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Relovlnd faptul efl dispunem de 
un potențial productiv puiamlc,; 
aflat In continuă dezvoltare . și 
modernizare, Conferința Naționa
lă a partidului a subliniat din 
nou necesitatea de a se aplica 
măsuri hotările pentru a utiliza cu 
maximum de randament fiecare 
mușină și utilaj, toate capacitățile 
de producție, ca unul din princi
palii factori Intensivi al progresu
lui economic, un imperativ do 
excepțională însemnătate pentru 
realizarea cincinalului IMinte de 
termen. Mol mult de jumăta
te din sporul de producție ce 
urmează să se- realizeze în acest 
cincinal trebuie să se obțină prin 
folosirea rațională, mai deplină a 
capacităților de producție existen
te și prin creșterea coeficientului' 
de schimburi calculele ' arată că 
un singur minut de lucru în indus
trie echivalează eu o producție de. 
1,4 milioane lei, iar creșterea cu 
0.1 a coaHcientului de schimburi 
aduce un spor do producție de 
20 miliarde leL>

Paralel eu- efortul constructiv, 
eu înfăptuirea Impresionantului, 
program de investiții ai cincinalu
lui, colectivele de oameni ai munol 
trebtile sA acorde o maximă atenție 
aducerii tuturor, unităților produc
tive în situația de" a funcționa - — 
tehnic și economic —cu .deplin 
rnndammit, astfel’ ca' ele. săj Înre
gistreze rezultate' superioare ‘in' 
creșterea eficienței ‘ ecoriohilce,, a ' 
venitului național In acest sena, se 
poate spune că sarclnilo trasate 
de Conferința Națională a partidu
lui, in direcția utilizării depline a 
capacităților de producție, folosirii 
întregului potențial productiv al
Întreprinderilor au determinat o lBCU. acuJ
Intensă mobilizare'a energiilor, la fapl o'jm
toate eșaloanele industrie!. Forțele rnirwfr». a
sint concentrate spre utilizarea in
tegrală n bazei tehnice. încărcarea 
corespunzătoare a mnșirillor șl utl- , 
Iajelor, creșterea coeficientului de 
schimburi asigurarea bunei ex
ploatări și întrețineri a zestrei teh
nice de care dispune fiecare uni
tate. ,

Să ne oprim asupra 
exemple. La uzina ^Rulmentul” 

Irașov, loc de naștere a unor
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Inițiative deosebita 
socialistă, s-a înregistrai 
tro coi mal inaițl indici 
re a capacităților de producție, 
peste 05 la suta," Investigațiile fă
cute In unitățile .12.12 21.
sectorul 3’al Capitalei nu scos in 
evidență că prin aplicarea măsu
rilor privind generalizarea schim
bului II și extinderea schimbului 
Iii șl mai buna folosire a capncl- 
'tflțllor de producție se va realiza 
suplimentar. In actualul cincinal, 
o producție In valoare de 4,4 mi
liarde lei. Intcnsiflcîndu-șl preo
cupările pentru folosirea judicioasă 
a tuturor ullajelor «i instalațiilor, 
acționlnd ferm pentru lichidarea 
„golurilor* de producție, petrochi- 
mlștli de pe platforma industrială 
Brazi nu realizat peste prevederi 
10 0©O tone benzine, 12 503 tone hi
drocarburi aromate, 303 tone poll- 
clorură de vinii.

Asemenea cifre vorbesc de Ia 
sine. Corelația dintre măi buna 
utilizare a capaeiUItllar de pro
ducție" șl creșterea eficientei eco
nomice generale este evidentă ; 
acolo unde organizațiile de partid, 
comitetele oamenilor muncii ®u 
înțeles sâ treacă hotărît la valori
ficarea integrata a potențialului 
tehnic, apllcind măsurile necesare, 
rarullătele n-au întîrz.'al să apară. 
Fire..- ar fi cn asemenea preocu
pări f să fie Infinite pretutindeni,;, 
in flecare 'Intreprindere șl «hnlraU, 
Incit economia noastră să benefi
cieze, cit mnl repede șl din plin, de 
zestrea tehnică creată prin intense 
eforturi de investiții. Cum se ex
plică, lotuși, inconsecventele con
statate in domeniul iiillizlrii capa
cităților de producție? Ce trebuie 
făcut acum pentru a asigura în 

z îmbunătățire a gradului de 
folosire a mașinilor șl utilajelor ?

Mal Intll. nimic nu justifică In
ce, lineale, chlnr reținerea cu rare, 
in unele întreprinderi, ss soluțio
nează problema îmbunătățirii 
coeficientului de sehlmburi. Sarci
na trasată de partid este clarii •

Viorel SALAGEAN

■ ■-'' â ; ‘,î.n întrecerea 
t unu! diu- 
de utiliza- 

de producție.

industrlBle .din

.3

Cocs mai mult, 
mai bun, mai ieftin
Sub Bceaslă deviză se desfășoară 

întrecerea socialistă ia secția cocsc- 
rio a Combinatului siderurgic din 
Reșiț-a. Rezultatele obținute a^ri In 
primele 8 luni ale anului demon
strează că angajamentul luat de coc- 
sari ta începutul anului a avut ta 
bază argumente puternice. Mențio
năm din bUanțul recent încheiat: 
111-53 tone cocs metalurgic peste plan, 
rezistența acestuia a crescut cu 1JȘ 
la sulă tar prețul do cost a fost redus 
cu 700 m:i !el. -i. * ,

Parametri proiectați — 
atinși inainte de termen

De la/începutul anului șl pînă In 
prezent, In industria județului Neamț 
s-a realizat peste plan o producție- 
martâ in valoare de 234 milioane lei, 
ceea ce reprezintă 00- la sută din an
gajamentul îmbunătățit pe 1972. Așa 
cum s-a hotârit la plenara dip niar- 
tie h.c. a comitetului Județean de 

"partid, acest sppr ele producție este 
rezultatul direct al creșterii produc
tivității muncii; jjrintr-o preocupare 
susținuta 'pentru devansarea atingerii 
parametrilor proiectați Ia o scamă de 
ohlectlve, economice intrate de cri rinei

<

in funcțiune. Astfel, ta Uzina de țevi . 
din Roman, aproape Întregul spor de

■
producție do pinii acum de 2 253 
lene țevi s-a obținut pe seama creș
terii indicilor extensțvi de folosire a 
lamlnoarclor șl, îndeosebi, a lamino
rului de 6 țoii, unde parametrii pro
iecta ți au fost atinși cu 0 luni mal 
devreme. De asemenea, colectivul fa
brici! de celuloză șl hlrtle „Recon
strucția" din Piatra Neamț a de
vansat parametrii proiectați ia noua 
linie tehnologica pentru fabricarea 
hlrllel pergamînate cu 10 luni, fapt 
core a creat condiții ca numai in 
acest an sâ se obțină un spor de pro
ducție do aproape 30 milioane lei.

Pm utilizarea rațională 
a mijloacelor tehnice

: 
întreprinderile industriale ale Ju

dețului Brăila au rcallrat.. pînă - la 
data de 31 s august, 6 producțle-marfă 
peste plan in valoare de 219 milioane 
lei. S-au obținut, ostiei, suplimen
tar, (SOI tone oțel aliat, 10 514 tone; 
iamlnale finite din oțel. 332 tone fibre 
artificiale șl slntatlcn, 1 1J2 tone con
strucții metalice industriale, TWO tone 
ciment, peste 35snali mp P.AL.. mar“. 
șlni; și'utLlaje In valoare de paste lfi' 
milioane loL Dțooeblt' do eficiente, in 
■realizarea .acestor.' însemnate spoturi

■’ do producție s-au ‘dovedil’.â U jnâs>s--; 
rile privind îmbunătățirea coeficien
tului de ‘sehlmburj șl creșterea in
dicilor de utlIlrare a- capacităților de 
producție îndeosebi la uzina' „Pro
gresul", GomblnatuL de. 'flb-e .arilfl-

J

în ziua de 5 septembrie 1972 o avut 
loc ședința Comitetului Executiv al C.C. oi 
F.C.R., prezidata de tovarășul Nicolao 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Au participat ca invitați miniștri și al|i 
conducători ai unor organe centrale.

Comitelui Executiv al C.C, ai P.C.R. a 
analizat șlfa aprobat propunerile Ministe
rului Economiei Forestiere și Materialelor sarcina de a lua toate masurile necesare 
de Construcții, Ministerului Energiei Elec- pentru folosirea raționala a sistemelor de 
trice și Ministerului Industriei Construcți- irigații în vederea obținerii unor produc* 
ilor de Mașini privind realizarea unor ții agricole sporite la hectar și ridicării 
obiective industriale prevăzute în planul eficienței investițiilor. S-a stabilit ca în 
de dezvoltare a economiei naționale pe 
anii 1971-1975.

in continuare. Comitetul Executiv a exa
minat rezultatele în producție și eficiența 
economică obținută în sistemele de iriga
ții amenajate pînă la 31 decembrie 1971. 
Cu acest prilej, Comitetul Executiv a sta
bilit măsuri pentru trecerea cu mai multă

hotărîre Ia sisteme de Irlgafil mal simple 
și mal ieftine și pentru extinderea gradului 
de automatizare a acestora. De aseme
nea, au fost Indicate masuri pentru mai 
huna organizare a lucrărilor de hidro
ameliorații în vederea scurtării termenelor 
de execuție și diminuarea costurilor. Co
mitetul Executiv a trasat Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare și Apelor

decurs de circa 2 luni. Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare șl Apelor să 
prezinte un program cuprlnzînd măsurile 
concrete care să ducă la îmbunătățirea 
substanțială a activității în acest domeniu, 

in încheierea ședinței. Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a soluționat proble
me ale activității curente. .

L J

PK NGDZA MH i M®,
membru al Consiliului Executiv National însărcinat 

cu afacerile externe și cooperarea al Republicii Zair
bardate probleme legate de dezvoi- 
tarea relațiilor dintre Republica So
cialista România șl Republica Zair, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Mișcarea Poputarâ a Revoluției S-a 
apreciat că exista largi posibllllSțl 
fntru adlndrea și extinderea reia- 

convingerea ' 'comună __ ___ |L____
Înțelegerilor și acordurilor realizate 
in timpul vizitai tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu în Republica Zair, a 
măsurilor preconizate de cel doi șefi 
de stale, nu pus bazele aprofundă
rii colaborării și cooperării bilaterale, 
corespunzător necesităților dezvol
tării economice ele celor două țări.

în cadrul întrevederii nu fost a- 
bordate, do asemenea, probleme ac
tuale alo vieții InternațiOMle, În
deosebi cele privind situația politică 
din Africa și Europa. în acest con
text, ministrul zalrez a subliniat a- 
prederea po rare și-au cîștigat-o ac
țiunile și politica externă o Româ
niei consacrate păcii și colaborării in
ternaționale, ecoul și adeziunea de 
care se bucură principiile promovate 
de țara noastră In viața internațio
nală, exemplul pe rare II oferă prin 
promovarea unor relații întemeiate 
pa respectarea Independenței șl su
veranității, neamestec in treburile 
interne și nvantaj reciproc, pe dreplul 
fiecărui popor de a-și făuri singur 
destinele conform; voinței și aspi
rațiilor proprii.

A fost exprimată hoiărirea celor 
două țări de a, dezvolta conlUCTtirca 
pe plan extern pentru soluționarea 
principalelor probleme rare confrun
tă lumea, cu convingerea că aceasta 
reprezintă o contribuție importantă 
la cauza popoarelor rare luptă Îm
potriva colonialismului și ncocolonla- 
Ilsmulul, pentru- afirmarea ființei lor 
naționale, pentru lichidarea moște
nirii trecutului de opresiune șl ex
ploatare străină, a subdezvoltării, un 
aport însemnat ta consolidarea secu-

Marți. 5 septembrie, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu. Becretar general 
ai Partidului Comunist Român, pre- 
pubîidl - Socialiste România, a pri
mit pe N'tmza Karl. I Bond, membru 
al Biroului PoJItlc ai Mișcării, Popu-

1 taro n Revoluției , -membru, al ‘ Con-,; 
stilului Executiv Național Insărciniil

La întrevedere nu partldpnt Cor- 
neliu ălănescu. ministrul afacerilor 
externe. Constantin Mitea. consilier 
al președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
precum șl Alexandru Tujon. amba
sadorul țârii noastre ta, Kinshasa. 
Oaspetele a fost însoțit de Bokingl 
Embeyolo. ambasadorul Republicii 
Zair la Bucureșli, si Mokolo Wa 
Mpombo. consilier la Președinția 
Republicii.

Cu acest prilej, oaspetele n trans
mis lovnrâșufui Nicolne Ceausescu 
un meșa] din partea generalului de 
corp de armată Muhutu Șese Seko. 
prin enre ii adresează un solul căl
duros șl ișl exprima satisfacția pen
tru evoluția relațiilor dintre Zair și 
România, convingerea că ele se vor 

| dezvolta In continuare.
La riadul său. tovarășul Nlcolae 

Ceaușescu a nd resat șefului statului 
zaîrcz un mesaj de cordiale urări, 
relevind perspecii vele largi de dez
voltare u raporturilor prietenești 
dintre România și Zair, bazate pe , 
respect și avantaj reciproc, convin
gerea că promovarea colaborării ro- 
mâno-zalreze este In Interesul celor 
două popoare, al dezvoltării lor de 
sine slfiteloare, al înțelegerii și coo- 
perâril internaționale.

în acest content, tovarășul Nicotae 
Ceaușescu n evocat cu satisfacție 
convorbirile avute cu șeful statului 
zatrez, Mobutu Șese Seim, cu prilejul 
vizitei acestuia in România, și al 
vizitei pe care a efectunt-o in a- 
ceastfi țară africană prietenă.

în cursul convorbirii au fost a-

i
ședințele _ConșlIluîu'l_ de Stat ei Re-

rife

rltățll, colaborării și înțelegerii In
ternaționale.

întrevederea r decurs Intr-o atmos
feră prietenească.

Tovarășul- ' Nlcolae Ceaușescu a 
rațlți-uț;t^; pe’ oaspete la un dejun.

i

cîtorva
(Continuare In pag. a ni-a)

Constantin Slătescu, secretarul Con- 
ficordiirîlor .realizate stilului de Stat, Coraellui Jdfinescu, 

"" jjl ministrul afacerilor externe. ' Con
stantin Mitea, consilier al președin
telui Consiliului de Stat, Petru 
Burtacu. adjunct ni ministrului afa
cerilor externe, șl Alexandru Tujon, 
ambasadorul țării noastre Ia Kins
hasa.

Au luat parte Boldngi Embeyolo, 
ambasadorul Republicii Zair la 
București. Mokolo Wn Mpombo, 
consilier ta Președinția Republicii, 
Mukuna Kmbongo, consilier de ca
binet la Departasranlul Național nl 
Afacerilor Externe, Knlenga Wn Be- 
tabelo. director adjunct In Departa
mentul Național al Afacerilor Exter-- 
ne, și alte persoane oficiale jarc-l 
însoțesc pe oaspete.

în timpul dejunului s-au 
scurte toasturi.

Subliniind că dezvoltarea

rostit

i

, Ce se face nici ? un camion cu materia- nevoie". Dumitru Cora?
încă două săli da . le «1 trebuie descărcat El. da. el e lemnar.,
cia'ă Si acoperișul". urgent. Oameni! se o- Multe din cile s-au fă-

Sus, ’ pe acoperiș, ferâ In bună Ințele- cut In comună poartă
cițiva oameni zoresc gore. Lucrul continuă și amprentele mlini-
cu tesle, flcrS-strale nestlngberlL lor Iul. Așa că pră
si ciocane. Unii șteau — Să încep, mal In- zenta sa aici nu mal 
scos cămașa. Alături, UI. cu nllccva. Eu tră- poate mira pe nimeni,

'da cițiva pași de gard, iese aici de vreo 3*0 Cit despre «on An-
un fir de apă caro de anL Ceram făcut cuța...
abia scăpată din slin- noi. la Cornu Luncii, Ion An eu ta vine

‘ In ultima vreme ? în plnă jos, „ta o țigara
„„ ................. . primul rlnd. o școală de vorbă".
— Tovarășul primar cu clnd săli de clasă. — Clțl copii ayețrl
ncolo ? Că! era mare trebuin- Un gest simplu ra

ță. Anul trecut ,am tro școala in construc- 
termlnat-o și po cea fie :

*- ■ — Pentru clasele
Acum, asta. Deci, am de aici, numai unu'.

1 VU.l W LVI. „w . .... .1 
ii — cinci. Unii dintre el

Ancuța se odihneș-

Fabrica do azbociment din cadrul Combinatului de materiale de construe; 
ții Tg. Jiu lârgoșle, prin produsele salo, gama materialelor de construcjii 
folosite pe țaniiero. Anual, aici se produc 3100 km tuburi do azbociment 

de diferite dimensiuni, placi ondulate și panouri termoizolante.

Subliniind că dezvoltarea pe mal 
departe a relațiilor dintre România șl 
Zair servește ntlt intereselor celor 
două popoare cit și cauzei colaboră
rii șl păcii In lume, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu a urat poporului izairci 
multă prosperitate șl succes pe calea 
dezvoltării sale economico și politice, 
a toastat pentru președintele Mobu
tu, In sănătatea ministrului de exter
ne al Republicii Zair.

La rlndul său, Nguza Karl I 
Bond a relevat că in Zair există vo
ința puternică de o dezvolta in toata 
domeniile relații strinse cu Repu
blica Socialistă România, toastlnd 
pentru fericirea șl prosperitatea po
porului român. In sănătatea pre
ședintelui Nicotae Ceaușescu.

Dejunul s-a desfășurat Intr-o am
bianță do caldă cordialitate.

cile munților aduce o 
borire de răcoare.

0 acolo ?-
— Cobor. îndată. ... ...
NIță aiuraru, prl- terminat-o și pe cea ț! 

mărul comunei Cornu■ cu opt clase. Cu etaj, 
uuuui iun juuvtui Acum, asta. Deci, am cT .
ceava. Înfige tesla In- rezolvat, deocamdată, Pentru cele de liceu 
tr-un căprior mirosind cu InvățâmlnUil. Apoi clnd. Unii dintr® ° 
Încă a rășină șl lată-1 un oficiu P.T.T.R. Un au șl terminat. 
Ungă mine. Aruncă o magazin universal. So 
.. ■ construiește

Luncii din județul Su-
tr-un căprior mirosind cu L. ----
înefi a rășină și tată-.l un ofldu B.T.T.IL I

privire spre scoală 
— Anul tata mai

sediul le clteva momente pe
— ...... fa- S.M.A. Se extinde to- o grindă cioplită drept,

cem față. Dar la a- pltorta de in. Extln- cu pricepere. Bradul
nul... Am socotit i.lncă dem șl trotuarele as- uscat trosnește In vă-
20 de elevi In plus, faltaîe. Cu lumina e- pala soarelui. Urmăm
Cele două săli erau lectrtcă rințâm aproa- firul gindurilor aces-
mal mult dedt ne- * pe de ultimele . w..
cesare... rit == l"-™"? -------- . .

■— ...pentru * viitorul le astea s-au făcut *33 s-a pornit 
an școlar... //*;,; -

— .Pentru. La viitor

deșii ari. Ba. chin- noastre, 
ieri. Nii mîlne. C6 se noastră.

nul... Am socotit i.lacâ dem șl trotuarele ns- meat trosnește In vă-
J/. 1 In plus, faltate. Cu lumina e- pala soarelui. Urmăm

Cele două săli erau Icctrică »lntem nproa- firul glodurilor aces-
““' =—• • caso tul om : „Eu am în

ec mal au lampă. Toa- vățat in niște sure. în
’ " ", BicS' 

după plan. După in- școală cu o singură
RL ____ fățișarea viitoare a ctasă. Una singură, A

trebuie insă să te gin- comunei. Cu puterile durat patru anta, con- 
deșli azi. Ba. chiar noastre, cu des'lolnlcla strucțta. Astea - două 
Ieri. Nu mline. Că se noastră. j , pe care ie adăugăm ?
lntlmplâ uneori să mai O scurtă inveștlga- Am început In iunie, 
scăpăm cite un lucru, țle printre cei afiaU în septembrie Ie dăm
Las'că n-o fi foc. Or pe, acoperiș, construe- 10 chele. Cum? Păi 

mal rezolva și alții", torlnd-hoc.deozls.au ce< se compară pu
și timpul. trece, pro- mal multe., .Iață-1 pe terea de acum a ca 
blemele to depășesc șl Iile Clotlnă. Brigadier meniior. cu carul de 
ce n-al. făcut ușor ta la C.A.P. Nu are co- <->-
timpul cuvenit, trebuie pil de școală. A venit, menii văd grija coa
să taci și mai greu și cu plăcere .pentru »-■—■■ »-« -i o.™
prea ilrzlu. Treburile „că-l place să facă 
comunei noi le facem mereu die cevm t’ «- 
acum după cum ; ' " ' ”
fost gindite intr-un ■& ridici o școală0. Gri-
plan de .sistematizare, gore Constaniinovici :

— Ce cuprinde ? 'T'',!"’
Alțl cîțlva oameni rativel Ș’-â Itat so

rini strigați de su®. tla Înlocuitor „pentruDe ne araperișul In că oamenii drcbufc ^”U“n”ev ..
construcție. A venit sâ-și sară in ajutor, la «n PM- a IV a)

cewe...

an școlar.»
trebuie îniâ să te ;

oa-

nevoi de .atunci ? Oa- 

ducerll față de ei. Pun 
mina. Se îndeamnă. 
Pinfl in ’44 n-am avut

au poi ,e,,u,n 'ucnj,J™™3 băiat din sat plecat 
nu 

^«esțlonara1 coope- IUe rXNĂSACBE
[Indite Intr-țin rt ridici <» /.Si1? la școli. Ba. să

;• - * 0 | - 1 • j ■ ■ ■' ‘ - • . ’ • ' ■ ' ,

AȘA PRINDE
RĂDĂCINI ÎN UZINĂ

- ’ // I \ : ■'
— Acceptați părerea, po- .........  .

Li.:'.-căreia. In condițiile muncilor calibrat, nici un
clnd „foamea' de munci- tir.ăr nu pieiică din uzină,
trlvlt:;
ța î w ei

, tort calificați

Președintele Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer, a primit

*

pe însărcinatul cu afacerile externe 
și cooperarea al Republicii Zair

fac, adesea, atîtea unități 
— pentru angajări. în ceea 
ce privește plecările, ele 
sini accidentale i atunci 
clnd liiiărui Iți satisface 
serviciul militar mu clnd 
omul ajunge la pensie

— Este, să recunoaștem, 
o performanța. Dar culn de 
ați reușit ? Convlngcțl-ne, 
prin fapte concrete.

— Am să Încerc. Activi
tatea de stabilizare a cadre
lor in uzină o începem chiar 
de la lecrutarea tinerilor 
rntru școala profesională, 

selecționăm, preferindu-1 
pe Iccalriei sau pe cei din 
împrejurimi. Cum ? Prin 
vizite In uzină, prin Intll- 
nlriie șl discuțiile naastre 
cu elevii, ci) părinții lor, 
cu școala, le dezvoltăm de 
timpuriu interesul pentru 
mecanica tină, pentru fa
bricația pompelor de in
jecție Dezvoltam, astfel, In 
sufletul lor generos, o deo
sebit® admirație pentru tot 
ce tac muncitorii noștri. 
Este un prim pas spre a-

Constantln CAPRARU 
corespondentul „5dnîeiiD

(Continuare în pag. a V-a)

strungar, frezor seu nit 
muncilor cnllîirat, nici un 
tîr.ăr nu pleacă din uzina, 

strungari, dacă a Îndrăgit-o șl se 
’ ' simte bine ta ea, aifiturl de

colecUv, dacii este pus să

— SI ce faceți, pracllc.
In acest scop ? — Vă completați nece-

— In primul rlnd, ne o- tarul de cadre cu angn-

frezori, rabotori,’ sculeri — 
este încă mare, fluctuația 
acestora este ineyitabilă 7 muncească 
Dacă vă aduceți aminte, C1 —
Inginerul Stellan Teodo- 1
resell,! directorul uzinei „1 
Mal“, arăta în ziarul
„Srfnfeia", în ziua deschi- ,
deril Conferinței pe țară a 
cadrelor \ de conducere din 
întreprinderi ți centrale 
industriale șl de consu-uc- 

■ ții că anual (redăm textu-

tim lâ grupul școlar’ pro
fesional j SuU la locul de 
muncă, aproape tot atițla 

’ că In alte unități”. Am 
sâ ț'.moaștem și păre- 
dirmneavoastră, tova-

Aurel Bo-

JLrexwrj j i au'uia»»i, «vuivi > — 
este încă mare, fluctuația
l'AVU.Uiil s CaSHU ■ StltîV 1MAL»HSH I 
Dacă vă- aduceți aminte,

fa aceste luni se „bcto- 
neâză-, de fapt, atașamen
tul față de urină, în peri
oada de început, inginerul, 
maistrul șl directorul dau 
„examen", pentru cîștlga- 
ren definitivă ti încrede
rii tinărului

Președintele Consiliului de Mi
niștri al RepubLicil Socialiste 
RomAnln, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți dimineața pe Nguza 
Karl ■ Bond, membru al Consiliu
lui Executiv Național. Însărcinat 
cu afacerile externe șl cooperarea 
al Republicii Zair

La întrevedere au luat parte 
Cornelii! Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, și Alexandru Tu

jon, ambasadorul Românie! fa 
Republica Zair. '

Au fost de față Boklngi Embe- 
yolo, ambasadorul Republicii Zair, 
la București, ți persoanele oficial® 
care ii însoțesc, pe oaspete In vi- 
zi ta sa î n țara n oastrt.

Convorbirea, care a avut loc eu 
acest prilej, s-a desfășurat Intr-o 
atmosfera de cordialitate.

DIALOC DESPRE STABILIZAREA 
ia întreprinderi a noilor 

PROMOȚII DE MUNCITORI
al) „clțl muncitori pregă
tim la grupul școlar pro
fesional sâu la locul de 

pleacă In alte’unități”. Ătn
■dorlĂ*

......
rise director Aurel 
ghid. Pro, contra?

— O situație, ca cea din 
uzina ploieștean^. la noi. 
In Uzina mecanică din .Si
naia, nu există. Fiindcă 
fluctuația nu este o fata 
îState. Ea ponte fi Lfftbpal 
ta”' atunci clnd se mani
festă grijă fată, do condi
țiile de muncă și de viață că stat ;rie mal grele — iă fi dat vreodată
ale oamenilor. Nici un. șl pentru el și pentru r.oi. un anunț la ziar —

J 1

te ■ r ’ r i

capăm ca Unărul să fie In- lărl de In alte uzine, pe 
cadrat corespunzător cal!- oază de anunț?
flcfirii, priceperii, puterii — Nil Nu! ne formăm
iul de muncă Și chiar Intr<*gul eșalon de munci
ta momentul cind un tari In grupul școlar ol
absolvent al scolii pro- uzinei Acesta este rezer- 
fesionals pășește pragul a- vorui de cadre, «ingurul.

țl-a miilțl sni "’— nu știu 
' ---«*» v t e -

■ cum

telie’-ulul facem acest e- De clnd sini director ■- 
fort Primele luni de mun- i " 
că sini «le mai
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Nu slnt rare cazurile clnd, fădnd 
abstracție de subiectul dezbaterilor, 
de ordinea.de zi, unii comuniști for
mulează, în cadrul organizat ni r,e- 
dlnțelor, observații, critici, sugestii 
privind o multitudine de aspecte so
cotite de ei a fi de stringentă actua
litate șl cerind o soluționare opera
tivă. în Joc ca asemenea intervenții 
să fie recepționate cu sensibilitate și 
solicitudine — evltlndu-se. firește, 
formarea In cadrul diferitelor șe
dințe a unui club de discuții 
nesfirșiîc — se mai lnti.mplă ca din 
prezidiu să se audă : „Tovarășul z-a 
abătut de la ordinea de zl..“. Cum 
so înțelege, asemenea „disciplinări" 
nu au nici pe departe darul de 
a crea un climat favorabil dezbate- ‘ 
rilor creatoare, .exprimării nestlnjc- 
nite a punctelor do vedere alo oa
menilor in problemele cu care el sini 
confruntați zi do zl.

Lucrurile se mai petrec șl altfel : 
— Mai, are cineva do ridicat vreo 

problemă ? Nu ? Atunci putem socoti 
Încheiate lucrările adunării generale. 

.„Dezbaterile s-au Încheiat 7 Chiar 
nimeni n-a mal avut nftnic impar- •

...I.X’zbaicrile s-au fachi
12.__ 2 22' 2Z 2.2: .2
■.fir.' de spus ? Vorbești eu oameni!. 
Mulți dintre el manifesta un Interes 
vin pentru un șir de probleme ale Jo
cului lor de muncă, ale colectivului
i '2—:..-^2_"2<;22iî:a,2;
Mtatca unde trăiesc — probleme une-

ea fiecare comunist să-șl spună punc
tul de vedere, observațiile critice, pă
rerile In mod operativ.

