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fundul caracter de lucru nl adună
rilor generale ale oamenilor mun
cii, manifestarea largă a demo
crației noastre economice (la adu
nările pe secții, sectoare și unități 
au lost prezeny circa 1,0 milioane 
salartațJ), participarea susținuta In 
dezbateri (au luat cuvlntul aproape 
110 003 de lucrători, majoritatea 
muncitori,, șeii de echipă, maiștri), 
creșterea răspunderii șl Inițiativei 
ta toate nivelurile. Nl se pare deo- 
loblt de prețios faptul ca s-au 
făcut, cu acest prilej, peste C2COO 
propuneri, menite «A contribute ta

«oluțlonnrea problemelor majore 
de care depinde îmbunătățirea In 
continuare a activității unităților 
respective., Intre altele, este vorba 
de utilizarea mal buna n fonduri
lor fixe productive, scurtarea du
ratelor de punere In funcțiune și 
realizarea mal grabnică » parame
trilor proiectați 1a noile investiții, 
diversificarea producției, promo
varea largă a tehnologiilor moder- 

producției destinate 
exportului, folosirea7 forței demna- 
ră.șf a timpului ele lucru, genera-_ 
Uzarea schimburilor II și III, re
ducerea cheltuielilor de producție 
ji Îndeosebi a celor materiale, spo
rirea eficienței activității economi
ce șl îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață alo oamenilor 
muncii. <

Angajlndu-sa In dezbateri exi
gente, constructive, participant ta 
discuții au pus in evidență resur
sele Interne nie producției, posibili
tățile reale de îndeplinire șl depă- 
llre a planului șl-angajamentelor pe

O nouă rundă a adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii din 
Întreprinderile industriale, de 
construcții, transporturi, comerț, 
prestări de servicii, Institutele de 
cercetare și proiectare, unitățile 
cooperației meșteșugărești ș.n. s-a 
Încheiat cu puțin timp in urmă. în 
cadrul acestor reuniuni muncito- 

formă

O mare parte 
din observațiile 
șl propunerile 
formulate In u-
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Cinematografia națională ie află lntr-un moment important al 
dezvoltării ei — trecerea ta o producție dc 25—30 da filme pe an 
(față de 16, cite s-au realizat in ml). Menit să ducă la apropierea 
mai substanțială a creației de principalele obiective elice și estetice 
ale maturizării filmului românesc, acest spor cantitativ nresupune 
funcționarea ireproșabilă a complexului mecanism al producției ci
nematografica, abordarea și rezolvarea cu marinul responsabilitate a 
problemelor artistice, Ideologice țl economice cu care se confruntă 
— in diferitele compartimente ale noii organizări — slujitorii cine
matografiei noastre.

In continuarea discuției consacrate filmului artistic, ne propunem 
să aducem in dezbatere acesta aspecte țl probleme actuale ale actl- 
vîtâtii cine^ato^rajicc. Pentru început, am solicitat tovarășului 
ir.g CONSTANTIN P1VNICERU, directorul centrului de producție 

cinematografică „Buftea-, să ne împărtășească opiniile «ale despre 
ce înseamnă a realiza 25 da filma pe an.

acest an, a sarcinilor de plan pe 
1073. Astfel, in unități economico din 
Capitală, din județele Argeș, Bihor 
Brașov, Covasna. Satu-Mare au 
fost suplimentate angajamentele 
asumate In întrecerea socialistă. în 
același timp, nu puține au fost in
tervențiile combative față de nea
junsurile care mai stăruie In acti
vitatea Întreprinderilor. In stilul de 
muncă al conducerilor acestora, 
față de sprijinul insuficient acordat 
unităților de unele centrale Indus
triale șl ministere In rezolvarea 
promptă si calificată a probleme

lor care ormdlțlo- 
-..... | j| i nează Indepllni-

rea planului șl 
1 ă E S A | angajamentelor In 

tiiAmMww acest an.

