
P.C3 O floare din Bihor. Clnteca 

populare interpretau! de i'lo
rii;.’. Duma.

IjO Film serial : „Salut Germain'". 
Falsul maior.

fa,TO Cura da limba engleză. JLec- 
• țta a H-a. Prezintă prof. dr. 

Dumitru Chlțoran.
10,35 JOcurile Olimpic® do vară — 

lila. Rezumatul filmat al zi
lei anterioare — scrimă, na
iade, box.' înregistrare de la 
MUnchen.

li.to Telejurnal
13,M Deschiderea 

dupfi-amlazâ. 
pico ea var«

Producție a studiourilor din Hanoi. Regia : Bui Dinh Hac. Cu: Lam Toi, The Anh, Ho 
Truong, Minh Duc, Truc Quynh

emlsler.lt de 
Jocurile Ollm- 

___  __ .. — 1971. Călărie 
— Marele premiu de dresaj 
pe echipe șl box — lumi 3. 
Transmisiuni de la MUnchen. 
Căminul.
Un buchet de ctatece olte
nești eu Ionela Prodan.
Dezhalerl — Confruntări. Di
viziunea Internațională a 
muncii țl dezvoltarea eeono- 
mlco-soclalft a națiunilor. 
Avanpremieră.
1071. do seri : .Xolek si Do

1#,Î4 Telejurnal o Marea Întrecere 
socialista Ia zi.

r.3,OT „Carie frumoasă, cinste cui 
ie-a scria!..”. Versuri de Tu
dor Arghezl șl Lucian Dlaga.

K.15 Seară do teatru : „Mlndnoaul” 
de Carlo Goldoni. In româ
nește de George Iveșcu șl 
Poilxenla Cnrambl. Inlerpre- 
(eazâ un colectiv ol Teatru
lui „Lucia Slurdza Dulandra”. 
In distribuție : Dumitru Ono- 
fr'el, Mariana Mlhuț1, CâlfdLna 
Pindlfo. Valy Voiculesru-Pe- 
plno, Petre Gheorghiu, Ion
Caramltru. Florian Ptllș,
Mircea Dlaconu, Mlhal Mc- 
reutâ, Ștefan Velnlcluc, Bea
trice Blega, Jean [ledev. Sce
nografia : Sanda Mușatescu. 
Regia artlsilcă : Sanda Mânu.

n,S5 Teieglob : V.RJ5.S. — Uzbe
kistan.

S2.S5 „H de ore”.
M,<5 Jocurile Olimpice de vară — 

187S. Haltere — categoria su- 
pergrea ; Box — turul 3. 
Transmisiuni directe 
MQnchen.

PBOGRAMUL II

îil.to Telednemeteea pentru 
„Prințesa trista” — o 
pe a studiourilor cehoslovace.

lt,P Viața economică o Capitalei.
S1,K) Unor! Interprețl : e Violon

celistul Mlrel tencovltd o So-. 
prana Slellan Calos.

13,25 Telex tebnlco-șUInUȘc.
K.S Dicționar muzlcnl-dlstrncilv

In primele zece zile 
ale fiecărei luni 

obligațiunile C.E.C. 
cu cîștlgurl se vînd 

ia valoarea 
lor nominală

Cosa do Economii țl Consem- 
r.nțluiil face cunoscut celor In
teresați că unitățile sale din 

■ întreaga țară, precum și unită
țile poștale vind obligațiuni 
C.E.C. cu dștlgiirl, la valoarea 
lor nominală, In primele zece 
zile ale fiecărei luni.

în afara altor avantaje, depu
nătorilor care economisesc pa o- 
bllgnțiuni C.E.C. Ii se acordă 
lunar, prin trageri la sorți, nu
meroase clștlguri in bani cu 
valori de .100 GOT de lei. 73 000 
de Iei, 50 0» de lei, SCW de 
lei ș.a.

De la Începutul anului șl pină 
In prezent, ta depunerile pa o- 
bllgnțlunl, Cosa de Economii șl 
Consemnnțlunl a acordat 28 836 
de elșllguri a căror valoare re
prezintă 27 771 200 Iei.

aditzif.il
emlsler.lt
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VIETNAMUL DE SUD

s. iii
PENTRU A CONTRACARA MANEVRELE REACȚIUNR

a.e
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Atac al forțelor patriotice 
împotriva bazei „Camp Eagle"

VIETNAMUL DE SUD 4 (Agerpres). — Formațiuni de lupta ale 
forțelor de eliberare din Vietnamul de sud au atacai, duminică, cea 
mal mare bază militară ajnericano-saigoncză din zona frontului 
septentrional, „Camp Eagle", situată la 6 km sud-vesl de Hue, pro
rocind Inamicului pierderi în forță vie șl tehnică de luptă.

7=
M km nord de Saigon, pe șoseaua 
nr. 13.