Nu s-nr putea spune că aspectele • 
legate de Infrumivtcțnrca municipiu
lui, de crearea unei ambianțe cil m,n 
reconfortante ar fi constituit vreodată 
un subiect de dezbatere al comuniști
lor din cadrul organizațiilor de la 
combinatul siderurgic. SI ’totiiși de 
nici a pornit !de«i ; In mal multe 
ocazii, oferite de diferite ședințe, oa: 
menii s-fiu arătat cu îndreptățire 
preocupați de felul cum edilii se în
grijesc ca municipiu! lor să arate cit 
mal frumos, să fie Implnzit cu flori 
și verdeață, să semene cu o „sta
țiune" șl nu cu un centru siderurgic 

i 2 ■ • e f l ® ‘ j U V I • S ' CIi )
(̂2-&L. - iii

viața do partid

£i.!-22 2 ... .
gulă : atunci cirul participăm Ih dife
rite ședințe nu ne limităm la discu
tarea propriu-zLsă a problemelor în
scrise pe ordinea de zl, cl. dnd dez
baterile se itxhele, rămlr.em, in con
tinuare, pr!n‘„-e oameni, linii dlrilre 
el, avlnd diferite treburi, pleacă. Al
ții. In schimb, 'rămln. Șl aga. fără 
prezidiu și Înscrieri la cuvlnt. Intr-un 

‘cadru deschis,’ Intr-o atmosferă de
gajată. do la om Ia om, discuțiile 
continuă.

— Adică începe o a doua ședință,” 
care ,.s-o desăvlrțească" po prima ?_.

— Oarecum. Ceea ce vă spun 
este, pur și .simplu, redescoperirea 
unei experiențe bune,' abando:uită cu 
timpul. In urmă cu ani, pe ordinea de 
z! a unor adunări era înscris și acel 
punct numit „diverse". Noi l-am re
considerat. în afara ordine! de zl, cile 
alte aspecte din producție, din v’iața

£

.2: ■ : 2|îW'(2 - r ‘ 2-' - ; 2 2

tregulul mecanism al ter- 
mbflcăril — ințelcgind tot
odată că intr-un angrenaj 
uriaș care deservețle peste 
130 OM de apartamente șl 
dispune de peste 2OT km 
conducte, 250 ; de puncte 
termice, mil de vane, pom
pe, aparate do măsură șl 
control se mal poate In- 
tlmpln cile ceva neprevă
zut, intr-un loc sau altul — 
am pornit să ne convingem 
in ce măsură, Intr-adevăr, 
se face „tot ce este jMsIbil".

Un prim semn de Între
bare ne provoacă modul do 
urmărire a reviziilor. La 
condurerea LD.G.B.. ni se 
afirma că Intre 85 șl M la 

j;.,;,.; lucrări- s-au 
realizat Dar graficele' care

«
— De ce n-avem apă caldă 7 De ce trebuie să dureze 

această gltuâUe trei săptămlnl ? Nu se vor repeta Ia lamă 
deficiențele din anul trecut ? Aceste Întrebări le-am pri
mit telefonic șl ta scris do la un mare număr de cetățeni 
din cartierele Titan-Balta Albă, Ion Șulca, Colentlnu. Mihai 
Bravu, ș.a. din Capitală. Le-am adresat, la rlndul nostru, 
mal departe direcției generale de gospodărie comunală șl 
LD.G.B. — furnizorul căldurii șl al ape! calde menajere.

— într-o bună parte a pentn
orașului furnizarea apei ții să
calde a fost oprită fiindcă — 
In prezent se fac lucrările 
dc revizie și reparații fa 
C.E.T. București Sud — no 
precizează tov. Ing. A. Ne
grea, directorul tehnic al 
direcției generale de goa- 
Itodărle comunală. La fl- 

«șiele lunii iulie șl Începutul 
lunii august, aceeași situa- ’ 
țio a fost in cartierele de
servite de C.E.T. Groză
vești. Este o perioadă de 
2!) de zile pe an. obliga
torie, pentru flecare cen
trală electrotermică. Du- ‘ 
rata este, de altfel,2 prevă
zută și în contractul de 
furnizare n căldurii. Aceas
tă pauză urmează să ga
ranteze funcționarea cu 
maximum dc siguranță a 
centralelor ți livrarea de
bitelor de căldură necesa
ră In sezonul rece. Situația 
nu este nouă, se repetă de 
zece nn! incoacc ; de cind 
a început dezvoltarea ter- 
moficării.

Șl, totuși, după cum sln- 
tem informați, ca nu &e va 
perpetua la nesfirșlt : spre 
finele cincinalului, rețelele 
de termoficaro, alimentate 
de principalele ’ cenlraie, 
vor fi interconectate. A- 
ccasta va duce la o îmbu
nătățire n situației. Atunci, 
întreruperile din timpul 
verii vor afecta, pe o du
rată de trcl-cinc! zile, nu
mni un număr redus da 
consumatori. Ca să dăm 
un exemplu : clnd C.E.T. 
Bucureștl-Vest va fi In re
vizie. apa caldă menajeră 
va fl furnizată de centrala serviciul nostru de control 
Grozăvești, țl lnvera. tehnic dc calitate — se ex-

Aceasla fiind situația cu plică tovarășul fag. țef 
sursele de căldură, no dăm Miron Lupău; de la LD.G.B.
scama că acum nu este „ Recent, comitetul cxc- 
nllceva de făcut decit să ai consiliului popu-
se aț'.epte Interconectarea iar a dat o dficlitte (nr. K1S)
promisă pentru anul 1073. care prevede recepțlonarea 

-ri instalațiilor de Încălzire din
bă Îngrijorat dacă R01]e blocuri fa condiții de
și pregătirile de exigență maximă, ața Incit

"""tru ca asemenea sllun-
i nu se repete ?
Am început încă In 

luna mai lucrările do re
vizie la rețeaua de termo- 
ficarc și la punctele ter
mice, de Înlăturare a defi
ciențelor semnalate la in
stalațiile din blocuri. O 
maro parte dintre lucrări 
nu fost făcute cu depășirea 
graficelor. Am introdus ți sută dintre 
o recepție a reviziilor prin ■ “ '

i

fie, un volum atlț de snare 
do lucrări ? A fost norma
tivul prea larg sau nu s-nu 
făcut toate lucrările 1

— Știți, In prezent, insta
lațiile slnt încă noL, tinere, 
„nu pllng”, adică nu curg — 
răspunde evaziv Ing. Al. 
Moeanu — dar pc măsură 
ce vor Imbătrinl situația va 
deveni critică.

Cu alte cuvinte, este lim
pede, se lucrează numai Ia 
ceea ce „pllnge" ; în rest,’ 
încercări de prevenire, adi
că treabă do mlntulolA.

După cum aveam Bă con
statăm mal departe, grave 
neglijențe ale I.CJLB, caro 
nu Intervine la timp, con
duc In- accelerarea procesu
lui 'de Im^âtrlnlre a con
ductelor, la avarierea lor 
clnd țl-c lumea mal dragă.

23 Dună cum ne explică spe- 
Iclallștli, defecțiunile din re

țeaua de apă, refulările din 
« canale slnt dușmanul cal |

I mal aprig al termoficărit. I
Apele atacă întll izolațiile, I
U1QLL 

seul 
lege 
renti

I

1 uni au ia -
,viața" lor |
i patruzeci- |
11».™^.^ a. tev'Ui

a primit denumirea di 
vardul Independenței, 
trecute, frumosul buleva 

I

Iron icra accBiei, 
tere de circulați, 
devărat central 
»mi 

i 

i 

i

r 
r
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| Centenarul [
| bulevardului j

, primarul de I 
iloleștene a nu- H 
rmată din 22 de "

I
II

•y

4e

i'

ini

i I

Rugina copite 
ogliitate mzîffoa 

râsjmderilo
Un dUȘ T6C6 pCntrU O CQldU - jn valoare dc sute de rnîil-
„Fcccin 80S cs se ponte”... dar cît se 'S

‘ tfcl) să seT-jdc"■■■' 
matur fiindcă 
tarea Întreprinderii de apă 
șl canal cu cileva echipe de’ 
instalatori șl pompe de 
evacuare? Bineînțeles că nu.

Să luăm șl aspectul inun
dării punctelor termice sub-

V

în august 1871, 
alund al urbei pl 
mit o comisie formată din 22 de 
membri care să studieze tra-

1 bulevardului cc urma să 
„„J gnra de sud a orașului cu 
centrul. După un nn, studiile și 
proiectul au fost aprobate de 
consiliul comunal. Astfel au In- ’ 
ceput lucrările la artera princi
pală ploieștennă. Construcții de’ 
mare anvergură, care au durat 
mnî bine de 6 ani do zile. DupĂ 
războiul de la 1877, noua arteră? 
a primit denumirea do Bule--1 ....... ZJlele 

_ __lovard um
brit do castani, modernizat In 
zilele noastre, a Împlinit 100 da

■ ani,. O virală respectabilă, i 
conferă acestei, importante

mnl aprig al l
Apele atacă IntU izolațiile, 

f le distrug șl apoi începe 
coroziunea metaluiuL Din 
motive de asemenea coro
ziune prematură s-au înlo
cuit, numai in ultimul an, 
peste 8®9 m de conducte de 
diferite diametre. Unele 
după numai trei ani do !ă 
instalare, deși ----
este calculată la . 
cincizeci de nnl.

■— I.C.A.B. nu reușește să 
facă față solicitărilor zil
nice — nl se răspunde.

Dar putem oare admite
ca o rețea de termoficaro 8 zneie nuașșxu, 
In valoare de suie de mill- I -ani. O vlrs’.ă

I

considerat. în afara ordine! 
alte aspecte din producție, _  .
do zi cu zi nu-1 preocupă pe comu-. 
nlști, pe ceilalți oameni. al muncii, 
cite alte lucruri nu mai slnt de cla
rificat I La oțelărie, laminoare,

furnalelor, oțelărlHor, cocsărleL.. Șer1?’ I’el‘-e tol semna-- lează numeroase aspecte — do la
Jocul lor de. muncă, din activi
tatea comerțului, a celor care se 
ocupă de sănătate .vorbesc despre 
poluare, amenajarea' unor lacuri de 
agrement, transportul In comun, Ișl 
exprimă dorința de a participa la 
cursuri de limbi străine, w intere-

In mijlocul căruia fumegă coșurile furnale, la ’aglomerare
tuti, statuVdrtȘA, ; JVWS , W3anci.«

■ Sugestia oamenilor n-a fost numai? Vorbești cu oamenii. ‘ bugcstla oamenilor n-a fost numai 
■ reținută cu atenție, Primele semne

2. ImpUnlril glodurilor lor se văd 
de po acum. Arbuști ornamentali, 
flori din cele mal felurite dau Hune
doarei un ae- de prospețime, conferă 
fiecărei străzi, fiecărui cartier o notă - , v.
do personalitate distinctă. cursuri de limbi străine, se intere-

Așadar, un subiect ce n-a figurat seMă f!o acțiunile pe plan interna-
nlcîo-dată prs ordinea de z> a dezba- fional ale partidului șl statului nos-
teriior comuniștilor din combinatul *rt>- In îeJuI acesta, multe, foarte 
siderurgic, dar care a fost lotuși for- multe probleme slnt clarificate, al- 
mulat de oamenii do aici a ajuns In telc Săsesc chiar o soluționare o- 
stadlul iMleritsUzărU. Cum se ” -s ™»!
că faptul că „glasul" OțimHnlIr,!- 
auzii șl reținut, deși el 
In cadrul organizat al vreunei șe
dințe ? Am adresat întrebarea tova-

“beorghe Vaslu, prim- 
Comltetulul municipal n n

privește pe noi, 
—t îpartldpăm zilnic 

la diferite întruniri, ședințe — ne-a

itru^un șir de probleme ale Io- al®

unde '.uerează, din cartierul sau loca
litatea unde trăiesc — probleme une
ori destul de apropiate de subiectul 
ordinii de zl stabilite.

. — De ce nu le-ați ridicat în cadrul 
adunării 7

— Pentru că nu se încadrau...
Do ce această tergiversare, amlnare 

a exprimării unor puncte de vedere 7 
Pentru că In mult» tocuri mai dăinuie 
concepția potrivit căreia indiferent de 
importanța sau urgența unor lucruri, 
dacă ele nu fac obiectul dezbaterilor, 
trebuie să aștepte, să-șl facă „sta
giul* plnă rind, ta fine, Ișl vor găsi 
loc șl pe ordinea de zl... Asemenea 
mentalități devin păgubitoare in teu cit 
In locul unei Intervenții și soluționări 
operative a diferitelor stări de lu
cruri ele stat lăsate să se acumu- ' 
leze, să se complice. Șl npoi cita pro
puneri, sugestii valoroase nu rf 
In anonimat din pricina unei aseme-

' expll- peratlvă. pe loc. fără râ mal fie ne
oamenilor a fost vo!e do Înscrieri !a audiențe, de a

‘ n-a fost roetlll «> trimite, scrisori. - Apoi, este aces
ta șl un bun prilej de a ne sfătui în
deaproape cu oamenii și a le cere' 
părerea asupra felului cum văd e! 
rezolvarea uneia sau alteia din pro
bleme. La cile soluții buno n-am a- 
juns procedind .astfel 1

rășulul ing. Gheorghe Vaslu, prim- 
secreiar al r ■ ■

.Hunedoara a! P.C.R.
' — înceea ce ne
cel din Hunedoara, ș

jpro- spus interlocutorul. Aceasta cslc, să
■amin zic așa, o disciplină a „profesiei" de , , . , < -, 

artivfaL Multă vreme, ’văzlnd des- , 
tal _ de* zlrnpîfcț_ lumrrile, ne-am cJZef de zl Multor adSri ge

nerale ; un.il safarluțl primiseră 
sancțiuni administrativo. Ce a-a In- 
limplat ? — ne-am întrebat. S-au
schimbat oamenii ? Mulți din cal 
vizați erau muncitori conștiincioși, 
cu vechime In producție. Membrii bi
roului cumltetalul municipal de par
tid au Întreprins o largă Investigație 
l.n rlndul acestora. în covlrșitoarea lor 
majoritate, cei cu, care s-a stat de 
vorbă au recunoscut gravitatea a- 
balerilor comise, prejudiciul adus 
producției Urmărind insă cauzele In
disciplinei, ne-am dat seama că -ele 
provin, in principal, nu din rea-; 
voință sau superficialitate în muncă, 
cum unii erau tentați &ă creadă, cl 
din nestăpinlrea temeinică a tehno
logiilor, din necunoaștere. Se șlio 
doar că In perioada dri construcție a

nea optic! limitate ? . iui oe î.îhi;u»-. sucruriie, ne-am
în contrast cu astfel dc praclHd, spus că pr:n prezența noastră la

la Hunedoara am Intllnit numeroase ședințe. In diferite organizații, înre-
replici* care atestă ce valoare deo- —

scbltă poate avea crearea climatu
lui și condițiilor favorabile ț

■ / ’ f- ■’ '. '

gîstrtm părerile oamenilor.
imatu- Dlndu-ne seama că aceasta e to- 
pcnlru tuși Insuficient, ne-am stabilit o re-
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poate ?
© Neglijențe care îmbâtrînesc prematur 

conductele termoflcârii

legradeze pro- 
b Intlrzie do-

care

ie un Ioc cu a-
1 in peisajul ur- 

“ banlsUc al PlolcștiuluL. if

2?
€ li -O 

, " F«." .'

Împlinit In anul calen
daristic următor reîn
cadrării dv. în muncă. 

Cititorilor care ne-au 
pus întrebări referi
toare la acordarea 
concediilor suplimen
tare lo răspundem 
următoarele : salarla- 
iil care lucrează In 
locuri de muncă cu 
condiții deosebite, sta
bilite pe baza criterii- . 
lor Înscrise in I-LC.M. 
nr. 11 !?OT (publi
cată In Buletinul Of
ficial nr. S3fi088), be
neficiază de concedii 
suplimentare de o- 
dinnfi do 3 plnă la 
12 zile lucrătoare sau 
— în unele cazuri — 
chiar mai mari. Da 
exemplu, personalul da 
specialitate superior, 
mediu, auxiliar șl c- 
lemenlnr sanitar din 

11 “a « w •[ unllățl-sccțll de epl-
ia intreoarw demlologlc are dreptid

la un concediu supli
mentar de 3 zile /
(pct. 311 din H.CM.
nr. 11-1911M) ; tot trei 
zile do concediu su- 

■ pllmentar se acordă

Mal mulți cititori II se acordă concediul 
solicită, prin scrisori do odihnă, 
adresate redacției, u- Noii angajați, ca și 
nele lămuriri In le- cel reîncadrau a c.*i- 
gătură eu durata eon- ror vechime in muncă 
ccdiulul de odihnă, a- este, potrivit legii, În
cordarea concediului treruptă, pot fi pro- 
peniru cel nou anța- gramațl in primul 
jați aau reîncadrați — concediu de odihnă 
a căror vechime în numai după Împlinirea 
muncă este, potrivit unei vechimi nelntre- 
Icsll, lntreruptit — a- rupte In muneă de 11 
cordares concediului lunL Atunci clnd cele 
șaplimenlar etc. Râs- 11 lisai slnt împlinita 
punsurile pe care Ie In anul calendaristic 
jdăm în continuare se In care salariatul s-a 
adresează cititorilor încadrat sau relnca- 
Toma Stolon, din co- drat în muncă, ccn- 
muna Gorncl-Culb, ju- cediul se va stabili 
dejul Prahova, Marlon proporțional cu pe- 
Toche, din , comuna rioada cuprinsă între

■ FloreșU-Ilfov, Ioana 
Gheorghe, din Bucii- -.......... .........................
roșii, Mlhai MIrzac, 
din Craiova, dt șl al
tora ce ne-au sorb în 
acest sens.

în flecare an calen
daristic, salartațli au' 
dreptul, după cum sa 
de odihnă ph “im- cititorilor 
rata acestuia &e stabi
lește, nșa cum prevede 
Legea nr. 25’19'5". în 
funcție de vechimea 
în muncă. Astfel : — 
Ia o vechime In muncă 
do plnă Ia 3 ani sa 
acordă un concedia do 
13 zile lucrătoare ; de 
la 5 Ia 8 ani vechime 
— 10 zile lucrătoare ;
do la 8 Ia 11 ani — 17 rislic următor anga- sau funcții similare a- 
zile lucrătoare ; de la jăril sau reîncadrării, cestora au dreptul la 
11 la 14 ani — 18 zile concediul se va acorda concediu suplimentar, 
lucrătoare ; de Ia 14 (potrivit art 12, alin, cu o durată de 2 plnă 
la 17 ani — 19 zile Iu- 3, partea finnlă_ din la^B zllo lucrătoare. 
crătoare.p.de Jatlî la 2“ ‘ -•<_
20 ani — 21 zile lucră
toare ; peste 20 ani ve
chime — 24 zllo lu
crătoare. Precizăm, că 
pentru stabilirea dura
tei concediului șe are

Răspuns

i procedind
—.De pildă ? . .
—■ Iată,1 ne-am sesizat, la. un mo

ment dat, de creșterea numărului 
abaterilor do la disciplina tehnolo- 

accrtora 
multă

dîn nestăpinlrea temeinică 
loglllor, din necunoaștere, 
doar că in perioada da cor

2 Hunedoarei,, jnll de oțeUiricJuîmUIșțl^ 
» 'lamlndrlștl, ca și muncitori ,cu^«:2 

«-«« calificat Tri
, ,1 mim0 rau ppnafflurauri da,,

s irată. Au trecut,de aiurci
mulți ani ; Intre timp, procesele 
tehnologico au fost structural mo
dernizate, instalații noi, complexe nu 
fost puse in funcțiune, ■ pretențiile In 
meserie nu crescut în urma unor 
asemenea discuții libere am de
terminat organizațiile de partid, con
ducerile unităților economice, organi
zațiile de sindicat și U.T.C. să acorde 
o maximă atenție procesului de ridi
care a calificării, de relmprospfilAre 
a cunoștințelor proferiprude a Între
gului ’efectiv de muncitori, tineri 
șl vlrstolci. Nu exagerez dacă 
spurt bă, astăzi, tontă Hunedoa
ra Învață. Șl — cum o arată 
rezultatele — muncește mereu mal 
bine.

— Revenind la subiectul discuției, 
v-am Întreba cc reprezintă, prin ur- 
maro, pentru comitetul municipal 
punctul „diverse" ?

— în cileva cuvinte — o cale de 
consultnro directă, de cunoaștere 
precisă a realităților, o- audiență vie 
— fără mijlocirea hlrtlilor — cu oa
menii, In locul lor de muncă.

.„un punct de vedere șl o expe
riență caro pot constitui subiecte de 
reflecție șl pentru alta organizații de 
partid.

.
Const.inlln MORARU 
Sabin IONT1SCU

f as' 
j L

Cetățeanul Capitalei Inffă 
se Întreabă îngrijorat dacă 
reviziile și pregătirile do ............. ___
acum vor evita măcar si- nu sa mBj înregistreze 
luațille neplăcute Ivite in defecțiuni la Instalațiile do
lama trecută : radiatoare încălzire din apartamente.
luațille neplăcute ivite fa

reci ca Rheațn sau, dimpo- 8-au luat ?! măsuri pentru 
t.-lvfl, inundații cu apă fier- creșterea gradului de rigu- 
blnle fa apartamente ; di- rnl,ia a exploatării roțelel

l.

ni so prezintă au numni o ternno, multe amenajate șl
valoare strici estetică. Da- In sobsolurile unor blocuri,
lele frumos caligrafiate, 
prevăzute pentru planifica
rea unor lucrări, nu cores- 
—--id cu cele ale realizArl-

*.JW;

Șoferul 
se visa/pilot

I Concentrarea atenției asupra 
direcției de meri este, dacd mal 
trebuie s-o spunem, o aadomă 
pentru condudtorii auto. In coz

1 contrar,■ orice abatere de la ea 
I poate avea comecintc nefaste. > 

laid un exemplu. Ștefan Popa 
circula cu mașina l-HD-112 spre 

IConrtanfa. Traseul trecea pe 
Ungă aeroportul MUulil Kogâl- 
nlccanu. Furai de zborul avioa
nelor el a uitat inrd de volanul 

g pe care-! avea in ralnd. 'Drept 
I urmare, autoturismul ji-a pier- U S-S f . ^*7 J m jJ rt*1 M, X ™ X S A
» partea carosa 
I oprit latr-up 
fi toane — Pel 
i;

! N-aveau

Fie provoacă necazuri celor 
care le exploatează. Dar 
provoacă necazuri și loca- 

pund cu cele ale realizări- tarilor, datorită uruitului 
lor ofectivc. Lucrări prevă- jxjmpolor. O măsură bur.t, 
zute in iunie se fnc ncum luată cu patru ani In urmă 
și, invers, slnt gata unele — de a le amplasa la 
lucrări planificate in rep- prafață,
tembrie. Unde lucrează e- Btrucțll tip
chlpelo ? Este terminată o acum uitării, 
lucrare sau olto ? Nu se fie lăW prolec 
sile. tio termoflenre

— Evidența, In zl, se ține pentru blocurile noi ce vor
In cele patru zone de ex- IVconstruite, pc bd.. l.Mai
ploatare — vfrea să ne !&■ 
mărească Ing. Valeriu SIL

su- 
eventuaj in con- 

— este dată 
Au Început să 
ilectate puncte 

î subterane

(? ij. In unele cazuri șl de
ficiențele de construcție tdnt 

kilometru de 
.mmu.vsw.xu ______ _ . _______  . ;fevestițle,£ de

Om o zonă do exploatare, acum trei ani a mnisteru- 

șantiero de lucru. Șl aici se 
afirmă că aproape nouăzeci LC.
1® s11^ din revizii slnt efec- rei 
luate, dar marele necaz 11toate reviziile - ^^igu- r lre'7j:lîft llpM de 

-A-l .lîr^'nr A . *». (Cam
la sută din normativ).

__ exploatării i .
- - a f — buclărl-tehnologice, mon-
lunga durata In vane supllmcni
w mwl 1 rl fi ? «_______ ; _ i.. — „ —. - <

ferite opriri de mal scurtă
sau mai lur.„„ .—_....—, mi, „„ .«nc ...
distribuirea apei calde ; trecerea la regim automat
perturbați! In furnizarea f|f. funcționare n unor
eăldurli ; Înlocuiri de por- plmelo termice. Deci, fa- c,.r lo, ce egle poa!bll ca 

termoficarea să funcțlone- 
...2. i.. i 

octombrie vor fi terminate

perturbați! In furnizarea 
că.tlLt; II , uuin.ui> i uu |aii- 
țiuni de conducte termice 
in plină iarnă. (Spre exem- ,.„, ________ _
piu : Intr-o singură râptă- zc c!t m(li blne. pinfi ta i 
mină mai geroasă au avut 
loc 413 spargeri de țevi și 
radiatoare, lor la nivelul 
anului trecut nu fost peste 
11 mH de reclamați! care 
au necesitat intervenții). 
Ce s-a făcut ți ce sa face

elen, țeful serviciului de de vină. Do exemplu, tț 
„i tcrmoflcare. proape un kilometru d<

omnt Nu ne formalizăm. Vizi-
Ui ni o zoi iu ug cspiiwuuvi 
diferite puncte termice șl

conductă ■

rări tovarășul director A. lit„j .
Negrea. Zi.cl___________________

Fiindcă pretindem o func- Cum s-a putut realiza a- 
țîonare de ceasornic a In- t '. 2 ' 2 " Z

lut Comerțului Interior pen
tru alimentarea depozitelor 
I.C.ILA. din Drumul Tabe
rei — n-a putut fi recop- 
tlonntă nici piuă azi, In 
schimb, a și ajuns tn repa
rație.

Co arată constatărila 
noastre ? Că, deși se fnc 

tund, In n^ans față de gra- «ari eforturi pentru do
tarea și extinderea slstcme- 

■ lor modeme de încălzire, o 
serie Întreagă de , măsuri 
privind iprpvenlrea „Imbăr., 
trlnlrli" rețelei de termâH- 
a.i'SS'taâ x: 
late. Este vorba de pregi 
Urca unul număr corespun
zător de muncitori califlcâț 
pentru expl

lățirea prob

dat direcția de mers, a părăsit ’ 
partea carosabilă a țoselci j: s-a B ---- Doa&

Petru ți Plorențiu I 
Popa — au foii accidentate, tar ■ 
majina a suferi» serioase ava- I 
rii, Și latul pentru o cllpd de I 
nsaier.țic.

. -1 .. k ’ ’ ’' . . i' I
, 1r. ,r

vîiiătbri

ss" Lțserî
■ I du-ac la ci

Intr-unn din nopțile trecute, 
terasa „Pescăruș" de pt 

‘™ malul lacului BlcaSfa fost cu
prinsa do flăcarl.-Cu toata Inter- 
■vcvițin.^operativă: a ^pompierilor 
militari, incendiul a mistuit o 

" 1 din mobilier șl aco- 
clădlrll, paguba ridlcln- 

du-KO la circa MOOT lei. Do 
unde izbucnlso focul ? Dlntr-o 
încăpere situată deasupra res
taurantului, in care se aflau' 
trei persoane (VasLlo .Munteanu, 
Paul Râucescu șl Jc.nl’ Grlgo- 
rescu), a fost aruncat pe fe
reastră un capăt de țigară. A- 
ceasta a căzut pe niște ambalaje 
ș!_ acum vinovății s-au ars la 
pungă!

loatareă și intre- 9
dai, de Imbună- I

uLy.ivti jMviCctărll, a execu
ției, de urmărirea calității |
lucrărilor și recepția exl- I
Rentă a acestora, de Inlătu- I

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

gentă a acestora, de înlătu
rarea unor deficiențe mal 
vechi.

Unele dintre aceste mă
suri necesare șl posibile ar 
trebui luate de către 
LD.G.B. — Întreprinderea 
care exploatează rețeaua. 
Altele Insă privesc nemij
locit direcția generală de 
gospodăria comunală. Lo
catarii beneficiari ui termo- 
ficărll pretind șl că
organismele vc vor
oiiora]®“' cc le
revin In acest domeniu. 
Fiindcă numai o corelare 
și dezvoltare n tuturor ac
tivităților cc concură la 
buna funcționare a termo- 
fieării pot asigura apro
vizionarea Ireproșabilă cu 
căldură șl npă caldă a unu! 
număr do aproximativ o ju
mătate da miliari do bucu- 
reșteni.