ZITATĂ IN BUNE 
CONDIȚII

• SCRISORI CĂTRE RE 
DACȚ1E

BraȘOV. LJrti.il din procedeele tehnologice cele mal noi șl eficiente, 
care și-a găsit o largă aplicabilitate ta Fabrica de scule din Rișnov 
este prelucrarea prin deformare plastică a burghlelor dllndrlce 
ellcoldale. Principalul avantaj pe care 11 oferă noul procedeu constă In 
reducerea consumului de metal cu peste 50 ta sută. Aplicat ta-execu
tarea burghlelor cu dlametre de 3 șl 13 mm, acest proredep a .permis 
realizarea, de -ta -începutul-anului, a unul consum de metal cu circa 60 
tone mai redus. în ultimele’ zile, harnicul colccilv de ta Rlșnov a ex
tins noul procedeu și ta ■ fabricarea burghlelor cu dlametre mal mari 
de 13 mm.-urmfnd ca In acest an gama burghlelor co .urmează «5 fie 
executate prin noul procedeu să crească plnă ta 30 mm. Procedeul va 
fi, de asemenea, extins și-ia burghiele cu con. Plnă în 1073, circa GO la 
sută din producția fizică a Întreprinderii din Rlșnov m.va executai prin 
acest procedeu. ■ ' '
iX-"Tar , ..z- ’4. 1 •• ■c.«- >»«-’ ț- zJ„ - V» €*-*** .

Iași. Țesățorta. de mătasa „Victoria" din ruși, una dintre cel® mai 
noi.șl mal mari Întreprinderi din zona industrială a lașului, șl-a mărit, 
la 30 septembrie ’1971, capacitatea de producție ‘ cu peste 5 milioane 
metri pftlrațl țesături pe an. De atunci, preocuparea principală a colec
tivului, de ta această unitate a fost să-și-organizeze dt mal bliie pro
ducția șl munca, pentru a atinge In cel mai scurt timp parametrii 
proiectați pentru întreagă întreprindere. în acest sens, Unărul colectiv 
al .unității Ieșene s-a angajat să realizeze această importantă sarcină, 
cu ecti puțin 3 luni înainte de termen. Recent, acest nngajament a fost 
îndeplinit, fapt ce a creat posibilitatea ca plnă ta sflrșitul anului să se 
obțină o producție suplimentară de 233 COT metri patrnțr țesături de 
mătase,. această cantitate constituind noul angajament al colectivului 
fabricii asumat In cinstea celei de-a XXV-a «niversări a republicii.

• INFORMAȚII DIN AC
TIVITATEA ORGANI
ZAȚIILOR DE PARTID

nele Întreprinderi
— cu deosebire din Industriile . 
constructoare de mașini, chimi
că, ușoară șl alimentară — au 
relevat necesitatea stringentă a îm
bunătățirii aprovizionării , tehnteo- 
matertale șl 'cu piese de schimb, 
respectării planurilor' de colabora-1 
re și cooperare, a prescripțiilor do 
calitate a materiilor prime șl mate
rialelor. Este Inadmisibil ca șl a- 
cuih; cu circa patru luni Înainta de 
sQrșițul anului,, datorită unor nea- > 
jurssuri, în arest - domeniu, lmpor- 

Jttijțo, ca ppcț U, dț jjjod uc.U e^gă. dțț. r 
'llâTMoBlto Integral, cu randamente ■“ 
superioare ca și la ora actuală, In ’ 

’unele -din unitățile ramurilor res- • 
pectlve, să nu fib acoperită In Între
gime cu coatrncte, și comenzi pro
ducția planificată o se roallza ln nl 
doilea semestru al acestui an, Indeo- f 
soW, o parte a producției pentru ex
port. Alți partlclpanțl ta dezbateri 
au criticat — pe bună dreptate — 
moduIJncă defectuos, Încetineala cu

reștl — care constituie 
practică, efectivă, a conducerii co
lective — s-a analizat 
multilateral, pornind de 
lanțul economlco-financiar, 
taica desfășurată 
unităților respec
tive și de 
nele ‘ 
ducere _
pentru realizarea EBrtMMEBfiSMfflS 
planului, a angu- 
janientclor șl a 
prevederilor din H iu § L©Jj 
contractul de HHMMMarJmVWnMi 
muncă pe semes
trul I a.c., s-au dezbătut șl îmbu
nătățit planurile de măsuri me
nite să asigure înfăptuirea sarci
nilor pe întregul »n sl condițiile 
necesare îndeplinirii planului In 
anul viilor, realizării cincinalului 
înainte de termen.