Pe do alta parte, garnizoana sal- 
goneză a evacuat luni baza Le 
Minh, situată Ia 35 km vest de 
Plelku, în regiunea Platourilor înal
te, a anunțat un purtător de cuvlnt 
ol turnatei salgoneze. Foițele natrlo- 
iice au mai bombardat baza Piel Me 
și trupele salgoneze încartiruite în 
satul Tbanh An.

Comandamentul american n recu
noscut cil „tarei din elicopterele sole 
s-au prăbușit luni In zona Plulburl- 
lor înalte.

i’fft

Un mare număr de vehicule blin
date au fost ’ distruse ori incendiate 
— relatează agenția United Press 
Inte-naUonnL Artileria forțelor pa
triotice continuă să țină sub tlnil său 
gațllle trupelor regimului de la 

gon din zona Que Song. Patrioțil 
mențin controlul asupra bazei de 

artUerie „Roîis". din această zorta, 
dejucind încercările trupelor snlgo- 
neze de a redoblridț această poziție.

Forțele de’.e.llbcitare au desfășurat 
de asemenea, operațiuni ofen
sive Împotrivă pozițiilor inamicului 
de la Tlen Phuoc. ța 61 km sud de 
Da Nang, care constituie cel de-nl 
treilea punct al triunghiului de po
ziții strategico din această regiune ; 
ele au ocupat deja pozițiile de fa 
Dlep Duc și Quo Son. Agențiile In
ternaționale de iprcsă semnalează, de 
asemenea, atacuri alo patrioțlfo- fa

Le

f

. *
Agenția de presă „Eliberarea" a- 

nunță că, în zilele de 1 șl 2 septem
brie, forțele armate populare do eli
berare din provincia sud-vlctnameză 
Guong Trl au scos din luptă 430 de 
parașuttștl șl infanteriști salgonezi, In 
urma luptelor care s-au desfășurat Ia 
Truong Phuoc, Thuong Ngusen, Long 
Hung, Thach Han și Tram Ly. Pe de 
altă parte, patrioțJl au distrus 4 
tancuri șl blindate ale inamicului, au 
doborit 2 elicoptere șl un avion, au 
anihilat 0 baterii de artilerie și au 
provocat explozia unul mare număr

IbOf bombardamente 
americane asupra 

H D. Vietnam
HANOI 4 (Agcrpres). — Aviația 

americană ,a ’efectuat lâ, 2 septem- ,
brie noi bombardamente asupra unul do depaziie de muniții ale trupelor 
mare număr de zone populate din regimului Thleu. 
provinciile Yen Bai, Vinii Phu, Ba 
Tay, Nghe An șl Quang BÎnh — 
transmite agenția V.N.A. Ministerul 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam 
a dat puhUritfițU o declarație In care 
condamnă aceste acte do răzbbl și 
cere guvernului american să purtă 
capăt bombardamentelor, minării șl 
blocării porturilor nord-vletaameze, 
precum șl tuturor netelor de încăl
care a .•.uve-snltățll șl securității 
R. D. Vietnam.

provinciile Yen Ba., »iim 
Tay, Nghe An șl Quang

V.N.A.

?

VARȘOVIA
■

Q chemare ia unitatea de acțiune 
a forțelor populare din Chile

€ Declarația comună a Partidului comunist, 
și a Partidului socialist

SANTIAGO DE CIULE 1 (Agcrpres). — Cu ocazia celei de-a doua 
aniversări a victoriei înregistrate în alegerile prezidențiale de repre
zentantul Unității Populare, la Santiago de Chile a fost dată publici
tății o declarație comună a Partidului comunist șl a Partidului socialist.

'■? * *’ * \' -y?'• "-r''* li
ultima Găptămlnă de către forțele, do 
dreapta, se urată In declarație, nu 
creat in țară o situație serioasă, care, 
dacă nu i se pune capăt de urgență, 
ar putea duce la izbucnirea unui 
război civil. Pentru aplanarea acestei 
situații, urntfl decîorațla comună. 
Partidul Comunist și Partidul Socia
list din Chile subliniază necesitatea 
imperioasă (ie o-și uni forțele și de 
a adopta o tactică comună și unică, 
la toate nivelurile', In lupta iințmtriva 
rene’,lunii. Declurațln subliniază, de 
asemenea, necesitatea realizării unei 
unități depline intre ioale partidele 
coaliției guvernamentale, pentru a 
coniracara acțiunile cercurilor de 
dreapta, pentrn » asigura apărarea 
cuceririlor economice, sociale șl poli
tice șT pentru a permite înfăptuirea, 
iu continuare, i. programului preco
nizat.