Invitație
.2 . . 22.' 2 j

De mol bine de două luni, lo
cuitorii comunei Zetea, îndeo
sebi cei din satele Izvoarele, 
Subeetale, Sicasâu și Poiana 
Tirriavei (Harghita), sin! Ir.'.r-o 
permanenta alerte. Motivul? Un 
uri care s-a stabilit prin pădu
rile tlin preajmă și face adevă
rate rauagit prin gospodarii. 
Pir.ă acum a 
porci, 15 vite, doi cai ți... nu
meroși clini caro cu Încercat 
iă-l alunge. In total, pagubele 

| depășesc '100 OM Ici. Intr-o scri
soare, Klroly Alexandru, pre
ședintele Consiliului popular al 
comunei Ciumani din același 
judef, •relatează că un alt urs a 
provocat pagube similare In a- 
cMstd localitate. Ața stînd lu
crurile, iiitritdm vinătoril de 
prin partea lacului să treacu 
pe recepției Chiar dacU, plnă 
acum, urțil nu s-au arătat prea 
iagrijorgți din pricina lor.

Clandestmi. 
fără voie

doborlt GS de

PE URMELE UNEI SCRISORI

I

ca

ț-

sordanța cu fco- 
cu prevederile P. GHEORGHE

Id care' < MBM|MJ| 
zeoză de dreptul de a

redus râu ca 

flțeri de rezervă. Aces- 

tlve stat motivate de

termen
Impflcă- 
prlntr-o 
formnlă

zare (pct. 343 din a-

De asemenea, anga-

Noul spital unificat din vrajul Vaslui cu 705 poluri recent dat In folosință

constituie cadrul de
mocratic In care ei 
slnt chemați să-și 
spună părerea asupra 
tuturor 2:‘"

perator da a-ți spune

cadrul adunării gene-

dresat cu pllngere îm
potriva hotărirllor ci> 
mialei de judecată 
să îndrepte lucrurile

legii. Din păcate a- 
ccst lucru nu s-a 1n- 
timplat. Ca organ de 
control, Instanța era '

Al. PLA1EȘU

șl personalului mediu, 
data încadrării sau auxiliar șl elementar 
reîncadrării țl sflrșltul sanitar de\ la sterill- 
aniilul calendaristic, zare (pct. 313 din a- 
în situația în caro ve- celașl act normativ), 
chImea neîntreruptă De asemenea, nnga- 
do 11 luni &e Impîl- Jațli care Îndeplinesc 
neșlc In noul calonâa- funcții de conducere 
dsUc următor anga- sau funcții similare a-

f JI'T’.Ufi-ă USafc» ft tj MJLtfcS VI J l 1 " M
Legea nr. 26/1837) In Trebuie precizat 
acel an, la, durata sa lnrâ că,, potrivit an. 
adăugindu-se, pe lingă 5. alin. 1 din Legea 
concediul , integral cu- — 
venit pe anul respec
tiv, șl zilele de con- 

____ MMM. , cedlu corespunzătoare
In vedere vechimea timpului lucrat în
în muncă pa care sa- anul anterior. în 81- - .
lariațli o împlinesc in Uutțln pa care o reia- In muneă și a
cursul anului calendn- tați Ln scrisoarea dv. suplimentar) nu

nr. 2afiS®7, durata to
tală a concediului 
anual de odihnă (re
zultat din Însumarea 
concediului acordat, 
în raport cu vechimea 
2 i celui

____ MBL__ _ _  _ suplimentar) nu poate 
rlstic, indiferent de tov. Margareta Hecker, depăși 38 zile lucră- 
data la care primesc din Hm. Vilcea, In- toare.
concsdlu. Deci. în trudi nu v-ațl relnca- în ce privește com- 
cnzul dv., tov. P. E-" drat în muncă in fer- pensarea tn, bani, - 
lena din București, 
aveți dreptul, In acest 
an, la un concediu de 
odihnă de 21 zile lu
crătoare, chiar dacă 
împliniți vechimea In 
muncă do 17 ani in 
luna noiembrie. Iar 
concediul urmează să-1 
efectuați In luna sep
tembrie n.c.

Pentru tinerii anga
jați care au vlrsto, 
plnă la 18 ani durata 
concediului de odihnă 
m fixează In raport 
de vlrgia lor, după 
cum urmează : plnă 
Ia vlrsto. de 18 ani — o 
24 zile lucrătoare ; de 
la 10 la 17 ani — 21 
zile lucrătoare ; do la 
17 la 18 ani — 18 zile 
lucrătoare. Virata caro 
se in în considerare la 
stabilirea acestor du
rate este cea pe care 
tinerii angajați nu 
avut-o Ia data de 1 ia
nuarie a anului ca
lendaristic pentru care

| 
j

drat in muncă în fer- pensarea in bani n
menul legal de 90 zile concediului de odihnă
de la data clnd vi neefectuat, despre caro 
s-a aprobat transferul >*
(pentru a urma soțul 
transferat In interesul 
serviciului), vechimea 
In muncă vi se consi
deră Întreruptă. Ca 
atare, In primii doi 
după reîncadrare veți 
prim! concediul, do o- : ,
dlhnă redus In durata țle pentru o perioadă 
de 13 zile lucrătoare, î™! de 12 luni
urmlred ca după anii- « chemării salarla- 
carea acestei reduceri MSJ Pentru Indepli- 

-râ .vl se acorde cor.ce- nlrea serviciului mlll- 
dîul potrivit vechimii tnr icrțnen, ni Ier-, 
totale in muncă pe care nJen . redus sau ca 

aveți. Precizăm că •®/evI ț.n școlile do o-
>> • ț 11 ■»»» A rtctcR —

Vi sa cuvine pe anul dispoziții rcslric- 
•_ ___ i__ * five gist Giouvete de

faptul '.'ă concediul de 
odihnă se acordă pen
tru refacerea forțe!
da muncă consumata 

, Intr-un an de actlvl-
trecut, jate ș| (jf<i cj tre

cuta bule efectuat ca atare.

ne-au solicitai lă
muriri unii cititori, 
menționăm că aceasta 
vite pormlrâ — potri
vit art. 10 din lege — 
numai In situația în
cetării relațiilor de 
muncă, a scoaterii an
gajatului -din produc-

pe lingă concediul ce

In curs (13 zile lucră
toare) aveți dreptul și 
la zilele de concediu 
corespunzătoare celor 
zece luni șl jumătate de2ĂW
lucrate unul <—•».................  ■ ■ ■ ■ -
deoarece, așa 
arătam mat sus, pe
rioada dc 11 luni s-a Gheorghe PIRVAN

Prin hotărîrlle nr. 6 
șl 8 din 26 februarie 
a. c„ comisia de ju
decată de pe lingă . ------
Consiliul popular al față de cooperatori, 
comunei Leu, Județul Ascultlnd ce ■ lnvi- 
DolJ, .a amendat eu nuirl li se aduc; cel 
"0,1 șl, respectiv,, 30Ot ’ ‘ ‘ ‘

ș, le! pe cetățeanul Ion 
Gh. Marin. Motivul : 
„a atins ondarea* lui 
Ion Preda șl Aurel 
Alexandrescu, membri 
ai cooperativei agri
cola de producție Z&- 
noagd. în 'ce Împre
jurări și prin ce anu
me a ofensat I. Ma
rin, pe cei doi consă
teni al râl, I Incit coi 
misia dc judecată La 
sancționat cu amen
dă ? ' ' '

Scrisoarea | amplă 
trimisă redacției de 
Ion Gh. Marin, In
vestigațiile făcute pe 
urmele el ne-au pus 
In fața unul caz de 
folosire h organelor 
de judecată obștească 
pentru intimidarea 
celui care erlUcS. Ea 
dezvăluie In același 
timp superficialitatea 
manifestată de către 
instanța de control — 
Judecătoria Cfalova 
— In tratarea cazului 
respectiv. Dhr să dăm 
glas faptelor™

La 31 Ianuarie a.c., 
în adunarea generală 
de dare dd seamă șl 
alegeri a cooperativei 
agricole de Iproducțle 
Zănoaga, printre mulți 
alțl participant!, a 
luat cuvlnluț și L Ma
rin. între altele, el a 

că fostul briga- 
Ion Preda nu 

-* ‘n
feendubara 
fie numit

Mfrne-, .

nea, a reproșat conta- adunarea generală se 
biîulul țef, Aurel A- lnlemelau pe fapte 
lexandrescu, că are reale. Este cunoscut 
o comportare nejuslă de toți săteni! că I. P.

■ ' ' a executat o pedeapsă 
penală pentru preju- cu care slnt eoni
dlcli aduse avutului' tați, să combată
obștesc, iar In perioa
da cit a fost briga
dier, după curo a 
constatat direcția s- 
grlcolă a Județului, a 
pontat fictiv unele Schimbul ue upiuji,- 
persaane. în al doilea părerile contradictorii
rînd, este dreptul sta- exprimate In cadrul

___ _t aduc;1 cei 
doi tu fi trebuit, dacă 
le considerau neînte
meiate. râ reacționeze. 
imediat șl să solicite 
adunării generale să 
Jar act că I. Marin spu
ne neadevăruri sau Ii 
jignește. Au preferat

spus 
dler 
merită să fie ales In 
consiliul de 
șl nici să a 
contabil; De

un capăt de acuzare 
pentru sancționarea 
Iul I. Marin. Acest 
lucru era împotriva «u

obligata sfi-șl exercite 
din plin rolul său șl 
să verifice toaie pro
bele Invocate de petl- 

■-area sa. 
să obser- 

.j mărar simplul fapt 
că președintele comi
siei de judecată a a- 
yjaț și calitatea de 
martor, ceea ce, po
trivit legii, constituia 
un temei pen2 - 
larea hotărlrll 
S1' .....
să și calitatea sa. 
obligația să c.i 
bine legea — Ju
decătorul Dumitru 
Gînclac, după co a 
acordat un 
in vederea 
rit părților, 
interpretare 
a legii, a respins piîn- 
gerea Iu! 1. Marin, ca 
neîntemeiată, fără să 
analizeze problemele 
de fond ale cauzei. , 

Pe drept cuvlnt se 
naște întrebarea — 
cum, din ce motive a 
acționat astfel res
pectivul judecător ? 
Procedindu-sc In a- 
ccjt fel nu rărhtts !n 
vigoare două hotărlrl 
necdn’torme realității 
’1 legii, neeonforme 
spiritului democrație! 

mod noastre socialiste, prin 
care un om a fost 
sancționat pentru că a 
criticat înlr-un for or
ganizat. Iată suficien
te motive care recla
mă Intervenția foruri
lor competente pentru 

. « a lămuri lucrurile șl a
șl să dea o botărlro restabili legalitatea. 
In concordanță cu ftșp-

problemelor principiilor democra-
slnt confrun- Uce care guvernează

viaț-i cooperativelor 
agricole, a întregii bale Invocate < 
noastre societăți. $1, țlonar ta npări 
In ai treilea rina, ceea Ar fi trebuit ri 
ce este cu totul inad- ,ve -1---
mlslbll, tn zelul Iul de 
a face pe placul unuia 
dlntj e reclamnnți, pre
ședintele comisiei de

O eu 
fermitate lipsurile, să 
contribuie prin propu
nerile lor la îmbună
tățirea aeiivliĂțll jpe 
care o desfășoară, 

de . opinii,

oo©

insă In locul discuției tular al fiecărui con-
ctachlse, timtlte, in perator da a-ți spune
fața cooperatorilor, o deschis părerea! In
altă cale : l-au acțio- cadrul adunării gene-
nnt pe Ion Gh. Marin rale despre mersul
la comisia de Judecată treburilor cooperativei,
de pe Ungă consiliul da a critica lipsurile,
popular' comunal. Fără ji-».
a analiza atent fapte
le. spre a putea pro
nunța c 
: -■ / 
mlslir de

unul astfel de for or
ganizat trebuie clari
ficate șl rezolvate nu
mai de către colecti
vul respectiv. în nici 
un caz cel care criti
că deschis, principial 
nu poale fi tras Ia 
răspundere In fața 
vreunei instanțe de 
Judecată.

de n combate tendința 
de căpătuială pe gea-; J 
tna avutului obștesc,

..2‘,3 o hotărire te- comportările abuzive, iu jcvum. .
meinlcă șl legală, eo- indiferent de person- Desigur, în situația

Judecată _
(președinte Dumitru
Combe!) l-a tancțlo- pînge
nat, Jupă cum om a- mafii
rătat, pe I. Marin cu 
amendă. Prin aceasta, ț 
comlria a acționat ca 
un Instrument folosit 
dc cel doi pentru gl- 
tulrea. erltlcir. Mal în- 
tîl, pentru că afirma
țiile lui I. Marin din

ne etc. Iar competența 
de a accepta s.au ros- 

— asemenea nlir- 
. _________ . revine adunării
I. Marin cu generale —■ forul In

care s-au purtat așe- 
f
nările generale ale 
oamenilor muncii ce 
activează !n dife
rite compartimente ale

1
judecată apare 
martor, adăugind la 
dosar, o declarație 
proprie, In favoarea 
contabilului țef. Or, 
este ncpcrmls ca, In 
același timp să fii 
șl președintele until 
complet de judecată ți 
mnrtor pentru una din 
păr',1

Din cele spu.se plnă 
acum rezultă, în mod 
evident, că I. Marin 
era îndreptățit să spe
ra ca judecăți a-la Cra-

clneva abu-

critica țl aduce cuiva 
învinuiri neîntemeiat;, - -- •__
te, jignitoare, caioni- Iova — căreia 1 s-n a- 

MlBilBMWȘ., _.— . .alonse poale Jfl tras
menea discuții. Adu- la răspundere. Dar în
.mi. eazu] care ne e,eu.

pflm, comisia de jude
cată n-avea nici un 
temei ®6 Invoce cri- 

vlețli noastre sociale Uca din adunare ca

.....iei pentru anu- 
hctărlrll rev

ive. Surprinzător 
■— deși, prin In- 

'22' «re 
cunoașcă

Dumitru
Tn dimineața zilei de dumi

nică, 3 septembrie n.c., nume- , 
roși călători caro poposiseră pe 
peronul gării din Brăila ați fost 
r.Hvoiți să urce fără bilete In 
trenul accelerat 722. Cauza : din 
cele trei case de bilete exis
tente funcționa — n-om putut I 
afin motivul — doar una gin- I 
gură. Clnd s-a anunțat intrarea 
trenului in stație zeci de oa- |

ț 

meni așteptau încd la rind cu | 

perspectiva dc a fi serviți™ 
după plecarea acestuia I „No-“ 
roc" că, tocmai atunci (17), a 
apărut ca din pămint Însuși șs- 
ful stației, care, In disperare de 
cauză, ffiră să mnl stea pe glo
duri, a zis : „Urcați fără bi
lete I’ Șl pasagerii l-au urmat 
îndemnul Călătoria fără bilet 
osie clandestină șl se sancțio
nează. Dar clnd ea este favori
zată do Înseși organele C.F.R.-U- 
lul, cum se numește 7

Rubrică redticfalfi da i
Dtimllru TÎRCOB 
Gbeorțjhe POPESCU 
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rile aplicate pină In sepa
rarea mustului să se des
fășoare continuu, fără eta
pe do Întrerupere.

SC1NTEIA — miercuri 6 septembrie 1972

în gama largă a produse
lor toamnei, strugurii aduc 
un plus de savoare șl o a-» 
preciabllă cantitate de sub
stanța nutritive. Flecare 
dintre podgoriile țării poale 
sau,ar trenul să ofere cile 
un buchet do arome speci
fice, pe măsura gusturilor , - 
șl preferințelor consumato
rilor. Și In acest an, vesti
ți! podgoreni de pa melea
gurile Coinarllor, Murfaila
rului, Tlrnavelor can O- 
dobeștilor sc străduiesc ră 
„prindă" buchetul de Însu
șiri alese nla vălurilor care 
le-au făcut faima. în ori
care podgorie specificul 
local nu poale fi cunoscut 
șl pus in valoare de către 
nimeni altcineva mal bine 
decît do către viticultori! 
Înșiși.

în acest an pentru a fi 
valorificate cit mal bine 
condițiile existente, șl a ‘se 
obține, produsa de calitate, 
Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Ape
lor a Inițiat o serie de ana
lize ale stadiului de pregă
tire pentru recoltare și vl- 
nlficațle șl n elaborat re
comandări caro urmează să 
fie adaptate, de cătro spe
cialiști, situațiilor locale 
caracterizate prlntr-o maro 

1 diversitate. Se apreciază că, 
tain prezent, procesul de ma
turare a strugurilor este 
in plină evoluție spre ma
turitatea deplină. Iată clte
va dintre- recomandările 
ministerului, care precizea
ză, Intre altele, că o aten
ție deosebită se impune aă 
tic acordată culesului șl 
vlnlficnției mal ales in uni
tățile undo, precipitațiile a- 

I bundenlo d!n cursul lunii 
I august au favorizat apari- 

. țin atacului de mucegai în 
aceste cazuri se recomandă 
declanșare» nelntlrzlală a

PAGINA 3

culesuiul, reducerea Ia mi
nimum & duratel 'de timp 
de la recoltare ia Ineeperea 
vinlflcațlel, Înlocuirea lădl- 
țelor și coșurilor cu găleți 

. din material plastic sau, c- 
mallate, cofe ele. pentru 
transportul strugurilor mu- 
ccgăJțk Bine procedează și- 
cele unități care organizea
ză transportul strugurilor

Calitatea vinurilor 
plrtde foarte mult de ceea 
ce se face acum pentru rea-; 
pectarea strictă a regulilor 
privind llmpezlretț și fer? 
mentarea mustului. Specia
liștii recomandă'ca fefmen- 
.tarea niuslujul să flc dlrl- 

jatfi numai prin , utilizarea 
da drojdii cultivate sau a 
celor ce se obțin; din. vini?
/ V.z/ ' a

coacere a strugurilor In
trat! In vfnlfltare, cit șl n 
calității acestora voc 
avea drept rezultat obține
rea unor.vlhuri de compo
rt1,ie foarte diferita. în u- 

. nele zone se vor obține vi
nuri eu un conținut mic In 
alcool și o .aciditate sporl- 

- tă, ceea ce Impune o aten
ție deosebită pentru ingri- 
pi

■ ' 1

Recomandări ale specialiștilor privind culesul 
și vinificația în condițiile acestei toamne

Ia cramă numai in căzi, 
bene sau butoaie pentru c- 
vltarea pierderilor de must.

Importantă esle șl pro
tecția antioxidants șl anli- 
fermentatlvă ce se operea
ză direct !n căzile de trans
port In vie pe măsura um
pleri! lor cu struguri. Pen
tru cu efectul proiecției 
antioxidante să continue și 
in timpul prelucrării stru
gurilor, . aceasta trebuie 
executată foarte repede. 
Este indicat cu tonte luctă-

ficarea strugurilor sănă
toși. Pentru multe unități 
viticole este avantajoasă a- 
plicarea Indicației de a 
executa tragerea < dc ps 
drojdia groasă, încă în 
timpul fermentației, in faza 
de transformare in alcool 
a circa Jumătate din canti
tatea de zahăr. Operația 
este necesară șl obligatorie 
clnd se urmărește ca vinul 
să se limpezească pe droj
dia proprie pentru îmbogă
țirea conținutului In ex
tract

în recomnndărllo minis
terului se precizează că va
riația mare a gradului

jlrea vinului Jn etapa ur
mătoare fermentație! alcoo
lice. Reducerea acidității 
prin îndepărtarea ' acidului 
tartrlc ®e poate realiza ,la 
temperaturi mal scăzute. în 
acest, scop, vinurile bu 
limpezesc prin centrifugare 
sau șe mențin In condiții 
da temperaturi Joase după 
ce, In prealabil, slnt bento- 
nlzate. După limpezire în 
condiții de frig formarea 
cristalelor mari este ușu
rată. Numeroasele reguli 
tehnice referitoare Jfl îngri
jirea vinurilor după fer
mentația alcoolică pot fi a- 
plicale cu finalitatea dori-

tă numai sub îndrumarea 
atentă și permanentă a 
specialiștilor, a celor mal 
experimentați podgoreni.

O scrie de operațiuni de 
mare finețe slnt Indispen
sabile în formarea loturi
lor de rin. Spro exemplu, 

, este necesar ca loturile de 
vin să sa constituie pc baza 
cunoașterii precise a tutu
ror parametrilor calitativi, 
urmăr!ndu-se, latre altele, 
să sa reducă excesul de a- 
ciditate și să se asigure un 
grad alcoolic mediu potri
vit catcgortMor Indicate în 
Legea viei și vinului. Cnll- 
taîea extrem de diferită a 
strugurilor, numărul mare 
de soluri, cor. dl jitie particu
lare do vlnlficațle impun 
ca, In formarea Ioturilor, 
să se. aleagă vinuri dt mai 
asemănătoare privind corn-- 
poziția șl gustul, să se evi
te cu desăvlrșlre egalizarea 
cu vinurile defecte sau bol
nave. Numai după înlătu
rarea acestor ' neajunsuri 
vinurile se pot folos! In cu- 
paje. ‘

Efectuarea culesului In 
momentul optim, organiza
rea transportului și prelu
crării strugurilor in flux 
continuu, tratarea diferen
țială a fiecărei partlzi în 
funcție de însușirile speci
fice producției de pe fle
care parcelă de viță dc vie, 
aplicarea cu discernAmînt 
a fiecăreia dintre operați
unile care țin de arta vliil- 
flcațici sini cerințe de pri
mă Însemnătate pentru ai 
obține produse vinicole de 
calitate superioară, care Să- 
certifice rcnumele fiecărei 
podgorii.

C. BORDEIANU

Sub bolta înstelată
curata

Recent, ta Fabrica de ciment Fienl, din județul Dîmbovi
ța, au fost date In producție noi capacități de producție 
printre care secția de azbociment compusă din două linii, 
llnln de plăci ondulate cu o capdtnta dc 4 milioane mp 
pe an ți linia de tuburi de toate dimeMiunile. In 

fotografie 1 linia de plăci ondulate din azbociment 
Foto : M. ANDREESCU

Experiența de ia 
Vaslui continuă con
form. programului 
dinainte stabilit. La 
întreprinderea de con- 
strucții-monlaj din lo
calitate ee studiază — 
și nu pentru prima 
dată — efectele pro
duse la necorelar&a 
pionului de nprovizio- 
naro cu cel dc produc
ție. Pentru a mări 
gradul de complexita
te n cercetărilor, In 
program a fost intro
dus un punct supli
mentar, inițial nepre
văzut de specialiștii 
nespecinl(știi din par
tea locuIuL Starea 
unor lucrări fără «ă 
albă finanțarea des
chisă. Informații de 
ultimă oră sini în mă
sură să ne pună 1<i 
dispoziție șl primele 
rezultate alo experien
ței : s-au format
stocuri supranwmatlve 
de matcrtele evaluate 
la aproximativ 5 mili
oana leL Din păcate,

obținutemalcrialele
pe această cale nu se 
găsesc in atare prea 
bună■ fiind depozi
tate sub cerul liber, 
sub bolta înstelată, au 
atins un stadiu avan
sul- de degradare. 'A- 
ceasta ti „fața' văzută" 
n situației. Cea nevă
zută c In fel de impre
sionantă : materiale
scoase la casare, sub 
diferite pretexte, Însu
mi nd peste 1,9 nuil- 
oane ici șl pagube 
necunoscute (?) depă
șind suma de un 
milion lai. S-ar părea 
— după unele opinii 
ca sumele să f.lc 
realitate mal 
Dar cine stă să

in 
mari. 

HHBIHBHII. ." tacă 
toată ziua numărătoa
rea lor ? Un calcul 
corect va fi făcut, cu 
siguranță, tind sa va 
proceda In o numără
toare dublă: de o 
parte materialele de? 
gradate, de alta cei 
răspunzători de soarta 
tor.

(Urmare din pag. I)

furaje. Hrănită doar 
cii optimism, vaca nu

. an. scurtarea cu 1—3 
duratei respective In llniiio de 

de la Aleșd 51 ClmpulunR 
ar. echivala cu o producție;

■ tka'nrfMi r-So'

Prlntr-o mai bună organizare a muncii si a proce
selor de producție, colectivul de muncă do ta Uzina 
de fibre sintetice din Iași a reușit Încă de pe ocum 
să-ți îndeplinească ți chiar &ă depășească angajamen
tele anuale pe care șl le-a asumat in întrecerea so
cialistă. Au fost produse circa 330 tone fibre șl 23 tone 
fire, față de 3tN) tone dt prevedea angajamentul! De 
menționat că Întreaga producție suplimentară a fost 
realizată cu un preț de cos/ mult scăzut, reallzlndu-se 
5,3 milioane lei economii peste plan, față de 1,3 ’rnlU- 
oone lei cit era angajamentul. în acest fel, beneficiile 

- peste plan se ridică pină acum la 18.4 milioanei de 
două ori mul mari decît prevederile inițiale.

— Aceste realizări au £osl posibile — he-a spus 
chimistul Ion Stolcu; directorul general ol uzinei — 
datorită preocupării pline de răspundere cu care în
tregul nostru colectiv a-a angajat să traducă In viață 
chemarea Conferinței • Naționale o partidului de a 
realiza cincinalul In 4 ani șl jumătate. Forțele noas
tre au fost șl stat mobilizate pentru mnl buna orgn- 
nlzare a locului de muncă, pentru folosirea din plin 
a utilajelor șl a timpului de lucru, pentru obținerea 
unor cantități sporite de fibre șl fire polfcsterlce, în
deosebi pel seama creșterii productivității muncii. 
Pină acum am Înregistrat ‘o..productivitate a mun- 

c.dl _de.2,0 .la:jjujtt peste prevederile dc pinii.............
Concomitent .cu. preocuparea : de a se realiza fibre 

șl fire pollesterice In eantltațl lot mal mari, In uzina , 
Ieșeană ae acordă o atenție sporita asimilării de noi- 
sortimente de fibre șl fire. Dintre acestea, firele pen-, 
tru mantale do ploaie livrate Industriei textile s!nt 
foarte rezistente, lor noua fibră lucioasă obțlriută sub 
formă de cablu este mult solicitată Ia export Cea mal 
recentă realizare In domeniul aBlmllăru de noi pro
duse este firul necesar pentru benzile eleclrolzolnnie 
ce se folosesc la fabricația motoarelor electrice. O 
contribuție de seamă ta obținerea noului 11 r, care are 
proprietăți flzlco-mecanlce șl electrice superioare, au 
adus-o colectivele de muncă din secția fire filnrnentare 
continue, condusă de inginer Ion Golovcenco. de in 
Instalația de filare condusă de inginer Iosjf Copci șl 
de la instalația de prelucrări fire condusă de Inginer 
Dan Gheorghiu.

i Ut. J IU IVjTl 1J.1J ll'U’UJlAiy lit* 

prevederile Inițiale.
(ost posibile — ne-a spus

Manele CORCACI 
corospondonlul. „Sci nl ei i

în fiecare întreprindere, încărca
rea mașinilor șl utilajelor trebuie 
să se asigure in cel puțin 
2,2—8,4 schimburi De co, atunci, 
continuă Bă rămlnă cu titlu de 
excepție asemenea indici, neatinși 
încă in numeroase unități conslruc- 
toaro de mașini și dc prelucrare a 
lemnului ? In trimestrul trecut, do 
pildă, la o seric do mașlnl-uneltc — 
strunguri frontale, mașini de găurit, 
mașini de frezat — aflate in dota
rea unităților constructoare do ma
șini, coeficientul de schimburi nu a 
ajuns nici la 2. Slot uzine — „Tim
puri noi" din București, Uzina con
structoare de mașini din Reșița, 
uzina „Unlo" din Satu-Mnrc — unde 
nu se lucrează nici in două schim
buri complete. Și ca un leit-motiv 
al justificărilor apare lipsa forței 
de muncă. Realitatea este insă că a 
trecut suficient timp de cind B-n 
trasat această Importantă sarcină 
menită aă asigure o folosire deplină 
a capacităților de producție si că In 
prezent nu mal ’ ’ " "
fel do scuze. J

I pot fi admise nici un 
__ __ Neintiralai, comitetele 
de partid din întreprinderi, organele 
locale de partid trebuie să analizeze 

'exigent, cu întreaga răspundere, 
modul cum comitetele și consiliile 
oamenilor muncii an acționai pentru 
îndeplinirea acestei însemnate sar
cini economice, esențială penlru rea
lizarea cincinalului înainte de ter
men, Analiza nu mal . trebuie fă
cută prin prlama planurilor de mă
suri. devenite In unele întreprinderi 
sinteze ale unor perpetue Intenții. 
c.l prin situația do fapt ’existentă, 
preclzlndu-sa răspunderile celor caro 

■ terglverBează extinderea șl buna 
funcționare a schimburilor II șl III. 
Experiența a numeroase Întreprin
deri — „Elcclrobanat" din Timi
șoara, '„Autobuzul" din București. 
„Rulmentul" din Brașov — a dove
dit că, practic, nu există probleme

(PROIECT)
Prezentfim anele opinii șl propuneri do Imbunătăflre a 

proiectului Codului muncii, apărut In „Scîntola" nr. 9224 
din 30 iulic 'a.c. , 'y

0 clarificare în 
problema transferărilor 
uf < .Ti./? Ș ' ; c ; g—

în partea a doua a proiectului 
Codului muncii, legiuitorul se ocu
pă de‘ „Relațiile de muncă din uni
tățile socialiste", dind o rezolvare 
nouă șl cuprisizăloare multiplelor 
aspticte referitoare ta Încadrarea și 

’pțomovarăa :în..’.muncă. n •personalu
lui. .în această parte, a proiectului', 
un spațlii larg este destinat expli
cării unor probleme privind con
tractul individual dc muncă, și e- 
fectele sale. Apreciind, In mod deo
sebit. valoarea socială și politică a 
noii legi,! doresc, In cele ce urmează, 
să fac unele propuneri de îmbună
tățire, , •. ? ' ■ '■i'

După cum se știe, contractul in
dividual de muncă este o Înțelege
re intervenită intre unitate șl per
soana fizică ca urmează a fi anga
jată/ privind 'prestarea unei munci 
șl condițiile In care urmează să fie 
executată — remunerația, funcția, 
locul de muncă ș.a. In prima parte 
a alin. 2, din art. GS, ge prevece că 
„persoana încadrată in muncă ponte 
fi transferată In interesul servidu- 
îul ori ta cerere". Cu privire la 
transferul la cerere nu se pun pro
bleme : In schimb, comportă unele 
discuții transferul in interesul ser
viciului. Astfel, In-partea finală a 
acestui articol esie prevăzută situa
ția clnd nu se poate efectua irar.i- 
îerul in’interesul serviciului. în 
consecință, rezultă că in toate cele
lalte situați! transferul este: obliga
toriu, salariatului, care nu ce su
pune deciziei de transfer . urmind 
să-I fie aplicate prevederile ort. 85, 
adică desfacerea contractului de 
muncă. Aceasta ar însemna. insă 
schimbarea’ unilaterală a condițiilor 
contractului do muncă.' Or, una din 
condițiile esențiale ale contractului 
do muncă o reprezintă locui de des
fășurare a activității salariatului, 
fiindcă In raport de ncestn s-nu 
manifestat voințele părților si, in 
specia!, voința angajatului. Este a- 
devărat că in art. GO se Vorbește 
despre „situații .ttirpolnlc justiflca-

de nesoluțlonnt, că In ducerea 
bun aflrșlt a acestei importante sar
cini economice, hotărllpare , tint 
investiția de Inițiativă a conduceri
lor de Întreprinderi și centrale, per
severența cu care se aplică propriile 
măsuri stabilite.