Adunările generate s-au desfășu
rat pretutindeni sub semnul între
cerii socialiste, al nvlntului crea
tor In muncă al muncitorilor, teh
nicienilor,' Inginerilor, prolectanțî-; 
lor, cercetătorilor; științifici, .eco
nomiștilor ș.a., _ nu relevat kutărî- 

1 teâ‘ KWriț o cdîbătlvcW de oameni 
nl muncii de a organiza șl perfec
ționa activitatea potrivit sarcinilor 
majore, de excepțională însemnă
tate cuprinse In raportul prezentat 
de tovarășul Nleolae Ccaușcscn s la 
Conferința Națională a partidului, 
precum și în rezoluțiile adoptate — 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen șl Îmbunătățirea 
continuă a activității de conducere, 
planificare, de sporire a eficienței 
economice. SInt semnificative pro-

BUCUrCȘtî, Desfâșurind larg Întrecerea socialistă pentru traduce
rea in viață a hotărlrllor Conferinței Naționale a partidului, oamenii 
muncii din Industria Capitalei au-obținut noi șl însemnate succes In 
producție. Datele statistice centralizate recent, arată că muncitorii, ln- 
glrfcrll șl tehnicienii din Întreprinderile industriale. hucureșlene și-nu 
realizat sarcinile, pe primele opt luni ale anului, Ia producția-marfă in 
proporție de 103,8 ta sută, ,ccea ce reprezintă o creștere cu 10,3 la sută 
față'de aceeași perioadă a anului trecut. El șl-au creat astfel un avans 
de opt zile față de plan, timp în caro au livrai economici naționale 
80 461 kW motoare electrice, 217 tone laminate de cupru, 11 400 anvelope, 
peste un milion tricotaje, mari cantități de țevi de oțel, pompe cen
trifugale, recep e c! e. tcî ev Izlun.®, și alte produse a căror valoare depă-, 
șește 1 333 milioane lai. Mal mult de 09 ta sută din producția supllmen- 

; tară a fost realizată pe seama creșterii productivității muncii. Cpă măi 
mare contribuție ta depășirea sarcinilor ide plan au adus-p colectivele 
de muncă de ta Uzina de mașini electrice. Danubiana, 23 August,’ Uzina 
de mașini-grele, Fabrica de confecții și tricotaje București.

Sibiu. Realizată In regie'proprie, fabrica de unelte pneumatice șl 
hldropneumallce, cea mal recentă Investiție a uzinei „Independența" 
din Sibiu, a Intrat In funcțiune ta 30 martie, cu M dc zile înainte de 
termen. Bilanțul celor, cinci luni de activitate înregistrează realizarea, 
peste plan, a 27 tone unelte pneumatice șl hldropneumatlce in valoare 
de 3,6,milioane lei. , ■ . ' .
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al Republicii Islamice Pakistan
în ziua de 6 septembrie a.c., iova®' 

rășul Nicolae Coaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a primit 
pe S. A. D. Bukhari, care șl-a pre
zentat scrisorile de acreditare ta

calitate de ambasador extraordinar 
șl plenipotențiar al Republicii Isla
mice Pakistan în Republica Socia
listă ■ România. (Cuvîntdrilo ros
tite în pag. a V-a).
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Tovarășul L 
vicepreședinte 

de Miniștri
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general a.1 Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. a primit miercuri după-amiază 
pe tovarășul Leonid ,Vasll!ev!cl Smir
nov, membru al C.C. al P.C.U.S.. vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ai U.R.S.S., care, la Invitația 
Comitetului Central ol Partidului Co
munist Român șl a CohsLHulul de 
Miniștri, al Republicii Socialiste 
România, !șl petrece concediul de 
odihnă ln țara noastră.

A participat tovarășul Gheorgha 
Oprea, membru al C.C. al P.C.IL, 
consilier la C.C. ol P.C.R.

Oaspetele a fost Însoțit de V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, i

V. Smiraov, 
al Consiliului 

al U.R.S. S.
în cadrul convorbirii, care a avirt 

loc cu acest prilej, s-a subliniat cu 
natlstacțlc evoluția mereu ascenden
tă a legăturilor de prictenio șl co
laborare mulillnteralâ dintre Repu
blica Socialistă România șl Uniunea 
Sovietică.

în acest context au fost abordata 
probleme ale relațiilor economice 
româno-sovletlce, e.xp-lmlndu-Ee do
rința comună de a le dezvolta pe mal 
departe, fiind relevate In acest sens 
posibilitățile existente pentru adin- 
clrea și diversificarea cooperării e- 
conomlce si tehnlco-stllnțlflcs dlritra 
cele două țări, '

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, do caldă cor
dialitate.

f

Delegația militară cubaneză
:.La 6 septembrie, tovarășul NIcotaa 

Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.' a primit delega
ția militară cubaneză, condusă de 
comandant Rolando Dtaz AztaraLn, 
care so află la odihnă ln țara 
noastră.