*
CezV.rain unică a muncitorilor clin 

Chile (C.UJ?.) a anunțat că va pro
ceda la declanșarea unei greve ge
nerale. cu ocuparea uzinelor, a ex- 
.ploutflrilor agricole și birourilor, 
dacfi forțele de dreapta nu pun capăt 
manevrelor lor. Declarația a fost fă
cută de către președintele centralei, 
Luis Figueroa, care n denunțat exis
tența unul complot al cercurilor de 
dreapta pentru răsturnarea președin
telui Allende. ,.Am luat măsuri pen
tru frinarea unor asemenea activi
tăți, a spus Luis Figueroa, C.U.T. se 
găsește, in momentul de față, in sta
re de alerta-. Inițiativa centralei 
muncitorești a fost aprobată de către 
Comitetul Executiv Național al Uni- 
tâțil Populare.

Declarația cheamă poporul chilian 
să-ți exprime, eu acest prilej, hotă- 
rirea do nezdruncinat de a apăra cu 
toate forțele sale cuceririle revoluțio
nare clșligate și să se opună mane
vrelor cercurilor reacționare din 
(ară, earc se împotrivesc programului 
de reforme preconizat de guvernul II- 
niiățil Populare. Acțiunile Inițiate în

În pregătirea vizitei 
în China 

a premierului japonez 
■. ■ ,.;■■■ ■ ■

PEKIN 4 (Agcrpres). — Agenția 
China Nouă transmite că înlnltllrul 
afacerilor externe a.l IIP. Chinez»;, 
Ci Pin-fel, a primit delegația japo
neză, condusă de Hiroshi Hoshlmo'o, 
setul secției pentru problemele Chi
nei in Ministerul Afacerilor Externe, 
caro se află In Pekin pentru a Începe 
pregătirile !n vederea vizitei in China 
a primului ministru 
Kakuel Tanaka.

al Japoniei,

f

-■ wil I

LONDRA 4 (Agerpres). — La 
Londra a sosit ministrul Industriei 
construcțiilor de mașini al Republi
cii Socialiste România, loan Avram, 
care; ia Invitația guvernului Marii 
Britanii, face o vizită oficială In a- 
censtft țară.

Oaspetele român a fost Sntlmplnat 
la aeroport de lordul Drumalbyn, 
ministru de stat . In. Departamentul 
Comerțului ți Industriei; precum șl 
de ambasadorul Romanici la Londra, 
Vaslie Fungan.

Luni dimineața. Ioan Avram a 
avut convorbiri la Departamental 
Comerțului șl Industriei cu Michael 
Noble, ministrul pentru comerț, și 
lordul Drumalbyn, ministru de stat 
în cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme ale dezvoităril in 
continuare a cooperării economice ro- 
niâno-brilahlce In domeniul construc
țiilor de mașini, precum 
ale relațiilor comerciale 
două țări.

Din partea româ'.tfl, la
a participat Ștefan Ispas, secretar 
general Ia Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. De asemenea, 
a fost prezent ambasadorul 
nlel la Londra, Vaslie Pungan.

șl aspecte 
Intre calc

convorbiri

țî.: - ' ®

întilnirea președinților celor două părți 
in Comisia guvernamentală româno-polonă 

de colaborare economică
ședlnlo ol Consiliului de Miniștri; 
președintele părții polone.

' Obiectul convorbirilor dintre pre
ședinții celor două părți '• constituie 
examinarea problemelor actuale pri
vind dezvoltarea în continuare a 
colaborării, cooperării șl specializării 

lucțle „și lărgirea schimburilor 
tale dintre România și Polo-

VARȘOVIA 4. — Corespondentul 
Agcrpres, I. Dumhrarcu, transmite : 
Lu.nl au Început la Varșovia lucră
rile Inillnlrii președinților celor două 
părți in Comisia guvernamentală ro
mâno-polonă de colaborare econor 
mică.

Delegația, guvernamentală a țării 
noastre este condusă de Junos Fa- 
zekan, vicepreședinte ul Consiliului 
de Miniștri, președintele părții ro
mâne, iar delegația guvernamentală 
poloneză de Jozef Tejehmn. vicepre- 

.a ' 'Pi ■

La Tîrgul do la Leipzig

examinarea problemelor actuale pri-
• vlnd dezvoltarea in continuare a

_--- ------------------------- _
comardnlc dintre România șl Polo
nia.

Tovarășul Janos Fazekeș n avut, 
de asemenea. o întrevedere, cu 

' Mîcczystaw Jagielskl. vicepreședinte 
ul Consiliului <ie Miniștri.t

Semnarea programufej- 
de schimburi culturale !r. " r j

intre România și Iran
TEHERAN 4 (Agcrpres). — La Mi

nisterul Afacerilor Externe al Ira- 
■nulul a fost semnat luni programul 
de; schimburi culturale intre Repu
blica Socialistă România șl Iran 
pentru anii 11572—1S73. Programul 
prevede extinderea schimburilor cul- 
tural-ștllnțlfico in toate domeniile 
de activitate, organizarea reciprocă 
de expoziții, gale de filme, schlm- 

; buri ud formații artistice etc. Din 
partea română, programul a fost 
semnat de Alexandru Boabă, amba
sadorul țării noastre in Iran, iar din 
partea iraniană * de ministrul ad junct 
al afacerilor externe,, Ezzaltollah 
AmelL