întreruperile accidentale — lată o 
nltfi cauză care afectează, 
hoîăritar, 
nlbll

utilizarea 
mașinilor 
medie

uneori
timpului dtanot 

șl utilajelor 
crnia

gtinul sau

to”, In care salariatul poate să re
fuze transferul In Interesul servi
ciului, dar să nu uităm că aprecie
rea o face tot unitatea. Prin aceasta 
nu am pierdut din vedere că Intere
sul unității este major, dar, tol- 
odaiă, trebuie, ținut cont că ți pen
tru salariat problema transferului 

‘ti* .............. —ta deosebit do importantă.
Consider, de aceea, absolut 

necesar ca noul cod să stipuleze 
■ expreș c4 șl transferul in inta- 
resisl serviciului-, șe poate face 
numai cu,acordul Ambelor părți, 
intruclt prin efectuarea lui sc 

' creează' raporturi ■ noi de muncă, 
se, schimbi părțile contractante. 
I'cniru a nu da naștere Ia Inter
pretări și soluții diferite in prac
tici, noul cod ar trebui, cred, 
să precizeze mal clar ce este 
transferarea ți in ce condiții 
esle valabilă.

, , persoana competentă 
a-1 angaja, ori delegatul aces
teia, cu căile,do aloc prevăzute 
do lege”.

Motivare : în actuala redactare, 
proiectul vorbește, de organul do 
conducere ccrfcctivă sau conducăto
rul unității care, stabilesc sancțiu
nea fără a arăta cine anume o a- 
pllcă. Este necesar ! Insă să ne asi
gure un criteriu,de competență.prin 
însuși textul legii, In sensul că dne 
angajează poate aplica șl sancțiu
nile, fio dkeef 
său.

fie' prin delegatul

3. La ari. 175 locptlm că tre
buie adăugat unj aliniat eu’.ur"- 
tnăloroT continuii: .“i ’

. ,,în litigiile pentru ' degradări 
sau lipsuri în gestiune, unitatea 
trebuie să dovedească existența 
prejadlclulul, culpa gestionari
lor fiind prezumată. Angajații 
pot face dovada contrară prin 
probele administrate In fala or- 
ganuloi jurisdlcțlonat".

Motivare : Inserarea acestui prin
cipiu In Codul murtcl! este de utili
tate practică pentru apărarea avu
tului obștesc, d::d unitatea păgubită 
aro numai sarcina dovedirii produ
cerii pagubelor 
încredințate gei

rtzle de Imputare. în prezent Insă 
nu in toate situațiile de restituire 
a sumelor Inenzale fără drept sa 
emite o atare decizie (alocația de 
stat penlru copii se reține automat 
din galariu). Nici in actualul pro
iect insă nu se menționează dacă 
în toate situațiile de încasare fără 
drept a unor sume de bani - se va 
emite decizie dc imputare. Or, dacă 
se menține acest principiu, Împre
jurarea trebuie neapărat precizata 
în textul legii ; dacă nu se prevede 
acest lucru ar însemna că pe vii
tor orlco restituire de isume Înca
sate 
de o

fără drept trebuie precedată 
decizie do..Imputare;
Foftnrilarca pe câni, o propun 
se d» cohțltiuitilul ari. 103 este 

.Obligarea la plata

trimestrul trecut, volumul Întrerupe^ 
riior accidentale Ia parcul de ma- 
șlnl-unelto ni Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini a reprezen
tat circa 150 d® ore pa o mașină, 
ceea ce înseamnă o pierdere abso
lută echivalentă cu 0 zile lucrătoare. 
Din cauze asemănătoare, ia unele 
Instalații !de laminare pentru pro
filuri șl cele pentru țevi fără su
dură, din Industria metalurgică, 
indldi de utilizare din trimestrul II 
d.c. au scăzut cu 2—3 ta sută față 
de cel atinși In trimestrul precedent 
Cum se explică aceasta anomalie ? 
Dornice să realizeze cu orice preț 
anumite sarcini de • . producție, ta 
Bflrșit do lună sau trimestru, din 
cauza ncrilmlcltățll producției. în
treprinderile In cauză ignoră pur și 
simplu cele mol elementare reguli 
do întreținere și exploatare. De aici, 
cazurile de suprasolicitare exagerată 
a diferitelor mașini șl instalații, do

Vaslle VATAU 
consilier juridic, t

i Combinatul c6rb‘unelui Tg. Jiu

Citeva precizări 
considerate necesare
Luind cunoștință dc proiectul ■ 

noului Cod nl muncii, facem clteva 
propuneri de rare considerăm că ar 
trebu! să se țină seama la redacta
rea definitivă a legii.

1. La arh 29, lit- C, propunem
să se adauge un aliniat nou eu 
textul : „SlliiațlIIe deosebite vor 
fi dctcrmlMie prin holărire a 
Consiliulai dc Miniștri penlru 
fiecare ramură de activitate In 
parte". , .

Motivare : Includerea acestei dls- - 
poziții are scopul de a Înlătura ar
bitrarul unor conducători de unități 
de a da alte sarcini angajațltor ‘de- - 
dt cele asumata prin contract In ra
port dc pregătirea, specializarea, lo
cul și felul muncii.

/, i .. . .. IW ULM ■piViiUy.t, .piUVGUG JUăjJMJLV. ,.ua
2. La ari. 87 propunem să se obligarea la plata despăgubirilor,

reformulcze textul astfel s _ . ....
„Saut-țlunca disciplinarii se I 

plică celui vinovat de către or-

■

'3
nerexpectare a graficelor de repara
ții curente șl capitale. Calculele 
arată că,, nu de puține ori, ceea ce 
se cișllgă prin suprasolicitarea mași-' 
nilor lnir-o perioadă, se pierde, In 
marc măsură, datorită defecțiunilor 
tehnice care apar ulterior. Esic de 
datoria fiecărui eonducător de Intre-, 
prindere, a fiecărui muncitor sl păs
treze ca po ochii din cap zestrea 
tehnică, să nu admită nici rin fel de 
derogări de la regulile tehnice pre-

ii ■' - » -'"-s;- 'v1. .... ; - ; ■ ■ ■’ ! ■

else de întreținere a fiecărui utilaj, 
a fiecărei mașini.

Apreciabile sporuri de producție pot 
fi o-bllnuto' in acest' clncJn.n.1 si prin , ■ 
concentrarea termenelor de realizare 
n parametrilor tehnleo-economlcl, pro
iectați la noile obiective Industriale. 
Numai In nce

■ luni o < 
ciment

-'.Muscel _ _______
suplimentară de 20—25 KM tone de 
ciment. Pornind fie șl numai de la’ 
acest exemplu, nu este greu de Ima
ginat ce mari rezerve de sporire n 
producției există, ăvind in vedere că. 
In flecare an. sini puse In funcțiune 
sule șl sule de no! obiective; indus
triale. Termenele de atingere a para
metrilor proiectați la noile capacități 
pot și trebuie să fie comprimate. 
Spunem aceasta, lulhd in calcul atit 
limitele largi ce se fixează. încă, la 
unele obiective din chimie șl con-.;

țlonale In procesele 
verbale sint in sarcina 
colectivului de tehni
cieni din fabrică pen
tru rezolvare și consi
derăm că nu ar 11 in
dicat ca personalul 
CJ.B.-uiui Bă Inter
vină pentru a nu-I di- ■ 
raiaua autoritatea și 
răspunderile ce-1 revin 
In conducerea procesur 
lui tehnologic pe zone, 
ateliere, secții oi chiar 
Întreprindere.

Referitor ta sprijinul 
CLB.-ului pentru so
luționarea problemei 
banderolării batirelor 
de ață, pe care obser
văm cu surprindere că 
ne-ațl dat-o nouă ca 
sarcină, vă- informăm 
că am cerut oferte 
pentru acest tip de n- 
parat tar după analiză 
vom aviza achizițio
narea”.

Deci, 
teptațl 
rea șl poate achizițlo- 

isfe îitju răbdare,
■ JT*P“.*P ' f raL? pfrntru'i că ■-operativita

tea C.LB. este mnl 
mult decît evidentă : c 
cusută cu ață... neagră 
Probabil însă că nu 
ață de la Odorhel.

Gospodine, vi r.-a 
Intlmplal să cumpă
rați ață produsă la 
Fabrica de ață Odor- 
helul Secuiesc ? Știm 
că in ultimul timp po 
unele batire eticheta 
era atit dc mult lipită 
Incit s-n pierdut o 
parts din batir. V-ați 
supărat desigur. Dar 
cauza n-o cunoașteți 
Mașina folosită pentru 
banderoîare s-a dove
dit necorespunzătoare 
șl s-n apelat Ia solu
ția manuală, total nc- 
economicoasă și une
ori deficitară calității, 
Alarmat, Ingjec lo râ
tul județean Harghita 
pentru controlul cali
tății produselor a so
mat atit sus-numlta 
Întreprindere, cit șl 
Centrala industriei 
bumbacului să rczoiye 
deficiența. în loc de 
rezolvare, C.I.B. n tri
mis o adresă edifica
toare care glăsula ast- 

» fel : „In legătură cu

Fabricn de ață Odor- 
helul Secuiesc, vă pre
cizăm că aceasta a 
fost făcută de C.I.B. 
ori ,'de die or! a fost 
cazul. Aspectele men-

a
următoarea .. „ ...
despăgubirilor sau a contrava
lorii bunurilor, preclim șl recu
perarea sumelor , încasate firi 
drept se vor face TOTDEAUNA 
prin decizie de imputare»

Hle ROȘU, 
planificator 
secția de uti 
construcții câi ferate din Cluj

Deosebitul interes pe care 11 pre
zintă această logo-cadru pentru toț> 
oamenii munci! este bine cunoscut 
Pierind de la faptul că noul proiecl 

rimate a relațiilor de muncă Intre 
angajați șl întreprinderi, supun și 
cu forurilor competente o propu
nere de îmbunătățire.

Proiectul reia,. In mai multe ca» 
pilota, o scrie de dispoziții cuprin
se in Legea nr. 1/1970 privind orga
nizarea șl disciplina rnundl in 
unitățile winlisle de s’.aL Consi
der că ar fl justlficaiA propunerea 
ca In cap. III din noul cod să fie 
cuprinsă și Legea nr. 1/1970 in În
tregul eL Aceasta deoarece noțiu
nile de „drepturi", „Îndatoriri", 
„disciplină J, „răspundere", „con
tract do munci" nu suportă inter
pretări diferite, motiv pentru rare 
înscrierea unor asemenea dispoziții 
Intr-o Jege-cadru șl păstrarea lor 
și Intr-o lege specială nu-.ji oro 
justificarea.

Mlhal N1ȚA 
directorul Direcției 
penlru probleme de muncâ 
si ocrotiri sociale — Brăila

asupra bu/uriloi
ițata gestionarilor.

Vaslle VLAD, ----------- .--------------------------
«dk,. iucidie principal SSPJS

Vaslle BODNAR 
consilier juridic,.
Întreprinderea de Industrializare
a câmii din Suceava

În sprijinul 

interpretării unitare
Din prevederile noului proiect "al , 

Codului muncii &a desprinde, in 
mod pregnant,' grija permanentă cu 
care esle inronjurnt omul rnundl in 
sodctaîea noastră soctallstă. în 
urma studierii cu atenția a aces’ul 
important act normativ doresc să 
supun atenției forurilor competen
te următoarea observație. Articolul 
103 din proiect prevede faptul că

sau a contravalorii bunurilor, pre- 
a- cum ș! la restituirea gumelor in

casa te fără drept B»! .face prin de-

_ strucțule de mașini, cit și experi
ența însemnată acumulată plnă in . 
prezent de către numeroase colecti
ve de întreprinderi. în centrul aten
ției trebuie să se situeze întreprin
derile rare nu s-au dovedit capabile 
să respecte nici măcar aceste ter
mene stabilite eu multa larghețe șl 
care se :mențin ani In șli* sub ni
vela! producției din proiecta. 

In abordarea complexei probleme 
a utilizării raționale, cu maximă

eficiență, n capacităților de produc 
țle, deseori, prea des chiar, se sca
pă din vedere. treci ndu-se po un 
plan cu totul secundar, preocupările 
pentru creșterea Indicilor Intensivi 
do folosire a unei mașini sau Insta- 
lațlL Or, sc știe, nimănui nu-1 poate 
fi Indiferent ce produce șl cit anume 
produce, in ora sau ziua de funcțio
nare, un strung, furnal sau război 
de țesut. Randamentul efectiv al 
utilajelor tehnice devine. In acest 
context, esențial In abordarea pro
blematicii utilizării raționale a capa
cităților de producție. Iată clteva 
exemple. Dlntr-un sondaj făcut in 
5'întreprinderi constructoare dc ma
șini — printre care Fabrica dc ma
șini unelte șl agregate București și 
Uzina mecanică Timișoara — rezul
tă că circa 20 ta sută din rapa
citatea strungurilor șl, a mașinilor 
de frezat se consumă pentru înlătu
rarea unor exagerata adaosuri de

prelucrare, care întrec, uneori, de 
2—3 ori. greutatea produsului finit 
în alte uzine constructoare de ma
șini există mnșlni-unolte — multe 
dintru ele de mare complexltaie 
(Strunguri automate) procurate din 
import — care s-au ,,profilai” pe fa
bricația ds șuruburi Bau a unor ba
nale organe dc asamblare. Desigur, 
eontlnutndu-sr) asemenea practici, nu 
sc va ajunge la eficiența economi
că maximă In utilizarea cnpncltrițl- 
lor de producție. Care esle indicele 
de utilizare Intensivă, care este ran
damentul fiecărei mașini — iatădnrncntul fiecărei
un perimetru in care economiștii 
din flecare uzină. împreună cu in
ginerii, trebuie să-Sl inșerie spiritul 
gospodăresc tsi competența ’profesio- 
ruilfl. ,

Se înțelege că este mult mal ușor 
să sa realizeze sarcinile de produc
ție cu o zestre tehnică excedentară, 
rare scutește de eforturi pe directo
rul întreprinderii, pc alțl specialiști, 
pentru acoperiron ta nivelul capaci
tății reale a fiecărui utilaj din do
tare. Este mal ușor. mal. comod, 
dar nicidecum mol economic. Iată 
do ce. in fiecare unitate, mal mult 
ea oricintl, a devenit necesară o 
analiză riguroasă, responsabilă a 
modului in care sini folosite -fiecare 
mașină, fiecare utilaj, tnăsurindu-se 
clar gradul lor de utilitate, prin 
prisma gradului de funcționare, iar 

a acolo unde rămln capacități de 
prisos, neacoperite cu plan de pro
ducție, ele să fie puse, pentru redis
tribuire, la dispoziția centralei sau 
a ministerului. Mnl mult dedt plnă 
acum, se cern ca Inspectoratul de 
Stat pentru Controlul Gospodăririi 
Fondurilor Fixe să-și facă sim
țită prezența In întreprinderi, tar 
măsurile care' le In să determine, 
efectiv și nelntlrztat. un real pro
gres In domeniul folosirii raționale 
■ capacităților do producție.

sînt ghinioniste ?
ciul al doilea so pre
limina un minus de 
clteva sute de tone. 

------ Din cauza nerealizăril 
ținlntl asociației inter- recoltelor planificate,

cooperallata. In mod flecare ciclu
firesc, 
agricole care au con
tribuit la finanțarea 
Investițiilor așteaptă 
să-și recupereze banii 
din heneficlllo pe care 
trebuie să Ic înregis
treze orice unitate c- 
conpmlcA Cu atit 
mai mult, acest lucru 
cate de așteptat in 
cazul serelor — obiec
tive prin excelență 
rentabile. Numai că, 
Jn Gătsennca,. acllvita- 
ten do producție a le
gumelor este Însoțită 
do mari pagube finan
ciare. Anul trecut.

La Gălacanca, jude
țul Brăila, nu fost 
construite mal multe 
hectare de sere apar-

--—. -.-.a ; se sol- 
coopcrativele dează cu piigutm ci

frate In jurul unul ■ 
milion de lei. Cum 
s-ar spune, ciclul șl 
mlLlonuL Este o situa
ție anormală care gre
vează asupra situației 
financiara a celor 20 î 
de ,cooperative agrico
le asociate. Ar fi dt 
sc poale 
ca

ța i . ............. ( „____
să ia măsuri pentru- a 
descurca ghemul Indi
ci l ‘al problemelor nc- 
rezolyuțe, astfel Incit, 
așa cum este normal, 

___,  serele să devină o sur- 
plerderRo^ înregistrate tsă do legume șl do 

......____ , , beneficii. Pentru că,
bleteîe acre, ele n-aii 
nici o vină ; nu există 
Bere ghinioniste — d 
doar oameni negoapo- 
dari.

nu depășit două mi
lioane lei. Anul -aces
ta. ta primul ciclu 
s-au realizat numai 
215 tone de roșii: In 
Ioc de 869 tone plani
ficate. Si pentru cl-

do normal 
Direcția generală 

agriculturii județene

deși lucrările dc însllo- 
zaro se află mereu In 
aceeași fază do în
ceput Nu ar fl prima 
dată anul acesta clnd 
InsUozarea furajelor 
șc amină dc in o sân
tă mină ta nltn. tar so
sirea brumelor toam
nei și n anotimpului 
friguros găsește silo
zurile șl flnnrelc 
semlgoole. în pre
zent, po cimp există 
sule de mil do tone' 
de nutrețuri verzi si 
suculente, bune de In- 
sîlozat. Nunțiii condu
cerile c<w;>crntiveior 
agricole nu se grăbesc 
cu organizarea aces
tei .importante lu
crări. Oricum ar 
curge ‘ Justificările și 
oricit de robust opti
mismul, ta iarnă aces-

Cooperativele agri- 
I cole din județul 13u-
» zău nu prevăzut in
. . planurile de producție 
' pa anul In curs să In-
’ sllozezc 232 0W tone
• do furajo verzi. Este
• o prevedere calculata
> Judicios pentru a' «îsi-
> gura hrănlrca cores- ,
l punzâloare a animale- '
< /lor. creșterea produe- 
i țlel de carne șl lapte.
• Numai că între ceea
i cc scrie pe hirtle șl
' co sc face In,realitate
1 ote o mare difcrențA
1 Pină ta începutul îu-
1 nil septembrie a.c. au
1 fost insilozate numai
1 2fl 555 tone dc furaje.

reprezcnllnd abta 10 
io sută din cantitatea 
planificată. Este o ci
fră Insignifiantă In 

"i comparație cu posibi
litățile șl mal ales cu 
ccrințelo de hrană ale tea nu-vor ține loc de 
animalelor. In multe " 

~~ unități se manifestă
un optimism exagerat, " da lapte mult
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La București au continuat, marți, 
dezbaterile pe marginea probleme
lor Înscrise in programul celei de-a 
III-a Conferințe mondiale de cerce
tare a viitorului.

In cursul dimineții,, lucrările s-au 
desfășurat - pe secțiuni șl grupe de 
lucru. ■ Comunicările prezentate șl 
discuțiile - s-au axat, și - de această 
dată, pe probleme majore ale vlito- 

1 ac- 
—„ . Jtoru- 

. ,,-ț'Cura ! de dez
voltare, metode matematice do cer-' 
cetare a viitorului, modele de relații 
internaționale, noi concepte ale creș
terii șl viitorului economiei, proble
me de comunicare in legătură cu 
studiul viitorului, politica ecologică 
pa termen lung, tehnologia și. vii
torul

După-amtază, partieipanțll ta con
ferință au dezbătut,. In cadrul «unei. 
ședințe plenare, ierna : „Metode dc“ 
cercetare a viitorului*. Au prezentat 
comunicări cu privire ta tema enun
țată NI. Rutkevld (U.R.S.S.), J. Du
rând (Frânta), IL Edollng (R.D. Ger
mană), C. Go'.ix (Franța). R- Moldo
van și M. Botez (România), O. Sule 
(Cehoslovacia), M: Plerre și W. Van 
Hoorick (Belgia). P. Dimliriu (Româ
nia), E. Block (Belgia), A Sclnxkl și 
AL Razjilewskl (Polonia).

Lucrările conferinței continuă.

Cu ocazia prezenței d-rale la eon-

rologiel, cum sint : cercetarea șl 
punea in studiul șt crearea viit< 
Iui, viitorul țărilor, in c_....

ferlnța de la București, prof. unlv. 
BERTRAND DE JOUVENEL, preșe
dinte al Comitetului permanent aj 
conferințelor mondiale de cercetare 
a viitorului, fondatorul Asociației 
Internaționale vlltoro'.ogîce, nc-a de
clarat,: .

De fapt, înaintea acestor conferin
țe mondiale au as'ul loc In anil 1C4J1, 
1&S2. 10G4 și ’ 1666 congrese Interna
ționale, dor spre deosebire de con
ferințele mondiale, dintre care cea 

J do azi numără mil de participant, 
acele congrese cuprindeau clteva 
zeci de persoana j (mal exact 30). ul
timul dintre ele reunind 100 da 
partlclpanțl.'Chiar ți acest fapt este 
in măsură să ne demonstrez® Intere
sul crcsclnd do care se bucură In
vestigarea viitorului. Desigur, nimeni 
nu nega nici plnă acum importanța 
cercetării viitorului, dar foarte mu iți 
nu-1 considerau ca un domeniu de 
cercetare riguroasă, exactă. Desi
gur, chiar și in prezent mai există 
anumite pericole.' Mal Intli, perico
lul do a spune că se poate merge 
„oriunde* fără a se indica precis o 
cale anume. Or. nu esto irasiliil ®ă 
creăm un anumit viitor deelt ba- 
zîndu-ne pe 'prezent. Și aceasta nu Jfl fje mIndri dc țar'fl ]or ți să-1 «1- 
numal in legătură cu problemele ___ ___ _________
mari, ci țl cil cele mărunte.

Aș vrea Bă menționez c 1 acest pri
lej, In . mod; special, rit de plă- ------ ;—. ...
cui. m-au Impresionat orașul Bucii- efortul românilor de a construi In
reștl sJ, In general, evoluția rapidă spiritul lor național

cullural-țtllnțifică a României. Cu
nosc bine Istoria Românie! țl de a- 
ceea cu ntlt mai mult țin să rnențio- , 
nez Înalta ținută țl calitate a comu
nicărilor prezentate de. gpoctalițUl i 
români In cadrul lucrărilor confe
rinței. De astfel, am' înțeles din șiră- ' 
lucltui mesaj al președintelui Nicolae : 
Ccaușescu concepția dv. înaintată in 
legătură cu viitorul omenirii. Pro
blema viitorului interesează in mod 
special țările subdezvoltata șl cunosc 
foarte bine prestigiul de care ae 
bucură România șl In aceste țări. Iar 
dacă România reprezintă un exemplu 
do construire a unei vieți care poate 

,, fl fericită fără să fie extrem do 
’ srumpă, nces! lucru va da sneranță 
țl țărilor subdezvoltate cn să-1 ur
meze colea. Și aș putea spune că 
chiar ș! țărilor din vest nu le-ar 
dăuna studierea acestui exemplu.

A gind! despre viitor înseamnă a 
porail de la prezent, dc la poslbllită- 

■ Iile fiecărui popor, de la propriile 
iui gusturi, fără h se căuta Imita
ții. Sint convins că nu există for
mule gata pentru toată lumea. Vi
sez o Europă !n care toți locuitorii 
să fie rnlndri de țara lor țl să-i asi
gure dezvoltarea In raport cu spe
cificul propriu. Acest lucru m-a 
Incintei peste măsură in țara dv. —

I»
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Evoluții promițătoare ale sportivilor români

CORESPONDENTA TELEFONICA DE LA TRJMJSUL NOSTRU
———— —- ~ ■

Da teri au intrat în Întrecere re- Pataalchln !*-a șl rupt, lor barca a
prezentanțl! români la clteva dintre rmn.„i nomlșcalu la numai dțiva

4^2». ____ .. .— Eecl (js gtert. In Ump re
rivalii continuau liniștiți curea. 
Patzalchin șl-a făcut o Judecată 
simplă : gă vlsl&ajcă așa cum poate, 
să Re atent Bă nu depășească mar
cajul culoarului șl efi ajungă inert 
pini ta capăt Regulamentul, în se
riile eliminatorii, prevede- numai 
Înregistrarea sosirii șl dă posibili- 
laica participării Ia recalificări. Cei 
cinci terminaseră demult cursa, 
cițlya colegi de la unele agenții 
străina importante . transmlseseră 
știrea despre abandonul Iul _ Pat- 

vlâîind anevoie din Rioted de pagele,

sporturilo caro, ne-au adua In tre
cutul apropiat mari satisfacții. Mai 
InUi, e vorba de luptele greco-ro- 
mane la care participăm cu zece 
sportivi, adică la toata categoriile de 
greutate. Ita . Jocurile Olimpice din 
Mexic, nu mal puțin de șase luplâ- 
tori s-au clasat printre /primii .șase, 
tar , trei dintre ei ou primit medalii 
de Grgint sau de bronz. Dar despre 
luptele grcco-romnhe vom avea vre
me sfi discutăm, fiindcă ieri s-a des-, cițlya colegi de la 
fășurat abia turul intli. Din retaiă- străine _ .
rile trecute despre turneul ta „îi- știrea despre abandonul iul Pat- 
bero*, probabil, v-ațl obișnuit cu sîg- z.iichin. cind tnlă că acosta trees,
ternul eliminatoriu prin adiționarea vlsllnd anevoie din ciotul de pagele,
penalizărilor și, drept urmare. vă linia de sosire. Astfel,- rhțlne repre-

Judecată

£

J
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Incident tragic in satul nlimpo
Atac armat al unui grup de guerrilla 

palestinean împotriva delegației 
sportivilor israelieni. Suspendarea 

competițiilor din cea de-a doua parte a zilei

MDNCIIEN 8 (Agerpros). — In 
primele orc ale dimineții dc marți, 
un grup de guerrilla palcsUnean a 
pătruns înarmat fa clădirea din sa
tul olimpic In care se afla cazată 
delegația sportivă Israeltană, a ucis 
tioi sportivi șl- a luat . ca ostatici 

. ’zece persoane — Informează agenția 
D.P.A. Acțiunea a fost revendicată 
ulterior de Organizația palesttaeană 
„Septembrie Negru*, al cărei 
membri au adresat „ 
isranlian un ultimatum, conțlnlnd _ 
scrie de condiții pentru eliberarea 
ostaticilor.

Reprezentanți. al Comitetului 
Olimpic Internațional, precum și 

•ministrul afacerilor Interne al 
R.F.G.; Hana - Dietrich Genrcher,

Bavaria. Bif angajai dtacuțli 
membri! grupului dc comando 
lestinean, care se aflau barlcai 
Ini clădire. Aceste discuții pu cont! 
nuni in cursul după-amlczll și al rrcnuurui ucrocuau wuiua uioir, 
serii, nefiind dat publicității nici un vorbind in fața parlamentului 
comunicat --------- .......

Cabinetul vest-german s-a întru
nit marți, intr-o ședința de urgență, 
după caro cancelarul R.F.G., Willy 

bardul unui avion special. Cance-' 
lazul a adresat un apel tuturor șefi
lor de state șl guverne arabe, ce- 
rindu-le că'acționeze prin toate mij
loacele pe care le au la dlaponție, 
pentru ca ostaticii Bă-jl poată recă
păta libertatea. .

Președintele R. F. a Germanici, 
Gustav Heinemann, caro este ș! 
președinte de onoare a) celei do-a 
28-a ediții a Jocurilor Olimpice, a 
dat publicității o declarație 
o condamnat atentatul Do 
nea. secretarul general al O.N.O.. 
n__. 1.1. .'
pentru eliberarea imediată a atlețl- 
lor Iktieiicni La rindul său, condu
cătorul delegației sportive sovietice 
a exprimat regrete Comitetului 
olimpic tn legătarfi eu incidentul.

TȘ3Ț5 > -,Ș .5

precum și condoleanțe pentru jert
fele umana Purtătorul de cuvlnt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Olandei a menționat că „guvernul, 
țării sale regreta puternic faptul că. 
In acest fel s-a comis un al 
brutal la adresa Idealului sportului 
olimpic". Secretarul de stat francez. 
Însărcinat cu problemele tineretului 
șl sporturilor, Joseph Comiți, a 
apreciat actul comlx In satul ollrn- 

g-.-.v«:v.iliii pic de lingă MOnchen drept incali- 
1, conțlnlnd o flcabil șl lipsit de orice jurtifkare.

La rindul său, secretarul general ol 
Comitetului Național Olimpic egip
tean, Tewflk Helmi, a afirmat <d 
acest act „cate foarte dăunătot 
jocurilor olimpice". „Liga arabă dez
aprobă orice act de terorism și sub- 

asemehea 
1 cu ele",

?

Itul ca, y , 
itentat ; \

I,
5

penalizări tor șl, drept urmare, vă linia de sosire Ast fel,- railne repre-
dnț] scama că abln după cel de-ul zentanlul no-stru vri îua tete?! part®
J„2ea* ?1 al treilea tur Încep oă re -la recailP.cflri (de fapt, o semifinală, 

din cauza numărului mic de înscriși 
■Ia această probă). Vorba lui Paizal- 
chin : bine efi nu ml e-a nlpt pagata 
in... finală I ’ - ■

Tot ta canoe — căreia pe alei i sa 
zice „canadiana*, dtrpă locui de’ori
gine —‘am Înregistrat Victoria;in sc
rii și trecerea mal departe1 a echi
pajului do la dubiu, Cova'iov -- 
...Patealchln 1 La. caiac feminin, Ma
rta ' Nlchlforov, ocuplnd. fără că for
țeze. locul al treilea In serie, siria 
croit drum plnă In semifinalele

Tda0^^___ ___ ____
j doilea'șl al treilea tur Încep șă-ec 
contureze șansele pentru ocuparea 
locurilor fruntașe. Din păcate, aa 

r pășit de la Început-cu stinsul Po- 
. pescu Slmton și Stolclu, ambii des- 
! calificați, împreună cu adversarii 
' respectivi, pentru lipsă de ‘ combati
vitate (1) șl deci penalizați cu cile 
pateu puncte negative.

Cotaciștll șl canolștH au participat 
Ieri dimineață 1 la primele curse. 
'.'. ...li Bă subliniez mal Intli că tuwl 
dintre cel mai bravi cnnoișll români, 
Ivan Patzalchin, o trecut cu brio

t
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' ■ . ‘ . .* > .:•Recentul număr al revistei

le in care 
j aseme-

nt-a. recremrui generai ei ti sepiemurie. tu ora iv,w tura hj-
Kurt Waldheim, a lansat un apel ralâ) pa Stadionul, Olimpic să albă

j S’țJj ’ V . Mi!'-

TELESPECTATOR
I.I ■ ,f. L.; 7- -i Li ......

LA OLIMPIADĂ

apabJJț rf 
.,(dwcaXifi= , 

carec iriandecului Hash, pentru

fața cunoscutului campion po’o- 

dit In cccl moment cd dacă toți

industriei, miniere in diferite țări, 
printre care- Uniunea Sovietică, 1LD. 
Germană, R. P. Chineză, SpanX pre
cum și aspecte ale progresului teh
nic in extracția minereurilor nefe-

A apărut revista ti

ss

Anca

Marți au Început dezbatesBe pe 
marginea principalelor teme inserta 
pe agenda de lucru a ceiul de-al

Congres internațional minier,, _ .. ................
îți continuă lucrările la Bucu- nlc In extragțta mlnsreurili 
Prima parie a zilei a fcwt re- , roase, din România.

---- ,.. Potrivit opiniilor fîtectaliștllor, evo
luția pe plan mondial a industriei mi
niere șl a producției Ide minerale se 
află> in continuă .creștere, Inregtalrind 
un ritm mediu anual de circa .5. ta 
sută. Datorită acestui, fapt in cadrul 
dezbaterilor s-n subliniat necesitatea 
intenșlficflril acțiunilor menite să 
coniribuie la valorificarea zAcfinalnte- 

- lor. cu uri conținut mal scăzut do 
menea-, au fost,' 'șusțlnuto 'comunicări sutainnțe utile, precum ș! necesitatea 

intensifteănl, In generai, a activității

pe mi. 
vn-lea 
care 1 ’ 
reșll. -L..__________ ____
zervaiA problemelor referitoare la 
producția'minieră mondială șl ta per
spectivele el. da dezvoltare. In legă
tură cu aceasta au foit prezentate 
referate și comunicări științifice pri
vind viitorul producției miniere, creș
terea potențialului șl a capacității de 
producție a minelor, prognoza in in- 
dusicta mlrne-ă,' dezvoltarea industriei 
materiilor prime minerale. De- aștri 
menea-, au fost șusțlnuto comuAicări 
analizind direcțiile de dezvoltare ale

geologlco-mlnlere. in vederea aalgu- 
rifrll< cerințelor, -In coniînuă crcțlefc, 
da materii primo solicitata do ne
voile "economiilor naționale.

Cea de-a doua parte a zile! a fost 
consacrată problemelor referitoare la 
s'.ructura organizării; Industriei mi-' 
niare. Au fost expuse referate pri
vind experiența doblndită in -acest' 
domeniu in Anglia, Bulgaria, Ceho
slovacia. Franța, KFr â Germaniei, 
India, Iugoslavia Polonia, Ungaria 
ți România. Totodată,: au fost prezen
tate comunicări privind aportul cola- 
borâril șl cooperărU internaționale in. 
această direcție.

Lucrările congresului epuiinuă.
(Agerpres)

Vreau
l

peste o situație aproape compro- pronel de simplu, iar In proba 
misă. Abia începuse’ cursa de ea- dublu, aceeași Marin Nlchlforov, 
noe simplu ți lată că pagata ’

ziua de mii ne
împlinirea unui de- r,inimi: pe calea soda- nereușite 

rat-'. 
vi- Înfruntărilor,

; el a gene- 
lismulul — ci țl „blo- rat o dialectica a 
grafia* maturizării vt- InfruhlArllor, drame 
ziunli scriitoricești’ n- (este .materia pe care 
supra, acestui proces, o explorează Nlcd- 
r_ *„>..> aasa.i ln„ Velea ■ In. ■ „întll-j.

■ nlre. llrzio“,D.‘ H. l’o- 
gjpescu tln „Nabucodono-

■ sor“) ; in vatra lui de 
„ „u călit conștlin-

. . A reconstitui cu 
dar șl proze de înaltă mijloacele ariei acest 
valoare artistică, cum treamftt al prefacerilor, 
sint cele semnata' de înnoitoare, 
Fânuș Neagu, D. R.---- - —

ipescu. Nicolae Ve- 
ij SQto Andras, Va

llie Rebreanu, Ion 
EăncÂnjnn.

Investigarea unul u- 
rdvers cuprins da ffi
brele unei metamorfo-

coniu de la inchelerua 
cooperau vizării ngrl- 
culimli a fost marcata 
jii in plan editortai, fie

■m.5£3»- rs» “__
de transformare a re- subsumate unei- vj- foc s-au 
lațlllor de producție in zlunl reportericești, țe. 
agricultură (romanele ctar șl proze de Înaltă mi 
„Casa*, de Vasile. Re
breanu și „CordovUnli" 
de Ion LAntsănjaii slut 
numai două exemple , Pop’ — 
dlntr-o suita mai an- lea, 80: 
plă), fie prin publică- 
rea unor antologii tin- 
rind să recompună li
niile de forță ale aces
tei deveniri. La ultima 
categorie fa-a adâugot 
recent șl "masiva an
tologie publicată de 
Editura ' „Emlnescu* 
sub simbolicul titlu — 
Iubește ziua dc raiinc, 
antologie In care aLnt 
integrata lucrări sem
nate de Ion Băleșu, 
Ștefan Bănulescu, AU- 
gustln Buzura, Eusebiu 
Gamilor. Den. Cortaâu, 
Luda Demetrius, Tra
tau Fllip, Alecu Ivan 
GhUla, Franz Hplnz, 
Mlrcea Radu lacoban, 
Kovâcs GyOrgy, Re
mus Luca, Ștefan Lu
ca, Francisc Munteanu, 
SvetomlrRajkov, Pe
tro Sălcudeanu, Hen
riette Ivonne Stahl, 
Szabă Gyula, Radu 
Theodora. Sorin TiteL

} a urmări 
S traiecte existențiale cu 
valoare exemplară, a 
foat sarcina de Înalta 
responsabilitate pe ca
re și-au asumat-o scri
itorii noștri.

Marele merit al pro
zei din acești ani con
stă, cred,1 îndeosebi in 
răsturnarea unei sta
tornice prejudecăți : a- 
ceea că „suflelele sim-' 
p!e «ini ca neantul, 
fără evenimente*, șl 
deci dLn ele nu s-ar 
pulca extrage „nuan- 
țele atit dej fine ale 
psihologiei moderne" 
(l-am citat pe DulUu 
Zamflrescu). . . .

Da Intensă capacita
te analitică, proza va
loroasă a ultimelor 
3ouâ decenii propune 
profilul spiritual al u- 
nui țăran complex și 
romplicat, cu o bogata 

prezente pe alocuri s e- 

compozițlile dedarali- 
' "i-

co acestei antologii in 
caro scriitori români. ‘ 
maghiari, germani, 

diverse ge- 
___ .._j sem
nul comun al angajării 
intr-un ampiu dialog 
cu realitatea, propun o 
privire sintetică, de 
profunzime, asupra u- 

i epoci de intensă 
primenire a struclurl- 

terval scurt proza satului «tatempo- 
noastră depășește ta-_________________ cldnd

---- ----------- tonărlle Începutului, amologta, 
trft, sint file din cro- pentru a ajunge la 
nlca vie, reflectată li- '-opere dense in sub- 
terar, a unul moment stanță umană, conce- 
crueial din viața salu- ] -

• note
i

de lectură
ze radicale necesita In 
primul rind un firesc 
răgaz de acomodară, de 
adecvare a opticii ta 
noile realități, de de
pășire a unor-canoane 
ale genului, Era, In- 
tr-un anump fel, nece-

psihologiei

Zjcnf.tr eseu).

rară și o emancipare rompllcal, cu o bogata 
de sub ^păsarea* ca- sufleieascfL Deși
podoperelor trecutului, prezente pe alocuri, e- 
al căror relief se înălța xemplarltatcn rigidă, 
dominator. Enwnclpare compozițiile dednrati- 

. .............. .... co a putut fl abordata ve nu stat caraclensy- 
Nlcbtae Țic șl alții. din perspective dlfe- m nfWi,',i Bntninaii ii 

Inițiativă meritorie, Hte, unele duclnd la 
ce se Impune ■ printr-o producții Idilice, de un , „ 
remarcabilă coerență fcstlvbm inconsistent, slrbl, din diversa

In spatele cărora se nerațll, uniți sub

ren grăbita a autcnil-

țulul pornit pe făgașul
, sortallsmuluL Dfa an- .. .

tologle se poate obscr- n(d epoci de 
va însă că lntr-un in- primenire a ffl

interioară, selecția din _r____ ___
proza de inspirație putea ascunde survota- 
,-urală a ultimilor 20 l u
do ard poate servi ta celor probleme ale sa- 
lnvealigarea orlzontu- - - ■ ■— j®.,.

rilor unei bivalente e- 
voluțlL Firește, secven
țele reținute dlnlr-un 
sector al prozei, In mod 
tradițional bine ilus
trat in literatura noas-

-------- — ,-----:-J- pute dlntr-o perspec- după 
Iul românesc conlcrn- Uvă nouă, ne,Înfeudată—. este unul 
-------pus in fața untile trecutul;.:. L.2i____ "s"‘"

' raportează la marea 
‘ ' le a realismului.

..calitatea obiectivă 
este examinată de scri
itorii anlolbgați In nr- 

rificării interioare, ticu!ațțifa_ el funda-

’■
’L'.

l

împreună ca autorități ale landului llnlază că arabil resping a 
Bavaria, su angajai dtacuțli cu nete și nu se pot Identifica

■ ’ ’ □ pa- a declarat ogențlci France Presse
sidail directorul adjunct al Biroului din 
conți- Bonn al Ligii Arobe, Handl Azzam. 
și al Premierul lsrnelian Golda Meir,

(Khcsseth),' intr-un apel adresat 
delegațiilor aflate, la MUnehen, a ce- 

__ ___ __ , ... . . rut ca acestea "să facă tot ce le stă 
după curo cancelarul R.F.G., iViiiy In putere pentru a asigura ellbe- 
Brandt, a plecat la MUnehen, la rarea sportivilor ostatici

■ r—- ----- Intr-un comunicat oflciăl dat pu
blicității ta Mdnchen, Avery Brun
dage, președintele Comitetului In
ternațional Olimpic, șl Willl Daume, 
președintele Comitetului de organi
zare a Olimpiadei, au anunțat că 
B-a hotărî! suspendarea competiții
lor prevăzute In programul din cea 
do-a doua parte a zile! de marți, cu 
cxcepțda celor aftate In curs de 
desfășurare. Comitetul internațional 
Olimpic șl Comiletul de organizare 
a jocurilor au hotarit ca În ziua de 
6 septembrie, la ora 10,00 (ora lo-

loc o ceremonie funerară. Președin
tele R.F.G., Gustav Heinemann, _■< 
anunțat că va asista ta această ce
remonie.

______ _ .. ...............
dublu, aceeași Maria Nlchlforov, fi

lei dnd echipaj cu Viorica Dumitru, a 
rfștlgai scria eliminatorie șl s-a cali
ficat direct In finală.

Caiacul cu patru locuri (Sclotnlc, 
Vernescu, Zaftu, Vartotomeu), cuce
rind locul prim In Certa, ta obținut 
trecerea In aemJ finalele de mllne, a- 
gemenea colacului dublu (Cojnlțfi — 
Slmlocenco) alinat al doilea tn scria 
Ba. Exceptlnd accidentul lui Palzal- 
chin. numai Ion Dragulachl, pe caia
cul de un ulngur toc, va merge as
tăzi în recalificări.

în corespondența precedentă vă in
formam ca în turneul de spadă, scri- 
meral npsteu Anton Pongraț a reușit 
un frumoa succes eajjfidndu-se în 
sșmlfînalș. Iată că acum performanța 
1 -.ii Pongrâț ■ a căpătat noi valențe. El 
a efaUgal Ieri prima sranlEnală « vic
torii), urmat fiind de francezul Ln- 
degaillarle ș! maghiarul Fenyvesl 
(c'.te 3 v). ajrigurir.au-și un las tn 
turneul final al probei.

Valeria M1HONE5CU

ONOMASTOS
Ds obicei, cind atJefii se odih

nesc, îioxtu devine principalul 
punct de atracția al întrecerilor 

' olimpice. Disciplina lui Ono- 
masiof — cel dinții ir.eingflțor 
in concursul de pugilat pomenit 
dc cocumeniele antichității — a 

V ojerit spectatorilor, ți telespecta
torilor iiiillniri atracliuc, faze 
electricante, deznotUminle ade
sea neașteptate. Prolrabil ci, In- , 
tr-un ermtual clasament al 
spectaculozității, capul de afiș 
l-ar'ocupa' Intiinirea. dintre 'cu-, 
banezuî Molina și sovieticul 
Kâmcnoc. „Fulgerele* ți „trăs
netele* pe care cel ctoi comba
tanți le-au deelanțat Incd diș 
primele secunde s-au ținut lanț 
plnă la jumătatea, ultimei repri
ze, cind „moara*,, (mollna, In 
spaniolă), s-a dovedit capabilă 
ea macine chiar ți „piatra* (fca- 
nsen, fa rușă), pantnd capti, cu 
o directă necnrfâtodre, pasionan
tei confruntări. Dc remarcat că 
boxerii eus-amintițl, ca ri alții 
dintre, cel ce-au ewduat In cadrul' 
optimilor ți sferturilor de finală, 
au Imbinct, după cum ș-a putut 
vedea, forța ți' combatipițgtea cu. 
excelenta execuți! tehnice, E 
drept,' printre pasionalii luptei 
din ring, nu puțini-optrijrd-pen
tru,duritate cu orice preț — mai 
exact; cu prețul ' renunțării- la 
elegantă, varietate, corectitudi
ne, adică, de fapt,' la insfifi e- 
ser.ța pugillsmulul. Au existat, 
de pildă, spectatori — (WctiîucI 
fl telespectatori capabilț să 
dezaprobe cehemont .deicaUfi- 
carea Irlandezului A'ash, pentru 
atacuri periculocse cu, capul. In 
fața cunoscutului campion polo
nez Sczepanelcy. Eu m-am gin- 
dit fa acel moment că dacă toți 
arbitrii ,ar fi procedat ia fel, 
Antonia fi Cuțov mai erau încă 
prerenți fa curta pentru mi- 
da!ii„.

Decizia de eltfigător prin 
oprirea luptei pentru rănirea 
adversarului a răsunat la MOn- . 
chcn mai frecvent parcă dedt 
In orice alta mare competiție, 
fa detrimentul caiorilor autep-, 
lice. Ar fi poate cazul ta te pro
cedeze la reintroducerea mei 
sentințe cel puțin la fel de lo
gice fi anume „Încins prin des-,< 
calificare pentru rănirea adver- 
tarvlui'

Dan DEȘLIU

■ ■ ■ ■ ■ -■ j » j , f- 1

de sociologie

,VIITORUL
SOCIAL"
-jK ijb.

F-.

L -

> »

Talln

a X-a

-• _ _ „
irtrj-. sa.
.1' fîteish,.„ni-s.'.:.,.c. ItițstoJa

■1'■ ■ t >nȚ!l.’ ■-»itowjro n. șrtn!.’
nyn) b.p. Paulsen'(Norvegia) | semlmljloele 1 Knjdl 
(Ungaria) b.p, Hope (Anglia) ; Dick Tiger Murunga 
(Kenya) b.ko. Sergio Lozano (Mexic). La categoria 
grea, puglllstul cubanez Stevcnrori a obținut o surprin
zătoare victorie, prin abandon tn repriza a trata, la 
fața americanului Boblck.

nr. 3/1972
'J - ., . -’ ■ jVjflî osa. oîXj ț

‘’.'3

: j
„_____

se. desdilde, lnltmplnlnd Con
ferința mondială de cerce
tare a viitorului de ta Bucu
rești, cu editorialul intitulat 
„A jttl-a Conferință mondială 

ț de cercetare a viitorului : „Vii
torul comun al oamenilor*. în 
continuare, sumarul cuprinde 
articolele : „Conducerea de că
tre partid a proeesaiul de dez
voltare a agriculturii coopera
tiste In județul, Constanța" 'de 
VASELE VILCU,j „Aspecte so
ciologice ale problemelor rall- 
lății in prbddcllâ de bunnr! șl 
servicii- d.e VALEMU' BUL
GARII, „Unitatea dintre socio
logia cunoașterii’ și gnoseologie 
in gindlrea lui ilnrx" de ELE
NA POPOVIG, „Sociologia na
țiunii la Alexandru Mociord sl 
Aurel C. Popovlel* do G. F.M. 
MARICA.

Rubrica ,METODOLOGIA 
ȘTUNTELOR SOCIALE" cu
prinde studiu! „Coordonatele, 
funcllonărll întreprinderii ca 
sistem social" de IiARALAM- 
HiE ENE. -

In cadrul „CERCETĂRILOR 
DE TEREN" revista publică 
..Cercetarea satelor eu • popu
lație mixtă" de GALL ERNO.f ------ — rj sjaijiHta'. ■

O. HOFF- 
„Adaptarea populației

ț.

Medaliați olimpici
HALTERE. • Categoria 119 kg : .1. — J. 

(U.R.S.S.).5a) kg: 2.-AL Kraițev (Bulgaria) 562,S©0 kg:
3. — SL’Grutner (Fi.D.G.) 555 kg — finala s-a inehotat 
luni spre miezul nopții.-. - •

NATAȚIE • Săritori de la platformă, bărbați : 1. — 
K. Dibfâșl J(Italia) 504j2 p.; 2. — IL Rydze (S.U.A.) 
490,73 p ; 3. — F. Cagnotto (Italia) 473,83 p. — clasa
mentul a fost definitivat luni Scara llrziu.

■>.

_____ I>.R_S.S.; 2. —: 
proba a-a disputat luni

. • ■ ' 7- J ț

CICLISM, o Proba de tandem 
R.D.G. ; 3. — Polonia — 
noaptea." •

ra VOLEI, t In cadrul ultime! etapa a preliminariilor 
® turneului masculin s-au disputat ieri dimineață pa
tru meciuri: Japonia — R.F.G. 3—0,■Bulgaria — Tunisia 

. 3—0, Cehoslovacia — Coresa do sud 3—0. U.R.S.S. 
' Polonia 3—2.' .

M| CĂLĂRIE : Au început întrecerile Marelui premiu 
, *“ de dresaj pe echipe. După reuniunea ile dimineață, 

în .fruntea clasamentului so află .vest-germana Llselott 
Limenhoff (pe calul „Piaff”), urmată de Ivun Kizimov 
(U.R.SK) pe „Ikhor", Ulla ■ Hakansson (Suedia) pe 
„AJax", Christlllo Hanson (Canada) pe „Armagnac" și 

■ Aksel .MlWtelsen (Danemarca) pe „Tnllaman*.

ga YAHTING : Ieri dimineață, In largul portului
Kicl-Schllelksee, a Început cea dc-a șasea regală. 

Iată primii ciștigători la diversele clase : „Tempest"-
— Urs Kohler (Elveția) ; .JSIar* — David Forbes 
(Austral la) ; „Olandezul Zburător" — Rodney Pnltisson 
(Anglia) ; „Finn" — Gyorgy Finaczy (Ungaria).

5

■ HANDBAL : Intr-un meci contlnd pentru grupa 
semifinala A, reprezentativa Cehoslovaci oi' a În

vins cu 15—12 (7—0) echipa SuetUeL
(Cluj), „InteșTarea și 
tea 'in munca* de < 
MAN, .
agricola în mediul de muncă 
Industrial- de M. MERFEA (Ba
cău), „Problema zonelor de in
fluență ale orașului Iași” de 
AL. UNGUREANU (tați).

Rubrica „PREZENTAREA SO
CIOLOGICA A JUDEȚELOR- 
este cphsa'crată cercetării com
plexe a zonei montane Vranrea. ,

In continuare, revista publi
că articolul „Experiența C.A.P. 
Stolcăneșil in creșterea produc
ției și ridicarea nivelului de 
trai ai țăranilor cooperatori- de 
DUMITRU TUDOSE, președin
tele CJ1.P. SlolcăneșU-OIl, in 
cadrul rubricii „DIN VIAȚA 
SOCIALA A COMUNELOR*.

Sumarul revistei continuă cu 
o serie i dej articole trail nd pro
bleme din diverse ramuri do 
sociologie : „Situația actuală a 
stadiilor asupra viitorului" de 
PAVEL APOSTOL. „Analiza 
invățăniinialal ea lip de sistem 
deschis" de ACULIN CAZACU, 
„Fundamentarea esteticului In 
sociologia j literaturii a lui Lo
den Goldmann" de PAUL COR
NEA. „Curentai critic In so
ciologia americană" de GITTA 
TULEA: i

In acest; număr slnt. de ase
menea, bogat reprezentate ru
bricile „VIAȚA ȘTIINȚIFICA 
INTERNA 51 INTERNATIO- ’ 
MALA-, „RECENZII". „NOTE 
DE LI'CTUlt.V'. „NOTE DE 
CĂLĂTORIE", „PAGINIIJE CI- 
rrronuLUi-.

Rezultate tehnice
I BOX- prima gală a oferturllor. do finală, care.

a avut loc marți, la amiază, a-au înregistrat rozul- j—. BASClIEr : Australia — R.F.G. 70—«9 (34-49).
I talele : eateg. muscă : Blazynskl (Tolonla) b.p. Chong LJ
i Man ,You (Corcea de.Sud)’; Konstandlnov (Bulgaria)

b.p Pcrez. (Columbia) ; cocoș : Turpln (Anglia) b.p.
I John Mwaura Ndru (Kenya), Martinez (Cuba) b.p. rtrt FOTBAL 1 Rezultate din grupele remlflnale : R.D.
ț Montagn (Indonezia) ; scmlnșoari : Szczepnnskl (Po- Germană — Mexic 7—0 (2—0); Danemarca — Ma-
ț lonta) b. descalificare Nash (Irlanda) ; Mbugua (Ko- roc 3—1 (0—0) ; Polonia — U.ILS.S. 2—1 (0—1).

refuza legitime între
bări : oare universul 
satului românesc de 
' ‘ cooperativizare

stagnant, le
ne. In rotun

da sa seninătate ? 
S-au epuizat oare zo
nele iul de Interes ? 
întrebări justificate de 
faptul eă lint puține 
cărțile In care autorii 
s-au apropiat de reali
tatea de azi a satului, 
realitate dinamică, vie, 
complexă care îndeam
nă In viitoare sinteze

ului, insă carn.se chis Inosine, 
loază la

poran.pua în fața unei 
opțiuni majore : pro
blema emancipării dc îe^țți 
sub tutelă tiranică a jic 
pămlnluluL

în mod imperios cla
rificării interioare, 
prefacerilor structurala mentale, dar șl In as- 
petrecute in conștiința pectple ei aparent cn- 
țărănimil In această e- laterale, din această 1- 
pocă a certitudinilor luminare reciprocă o 
ristlgale, trebuia să-i faptelor, din schimbă- uu m 
urmeze procesul fertil rile .de registru, dese- pu.l,SZ^,°
el creșterii capacilAyi nlndu-se relieful con- 5* 
nnalilico a celor ce-i al fenomenului do 
explorează existenta — totală schimbare a sa?

cișUgate, trebuia să-i 
urmeze procesul fertil 
L.__ .J" .
analitice a celor ce-i
L.l |,IV. .«.a - ------ -------
scriitorii. Prin urmare, lulul româncsc^JJru- 
ceea ce se poale reface 
din piesele antologici 
nu e numai diagrama 
unul proces Lstoric ire
versibil — trecerea ță-

mul țărănimii spre e- 
dlflcorea noilor rlndu- 
lcli nu a fost lipsit de 
obstacole, de rețineri, 
uneori de vremelnice

șl originale viziuni, 

trtmonlu! literaturii 
actuale documente ar
tistice de înaltă valoa
re, cu perspectiva per
manentei.

Ioan ADAM

?■

'”1' 5-,.

PHOCIIASTUL I,
0,îO Deschiderea emisiunii. Telex. 
g,M Valențe noi. Reporta) TV.
JZ3 O viață pentru o idee : Edi

son (ii).
19,00 Cura de limba rusă. Lecția a 

14-a. Prezintă con.’, dr. Victor 
vascanco.

10,3-3 Telcrincmateca pentru copil 
„Prințesa tristă*.

13,03 Telejurnal.
17,30 Deschiderea emisiunii d 

dună-amlazâ- Melodii popu

lare Interpretat® de Nlcoiae 
flabău.

■17,45 Timp ți anotimp ta agricul
tură.

11,15 Jocurile Olimpice Ide vară — 
1®7Z Atletism — Transmteluna 
directa de la MUnehen.

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19.M 1051 do seri : „Bolek ți Lo- 

lek*.
1®,M Telejurnal * Marea întrecere 

socialista In zL
M.13 Avanpremieră
51.10 Teleobiectiv.
87^0 Teleclnemateca : . _ 

— o producție a Btudlsăriior 
suedeze—

H.M Panoramic țUlnțltlc : Contri
buții ale științei romăneytL 
„Efectuf riasgan*. Emisiune 
de Comejlu ilusu.