, ’■

fi

I
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LEIPZIG 4 — Trimisul șpwdal 
Agcrpres, Șt. Deju, transmite : Mir 
nistrul industriei ușoare, Ion Cră
ciun, comlucfitorul delegației guver
namentale a Republicii Sortaliste 
România ta ediția de toamnă a Tlr- 
guiul InternațlosMil de la Iteipzlg, a 
avut întrevederi cu Hans AVittlk, 
ministrul industriei ușoare al R.D.G., 
cu Rudi Georgi, ministrul industriei' 
construcțiilor de mașini, cu GOnier

; Seiber, ministrul comerțului ți apro- , 
vizionării. Au fost abordate, proble
me privind dezvoltarea șl adlndreâ 
relațiilor de colaborare bilaterală in 
domeniile respective.

DIALOGUL DE LA PHENIAN 
- m început pe calea 
în^eiegeîiî reciproce

Așadar, prima run- nian, șl, respectiv, 
dă a convorbirilor de 
fond dintre ‘ i----------
tanțll organizai 
Cruce Roșie il_ _ T, 
dul .și Sudul Coreei 
a luat sflrșlt. După 
cinci zile, delegația 
sud-coreeană, care a 
purtat negocieri cu 
cea din nord, a vizitat 
diferite obiective so
ciale șl Istorice, a par
ticipat la unele mani
festări artistice, avlnd 
astfel posibilitatea do 
a cunoaște diferite as^ •____ ____ ________

\ ^FD a’corei®"ă Eta lON GALATEANU 
J s-a înapoiat simbătă ''''ir™ 

i la SeuL
) preferiți"*'nci" e'u ’ re- tulul tio vedere ' pri- 
i marcat atmosferă pro- vlnd înlăturarea sufe- 
l plec in care s-nu des- rlnțelor națiunii do- 
’ tașurat convorbirile, curglnd din indelunga- 
i faptul că ambele părți ta perioadă de dez- 

nu subliniat necesita- membrare artificială
) tea creării unul climat - ?i s-a pus baza con- „„
1 care să duca la Inlă- Unuării dialogului, biîie să ducă, spre țe- 1 .. ț--—-l-riFÎmft înjrftVArlfir'fi fnr.c 1 Ini: 1
l neînțelegerii acumula- ’
l te de-a lungul anilor, A fast exprimată In- 
ț a desfășurării de efor- crederea că se vor 
l luri pentru rezolvarea obține succese și mul 
" problemelor înscrise mari la convorbirile 
I pe ordinea de zi — re- viitoare, dacă proble- compa 
i unirea membrilor fa- melc vor fi abordate și din 
1 milîllor dispersate in în spiritul colaborării —“■ 
i Nord șl Sud, a altor Șl al Declarației co- 
/ probleme umanitare 55— mune din 4 iulie. Con- 
ț șl care vizează, in e- vorbirile de fond — a 
l sențâ, 
J cauzei 
l rii. , ”
. Șefii celor două de- v>
1 legații de Crace Ro- tensiunii in Coreea, 
t șie tau .... .
’ 2 sonic

Romfi-

După convorbiri, lordul Drumalbyn 
a oferit, in numele guvernului brita
nic. un dejun In onoarea oaspetelui

r

.

fost deschisă 
pentru prima 
după
Sule..1 «fi

Sa de-
. ________U.A. să fn-
războiul din această 

lumii. Comunicatul

Seul, conferințe de 
iresâ, in care nu sln-

i organizat, la
2 septembrie, ia Phe-

represser.- presă, in care nu sin- și purii 
ațlllor de tetlzat unele rezulta te vlnt al 
din Nor- ale dialogului purtat, mențlon 
. „ j- dep®eblt*'de bună fă

cută delegației la

promovarea relevat el
iu pacea în Asia șl in 
lume și la destinderea 
tensiunii in Coreea. intri

La’ Panrriunjon, lna- gațil 
inie de o pleca

s-a Înapoiat - slmbătă
"“Observatorii politici de acord asupra punc-

român,

REDACȚIA 51 ADMINISTRAȚIA» București, Plata Sclntell. Tei li ea io. iisaso Atuinanientels ce fac la ohcills co-iale d dlfuzorll din Inirepiintieri șl instnutU. Pentru atrălnAiate. abonamente prin „llOMPR.ESyiLATELlA,i Bucuicșu 
Calea Grlvltcl nr, &8—S9, P.O.R. — Boa SOTL Țipatul i Combinatul Poligrafic casa SCINTEU -----

RĂZBOIUL CODULUI
•WX’ PI ( .“•.'•f i
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Farsa „alegerilor 
legislative" 

de la Pnom Penh
PEKIN 4 (Agerpres). — Guvernul 

Regal de Uniune Națională al Cam- 
bodgiel (G.R.U.N.C.) a dat publlcitâ- 
ții o declarație in care condamnă Lm- 
pcrialfamul S.U.A. pentru Instigarea 
și sprijinirea farsei „alegerilor legis
lative" organizate de regimul de ta 
Pr.om Penii, duminică, 3 septembrie, 
j?. a dsa

legeri legislative" de la 3 septembrie 
nu țintește decis să furnizeze o apa
rență de legalitate regimului trădă
tor de La Pnom Penh, să inducă In 
eroare opinia publică Internațională, 
să sprijine manevrele imperialismu
lui S.U.A. de menținere n actuale! 
situații din Cambodgta.

*
M STOCKHOLM 4 (AgerprcsE 
H ,La Stockholm a acut toc jedînfa

STOCKUOL&f 4 (Agerprasf.
- ____ r—'"-,J

erlrcordlncrd q Comișelului E- 
xecutiv al conferinței de la 
Stockholm pentru problemele 
fndochinei. A fost adoptat un 
comunicat prin cere toate gu
vernele ji popoarele tint che
mate să acționeze pentru 
termina guvernul S.U.A. 
ceieite 5. ' 
parte a 
cheamă, totodată, să te acorde 
sprijin politic, material 0 diplo
matic popoarelor IndochinvL A 
fost adoptat, de asemenea, un 
program de acțiuni prin care co
mitetul executiv cheamă ta or
ganizarea, intre 15-22 octom
brie, a unei săptâmini de soll- 
daritats cu popoarele indochi- 
neze.

Evoluția
învățămîntului

în lume
CONCLUZIILE 

UNEI ANCHETE 
EFECTUATE DIN INIȚIA 

TIV A UNESCO
PARIS 4 (Agerpres). — Din 

inifialiM UNESCO, o comi
sie înlcmajicmalâ a întreprins, 
timp de 14 luni, o anchetă asu
pra evoluției înmljâmlnîuluî în 
lume. Concluziile anchetei, re
levă importanța legăturii di
recte a b:tri{âm!nta!td cu viața, 
a împletirii infdjdmintului teo
retic cu activitățild practice, ca 
clemente esențiale ale formării 
fl desăvirfirii personalității u- 
mane. Studiul face o serie de 
recomandări privind „strate
gia* sistemelor da educație, în 
perspectivă, un accent deosebii 
fiind pus asupra continuității 
in formarea personalității, care 
trebuie privita ea un proces ne- 
intrerupt. Documenîu! sublini
ata, de asemenea, importanța 
folosirii in procesul educație a 
noilor procedee fi metode, un 
loc important revenind mijloa
celor audio-ulzuaie, ciberneticii 
etc.

Concluziile anchetei, la care 
au colaborat personalități proe
minenta in domeniul educației 
din șapte țări ale lumii, sub 
conducerea ministrului francez 
pentru problemele sociale, Ed
gar faure, urmează să fia su
puse spre dezbatere următoare
lor sesiuni ale Consiliului Exe
cutiv șl Adunării Generale ale 
UNESCO.

CAIRO

Seu!, șeful delegației 
din Sud, Li Bum Sok; 
și purtătorul de cu- 

" ..«JK acesteia au 
lențlonat primirea

Klra Tae Hui, vice
președinte al C.C. ol .----
societății de Cruce Phenian, pe toată pe- 
Iloșle din R.P.D. Co- rloada șederii, șl au 
rceană, n subliniat că, arătat că discuțiile a- 
în cadrul lntilnlrll de vuțe constituie o bază 
la Phenian s-n căzut pentru realizarea pro- 

Snulul propus. După 
ptulrea acestui 

r . program vor putea
DE l.A TRIMISUL avea loc contacte șl In 
NOSTRU SPECIAL, alte domenii, perepw;- 

r ti vele In acest sens 
fiir.d deosebit ,de pro- 

=> mițfitoare. De’ altfel, 
așa cum a arătat In 
cursul convorbirilor 
un membru al delega
ției xud-coreene, „ba
rierele au Început să 
dispară. Calea care a 
fost deschisă acum, 
pentru prima dată, 
după 27 de ani, tre-

I

marcat atmosfera pro- vtad înlăturarea sufe- 
plcc In care s-au des- rlnțelor națiunii de- 
fașurat convorbirile, curglnd din Îndelunga-- 
faptul că ambele părți ta perioadă de dez- 
nu subliniat necesita- membrare artificială 
tea creării unul climat — îi/-« put taxa con- 
cure W UUUd țiai l.ill.LU-.mu.lv, «m* muv.mj ap 
turarea neîncrederii șl prima întrevedere ter- iul reunttlcăril".