,■ \. • ■

„Prințesa*

13,15 Interpretul săptăm 
xaivl.-.» Gh!a;6. Regla 
Sandu.

S5.S3 ,,S4 de ore*.
a,to Jocurile Olimpice de vară 

1S7L *

PROGRAMUL

1'3,to Romania In lume, 
to,M Portativ T5.
11,13 Agenda.;
:i,to Arta plastică. Expoziții des

chise cu ocazia Congresului 
Internațional de estetica — 
București 1972. Prezintă Dan 
Itaulicâ.

21,43 noman foileton : „Rațiune ț! 
sensibilitate*. Episodul .- „Ple
care din Norland*.

(Vrmare din pag. I)
, Ml. ..........
mint Â fost unul, li
nul singur. In vreo 
300—400 de ani de cind 
e satul ăsta. Acum 1 
Păi numai eu am cinci 
piuă in momentul ac
tual. Cam ața stau lu
crurile, Oamenii. încu
rajați, pun mina cu ■ 
dragă Inimă, fac sate
le, comunele lor mal 
frumoaso^.**.

Ion Ancuța j scuipă 
In palmele mari, de 
țăran, apucă zdravăn 
testa de coadă Incit te 
aștepți să pllngă lem
nul uscat și urcă pe 
acoperiș să grăbească 
lucrurile. Curlnd. In 
clasele mlroslntl încă 
a mortar și cărămidă, 
un nou eșalon de co
pil vor intra să desci
freze miracolul li Ic
relor ți cifrelor, mi
racolele vieții, ale lu
mii înconjurătoare.' 
Pinâ atunci lr,M tes
la. ciocanul si fierăs
trăul Iși fac datoria, 
durind trainic un nou 
edificiu la Cornu Lun
cii. în vremea asta, 
dlrtco’.o, „la șosea*, 
alțl oameni, cu alte 
unelte, ta fel de har
nici și prlcepuțl, la 
fel de legați de locu
rile jor.,' muncesc eu 
bună voie.

— Vrem să prelun
gim trotuarul asfaltat

plnă la școală, aflăm reța. titecisUl. Iul
tio Ia primar. Ghtorglie ZavalreM au

Șl mal aSăm efi trb- muncit și muncesc cu
tuarele acestea — tragere de inimă țl
„care Intră tot In pin- artfel lese metrul de
nul slatcmatlzărU ți po bordură la Jumătate
care unit le fac din 
dale, noi Insă din as- piasn!r| t. 
fall, că am avut noro- 
cui unei stații alături, “ primăvară

- ■ ■jrxv'rw™«Jna isAnnca, prelungește șo
seaua* — au o bor
dură de 18 centimetri.

- ' ■■ 

. lorile; au poposit alei. 
Vin tul le învolbură și 
1b n amestecă, ■„ IhSr-un 

■ joc nevinovat. Intr-o 
Încăpere, de undo au 
fost scoase băncile, 
captează privirile mal 

Imediate I Intli covoarele multl- 
. . i... Începe cotare. Parcă tmplc-

ofchsiva pentru bru- tlte Isc-jiil cu tabu-
tărie.. Apoi, ' tot 
urgența 'I, , căminul tarilor do ta intrare. '

ti te Iscusit cu fabu- 
,In loara cromatică a slra-

(lșarea viitoare a co
munei Coniu LundL

— De ce nu s-a a- 
das și macheta ? în
treabă cineva. Că uite 
ta celelalte...

De față, inginerul 
Ariur L’ușnlrlc. de ta 
Instlțutifî de proiec
tări a! județului Su
ceava, caută o 
pllcație :

ex-

K.

■ i-;?

-

Intr-un cuvin!.
carea necontenită a lo
calității. Drept ulti
mă mărturie în spri
jinul afirmației, tran
scriem din cartea da 
Impresii aflată In sala 
expoziției Itinerante 
„Sistematizarea rura-

• „Ca cetățean al 
acestei comune, sint 
mi mi cu de perspectiva 
pa care o are* — Pe
tru Coca. .

o „Voi contribui 
după puterile mele 
la Înfrumusețarea sa
tului* — Pa vel P. Tă-

Bordura, la tnceput, 
executată de specia
liștii stației. 1 
chiar, toarte bună^ __ ___ „-^7---

cam pipărată ta preț : • de paturi. Toate riht 
«iu. ... ,.„.1. ' cuprinse'In obiectiva

te. sistematizării.™ 
Cutrelerind Cornu.

Lunci!, pentru a vedța 
acum, ce va fl kt viitor, 
la una dintre noile 
școli 'ne-a atraii. Iun 

kr‘" ............. J

„Vizitați expoziția 
„Sistematizarea rura
lă*, - deschisă Intre o- 
re!e_ri -Am deschis u-, 
l!ța grădinițe!, din 
țâța clădirii.' O slce 
de • Bor! ne conduce

cultural : eu . etaj,' «râ Planșe, machete, fo-
săll de bibliotecă țri

’ ;; vine la
...._ cruța cu 50—60

Bună, , spectacole 
ă, dar rind creta

18,50 țel tnștrul Uniat'." 
„S-o facem noi. prin 
muncă patriotică", , șu 
zta oamenii. Mal ales' , 
că Alexandra L. Văi
lor „furase* ceva me- la 
serie. Dar parcă nu
mai bordura e 7 Mâl 
Irebulo pregătit țl pa
tul de asfalt, unde se 
cere muncă, nu glu
mă. - Mibal Custria ■ 
făcut așa, „din plăce
re*, tiparele. Iar Vio
rel S&bleanu, ' Ion ,C. __ ________ . ________
B li nara, Vuite Tre- plnă la intrare. Flori
teag și. alături de el, galbene.' roșii. albe,
cu suflet șl cu line- • aibasțre_ Toate

tograilta
■■ — Asta' e . școala 
nouă din Brăiești. (Sat 
component al cotau-' 
nel — n.r-.).

— Asta —. caM Iul 
Teofll Vultur. Stă Ca- 
ctorul Iul .In- ea.”

— Asta — școala în 
care Blntem...

Mochete, fotografii, 
.ilanșe care prezintă 
vizitatorului cum vor 
arăta Mălinii Ju! Lablș. 
Hala, Horodniceni, 
Slatina, Valea Moldo
vei, Cornu Luncii — 
toate așezările ‘ aflate , 
In Țara de Sus, In ju
dețul Suceava.

un perete Întreg e 
rezervat pentru Infă

care filnUm»; 
rea aminte iui aiiț: pkr^ c 

ilstematl zarea rara-

laru.
• „îmi place că la 

aceasta expoziție se 
află ți școala in care 
am Învățat. îmi vola- 
diice silința ta lucră
rile de urbanizare a 
satului natal, pe care 

o partidului, le reve- vreau să-1 văd cit mai
dem pe toate. Ciad curlnd ra în planșele
terminăm, veți avea și ce înfățișează" — 

. macheta... MRracCoca.
Deocamdată știm că 

Cornu Luncii e unul 
dintre cele 0 „„„„„
civico polarizotoaro spun totul* —
care se propun a fi Avram.
sistematizate In ju- Sint reflecții cu o 
deț. Tn Jurul centrului mare putere de simbol
vor gravita alte cind. pentru configurația
comune ți 27 de sate.\ morală a țăranului de 
Viitorul — la cure ce- ' ■ azi, pentru modul Iul 

• lățenll de aici lucrează de glndlre, de a con? 
cepe existența In epo
ca pe care o trăiește 
și o edifică

— Schițele de sis
tematizare Încă nu-s 
definitive. Acum, in 
spiritul hotăririlor 
Conferinței Naționale

• „Ce-a fost am
> trăit. Viitorul ne suri-
ccntre c!e- Hărțile "do față ne . . SKL----

— va însemna ordona
re edilitară, noi Inles- 

toci al-cui turale.

Zjcnf.tr
carn.se
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nîn, Vaslle Răuță. adjunct al minis-, 
Iruitil comorțulul exterior. «I Ion 
S'.otehtel. adjunct de șef de secție la 
Consiliul Economic.

care «o cerc organizarea unor ale-

verhulul țării 1 se cere eă desfășoare

SCINTEIA — miercuri 6 septembrie 1972

Excelenței Sale NICOL AE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania

BUCUREȘTI
Deosebit de sensibili-la mesajul trimis eu ocazia sărbătorii națronnle. 

a Republicii San Marino, dorim sft mulțumim Excelenței Voastre șl Con
siliului de Stat și să transmitem aceleași urări națiunii șl poporului ro
mân, dc care mica noastră republică este legată prin sentimente de; pro
fundă stimă șl prietenie. ................ ■ > -

Sincere urări de pace, fericire șl bunăstare.
MARINO BENEDETTO BELLUZZI

GIUSEPPE MICHELONI
Căpitani regenți 

ai Republicii San Marino
GIANCARLO GHIRONZI

Secretar de Stat ' 
pehtra Afacerile Externe

Stimați tovarăși,

FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE 
CONSILIUL NAȚÎONÂL

■ - /riî'-"-' -1£ 
BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, trans
mitem Frontului Unității- Socialiste al Republicii Socialiste ■ Român In 
trincere salutări tovărășești. / • r

Cu aceet prilej, vă felicităm cordial pwitru noile succese pe care 
poporul frate român lc-a obținut în construcția socialistă în țara sa. 
-j-’^.J’otoda'tB, ne exprimam convingerea câ relațiile reciproce șl colabo
rarea dintre statele și țxșpoaralc noastre, precum șl dintre fronturile 
noastre se vor întări In continuare în spiritul internaționalismului so
cialist, în folosul întregii comunități socialiste, In interesul păcii țl pro
gresului în Europa ți în întreaga lume. ‘ r ■ ‘

COMITETUL CENTRAL AL FRONTULUI NAȚIONAL 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ. ' ’’ <. i I ’ IM ' ’ '> " l!

■■■ ?■

i

!w'( f.

f

r-

CU

La 9 septembrie, la Ministerul A fa- , stadiul actual șt perspectivele dez- 
eerilor Externe s-au Încheiat convor- voltftrii relațiilor bilaterale 
blrile oficiale dintre Cornellu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe el 
Republicii . Socialista .România, șl 
Nguza Karl 1 Bond, membru al Con
siliului Executiv Național, însărcinat 
cu afacerile externe și cooperarea al , 
Republicii Znlr. .

Cu această ocazie s-a efectuat un 
schimb larg de păreri cu privire ta.... ... •,. .

Marți după-nmtazâ, Nguza Karl 1 
Bond, a vizitat modemul car
tier Titan. Explicațiile in legătură cu 
evoluția urbanistică a Capitalei au 
foit datai da Traian Miron Stănescu,

A
Marți, oaspetele zaLrcz, , Nguza 

Rari 1 Bond, și soția sa au oferit, 
ta-saloanele hotelului „InterconU- 
nehtal”, un dineu ln onoarea minis
trului. afacerilor externe al- Rcpu- ’ 
biidl Socialisto România, Cornellu. 
Mănescu, și a soție! sale.

Au participat Bujor Almășan, Ml-

1 ____ _____________________

vollărll relațiilor bilaterale româno- 
zalrezo, precum șl în legătură cu u- 
nele probleme internaționale actuala, 

în timpul convorbirilor, care., s-au 
desfășurat într-o atmosferă da prie
tenie și înțelegere reciproca, s-a n- 

’ preetnt cu satisfacție dezvoltarea cu 
succes a relațiilor reciproc avantajoa
se dintre ambele țări.

> ■ " ■ ' ■-■’r 1’ ;. ' i ' ’
*

arhitect șef adjunct ni municipiului 
București. După aceea, oaspetele 
rairez a făcut o vizită la uzi ne', o 
„23 August” din Capitală.

*
hali Horeseu, Ton Coama, Teodor 
Vasiliu, miniștri, Petru ’BuriacuT ââ- ' 
Junes al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Răuță, adjunct al ml- 

” nl’trului comerțului exterior.
Au luat parte membrii delegație!’ 

caro 11 însoțesc, pe oaspetele zalrez.’ 
(Ag'erprcs)

. ii ’ . ■ " . .. u ™ ....>/ . . ' , ' ' . .. J
La Institutul polltehnlk din Buca- ■ (,_______ ____ ___________ _____ —.

reșU nu 'Iiicoiiut marți dimineața realizează In forme și modalități
lucrările colocviului cu tema „ho- ■« '• • ... .. . -
cui științelor «sociale In pregătirea 
inginerilor țl tehnlclcnllpr“. manifes
tare organizată .do, UNESCO, Sn 
colorare cir Ministerul Educației 
șl \ invățâmlnl'jlu!. La reuniune ;wr- 
tlclpă ăpcciallșll din tara noastră și 
din mnl multe țări alo lumii. Intre 
care Argentina, Chile, Egipt, Franța, 
R.D. Germană, R.F. a Germaniei, 
Japonia, Sierra Leone, S.U.A. 
U.R.S.S., precum șl reprezentanți al 
unor organizații internaționala no- 
guvemamentalc. . ,

Lucrările reuniunii au fost deschi
se-de Alese Popescu, adjunct al mi
nistrului educației șl Invflțămlntulul. 
După ce a adresat participant.!or un 
cordial salut, vorbitorul a subliniat, 
referindu-so la actualitatea proble
melor puso în dezbatere, că lnlr-o 
epocă do furtunos progres lehnlco- 
șULnțlflc, Instruirea cadrelor de 
Înaltă calificare, a Inginerilor țl 
tehnicienilor ec află Intr-o elrinsă 
corelație cu pregătirea lor economică

din 
care 
R.D.

șl sorin 18. Chiar dacă acest lucru «o 
apecldce de îa o țarii la alta, in func
ția șl de orinduirca socl.ulâ, a spus el, 
pregătirea tehnică si economică ee 
Intercondlțlonează și numai In a- 
ceastă Indisolubilă legătură so ca
pătă cu adevărat dimensiunile epocii, 
ale revoluției tehnico-șlllnțltlco po 
■care o trăim.

Au rostit apoi cuvinte do salut 
prof. dr. docent Jean Llveacu, mem
bru’ corespondent al Academici; pre
ședintele Comisiei Naționale Ro- 
măne pentru UNESCO, și d-. 
Zourab E. Guelekva, reprezentantul 
Diviziei pentru dezvoltarea Interna
țională a științelor sociale ; — 
UNESCO.

După ședința festivă de deschidere, 
partldpanțll au ales In unanimitate 
ca președinte al colocviului, po Ro
man Moldovan, vicepreședinte al 
Academiei de științe sociale șl po-’ 
IlUee a Republicii Socialiste România.

în continuare au fost prezentate' 
referate înscrise i>a ordinea do zi-a 
reuniunii (Agerpre?)

• Srtnta Tereza țl diavolii t PA
TRIA — JO; 11/13; 13/5; 18; M,M, 
GLORIA — s; 11.15; 13/5; lț; 19,15; 
'55,33. ’
o Salul meu, patria mea t LUMI
NA — 0; 11.0; 11,38; 17,15; ML 
a Hlo llravo — - 
menii norocului
VAL — 59/0.
• Ochi ngerl i
U; 14/s; 16,30; l£/3; M,: 
o Mesagerul : GRADIN'.
TOL - 19,15.
• Tora I Tora I Tora 1 : BUCU
REȘTI — 3,0; 11,15; 14,15; 17,13;' 
5S.15, GRADINA DOINA — 10, 
GRADINA FESTIVAL — 19/5.
• CMArețU i SCjVLA — S/5; 11; 

13/1; 10; 10.33; 51, FAVORIT — 
1,15; 11,»;-13,0: 1®; 13.15; »J0, 
MELODIA — S.0; 11,15; 13,45; 16; 
13/3; 53,0, GRADINA SELECT — 
13/8.;
a Războiul domnițelor i COTRO- 
CEN1 — 15.TO; ÎL
e Provincialii : LUCEAFĂRUL. — 

18,M; J1, MO- 
13.33; 16; 0,15;

9; 13; 1S, Gentlc-
— 1B; 21 ; FESTI-

CAPTTOL — 10; 

a' ca PI

0 iTovinemu : luceatakul — 
»; 11.15; 13/3; 1®; 18,M; SI. MO
DERN — 9; 11,13;.........
EJ.33, In grădină — 19/3.
• Creierul s VICTORIA - 9; ,11,15;
11/3; 16; J8.TO; M.0. EXCELSIORtu,TO; M.0, EXCELSIOR | 
- «,0: 11; 13,13; 15,«; 18.15; ra.TO, 
AURORA — »; 11,15; 13/9; " ‘ 
15; 59,15, ln grădina — .19/5.
,o Aventuri la 'Tzm' 
FERENTARI — IB, W: 19.
0 Balada Iul Cable Hogue -
MURA

- ■ ■■ 13.0;

' Aventuri ~ ia Maree Neagră i 
................... . ■ «,M: 19.
0 Balada lui Cable Hostie 3 FLA
MURA — 0; 11,3-3: 15: 17.30; 50.
0 Fala rare vinde flori : CEN
TRAL — io; 15/3: 16: 17,33: M. 
0 Program de desene animate 
pentru copil — 10, Tlnlln șl Tem
plul Soarelui — lt,0; 13/3; 16: 
16,15; S3/3.
0 Nlkoletlna Barsae i FLACĂRA
- 13/3: 16; S5.1S.
• Procesul unei stele : FEROVIAR
- 3.0; 11; 15,15; 13.0; 16.J5; E3J5,

TOMIS — 9; 11,15; 1.3/3; 16; 0,0, 
la grădină — 59.
0 Et Dorado — 0,33; 11,0; 14;
16,15. Montparnaxse-19 — 18,0, 
Străinii din tren — 5-3,45 : CINE
MATECA (sala Union).
o PAdurea pierdută a VTTAN — 
15/3; 13.
0 Doamna ș! vagabondai — 9—13 
lin continuare, Program de docu
mentare — M,i5 s TIMPURI NOI. 
0 Despre dragoste : UNIREA — 
0 ’ Bkrccuvlnlatl animalele țl co
piii i GRLVITA — 9; 11,15; 13/3; 
15.0; 13,15;' 50/3.
o Dacă e marți, e Belgia : BU- 
CEGI — 13,0; 16, la grădină — 
M,ÎS, VOLGA — 9; 11,15; 13,33;
18;-13,0; JSJ9, ARTA- - 0/0; 16; 
13,0, ta grădină — IB.M.
a Felix țl Otilta i -------
15/5; 19. .........................
0 Bobln Hood i BUZE.ȘT1 
18, la grădină - M.W.
• Ferma din Arizona ; DACIA — 
9; lî.»; 16; 19,30, UKt — 15.», 
S3, la grădină — 19/3.
0 Naufragia;! tn spațiu r DRU
MUL SĂRII - 15,33; 19, MIORIȚA
- S; 12/3; 16; 103.
0 Dragoste șl amenrl î CIULEȘTI
- 15/0; 18; 15.33.
• Trei din Virginia î PACEA — 
13,0: 16: S3.15.
0 Mărturisirile unui comisar de 
poliție tăcute procurorului repu
blicii ; CRINGaȘI — 13/3; 13;
53.1.». POPULAR - 15,»; IB: M/3. ,
0 Fuga după llnlțțe a I-AROMET 1
- 15,30: 17.33; 19,30.
O Vedere de po pod a FLOILEAS- ■ 
CA — 15.TO; 18; 50.381
0 Jocul de-a moartea a MOȘILOR
- 15/3: ia, la grădină — K.15.
0 BOrbaR cumsecade a VnTORUt,
- w; 18: S3. t
o Casa de sub arbori a MUNCA — ’
15/3; ÎS; 53.13. I
0 39 669 de leghe sub mări a CriS- J 
MOS - U/0: 16; 3®, 15, GRADINA l 
UNIREA — 53,15. •
a GncI pentru Intern a RAHOVA. \
- 15.35: 19; £3.15. /
o King Kong evadează a GRADT- ț 
na vitan — sî. ■ r

Ocilla 1 PROGRESUL -

15/3

5 , „tr . k/5 c v
Marți dimineața a părăsit Capitala' 

delegația militară a Republicii De-, 
mocratice 'Populare a Yemenului, con
dusă de locotenent-colonelul Aii Ah
med 'Nasser Anter, adjunct al minis-; 
irului apărării naționale, care a făcut . 
o vizită oficială Iri țara noastră. ’ ’

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
deltigațla a fost salutată de generalul- 
colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
a!. ministrului forțelor armate și șef 
al Marelui Stat Major, de generali 
șl ofițeri superiori.

*
■ ■ t'.'J tn'V ■

Marți la amiază In sala de colecții 
speciale a Dlbliolecil Centrale de Stat 
s-a deschis prima expoziție de carte 
reprezentativă canadiană, organizată 
la Bucuroși k

Expoziția cuprinde '309 titluri de 
cărți din cele moi diverse domenii : 
literatură, artă, științe seriale, criti
că și Istorie literară, invățămint, is
torie; geografie.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de Guy Silvestre, directorul generai 
al Biblioteci! Naționale a Canadei: 
care a subliniat importanța acestei 
ex poziții' 1 nscrise ' pe ' linia relațiilor 
culturale româno-canadlene.

La vernisaj au luat parte Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii șl Educației Socialis
te,' funcționari .«.uperior! din Ministe
rul Afacerilor' Externe, oameni de 
artfi șl cultură. Au fost de față re
prezentanți ni Ambasadei Canadei in 
România, membri‘al-corpului diplo
matic. . ■ ■ . i

.După-cum a-a anunțat, ta luna a- 
prllle, la Ottawa a fost organizată o 
expoziție de carte românească.

ti ■ . , #.
Marți-după-amlază s-au Încheiat 

la Brașov lucrările celei de-a 13-a 
Adunări șențraie a Comisiei Euro
pene de Seismologie, la care au 
luat parte pe®;e 250 de cercetă
tori din Europa, Africa, Asia și A- 
mcrtazL- ■ ■ ,

în timpul celor 0 zile, cit au durat 
lucrările; nu' f&șt prezentate ' *> pesta 
IM de comunfcări privind seismicita
tea regională, structura scoarței, me- 
cantonul și producerea cutremure
lor. generarea' undelor seismice, 
prognoza cutremurelor, aparatura 
seismică. e' . ‘

Un mare interes au.Lstlrnlt comu
nicările cercetă .terilor^ români privind; 
seismicitatea și seismoiectonica 
României. ' . i.

După • aprecierea prof. E.F. Sava- 
renski, președintele Comisiei euro
pene, această reuniune se înscrie 
printre cele mal importante manifes
tări .din domeniul seismologie!.

Adunarea a ales noul birou al Co- 
mltalului seismologii european.

*
(Corespondentul 

.Sdntell” Iterand Deaki). I-a Casa 
.. „„.Jlcatelor din Te. 
! 3 septembrie, sub egida 

__ ,____ ...._ științe sociale din loca
litate aL Academici de silințe sociale 
și politico ;a Republicii Socialiste 
România, a ’avut loc simpo
zionul consacrat comemorării a 100 
de ani de. la. moartea lui Avram 
Inncu. Cu acest prilej âu fost pre
zentate lucrări cu privire la perso
nalitatea conducătorului rcvoluțlo- 
nnr de la 1843 din Transuvania.- cobk- 
tribuțil la cunoașterea activității lui 
Avram Iancu la Tg. Mureș, docu
mente Inedita privind organizarea 
administrativă:- n -români!or In revo
luția de ta 18-18 din Transilvan la., ac
tivitatea lui Avram Iancu după re
voluția de la 1818 șl altele.

★ ’
■ ■ Ln Muzeul satului din Capitală 
continuă stagiunea' folclorică- esti
vală, manifestare culturală care se 
înscrie po linia valorificării creației 
artistice populare. ■ . ,

înlr-o ambianță etnografică speci
fică. ta „bătătura” unor cose țărfl- 
neșll tipice satelor oltenești, cunos
cuta formație de amatori din co
muna Scornl-ceștl a oferit publicului 
bucureștean, marți dună-smlază, un 
reușit program do melodii și Jocuri 
populare, de obiceiuri tradiționale.

Ansamblul din .Scornlcești este al 
optulea colectiv folcloric din țară 
care a evoluat in cadrul originalei 
stagiuni da, la Muzeul salului.

(Agcrprcs)

TO. MUREȘ 
„Sviiiteii Lurauu 
do cultură a strid] 
Mure?, marț! 5 ser' 
centzului.de

Primire la Consiliul Economic
■ - K •' v ' ( ‘ ‘ ■ ’

Ieri,'tovarășul Manca Mănescu, La convorbiri au participai Roman 
președintele Consiliului Economie, a Moldovan, președintele Camerei de 
primit pe Dudley. PlnJks, reprczenlan- n„.„«tui grupului „Business Internntto- Comerț a Republicii Socloils.e Româ- 
nal“, din. S.U.A., cu- care a avut un 
schimb de vederi In probleme de re
lații comerciale șl de cooperare in
dustrială, economică șl tchnlco-ștlin- 
țlflcft.

Sosirea a ministrului culturiiin
și științelor din Grecia

La Invitația Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, marți seara a 
sosit in Capitală Constantin Panayo- 
tokls, ministrul culturii ți științelor 
din Grecia, ears va face o vizită In 
țara noastră, împreună cu soția, Șl

CONGRESUL PARTIDULUI PROGRESIST 

AL POPORULUI DIN GUYANA
GEORGETOWN 3 (Âgcrprcs). — In 

cadrul Congresului al XVTI-lea ol 
Partidului Progresist al Poporului din 
Guyana a fost adoptată o rezoJuțje,'' ___ ___ _
prin cârc este aprobată poziția mar- o politică in Interesul,clasul munci- 
xlst-leninlstă a partidului și se sub- ' : ? " ' . ...
linlază că „numai aoelaltanutl con- «sprijinul popoarelor etire lt 
Biruit pc baza principiilor maril-an- ixRriva ImpertaUarnulul țl 
leninismului poate elibera pe oame- llsmuluL 
nil muncii din Guyana de sărăcie, Copgrcsul a cerut guvernului . 
foamete șl eomaj". Guyanel să stabUcâacft relații dlplo-

Partlclpanțli, la congres au adop- malice cu toate țările socialista

lat, do asemenea, o thoîărlre prin 

geri libere In țâră; șl prin cure gu-
Guyana a fost adoptată o rezoluție,, .......
—e;.;Q porția mar-
___ ____ LA a partidului și m sub- ’ loare. Congresul s-a pronunțai hi 

sprijinul popoarelor care luptă îm
potriva taiperiaUamulul șl colonla-

h’-

țara noastra, împreuna cu Mia» șl 
personalități cultural-ștllnțiflce din 
Grecia.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a. lost salutat de Dumitru .oaspetele a.

Popescu, președintele Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste, Ion 
Brad șl ion ' Dodu Bălan, vlcepre- 
ședlnțl al consiliului, șl alte persoane 
oHciaie.

Au fost de față Arisloțrilș Phrydas, 
ambasadorul Greciei la București, șl 
membri ai ambasadeL

y (Agerpres)

1I

i

/I apărut într-o formă nouă 
-MUNCA DE PARTID” 

revistă a C.C. al P.C.R.
După cum s-a anunțat, pe baza unei Ilotăriri o Comitetului Executiv 

al C.C. ai r.G.R.’, publicația „Manca de partid” șl suplimentul acesteia 
„In ajutorul propagandistului” s-au contopit Intr-o singură publicațlo 
cu apariție bilunară. .Prin aceasta s-a urmărit să ne asigure tratarea 
UTiltniă in cadrul aceleiași publicații a activității Mcinl-nollUce. orga
nizatorice, propagandistice a organelor și organizațiilor de partid, ge
neralizarea mal operativă a experienței acumulate In munca politică.
S-n hotă rit totodată ca revista să apară Intr-un format nou care să 

permită o prezentare grafică îmbunătățită, o mnl bogată ilustrare n 
textelor.

Primul humfir.nl revistei in 
noua 60 formă - se deschide 
prlntr-un nrticol semnat de 
GHEORGHE PANA, membru ol 
Comitetului Executiv, al Prezl- 

- Utilul Permanent, . secretar al 
C.C. al P.C.IL, intitulat „Organi
zarea niuuell de partid 1a nive
lul marilor- imperative actuale”. 
La rubrica „Cu toate forțele 
pentru îndeplinirea hotiririlor 
Conferinței Naționale" este in
serată ancheta organizată In cl- 

, tava Întreprinderi ale Capitalei 
pe tema „Cincinalul in patru ani 
șl Jumătate”. Sub titlul „Intensi
ficarea continuă a vieții interne 
de pariid", revista redă dezba
terile purtate in cadrul unei 
consfătuiri organizate in ju
dețul Hunedoara po terna 
„Comisiile pe probleme ale 
muncii de partid in contextul 
afirmării conducerii colective". 
Ia» rubrica „Întreaga muncă po
lities la nivelul exigențelor ac
tuale” sint publicate articolele 
„Însușirea aprofundată a docu
mentelor Conferinței Naționale a 
P.CJt.” de GHEORGHE MAR-

w-1
s’

ți „Plămădirea profilului moral 
ol omului zilelor noastre”, con
vorbire realizată cu tovarășa 
ANNA BARTOK, secretarul -co
mitetului de partid de la între
prinderea textilă „Oltul“-Sf. 
Gheorghe. Interesante materia
lo redlnd experiența înaintată 
a organizațiilor de pnrtld sint 
inserate In grupajul ,,Ini|lallvc, 
metode, acțiuni utile”.