■ " ’ mlnlndu-sfi. cu succes. Din declarațiile fă-
* r™, » sg presei de repre

zentanții ambelor de
legații reiese în mod 
clar că, atunci dnd 

irobie- Eompatrloțll din Nord 
“i Sud se așează ta 

aceeași masă șl, își îm
părtășesc cu sincerita
te opiniile, pot fl iden- 

!e fond -- a tlficate punctele de
promovarea relevat ci ’ — aduc o vedere comune, se

reunlflcărll ță- conMbuțio Importantfi poate ajunge la Ințele- „„„„„ !„ a.,i„ »i i„ gcri racjpr0,cc.
Următoarea intllnire 

între cele două deli;- 
;il va avea loc in 

Scul, ta 13 septembrie.

Autoritățile din Reykjavik au Informat că navele patrulei de 
coastă, care veghează in noua limită a apelor teritoriale Islandeze, au 
fost echipate cu dispozitive speciale pentru a împiedica pcscadoarele 
străine să pescuiască in zona de 59 mile marine.

„Războiul codului" era pe poneiul de a izbucni duminică. In mo
mentul cinil un pescador brifanle.n fost avertizat de una din navele de 
coastă Islandeze, că li vor fi tăiate năvoadele, dacă nu se retrage
dincolo de noua limită. (Momentul este surprins In fotografie). în cele 
din urmă. Incidentul a fost evitai, echipajul patrulei înregisirind ■ doar 
numărul și numele vasului britanic.- - ț ■

După cum se știe, guvernul. Lslandcz a avertizat că, după o primă 
perioadă, cind navele străine care vor pescui in limita noilor ape te
ritoriale vor fi doar avertizate, Dota de coastă islandeză va proceda 
la arestarea echipajelor și confiscarea peștelui recoltat. Cu toate 
acestea, agențiile de presă relatează că circa IOT de pescadoare, ■ în 
cea mal mare parte britanice șl vest-germane, continuă sfi ignore a- 
vertțsmentele islandezilor, aruncind năvoadele în zona declarată in
terzisă înccpînd de Ia 1 septembrie.V «'fi 5 4

iei
CAIRO 4. — Corespondentul Agcr

pres, Nicolao N. Lupu, transmite ; 
Primul secretar al Uniunii Socia
liste Arabe din Republică Arabă 
Egipt, Sayed Marel, l-a primit pe 
Ghuorghe Verile, însărcinatul cu a- 
fiscerl a.l. a! Românie! In Cairo. Au 
fost discutate, cu acest prilej, pro
bleme ale c'ezvoi tarii relațiilor de 
colaborare, dintre Partidul Comunist 
Român șl Uniunea Șocitiîlșță Arabă.

; «? 's''!.'■ ..................r;::.-' .-' -

Componența noului

guvern finiandez

Președintele Republicii
Salvador Allende, a primit 

delegația Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud șl a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, con
dusă de adjunctul ministrului aface
rilor externe al G.R.P.;' Hoong Blch 
Son. Delegația, care efectuează o vi
zită oficială de prietenie in Chile, la 
Invitația guvernului acestei țări, a 
avut, do asemenea, convorbiri cu mi
nistrul chilian al afacerilor externe, 
Clodomiro Almeyda.

Congresul T.U.C. Lunî dî- 
mlneațâ au început la Brighton, lu
crările calul
al centralei Inicrslndlcole britanice 
(T.T.’.C.). Lupta împotriva reglemen
tării relațiilor de. muncă potrivit le
gii Carr, LL /?

.IreiTut, precum șl politica economică 
a guvernului conservator constituie 
temele principale Înscrise pe agenda 
de lucru a congresului.

I
I

»i*r=

II 5-lea Congres profo- 
sioriod jhtemirtfpngl al lu-
crâțbrilcr dta institu|U pu
blice, hi care participă delegații 
din &fl de țări.' început lucrările 
la 4 septembrie la Moscova. Din 
România este prezentă o delegație a 
sindicalelor din Instituțiile adminis
trative de stat, consUIfle populare » « luouw v .„,,ur
și unitățile sanitare, condusă do toriî referitoare ta sarcinile actuale 
Tudor Constantin, președintele co
mitetului acestei uniuni sindicale.

ft"l ' - •
Președintele Sțdyâdoni- 

lui Arturo Moîino, șl-a exprimat
iccpuc ih jongiiuin, cu- , /1 ,
de-al 104-lea Congres dorința de ta'lua .ccmtact cu pre-

— - - - ședințele Hondurasului, Ramon Er
nesto Cruz, Iii. vederea restabilirii

tarii reioțiuor ee. munca potrivit ie-
gll Car.-, Intrată in vigoare anul dintre cele două țări. (Prensa La- 
.trecut, precum și politica economică tina).tina).

Două patrule britanice, 
aflate in riilslunl independente Iri- 
tr-un cartier din Belfast, au deschis 
focul una asupra celeilalte, confun- 
dindu-se reciproc cu elemente ex
tremiste ale I.R.A. în urma Inciden
tului, un soldat a fost ucia tar altul 
rănit

Ministrul kuweititin ol 
(ducerilor externe; îdic1J1 
Sabah nl Ahmed al Jaber, a sosit. 
Însoțit de o delegație oficială, In ca- 

_ , _ , , ,  , —, pilota Republicii Democratice Popii-FrimUl mnUStrU Ol hnopi- tare a Yemenului. Vizita sa se !n-
TRTaÎj scrie in cadrul tentativei kuweltiene 61, fikllOlOU nome W OM, da mediere, pentru diminuarea ten- 

a sosit luni la Belgrad, Intr-o vizită «lunii dlnire R.D.P. n Yemenului șl 
oficială. R-A. Yemen.

0 sesiune de urgență a 
Folketingulai donez ,!1” 
Sit luni luwările la Copenhaga, 

clpalele probleme supuse dezba
terilor slnt proiectele de lege privind 

~ .emiir-aderarea, în perspectivă, a Dans 
cei la Piața comună și referendu
mul în această problemă, prevăzut să 
aibă loc la 2 octombrie a.c.

fi 40-a conferință a
S.TXC. (Asociația tehnicienilor 
cubanezi din industria zahărului) s-a 
încheiat la Havana. La încheierea 
lucrărilor a luat cuvlntul președin
tele Republicii Cuba, Osvaldo Dor- 
ticog, care a relevat marea împor- 

, . tanță a conferinței pentru ■dezvol- 
. Sarea 'acestei ‘ economiei

cubaneze.

0 consfahdre g primi
lor societari ai comitetelor 
voievodale ale PMUiPla 
președinților comitetelor .voievodale 
ale Partidului țărănesc unit și al 
președinților consiliilor sfaturilor 
populare voievodale a avut loc la.se
diul Comitetului voievodal Bydgoscz. 
Edward Gîfefek," prim-secretar al 
C.C. al P.M.UJ?., a rostit o cuvln-

nlo țârii, inclusiv cele In domeniul ’ Din seara de 4 septembrie șl pină 
agriculturii. (P.AP.). ț marți la orele 21 întregul trafic

l feroviar din-Itallâ estet blocat ca 
’ urmare a grevei naționale de 34 de l ore a feroviarilor. La ea participă 
i 201 GOT de oameni al muncii de ia 
’ căile ferate care recendicâ de mai

’ iului rulant, imbu’nitățired condi- 
) fiilor de muncă fi de trai ale sala- 
i rlaților din acest sector. Intr-un

!
i

HELSINKI 4 (Agerpres). — Noul 
guvern finlandez, prezidat de Kalcvl 
Sorsa. secretar general a! Partidului 
social-democrat, a depus lua* jură- 
rfiîntul. In prezența președintelui Fin
landei. Urho Kekkonen.

Noul guvern de centru-stlnga, ta 
care participă, po lingă soclal-de- 
mocraU, reprezentanții alto- trei 
partide — de centru, liberal și sue
dez al poporului — va fl sprijinit de 
107, din col SOT de membri al par
lamentului. Din totalul celor 16 func
ții ministeriale, P.S.D. deține șapte 
(intre care justiția; InvățiimlntuJ, co
merțul exterior șl pe cea de ’ prer 
mldf), Iar celelalte trei partide, Îm
preună, opt portofolii. Conducerea 
Ministerului de Externe a fost În
credințată lui Ahîl Karjalainen, lider 
al Partidului de centru șl fost pre
mier, Iar cea a Ministerului Eco
nomiei lui Johannes Vlrolalneta, 
membru al aceluiași partid.

Chnoupek
■ FRAGA 4 (Agcrpres). — ÎAiInd cu- 
vlnlul In cadrul manifestărilor orga
nizate la Ostrava in legătură cu ani
versarea Insurecției naționale din 
Slovacia, ministrul afacerilor externe 

tal R.S. Cehoslovace, Bohuslav Chno’.i- 
pek, a relcvut,'intre altele, parUdpa- 
neâ' drjfiâ®' 'dcUvS la insurecție, a re
prezentanților altor popoare. In a- 
eeaștă ordine do idei, ministrul ceho
slovac a amintit, participarea ia Ink 
trurecție n luptătorilor antifasciști ro
mâni.

Refcrindu-so la politica externă n 
țârii sale', Bohuslav Chnctupek a evi
dențiat ei 1LS. Cehoslovacă este deo
sebii de Interesuta în evoluția pozG- 
tivă a evenimentelor din Europa. 
Cehoslovacia or dori să-.șl reglemen
teze relațiile cu Austria și. să obțină 
r.ot-malizarea-. relațiilor cu Republica 
Federală a Germaniei, a declarai el. 
Conducătorii partidului gl guvernului 
R.S.C. au relevat, in mal multe rin- 
duri, câ slut gata pentru o reglemen
tare cu R.F.G. pe călea semnării 
unul tratat, in condițiile recunoașteri’ 
acordului de In MOuchen ca nevnta! 
bil de la început. B. Chnoupek 
o apreciere pozitivă politicii in 
țlpnale' realiste a guvernului I 
,și și-a exprimat speranța că ca 
manifesta, și <n rczolvareii prol 
privind reglementarea relațiilor &S.n- 
tre 1LF.G. șl TLS.C.