în cadrul rubricii „Propagan
da de partid" este publicat edi
torialul Joi pregătim temeinic 
deschiderea noului an de invă- 
țămlnl". în continuare sint pu
blicata recomandările tematico 
pentru .diversele forme ale în- 
v&țămîniulul de partid pa nnul 
de studiu 1(172—1573. Revista 
publică o consultație privitoare 
la „Direcțiile principale ale 
perfecționării conducerii plani
ficate a dezvoltării econoinicu- 
soclale a României” tic COR- 
N!iL IUGA în încheiere, pu- 
mărul cuprinde un „Documen
tari privind Preocuparea con
stantă pentru ridicarea nivelu
lui de trai al populației, Note 
ți o bogată rubrică do „Răs
punsuri la», întrebări Ie cllitorl- 
lar” in iegăjură.cu-difcriȘț-aa- 
pedo sie muncii dd pa""'

Cuvintul de salut 
al reprezentantului P. C. R.

militează ferm împotriva politicii' 
de forță, dominație și agresiune pro
movată do cercurile imperialiste, 
acționează consecvent împotriva co
lonialismului, neoroloninllsmiilul țl . 
rasismului, pentru eliminarea din 
viața internațională a tuturor ' foca
relor de război și tensiune. Rcpubli-, 
ca Socialistă România se pronunțat 
ai susține cu hotăriro dreptul ina
lienabil al tuturor popoarelor de a-șl 
alege nestingherite calea dezvoltă
rii, orlndulrea socială, in conformi
tate cu voința șl Interesele proprii.

în continuare a fost ren firma lăso
lidaritatea deplină cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez, subllniln- 
du-se necesitatea Încetării Imediate 
a războiului dus do S.U.A. In Vlet- 

' nam, pentru retragerea trupelor o- 
mericane din Peninsula Indochina, 
astfel ca poporul vietnamez țl ce
lelalte popoare din Indochina să-șl 
soluționeze problemele fără nici, iiit 
amestec din afară. în legătură cu 
eituațin din Orientul Mijlociu — a 
arătat vorbitorul — susținem nece
sitatea'găsirii unei aoluțil politice, pe 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie IM7.

Tovarășul Nlcolae Gulnâ a arătat 
apoi că România acordă o atenție 
deosebită păcii 'țl securității In Eu
ropa ți depune eforturi susținute In 1 
vederea pregătirii șl organizării con- '' 
fefințel general-curopene. Țâra noas
tră se pronunță pentru recunoașterea’ 
R. D. Germane, conform dreptului 
internațional, pentru primirea 
milenfă in O.N.U. a' celor doui 
germane.

Conducătorul delegației P.C.R. a 
arătat că, in concordanță cu îndelun
gata sa tradiție internaționaliștii. 
Partidul Comunist Român dezvoltă 
amplu șl activ relațiile de solidari
tate inlemaționaltelă șl colaborare

Ltilnd cuvintul ln ședința plenară 
a celui de-al XVII-lea Congres al 
Partidului Progresist al Poporului 
din Guyana, tovarășul Nlcolae Cuină, 
membru a] C.C. al P.C.R., președin
tele Colegiului Central de Partid, 
care participă ca delegat al P.C.R.. a 
transmis parti ci punților la congres, 
tuturor membrilor partidului, oame
nilor muncii guyanezl, salutul fră
țesc, mesajul de prietenie șl solida
ritate militantă din partea P.C.R. 
șl a conducerii salo.

Membrii Partidului Comunist Ro
mân, oamenii muncii din România — 
a spus vorbitorul, urmăresc cu sim
patie șl profund Interes lupta șl ac
tivitatea desfășurată do Partidul 
Progresist al Poporului Împotriva 
tendințelor de dominație neocolonta- 
lăule cercurilor imperialiste, pentru 
făurirea' unei adevărate Independen
țe politice șl economice n țârii, pen
tru dezvoltarea de sine stătătoare a 
Guyanel,' pe calea democrației, pro
gresului șl păcii, pentru apărarea in
tereselor fundamentate ale'celor c« 
muncesc. .

în continuare, tovarășul Nlcolae 
Guină u Înfățișat activILatea vastă ln 
care este angajat poporul român pen
tru Înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul nl X-lea al P.C.R. pen
tru construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, ampla miș
care de masă declanșată de recenta 
Conferință Națională a Partidului Co
munist Român, pentru îndeplinirea 
actualului plan cincinal Înainta de 
termen.

Vorbitorul s-o referit apoi la acti
vitatea. Internațională desfășurată de 
P.C.R. și guvernul romăn, activitate 
aprobată unanim la Conferința Na
țională a partiduluL în planul politi
cii externe, a arătat vorbitorul, Roma
nia socialistă promovează relații fră
țești șl întărește legăturile sale de 
prietenie și colaborare cu toate t.„ 
tete socialiste. Totodată, ln spiritul 
principiilor coexistenței pașnice, aia 
dreptului internațional, România ex
tinde continuu raporturile sale cu 
tonte statele lumii, fără deosebire de 
orindulro socială. în acest spirit au 
cunoscut o puternică dezvoltare re
lații to țării noastre cu țările și po
poarele Americii de Sud. Poporul 
nostru dă o înaltă prețuire efortu
rilor depuse dc popoarele continen
tului sud-american pentru preluarea 

miinl;qfcntru 'dezvoltarea' economico-" ' 
soctală Independentă. Această po£lțle*-‘,J 
se! înscrie In politica generală a - 
României de extindere și intensifi
care a raporturilor cu statele care au 
pășit pe calea unei dezvoltări inde
pendente, de sprijinire a eforturilor 
acestora.

în această ordine de Idei, vorbite- congresului, ln îndeplinirea hotărirl-
rul > subliniat că poporul român lor pe care le va adopta.

dreptului 
conco- 

celor două state

âa tovărășească cu țoale celetaitc partide 
sta- frSțeții, lș| aduce permanent aporiiii 
ritul ja consolidarea unității mișcării co-

muniale și muncitorești Internațio
nale. In spiritul principiilor marxiirin- 
lenintomuul șl internnțtonallsmului 
proletar, ale dreptului fiecărui pariid 
de a-și elabora autonom linia poli
tics. conform condițiilor concrete in 
caro activează, fără nici un amestbe 
din afară.

După ce a relevat că In condiții!* 
actuale se impun cu necesitate lăr
girea solidarității, și unității de ac- 
țlune ^:,țuturor„.f&rțeloo- rmtiimpcria- ,, 

IV-bilrwre de ; Race. ; - 
vorbitoni£|i.a exprimat dorința parti
dului ftosiru de a extinde legăturile

5
t

y

bogățiilor. , naționale In propriile lor» 
milnhqSmtru 'dezvoltarea economico-" '■{

.Vi

de colaborare prietenească, cu -Parti
dul Progresist al Poporului din 
Guyana. In Încheiere, el a urat suc
ces deplin In desfășurarea lucrărilor

■r,

(Urmare din pag. I)

cu cadrele didactice șl a-

H-

se jjn prelegeri, 
cursuri cu tematică spe-

vremea
- o ■ ’ • ■ »'T*. * ‘ ’•

Ieri ta (arâ ; Vremea a fost fru
moasă, cu ceral variabil, mai mult 
eenin. Cu lotul Izolat. In CarpațU 
Apuseni șl Meridionali a-au «em- 
naloi averse lp.aopte. de descărcări 
electrice. Vintul a suflat In general 
slab. Temperalora aerului la ora 
14 oscila Intre 0 grade la .Tntorsu- 
ra Buzăului țl M de grade la ; 
lffijU țl BallnIcțU. In București i 
Vreme» a fost frumoasa cu cerul 
senin. Vintul a suflat slab. Tem-;

peratura maximă ■ atins SS da 
gradel

Timpul probabil pentru. 7, 8 șl 9 
septembrie. In (ară : Vremea va II 
In general frumoasă, cu înseninări 
persistente In prima parte a in
tervalului. Apoi cerul se va Înnora 
treptat lneeplnd din sud-vestul tă
rii. unde vor cădea ploi de scurtă
durată. Vintul va suna potrivit. 
Minimele vor H cuprinse Intre 6 șl 
15 grade, Izolat mal coborile tn de
presiunile din, estul Transilvaniei, 
Iar maximele vor ostilă intre H șl 
73 de grade. Dimineața, ps alocuri, 
se va produce ceață. In nueureșll ■ 
Vremea se menține In general fru
moasă, eu cerul variabil. Vintul va

> sufla slab. Temperatura va con
tinua ca crească ușor. și progres

' f

care eă-I ajute In mod 
competent țl operativ. |n 
schimburile II, șl HI am 
asigurat asistență tehnică 
pentru tineri cu concursul 
celor mai IscusiU maiștri. 
Activitâțca începătorilor 
este analizată la șflrșltul 
lucrului șl li se spune 

iează'i nwl uțor po tineri. J!l<,i'Ke —zi..,» cn
— Dar cum de cunoaș- Alp /"r,i uflj„,TJ5s“

tașament O dată inirațl 
în școală, legăturile devin 

■ mnl strinse cu. uzina, pen- 
1 tru că profesorii de acolo 
sint inginerii din - produc
ție, caic le îndrumă pașii

»"-raj. ~>j?
X S? S&- “ț ,?■> '“"Lrir,," tețl. atR de. bine, subUll- da4&I(s^ c^e

lățite psihic© ale Unăru- ne2

S, ™ . ,™WS
Știu bine căj maistrul sau 
profesorul cdre-1 Iubit de 
ucenic lucrează mal ușor 
cu 'el. Și „secretul” acestn- 
Î1 cunoaștem idol tcțl, „bă- 
trînli” uzinei. Din primele 
luni, ti nărui încadrat In u-- 
zină primește plan de .
muncă, are norma șl clștl- •
glii său. este în raport cu 
ceea ce- realizează. Cind 
eato elev la \ școala profe
sională este mal greu. 
Lljnn .rfe experiență, da b- 
bllltațt In mînulrea mași
nii' îî.fac ril transpire mult 
țl, uneori, să lucreze -sub 
normă. Atunci apare -mo
mentul . descurajării, «e 
naște ideea, Ia cel mal pu- 

parte, gindind că există u-

de conducere ale uzinei, 
are rolul cel mai Impar- 
tant'în stabilitatea cadrelor cialâ. Ne Intllnlm periodic 
tinere de muncitori? cu cadrele didactice șl a-

— Toți. Dar, desigur, nallzăm situația lucrfltorl-
.maistrul țl Inginerul șef tor noștri la ' învățătură.

. de secție răspund direct Ținem legătura șl cu pă-
de calificarea țl. educația .
tinerilor. Ei organizează anunțindu-le
locul de muncă. Orice dez- ' 
interes 
tora se
i
produce

teller sau, și mai rău, ple- Innlncrl cure să-1 ajL_„, 
cârca din uzină. Noi am calcule, desene ș.a. Inglrie- 
țlnut un fel de procese ril Mihai Neguțescu,

rlnțil, prin corespondență, 
antmțindu-le rezultatele, 
dar și insuccesele, copiilor 
lor. Prin cabinetul tehnic 

___  ____... ____ le asigurăm documentație 
sufletul tlnărulul șl poate și dacă vin cu propuneri
produce inevitabilul : o âe Inovații, numim noi,

colectivul de conducere, 
cri care să-l ajute la

din partea accs- 
reslmta adine in

cerere de' mutare In nit n-

Intorviu cu tovarășul Eduordo MORA VALVERDE,
secretar general-adjunct al Partidului Avangărzii Populare din Costa Rica

f,

Tovarășul Eduardo Mora Valverde, secretar general-adjunct al 
Partidului Avangărzii Populare din Coala' Itica, caro — Ia
C.C. al Partidului Comunist Român ■ ' ’ ’

dl lină In (ara noastră, rlspunzînd eu ______ H
,„Sclntcia“, ne-a acordat următorul interviu : ■

— Vd rugăm să ne prezentați 
principalele clemente ce defi
nesc viata politici, economică fi 
socială din Costa Ilica.

După cum se știe, Costa Rlca 
o țară mică — M7OT kmp și

Invitația 
— țl-a petrecut concediul de o- 
amibllitate invitației ziarului

W găseato expresie în dezvoltarea 
luptei de clasă. 160 dc organizații 
sindicale și obștești au realizat o 
înțelegere în ceea ce privește reven
dicările fundamentale — creșterea 
nivelului salariilor cu 40 ta sută ; re
forma agrară, diversificarea comet- 
țului exterior, relații diplomatice șl 
comerciale cu țările socialista. In 
cadrul acestei lupte, Partidul Avaa- 
gărzli Populare (comuniștii) deține 
o pondera tot mai mare, contribuind 
Intr-o măsură holărltoare Iu- conso
lidarea latregll mișcări muncitorești 
ți revoluționare. Partidul Avangărzii 
Populare, care ființează de 42 de ani 
fără întrerupere, este cea mal inajre 
și cea, mnl hotărî ta forță revolu
ționară,, recunoscută ca atare de 
către toate celelalte forțe pollllce 
do atingă din Costa Rlra. Acum, 
partidul nostru se pregătește pentru 
alegerile din februarie 1974,. In care 
vor fl aleși noul președinte al repu
blicii, deputății. In Parlament și con
siliile municipale din mnl mult de 

de localități.' Principalul nostru 
obiectiv, In vederea acestui eveni
ment, constă In realizarea unei uni
tăți largi a tuturor forțelor populare. •- • ■ - t .* ■ •. t - - I..

— Cu ce impresii plecați din 
România 7

—■ Plec din Romfinln cu amintiri 
de neșters. Sint adine Impresionat 
de progresul economie șl soclul al 
României de ftslăzl. Partidul Comu
nist Român ncțlonenză pentru ridi
carea nivelului material șl spiritual 
al poporului, far succesele Inra- ■ 
glstrate sint evidente șl explică uni
tatea poporului in Jurul partidului 
său. Am fost primit cu o mare ospi
talitate — reflectare vie a faptului 
că relațiile dc nrletcnle tovărășească 
dintre Partidul Comunist Român 
șl Partidul Avangărzii Populare din 
Costa Rlca nu cunoscut ln ultimul 
timp, o reală consolidare, existlnd 
totodată dorința reciprocă de a dez
volta legăturile de solidaritate șl 
colaborare existente. Pentru parti
dul nostru, prietenia cu eroicul 
partid al clasei’muncitoare șl al po
porului român, cu Partidul Comu
nist

este
1 GOT 0®D de locuitori —, dar care orc 
vechi tradiții democratice șl civice. 
Mal mult de un secol a dăinuit aci 
un regim liberal, care a fost în
trerupt brutal, In 1M8, printr-un 
război civil, provocat de monopolu- ' 
rile imperialiste. Prin rezultatele 
sule, acest război civil a schimbat ln 
mod negativ cursul vieții politice a 
țării- Noi, comuniștii, care dețineam 
a clncea parte din locurile dln Parla
ment, am fost nevolți să trecem ln 
Ilegalitate. Lupta pentru recuceri
rea terenului pierdut a fost grea. 
Toiuși, țara și-a reluat' cursul său 
politic democratic. O dovedește faptul 
că, acum cind forța reacționare, 
sprijinite din afară, amenință ac
tualul guvern cu o lovitură de stat, 
poporul s-a regăsit unit. El cu
noaște din proprta-1 experiență ee 
înseamnă dictatura militară ți I ie 
opune categoric.

Pe de altă parte, ln prezent, Costa 
Rlca traversează o situație econo
mică foarte dificilă. Ca o consecință 
a Integrării economice la care mo
nopolurile Imperialiste nu supus ță
rile centro-amerlcane, gradul de de
pendență a crescut, bugetul are un 
deficit anual de fiecare dală mal ' 
mare. Iar avantajele vamale acordata 
monopolurilor străine ating o cifră 
aproape egală, eu bugetul anual at 
guvernului. Șomajul eslo In creștere, 
condițiile de trai, in general, se În
răutățesc.

— Știm cd Partidul Acangăr- 
cti Populare se manifestă, la 
anianwlul forleior progresiste 
ala (dril. ca unul dintre factorii 
cel mal dinamici in lupta pentru 
progres economic ti politic, ca 
un apărător hotărî! a! intere- 
selor oamenilor muncii. Vă ni- 
găm îd ne corbii! despre preo
cupările Partidului Avanpărcii 
Populare,. in rondițlile econo
mics și politica date.

ț- Firește, situația economică des
pre rare am vorbit a creat o pro- 
fuhdă nemulțumire populară, care

primă, să nu umble după -cind 8-a ivit un asemenea Gheorghe Moacă $1 mulțl 
alții au fost muncitori. In 
uzină, nu urmat liceul 
ulei si acum sini cadre de 
bază.

— Ce condiții de distrac
ție, sport, condiții sociale 
stnt create In uzină ?

— Am mărit si moderni
zat clubul, ridicăm o sală 
de aport. Comitetul sindi
calului șl U.T.C.-ul organi
zează seri culturale, con
cursuri „Cine sile clșllgă" 
și alte genuri de spectaco
le. Se face multă drume
ție pe cărările de munte 
(avem condiții oferite de 
natură). In ceea ce pri
vește ■ igiena Industrială, 
secțiile sint prevăzute cu 
anexe so-clale, cu vestiare, 
dușuri cu apă caldă țl 
rece, săli de îmbrăca re ș.a. 
Avem grijă — s-au format 
colective obștești — să 
menținem o perfectă cu
rățenie. Uzina are o cun- 
tlnă-restaurant : veghem
ca „bucatele* i& tie variate 
ți gustoase.. Ne-am mai ln- 

—' E grav. Tlnărul de teresat țl de gustarea din 
astăzi aspiră la Idealuri pauza de prlnz. în imedia- 

diiliife. Are DMlbliltntea si la apropiere a. uzinei s-n 
unde

in uzina
desene ș.a., Orice ttaâr sub caz. Au fost clteva, Iar cel 
.normă înseamnă o notă i---------  —
proastă In Jpreeleren 'lu-

. wum. nară’șl anuală a maistrului -.....  r-„—
Mecanica ’de atelier. Și cine dorește țljunlle administrative.

așa ceva?”
---- Totuși, n-nțl avut kl 
cazuri dnd unii țineri, 
„„LL: au de
pus demisia, pleclnd aiu
rea ?

— Sigur c-tun avut. Dar 
ele sini excepții. îmi a- 
mlntesc de strungarul Ann- 
tolie Buzdugan. Cere lichi
darea țl pleacă. Toți l-au 
spur, că nu e bine’ce face. 
Dar el, mi țl nu. ȘI dus

■ n'tbsL' Nu peste, mult timp. 
Buzdugan" ăl : nostru s-a re- 
Ihtora. E și acum în uzină 
;ți lucrează bine. Un alt 
strungar a vrut să clștige 
mal mult ți a plecat crapă-, 
tar Ia Mamaia.1 Dar s-n 
reîntors, spurilnd : „Totuși.

' urin e să Orstrungar.de me- 
cânlcâ fină, alta ospătar !“ 
Se trezise In el. In con
fruntarea icu viața, mîndrln 
pântru titlul de muncitor 
cu Inaitl calificare. ’ .....

— Cine, dintre' cadrele- ztațli

itlUVU) Ui 1-1.1 ZMiiU .

țin căliți, să-plece In altă:.' 
parte, glndind că există u- 
zine cu pretenții tehnice 
mnl modeste'. Mecanica

, fină c o artlj !..
— 'Atunci inten'lne grija 

părintească a maistrului..
■— Exact. Ntrf Insă n-nm- „păsări călătoare''', 

ajuns prea des In aseme
nea'momente critice. Toți; 
muncitorii tineri Ișl în
deplinesc sarcinile lor, ba, 
mal miile, mulțl șl le de
pășesc. Iată, îmi vine' n- 
cum In minte situația 
strungarilor al rectifica
torilor-Mlhnl Dogaru, Dan

’ Stoenescu, I Valerlu Mo- 
rnru; care In primele luni 
Intraseră în panică : U se 
repartizaseră ț niște operații 
noi șî grele. Aii trecut Insă 
„hdpifl“-.ți astăzi, sint me- 
scrtnși de ’ frtihte.

— "Dar cum se manifestă 
organizatoric, in locul de’ 
muncă, grija față de ține-, 
ril muncitori?-

— ".I-am grupat pe mașini 
ț! In mijlocul lor am pla
sat 2—3 munților! di tnal-

' tă ' cnlltlcare, comuniști,

alții 
uzină

vinovațl ău trebuit să țti- 
porte tirul puternic Bl cri
ticii colectivului țl sanc-

— La Uzina mecanică 
din Cîmplna, un dnăr îmi 
mărturisea că ar vrea să 
plece deoarece conduce
rea idmlnistrnllvfi nu ma
nifestă Interes pentru 
muncitorii studioși..

—‘ E grav. Tlnfirul de
taăîfe.. Are “posibilitatea“și b apropiere a uzinei 
vrea' sA fie un om cult deschis un pat^-bar,

. Tfebule «A ținem seama de m găsesc gustări calde de
aceste dorințe legitime. în w orele 7 oină la 21. N-am
Uzina de mecanică fină din muțit, încă, să creăm. In 
Sinaia, mal mult de G-0 la relațiile noastre cu C.F Ji

ul, condiții mal bune de 
călătorii cu trenUrlle-cursă. 
Nu orea sîntem Ințeteșl 
de feroviari șl ajutorul 
,,-Scîntc‘i 1“ ar fi salutar™ 

— Ațodai, toate acestea 
determină stabilitatea tine
rilor In uzină.

— Da, toate irestea. Căl
dura colectivului 11 leagă 
pe om pentru întreaga 
viață de 'îzinfi. Acest lu
cru nu trebuie uitat.

Sinaia, mai mult de (i-0 in 
'sută, din tineri Ișl romole- 
teâză studi 11 e medii, alții, 
la șeral,'urmează școala de 
mnlșlrl. îi ajutăm din tot 
sufletul.

.. — Cum.? ■
— Jn' primul rlnd, la re

partizarea tor in sehlrn- 
.burl /se .ține, seama de o- 
i'rele db dasă. .Ingineri! si 
specialiștii noștri irganl- 

f'zeSză meditații țl consul- 
■"-‘T'colective la dub ; tot

Român este o maro onoare;

Inlerviu consemnat de 
Valentin PAUNESCU

fe

I r i

centzului.de
humfir.nl
Orstrungar.de
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„Conferința europeană trebuie să dacă 
la isiiffl unui sista durabil 

ăe pace si securitate"
— OPINII ALE UNOR MINIȘTRI DE EXTERNE —

BELGRAD 3 (Agerpres). — Râs- ' ța că o conferință de securitate euro- 
punzlnd la o întrebare adresată de peană va avea o Influență pozitivă 

asupra' situației din alte regiuni ale 
.lumll. In prlmtil rînd in zona Medl- 
terancl.

Ministrul turc ăl afacerilor externe, 
Ilaluk Bayulken. a relevat Interesul 
Turciei, ca tară europeană, meditera
neană și din zona Orientului Apro
piat, Ln Instituirea unui sistem dura
bil de pace, și securitate. Aeesta tre
buie să fie bazat pe' principiile in
dependenței, Integrității teritoriale, 
suveranității naționale, egalității ln 
drepturi, ncamesleculal în treburile 
Interne, nerceurgcril la forță sau la 
amenințare* cu forța, respectării tra
tatelor și rezolvării disputelor Inter
naționale pe c&l pașnice, reducerii 
mutuale șl echilibrate a forțelor ar
mate, precum șl — ca problemă de 
primă Importanță pentru toate țările 
europene — la pregătirea climatului 
pentru - dezvoltarea cooperării și con
tactelor Intre țările europene Intr-un 
spirit constructiv.

SECURITATEA EUROPEAN! 
ABORDATA IN CONTACTELE 

BELGIANO FINLANDEZE
HELSINKI 5 (Agerpres). — Mi

nistrul’ afacerilor externe al Belgiei, 
Pierro Harmei, a sosit ta 4 sep
tembrie la Helsinki, Intr-o vizită ofi
cială dc trei zile. în aceeași zi, 
transmite agenția France Presse, 
șeful diplomației belgiene a avut 
Întrevederi'cu președintele Finlan
dei, Urho Kekkonen, și cu primul 
ministru, Kalevi Sorsn.

Pe agenda convorbirilor dintre mi
nistrul belgian și oficialitățile fin
landeze figurează probleme referi
toare la conferința generăl-euro- 
peanfi pentru securitate și cooperare 
șl la relațiile Finlandei cu Piațu 
comună.

publicația belgrădeahă „Medjunnrod- 
nn Polltikn” ln cadrul anchetei pa 
care o Întreprinde pe tema conferin
ței pentru securitate șl Cooperare ln 
Europa, ministrul de externe al Bel
giei! - Plerre Harmei. a declarat că 
scopul primordial al reuniunii esle 
de a spori securitatea pe continent. 
Acest lucru, a precizat el, poate fi 
realizat prin stabilirea cit mal exact 
posibil a prevederilor legale menita 
să guverneze rotațiile Intre stata șl 
să ,fie obligatori!, .fără nici o excep
ție, pentru guvernele semnalare ale 
Instrumentelor'ce cuprind aceste.pre
vederi."De asemenea, ya fi necesar,' 
dacă toate statele interesate ln secu
ritatea europeană se vor reuni, ca 
ele să studieze aspectele militare ale 
securității — a adăugat Pierre Har
nici. în acest context' trebuie să se: 
adopte decizii asupra onor, măsuri 
menite să întărească încrederea in-, 
Lre statele de pe continent.

Un. all subiect major al conferin
ței.,a spus In continuare ministrul de 
externe belgian, 11 va constitui lăr
gire® colaborării europene în toate 
domeniile — economic, cultural, ști
ințific, precum șl ln domeniul pro
tecție! mediului ambiant Sintem con
vinși., a declarat el, că progrese rea
le spre o pace autentică pot fl- rea
lizate numai pe calea Întăririi unelî 
asemenea cooperări, caro va stimula 
sl vp face necesare contacte' sporite 
intr^ popoare. ., : '

Ministrul dc externe al H. F. a'Ger- 
manlel, Walter ScheeJ. a arătat că 
așteaptă do la conferință ca ea să 
ofere o contribuție cit mal substan
țială ta creșterea șl extinderea re
lațiilor dintre state, națiuni șl po
poare In Europa. în acoaslă ordine 
de Idel,' el a menționat „eliminarea 
oricăror bariere, sporirea contacte
lor, a schimburilor, creșterea coope
rării ln toate domeniile*, ca factori 
ce contrlbiile ln o evoluție‘pozitivă1, 
pașnică'In Europa.. De asemenea. 
Walter Scheel șl-a exprimat speran-

Desfinderea Est-Vesf pe agenda 

convorbirilor Brândt — Heath
5 (Agerpres). — La .Felda- 
Starnbergarsoe, lingă MOjp- 
avut loc .marii dupĂ-amtază 

.1 .anee’arui federal,.

; iii;iu P '

Președintele Franței 
va face o vizită 
in R. P. ’Chineză
PARIS B (Agerpres). — în cadrul 

unei convorbiri organizate luni seara 
la Palatul Elysâe cu reprezentanții 
presei, prcțedlntelo Franței, Georges 
Pompidou, a relevat că, ta Invitația 
guvemtilul ude la Pekin, va face o 
vizită oficială1 ln’ Republica Populară 
Chineză — transmite agenție Franca 
Presse. Preîîddlntelc Pompidou a afir
mat că aceasta vizită nu va aven loc 
în viitorul nproplaL

\
BONN 

flng am 
chen, au avut 
convorbiri Intre cancel.._ ________„
Willy Brandl, șl premierul britanic, 
Edward Heath, transmite agenția 
D.P.A. După cam informează agenția

destinderea Est-Vest. Premierul bri
tanic -a reafirmat, cu acest prilej, 
punctul de vedere nl Angliei conform 
căruia-conferința la nivel Înalt a, ță
rilor vest-europene ar trebui sS-și 
înceapă 'lucrările ta Paris, la 19 oc- 

D.P.A. După cum informează agenția tombrle." ,

8Sft. TTXS-J» ‘.gȘ aFSESI fflSSKASS® 
eu Cancelarul Wjlly BrafRlt șl cu li- dlulijl' convorbirilor purtate, ta nivel 
derul opoziție! creștln-democrate, dc secretari de stat. In problema re-
Ralncr.Barzel. Un loc important o glementărll relnțillor dintre cele două
fost acordat problemelor legate de state germane.

IN PREAJMA REFERENDUMULUI

rw

CORESPONDENTA DIN COPENHAGA

, ' C-‘ ’ .
Vfafa politici dancii a Intrat In 

ritmul obișnuit prin deschiderea, In

«lunii extraordinare a Folhetingulut 
(parlamentul). ’ ‘ .

Două probleme domină tn pre- matlcă 
tent actualitatea politică daneză : 
securitatea europeană fi intrarea în 
Piața comună. Dacă in ce prlvefta aderării a-cresci 
prima problemă lucrnrita ri.nt-cia- dc28 la sută cit 
re, Danemarca numărindu-se, aid- c ccccIlI z~. L 
turl da celelalte țări din aceaitd cei chestionați s-au pronunțat pen-
partc a continentului, printre susțl- tru, in timp ce 24 la sută s-cu
nătorii ideii pregătirii fi convocării >- —-
grabnice a conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate și colabo
rare, in schimb chestiunea intrării 
în Piața comund formează de mal 
mult timp obiectul unei vii contro
verse. . ■ • ■ ■

După cum se știe, la capătul unor 
lungi tratative, guvernul danei a 
simnat la începutul acestui an Ira- 
tatul da aderare la C.E.E. Prin acc«t 
act, disputa dintre partizanii și cel 
care sînt împotriva aderării, de
clanșată incă acum doi ani, nu nu
mai că nu s-a atenuat, dar a crescut 
continuu în intensitate. Actuala se
siune a parlamentului are drept 
sarcină să ratifice tratatul de ade
rare. ln opinia majorității observa
torilor, ratificarea va avea un 
caracter formal, neridicind nici un 
fel de probleme, deoarece 141 din 
cel 179 deputați și-au făcut defa cu
noscută opțiunea lor ln favoarea a- 
derăriL ’ .

! Cu totul altfel se prezintă Insă 
lucrurile in privința ultimului act - - -
intern al procesului de-aderare —Jnfr-o-marc mdiura- 
refercndumul de la 2 octombrie, la ,'">r-n r.
care electoralul dane: va fl chemat 
să-și spună părerea ir. legătură cu 
intrarea In C.E.E. Organizat pe baza 
unei norme constituționale, care 
stipulează necesitatea recurgerii la 
o astfel de consultare în. cazul în 
care hoțărlrile privind un transfer 
de suveranitate — dc la parlamentul; 
danez la unele organisme interna
ționale — nu întrunesc adeziunea a 
5f6 din membrii FolkeUngulul, apro
piatul referendum constituie obiect 
de «erîocic preocupări din partea 
tuturor formațiunilor politice, inte
rnate să ciștlge tot mai mulțî ade
renți in - sprijinul pozițiilor lor.

Urmdrind. disputa dintre «usținâ- 
torll fi oponențil aderării, 'care a 
îmbrăcat forme din’cele: mei diver
se, nu se poate să .nu se- canstațe, 
!nPuîtlmul 'tfoip'îorraai mult tero:, e}^z?, ^uPTa rezuîiatelor referea- 
Acest lucru -este cum nu se poate dumulul. 
mai vizibil iri rezultatele ultimelor 
sondaje de opinie, dintre care doua

au fost date .publicității slide tre-^ 
ritmul obijnuit prin deschiderea, In cute. Sondajul „Gallup- pe luna
cursul dupâ-amicsli dc luni, a se- august — despre care ziarul „ller-

.................. lingske Tidenda" (conservator) teria 
acum cîteca zile, ci „indică o dra- 

tlcă evoluție împotriva intrării 
In Piața comunăa — arată că nu
mărul celor ca se pronunță contra 
aderării a-crescut la 35 la sută față 
d-'d,..___ 1 erau In luna apriîte
a acestui an. Doar 41 la sulă dln‘

tru, in timp cc 21 la raid s-cu 
arătat ntfdecîșL In cazul in, care 
electoratul norvegian se va pronun
ța împotriva aderării, în cadrul re
ferendumului ccre-l precede eu o 
săplămină pe cel danei, se apre
ciază că numărul celor care vor- 
voia pentru va fl mai redus. Pu- 
bllclnd in ediția sa de duminică 
rezultatele propriului său sondaj 
de opinie, ziarul ,,Polltiken“ (ra
dical) relevă că se conturează o 
egalitate intre susținătorii șl potrlv- 
nicll Pieței comune. Pornind de la 
această situație, însuși orțpmuî so
cial-democraților „Akluelr" recu
noaște cd „oporiția cetăfenilor față 
de inirârea în Piața comună a cres
cut ih cursul ultimelor 8 luni*;

Situația existentă pe eșichierul 
politic atestă că in prezent împătri
ră aderdrii se- pronunță nu numai 
comuniștii și soclalist-popularilj ci 
ți numeroii sodal-democrați fi 
chiar șl unii conservatori. Lozinca 
„Nej C.E.E.” (Nu, Pielei comune) o 
poți Ihlllni, de asemenea, pe piep
turile multor tineri. „Acceptăm 
..... _ ...SLl.2imi declara
intr-o convorbire Gert Petersen, 
unul dintre liderii. Partidului soda- 
IM-popular — că statele depind 
unele de altele. Dar In acest 
cadru da Interdependența interna
țională, noi dorim ca tocite statele 
și'popoarele-id pontă decide singure 
In ce le privește. Or, acest lucru, 
In opinia noastră, nu ca fl posibil 
prin intrarea In Ptafa comwnd, că
reia vom fi nevoiti «<t-i cedăm o 
parte din prerogativele suveranită
ții noastre naționale*. Este intercr ’ 
sânt dc ardtat că asemenea idei, ca 
fi altele legale de caracterul închis 
al Pieței comune, de discriminările 
comerciale existente,, pot ^țl auzita 
chiar fi printre unii dintre' susțină
torii aderdrii. Este greu de- aceea 
ca acum, cu aproape o lund înainte, . 
ți acfnd In’fațâ ți necunoscuta con,- 
/nuntdril din Norvegia, _sd ' se anii-

Radu BOGDAN

■'Za?. M3. J* V ți
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INDIRA GANDHI:

Acordul indo - pakistanez - 
pas important spre realizarea 
unei păci trainice in regiune

DELHI 5 (Agerpres). — 1ji Iîelhl 
n luat sflrșil saslunea ordinară a 
Partamenluliil indian. Deputății celor 
două camere' au aprobat convorbirile 
șl acordul , lndo-pnkijstaneze dc la 
■Simla. Lulnd cuvlntul In cadru! dez
baterilor consacrate rezultatelor con
vorbirilor Indo-pakifftaneze, premie
rul Indira Gnndbi o subliniat că 
acordul constituie un pas important 
pe‘ calea .spre realizarea unei păci 
trainice In regiune, a. normalizării și 
stabilirii unor relații de bună vecină
tate Intre India șl Pakistan.

Sesiunea Parlamentului a abordat, 
de asemenea, problema căilor de in- 
fâptulre a unor largi transformări so- 
clâl-ecbnomlce Ln țară, preoțim șl 
problema limitării proprietftțLi fun
ciare șl realizarea unor prefaceri in 
agricultură.

■ * '
ISLAMABAD 5 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Minisleruluî 
de Externe a declarat, marți, că Pa
kistanul este gata șă se InUlnească 
cu conducătorii Republicii Bangla
desh, fără a‘se fixa. In prealabil, 
nici o condiție. Purtătorul de cuvint 
a adăugat că guvernul său studiază 
ln prezent declarația ministrului de 
externe ai ' Republicii Bangladesh. 
Abdus Snrnad, după ' care repre’en- 
tanțli ei er fi dispuși să meargă în 
Pakistan pentru convorbiri.

■3

Congresul sindicatelor britanice 
cerc boicotarea legii antimuncitorești 
• REZOLUȚIE ADOPTATA DE COVIRȘITOAREA MAJO

RITATE A DELEGAȚI LOR
O 32 DE ORGANIZAȚII SINDICALE SUSPENDATE

LONDRA 3 (Agerpres). — în prima zi n lucrărilor Conferinței anuale 
a Congresului sindicatelor britanice (T.U.C.), reprezentanții celor 10 
milioane de oameni ni muncii englezi nu dezbătut o rezoluție prezen
tata de Sindicatul muncitorilor din transporturi și Sindicatul muncito
rilor mecanici care cere boicotarea completă a legii anilmundtoreșil 
pentru relațiile In Industrie, cunoscuta sub denumirea de „legea 
CARR“, șl continuarea acțiunilor revendicative. Rezoluția n fost a- 
doplată de covlrșitourea majoritate o delegațllor.

Totodată, conferința a aprobat sus- / 
;pcndarea din T.U.C., pe .timp dc cel 1 
puțin un nn, n 32 de organizații sta- ' 
dicaie .(reprezcnilnd, mn! ales, sec-' : 

: ioanele . nelndustrla’e) care. accepta
seră anterior să respecte prevederile 
legii sjș-mențlonnlc ,?

După cum se șUe, „legea-CARII*, 
denumită asifel după numele . .auto
rului său. fostul ministru al muncii’ , 
conservator, Robert t,Clari-, preverle,1 
ln esență, posibilitatea' intervenției 
guvernului ln conflictele de muncă. muncitorești, intransigența lor. 

•-. ' ’ ’ 11 ”_________ :
■n >. ai

„LE JOURNAL ROUMAIN 
DES POETES“—Louvain (Belgia)

Un amplu articol consacrat 
președintelui Nicolae Ceaușescu

rl
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„Nu este posibila o oază 
de stabilitate intr-oi 

economie inflațiomsță
— DECLARAȚI ile 
PREȘEDINTELUI 

POMPIDOU
PARIS 3 (Agerpres).. — fntr-o con

vorbire avută luni ta Paris cu repre
zentanții presei, președintele Franței, 
Georges Pompidou. . ș-a referit ta 
unele aspecte negative ale evoluției 
economiei țărilor occidentale.
; După opinia «a. „fenomenul de In
flație pe tare il înregistrează econo
mia lumii occidentale necesita un 
long tratament șl nu o simplă ope
rație chirurgicală*. Pompidou e sub
liniat Importanța pe care o acordă 
[impunerilor privind combaterea- ln- 
flațlel pe plan vest-european făcute 
de rnlnistrul țfrancoz al economiei și 
finanțelor, Viilâry G Isca rd d'Eslâing, 
țărilor, membre alo .Pieței comune, 
in prezent,’ a' conchis pre.țedlhtcla. 
francez, „nu exista nici o oază de 
stabilitate posibilă lt> sinul unei Eu
rope (Piața comună — n.r.) care 
este pradă inflației*. ,

1 ■ ■ ■ r i.. ’ j - ’ :

I’,

suspendarea mișcărilor revendicati
ve pe o perioadă dc plnă ta GO da 
zile, amendarea sindicatelor care nu 
se supun prevederilor sale șl chior 
arestarea liderilor organizațiilor sin
dicale„rebele*. (

După cum apreciază agenția France 
Pre&se. lucrările conferinței de
monstrează, mal mult ca orlelad, ho- 
tărirea sindicaliștilor britanici dc a 
obține abrogarea acestei legi anii-

„PRO®EI,E REVOLUȚIONARE DE PE CONTINENTUL 
LATINO-AMERICAN - PARTE INTEGRANTĂ

A LUPTEI PENTRU EMANCIPARE ȘI PROGRES*
- Declarațiile președintelui Mexicului -

a afirmat5 că la baza acestor relații 
trebuie să siea principiile \ neinter
venției șl autodeterminării popoare
lor. în acesl context, Luis Echeverria 
a relevai semnificația proceselor re
voluționare care au Ioc In rinele țări 
lallno-amcrlcanc,, Intre caro cele din 
Chile șl Peru, procese ce constituie o 
parte integrantă a luptei pentru e- 
tnanclpâre și progres social, pentru 

statele in care nu loc transformări dobîndlrea autonomiei șl eliberării
democratice In vederea moriitîcărli totale de sub orjee dominație străină,
structurilor lor Interne, președintele pentru apărarea bogățiilor naționale.

vi

dUDAD DE MEXICO 5 (Ager-t 
preș). — Intr-un mesaj adresat Con
gresului. in care s-a referit cu pro-, 
cădere 1a strategia economică a ac
tualului guvern șl la direcțiile poli
ticii externe mexicane, președintele 
Lui.s Echeverria a relevat necesitatea 
intensificării relațiilor cu toate țările . 
lumii, Indiferent de sistemul social- 
polillc. Referlndu-so la politica Me
xicului do strlngere a relnțillor cu

democratice In vederea modificării

h

u

:■ " ■ ’ '■ ' . ■ . , ; ' r ■■■ .. . ■ \ . /■ 'i :

No-a parvenit Ia rostite șl, ln. șpeclal, , studierea aprofun-
redaețle ultimul nu- din rezultatele care au data a realităților
mâr nl publlcațjpf1 ,;l ” * • ■ "—1
JOURNAL ROU
MAIN DES POETES*.

I care apare la Louvain 
Ln Belgia. Revista este 
organ nl „Institutului

nu' —- ----- „
,LE fpst obținute ln Romă- 

' nia, ln diferitele sec- ._____
toare do activitate, ca patriotismului cu
urmare a transpune- temaționallsmul
rll In viață a ideilor 
cuprinso In aceste

Referindu-se la ac
tivitatea din tinerețe ga sa viziune asuț 
a tovarășului Nlcolao lumii, prin situarea 
Ceaușescu, poetul MI- ., fermă pe 
hali. Sterlade evocă ideologiei i 

..„ -- -----— ------ — ,,, i.uwîntv Cățuu P'-'— 1'2"Sterlade, conferențiar r!oada luplel duse !n țSa w' ' 
ilunea’cu țlllor

ut ijÂimmuiiuu» *

pnyatR Mihail Emines- cuvin tArL '
cu de limbă șl litera-, 
tură română" șl are 
ca director fondator, 
șl redactor responsa
bil pe poetul de origi
ne română Mihai! [rf cuvinte, calde pe-

țării,, concepția cu 
privire la Îmbinarea

in-

Referindu-se ta ac
tivitatea Internațio
nală, articolul subli
niază că,1 prin lntrea- 

viziune asupra 
I M 

! pozițiile 
__marxist-W-’.: 

ninlsie, prin concep
ea asupra rela-

1 1° Unlverslta,ea din . ilegalitate, pasiunea’cu țlllor Internaționale,
Llege. ' . care a luptat pentru președintele Nicolae

..... idealului 1 Ceaușescu tinde la 
, . , , . , ™ comunist: „Nu exis- realizarea In fapt a

Sterlade șl datat 23 w un atașament coexistenței pașnice
august 1972, este con- mal'„ ferm — remarcă ' Intre state, bazată pe
ajicrru pcrsonalită- autorul; — dec!t acela recunoașterea deplină
ții tovarășului Nicolae dovedit' prin - totala a dreptului fiecărui
CeaușesciL In articol dăruire de «Ine pen- popor de a-șl. hotărî
se relevă efervtsccn- tru cauză.; Iată de singur soarta șl de a
in „in! il nil livra to «[a -- ,, —.'  .. . ... . 1 .

Ilo-
In

Un amplu articol, înfăptuirea 
semnat de Mihail comUnlst:

i ța vieții culturalo șl
Invflțămlntiilul In Rr 
mânia de astăzi,’
cadrul mai larg al „YgibiîSkzâ ''«>ln|a șl'

eașL'convingere șlf dă-. sa’Bi ne rf 
ruire de «Ine ( 
terlzeazfi activitatea

dezvoltării politice, c- 
conomlce șl sociale a 
țâriL Pe acest fundal, 
autorul Iși propune, 
după cum afirmă, să 
lri fâțișeze opiniei pu
blice din Belgia un rit 
mal cuprinzător ‘ por
tret al „conducătoni- 

t Iul roman care a um
plut de admirație lu
mea întreagă?.1 i, , 

Autorul artlcolu- 
' iul .arată că 11 cu- 

: noaște pe președin
tele Ceaușescu din 
lectura cuvlntărllor

ce îl respect și II ad- urma calea de dez- 
mlr*. . yoltare pe care o

ln continuare, auto- consideră potrivită cu 
............. — “■ interesele , 

5i:oa- sale, pe respectarea 
car.-ic- prindpillOT egalității

ritatea drepturi, Indcpen- 
neobosită, r dinamică,. denței ți guveranitfițU • 
pa caro tovarășul - naționale, avantajului 
Nlcoiac Ceaușescu . o ; reciproc.
desfășoară; In pro- •• Revista publică, de 
zent In calitate do om asemenea, extrase din 
de stat, pentru bl- lucrările tovarășului 
nelc: și progresul po- . Nlcolao Ceaușescu. In 
porului, român. ; Prin același număr se pu- 
cltnte 1 semnlflcntlve bllcă un larg grupaj 
din lucrările tovarfi- da poezii scrise de e- 
șulul Cenușescu slnt levi din România șl 
«coase In evidență închinate onirici ol 
preocuparea pentru partidului.

'.i
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R. D. Vietnam
PRIVIND CONSOLIDAREA 

SISTEMULUI HIDROTEHNIC 
; AL TARII
HANOI 5 (Agerpres). — Agenția

Cu prilejul celei de-a doua aniversări a victoriei In alegeri a guvernu
lui Unității Populare, In.capitala Republicii Chile șl ln alte orașe alo 
țârii au avut loc, la 4 septembrie, demonstrații șl mitinguri. Vorbind 
la Santiago dc Chile, In prezența a peste 7K) (KM do oameni, președin
tele republicii, Salvador Allende, a* afirmat că încercările elementelor 
de dreapta de a diviza poporul vor eșua șl că vor fl lichidate toate ac
țiunile acestora menite, să opună pe chilieni unii Jmpolriva altora. 
In fologralie•: aspect de la o manifestație din capitala republicii. In- 

sprijinul politicii Unității Populare.
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Hotărire a guvernului

V.N.A. informează că guvernul R. D. 
Vietnam a adoptat o hotarire privind 
consolidarea sistemului hidrotehnic 
dtn’ lntreg'Vîetna'muI do nord. Hotă2 
rirea. ’relatează . V.N.-A., pune accen
tul necesitatea ca atlt organele 
stalului, cit sl întreaga populație, să 
depună țoale eforturile pentru , -reș-, 
laurarca vechilor sisteme de Irigații 
și diguri și pentru construirea uno
ra noi, ln vederea dezvoltării agri
culturii.

ț

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. O. Vietnam a dat publicității o de
clarație In care se arată că,.luni, 
4 septembrie, avioane ele S.ILA. au 
efectuat bombardamente asupra Ha-, 
noiulul șl a unor zone populate, do pe 
teritoriul Vietnamului" de nord. Au 
r • : •------- -------
time in rindul populației 
trugeri de clădiri cu cart

împotriva acestor acțiuni agresive șl 
cere guvernului S.U.A. să pună Ime
diat capăt bombardamentelor aero- 
navale Îndreptate asupra teritoriului 
nord-vletnamez, blocării șl minării 
porturilor și tuturor celorlalte acte do 
încălcare a suveranității și securității 
R. D. Vietnam.

fost dLn nou înregistrate sute de vic- 
_____________________ I civile jl dLs- 

_ ____ ..._ caracter civil.'/ 
Ministerul de Externe protestează
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HAVANA

’ROMÂNO-CUBANEZE
. HAVANA 5. — Corespondentul A- 

gerpres, V. Stamate, transrriJlej: 
Marți n .aviit loc, ta Havana, schimbul 
Insirumiîntelor de ratificare u Con
venției consulare dintre Republicai 
Socialistă România șl Republica 
Cuba. Schimbul Instrumentelor de 
ratificare a fost efectuat de Râul 
Ron, ministrul cubanez nl afacerilor 
externe, și Petre lonescu. ambasado
rul României In Cuba. La ceremonie 
au fost prezonți, do asemenea, func
ționări superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe al Cubei șl membri

Ol

al Ambasadei româno.
>

româno-marocane 
privind colaborarea ir; 
domeniul agriculturii

’ '• ■’'•'f 4 ' I i"
RABAT S (Agerpres). — în după-’ 

amiaza zilei 'do 4 septembrie; adjunc
tul ministrului agriculturii, Industriei 
alimentare șl apelor, Ion Ceaușescu, 
care se află La Rabat, la Invitația 
părți! marocane, a făcut o vizită 
ministrului marocan a! agriculturii ■ 
șl reformei agrare. Maat! Jorio. Cu 
acest prilej, nu fost trecute in re
vista poalbilltațllc de cooperare In
tre ministerele agriculturii din cele 
două, țări șl au fost analizate unele 
proiecte «peciflce ln domeniul zoo
tehniei șl industrie! alimentare.

La întrevedere au asistat funcțio
nari superiori ai Ministerului ma
rocan aL Agriculturii, precum șl am- 
batadorul Românie! la Rabat, Vaslle 
Mlicfaa.
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Intilnire la Ambasada
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Edward Heath șl premierul Irlandez 
Jack Lynch, cu. ministrul da externe 
vest-german Waller SchecL

servire socială complexă, aprobate1 _ •
de Consiliul de Stat șl din .programul

niștri al R. P. Bulgaria, ln , cadrul 
căreia au fost examinate sarcinile 
cure decurg din principiile de bază 
pentru crearea sistemului național do

La Tnșkent 3 avut loc 0 con" 
sfăfolre a conducătorilor de partid șl 
de stat, precum șl a specialiștilor din 
republicile unlpnaîc pe teritoriul că
rora se. cultivă bumbac.'.La constă- _____  _________ , .. ..
tulre a participat L. I. Brejncv, se- guvernului bulgar pentru dezvoltarea
crctar general al C.C. al P.C.U.S., care acestui domenhi al. economiei națlo-
a rostit'o amplă cuvlntare. nnje;

| I
Todor Jivkov, p^edimcie fliexei Kosîghin, președin. 

Consiliului de’ Stat sl R. P. Bulg.i- jele Consiliului dc Miniștri n)

•‘i

_ VClvJ U • ■ 111 ■ 1 U ■ ll"r Ur * I l.l l.J bb I ill
rlu, l-a primit, uuirțl, po Muhnmerl u.R.S.S., i-a primit pc Iakov Slrot-
Hadjlci, secretar federal pentru co- kox,!d; V|ceprețrtllnte nl Consiliului
merțul exicnor al IL S._l. lugw.la- Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia,
via, aflat In vizită la Sofia. Cu acest f| jjoris]nv Iovici, director general ol
prilej, a tost'efectuat un sdilmb de Imiltutulul Federal de Planificare
opinii in probleme privind 
rea relațiilor economice dlr

- două țări. ■ ’

dezvrdta- 
dlntre cole

Greva națională de w ae 
orc s celor peste SflO COD do fero- 

’ viori Italieni, deplnhșâta luni reara, 
a paralizat întregul trafic pe câllu 
ferate;’precum și legăturile maritime 
dintre italia, Sardinia șl Slcllta.

■

Mișcared grevistă din 
Colurnbia. Cel >30 M'n 110 
funcționari din organele de justiție, 

-------------- Federal de .Planificare care se află In grevă generală de 
Socială al Iugoslaviei. Au fost examl- aproape 15 zile, revendiclnd Imbună-

nnte cu acest prilej probleme ale re- lățirea condițiilor de viață, reforma
lațlilor economice sovleto-iugoșlave ?i invățămlntulul public șl locuri de
a fost efectuat un schimb de opinii muncă conform pregătirii profesio

nale. au lansat un apel către popu
lație la solidaritate.’

f ero

__ ... ... . . ! căile 
ji legăturile maritime

' Kta Ir Sen, O SEtfbJSS ■“ 1
al C.C. nl Partidului Muncii din Co
rcea, președintele Cabinetului de Mi- - ,
niștri al R.P.D. Coreene, a primit de- Li SiOIl-lliOIl, vlcepremle. al
n P.C.U S.,’condtwâ de Konstan- Consiliului de Slat al R. P. Chl-

■lLÎ?nrnSforrpinn vMtă nrlce nezs- ■ Prlrntl delegația guvernamen- PLP D Cnreeinl aCnP ncrat lr,lfl economică egipteană, rondusă de
nea.scă In ILl Jă. Coreeana. Cu acest A(| t-flhmy Ta]ha, director general

iaa1 Asociației egiptene de textile, 
S"le fl8ea4la Noufi- •

■J *'

La Belgrad ou ,ricePut con- 
vorblrlle oficiale dintre Gemal Ble- terii costului vieții;, a lipsei de lo-
dld. președintele Consiliului Execu- cuințe,' pentru redoblndlrea bogățiilor
tiv Federal al R.S.F.. Iugoslavia, șl naționale exploatate dc monopolurile 
Akliîou Abie Wold, primul ministry itrălne. 
oi EUopiei, aflat Ln vizită In lugo- 
ilâvia.

i

periență In munca de partid șl au 
fost discutate ialto probleme do inte
res reciproc.

-
Henry Kissinger, 

al președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale, va face 
o vizită In .Uniunea Sovietică, intre 
10 șl 13 scpiembrie. -După cum anun
ță agenția T A.Ș.S.', vizita ya prilejul 
un jchimb de,păreri. In probleme de 
interes, reciproc pentru U.R.SJ5. "p 
s.u,a ; • .

La Soiia a avut loc o consfă
tuire^ 'organizată de 'Consiliul de Mi- MQnchan primul ministru . britanic

Congresul Centralei unifi
cate a muncitorilor din Ve
nezuela subliniază In documentul 
final necesitatea unității de acțiune 
Ln lupta pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viață și de muncă ale mun
citorilor si funcționarilor, pentru li
chidarea șomajului. împotriva creș-

naționale exploatate de monopolurile

ui

Proiectata conferința la
nivel îndt a celor zece târi

■ membre ale viitoarei Piețe comune 
lărgite a constituit tema principală a 
con vorbi r LI or pe care, le-au avut in

Convorbiri sovieto-japo- 
nOZO Ministerul. Comerțului
Exterior al Uniuni! Sovietice a avut 
loc o convorbire Intre-locțiitorul ml- 
nistrului. Ivan Scmlceaslnov, șl o de
legație de conducători al unor socie
tăți Industriale nipone, membre aie 
grupului „Sumlmoto*, care cuprinde
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peste 3®D de întreprinderi din In
dustriile metalurgicii, chimică, elec
trotehnica. navală ți altele.

URMĂRILE INUNDAȚIILOR 
IN IUGOSLAVIA

Agenția Tanlug Informează că 
!n ultimele zile in .Bosnia apele rlu- 
rilor do munte s-au retras, taslnd insă 
In urma lor un adevărat pustiu pe o 
suprafață de peste 20 MO hectare. 
Porumbul, legumele șl alte culturi 
ejnt distruse aproape in întregime. 
Torențll au distrus, de asemenea; 
aproape 100 kilometri de drumuri 
de țară șl 40 da poduri. Unele salo 
slnt izolate.

•.In’

Pentru soluționarea 
pe cale pașnica 

a problemei laoțiene

FIANOI ă (Agerpres). — Suk Vong- 
snk. membru oi C.C. al Frontului'Pa
triotic Laoțian, reprezentant special 
al prințului Sufanuvong, ' aflat, in 
trecere. La Hanoi, după întrevederile 
pe care le-a avut cu premierul gu
vernului de la Vientiane. Suvanna 
Fuma, a relevat, In cadrul unei de-, 
clnrat.il făcute In capitala R. D. Viet
nam. că Frontul Patriotic Laoțian iți 
reafirmă dorința de a rezolva pro
blema lBOțlnnă pe cale pașnică, con
form celor, expuse1' ln propunerea. In 
5 puncte a C.C.’ al F.P.L. din 6 mar- 
Up 1970.

Reprezentantul special al prințului 
Sufanuvong a subliniat că propune
rile In cinci puncte ale CC. ai F.P.L. 
corespund in mod deplin spiritului 
acordurilor de la Geneva sl situației 
reale din țară In momentul de față.
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MONTEVIDEO 3 (Agerpres). — 
Ambasada română din Uruguay a 
organizat la Montevideo o intllnlro 
cu reprezentanții uiior partide care 
fac .parte din Frente Ampllo — 
Frontul Unit al Forțelor Popu
lare — șl al organelor de presă hle 
acestora. Cu acest prilej, ambasadb-- 
rul Valeriu Pop a făcut, o expunere . 
asupra însemnătății ®1 conținutului 
documentelor elaborate de Conferin
ța Națională a Partidului Comunist 
Român.

La 1 septembrie, ziarul „El Orien
tal* a publicat un amplu articol In
titulat „Conferința Națională a 
Partidului, Comunist Român și edi
ficarea socialișmuIul .In România*. 
In care se dă,o înaltă apreciere ra
portului ■ ’ prezentat de tovarășul 
Nicolne Cenușescu, subllnlindu-se că 
este un document de o Importanța 
deosebită atit ’ din punct de vedere 
teoretic și al practicii construcției so
cialiste, dt și ș pentru tezele privind 
activitatea Internațională a P.C.ÎL 
și aprecierile asupra situației politica 

a lumii contemporane.
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