Plenara C.C. alP.C.

din Shn Lanka
. COLOMBO .4 (Agerpres). — La Co- 
jombo a avut loc ședința plenară a 
C.C. al P. C. din Shri Lank». Plenar 
ra a ales in funcția do secretar ge
neral ai partidului po S. A. Wickrc- 
mas! nghe, care a deținut în trecut 
funcția de președinte al partidului A 
fost, do asemenea, alei noul Birou 
Politic al Comitetului Central

ITALIA

marți ta orele 21 intrepul tri 
feroviar dîn-Italld eiîci blocat

fii 8-l©0 COnOTBS &1 Con- l urmare a grevei naționale ue zi ae 
■■ . . \ ore a feroviarilor. La ea participăSulului inîemnț'OnGl nl i ZtD COT de oameni ai munci! de ias:..„ rt-a ’ c6i,e ferate care revendică de maiȘllinjelor aeronautice a ( multe luni modernizarea materia-’

desfășurat lucrările intre 28 august— 
2 septembrie, la Amsterdam (Olanda). 
Dîn partea Românie1, n participai 
academician prof. dr. Hie CarafoIL 
Reprezentantul român a fost reales, 
pentru o nouă perioadă de doi ani, 
membru al Biroului Executiv al Con
siliului Internațional al șillnțelo- 
mitronnutlce.

Spre un control asupra 
penetrapei cnpitaiuhii stră
in în Australia.
australian al comerțului și Indus
triei. Douglas Anthony, a declarat 
că în curind va fi anunțată o nouă 
politică ,u tarii sale fata de investi
țiile străine de capital In Australia. 
EI a arătat că. potrivit noi! orien
tări in acest domeniu, urmează să 
fie Instituit un control asupra pene
trației capitalului străin in Austra-

mttate de căite cele trei mari cen
trale sindicale (C.GJ.L., C.I.S.L. ți 
U.I.L.) se spune că prin noua lor 
acțiur.e de luptă feroviarii profet- . 
teazd împotriva poziției adoptate de 
către autorități, rare, in duda 
Jamentelor asumate, nu au dat curs 
pozitiv „platformei revendicative* a 
muncitorilor, Jăclnd contrapropu
neri „nesaiisfâcătoare sau cu carac- 

, Ier prea general*. Sindicatele subli
niază că o astfel de porijie nu este 
străină de presiunile lot mai puter
nice ce se fac de către unele mari 
societăți cu capital privat din do
meniul transporturilor rutiere, care 
concurează căile ferate ale statului.

Declanțlnd această puternicii ac
țiune de luptă, muncitorii de la

taiga-

ă a fefoviârildr
căile ferate au dezbătut zilele trecu
te, in cadrul unor adunfiri ce au 
acul toc in întreaga țară, situajia 
grea in care sa află ca urmare a 
lipsei unor reforme de natură so- 
cial-cconomicâ de mult cerute de 
rituajîa existentă. Ei ți-au exprimat y; ' ;<* ; ț- 5;.;.y ’ ■ -s

ÎNTREGUL TRAFIC 
FEROVIAR PARALIZAT 
PENTRU 24 DE ORE

cu acest prilej hotărirea de c con
tinua ferm bătălia pentru un trai 
mal bun, de a face să efuese planu
rile celor care vor să arunce pe 
umerii maselor muncitoare greută
țile pe care le înfruntă în prezent 
(talia In dezvoltarea sa economică 
fi socială.

Efectele noii greve a feroviarilor 
ilalteni se vor resimți puternic 
asupra întregii economii naîionale, 
inlrudt ea va duce la pierderi de 
sute de milioane de lire ca urmare a 
paralizării transjxtrturilor de mâr-, 
furi ji de călători, precum fi a

r
perturbării activității numeroaselor 
fabrici in care o bună parte a sa- 
lariaților folosesc iranul pentru a 
ic deplasa la locul de muncâ. Iar 
daci guvernul nu va reveni asupra 
poziției sale „ncconstruetlve*. de
clară sindicatele, intre 10 și 17 sep
tembrie vor avea loc noi acțiuni 
greviste: pe plan zonal, care cor 
avea însă consecințe asupra bunei 
desfășurări a traficului feroviar pe 
plan național.

Greva muncitorilor de la căile fe
rate precedă acțiuni similare tale 
ailor categorii de salariați. Astfel, 
pentru joi 7 septembrie, se prevede 
o grevă națională de 24 de orc a ce
lor JfK) GOT muncliorl din Industria 
chimică.

Tamlhdu-se de o reeditare a 
„toamnei fierbinți* de acum trei 
ani, primul ministru Andreotti a 
concocat pentru data de 7 sep
tembrie pe secretarii generali ai ce
lor trei confederații sindicale pen
tru a analiza situația șl a odîl rota
ții pozitive.

‘1 j ■ ț'
Roma
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