La prlmlr® au participat tovarășii 
Ion Dinei, secretar al C.C. al P.C.R., 
geheral-cdiohej Ion Gheorgha. ’prim-'

adjunct al ministrului forțelor ar
mate sl șeful Marelui Stat Major, 
general-colonel Ion Coman, adjunct 
al ministrului forțelor armata si se
cretar al Consiliului Politic Su
perior.

A fost prezent, de asemenea. Nl- 
colăs Rodriguez, ambasadorul Re
publicii Cuba la București.

Cu acest prilej‘a avut toc o con
vorbire care. «-a. desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, 'tovărășească

Ambasadorul Italiei
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nlcolao Ceaușescu, a pri
mit la 6 septembrie pe ambasado
rul extraordinar șl plenipotențiar 
al Italici la București, Niccolo Mos- 
cato, ta legătură cu plecarea sa de
finitivă din țara noastră.

La primire a fost de fațS minis
trul afacerilor externe, Comellu 
Idănescu.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

1 ' ■ ' ■ ■ ii

— E vorba do fapt — pentru anul 
1073 — despre 23 de filme artistice 
de lung metraj și 28 de episoade de 
televiziune, a cite 53 de minute fle
care. cu perspectiva de a ajunge ta 
30 de filme șl M de episoade T.V„ 
ca o sarcină de plan minimală plnă 
ta sfirșitiil clndualulul — precizea
ză Interlocutorul, subliniind că or
ganizarea acestei producții sporite 
substanțial polarizează potențialul 
creator, toate forțele angrenate in 
producția de filme.

— Efortul principal, de conjinuf, 
urmează a fi făcut da casele de filme 
recent inființatc, chemate pregă
tească ți «4 asigure scenariile cores
punzătoare, conform planului tema
tic, să desfășoare consecvent, o. 
politică de promovare a valorilor 
autentice, de afirmare a caUtdfilor șl 
a re«pon«abilitd(U celor mal buni re
gizori, din toate pencrajiile. Care este 
raportul dintre această activitate de 
creație ți cerințele specifice produc
ției industriale, determinate dc rigo
rile tarșlnltor de plan ?

— Pentru studiourile de la Buftea. 
25 de filme pe an Înseamnă o creș
tere a producției cu 50 la sută, in 
condițiile In care forța de muncă se 
mărește doar cu 4 la suUL Dc aici 
necesitatea unei organizări perfecte 
a activității noastre. Avem nevoie 
de o ritmicitate flirtată a pre
dării scenariilor, In așa fel In- 
dt să bo asigure o Încărcare pe 
cit se poate uniformă a „capacități
lor de producție- - platouri, atelie
re, aparatură, laboratoare etc. Bine
înțeles, aspectul acesta, de ordin can
titativ, nu poate fl considerat tadn- 
du-se abstracție de indicii calitativi

— artistici, pontici, Ideologici — al 
producției'cinematografice. Pentru că 
In cinematografie nu este suficient 
ca filmele să „lasă" : ele trebuie să 
placă publicului, să convingă, să în
deplinească importanta lor funcție 
socială. Viabilitatea Întregii noastre 
activități se confirmă in confrunta
rea cu spectatorii. Nu sa poate face 
abstracție că necesitatea acoperirii 
cheltuielilor impune ca fiecare film 
Bă fie văzut în medio de circa două 
milioane- de spectatori. La cos
tul lor nctual, cele 23 de filme 
trebuie să întrunească minimum 50 
milioane do spectatori — adică o pă
trime din numărul total al celor 
care frecventează Intr-un an cine
matografele noastre. Ceea ce nu e 
deloc" puțin șl angajează serios șl 
multflateraj răspunderile producăto
rului, alo regizorilor, ale Întregului 
sector de concepție din cinemato
grafic.

— De aici, atenția cleoscbliâ care 
trebuie acordată cartetâțli de genuri, 
filmelor apte zi solicite, prin temă, 
«ubtectul, ținuta realizării artirtice, 
distribuție, Inlerctul unul public cit 
mal larg. SInt preocupări care stau 
in atenția caselor de filme recent în
ființate. Tinind seama de aceste pre
ocupări șl de primatul eforturilor 
pentru ridicarea nivelului artistic, al 
calorii, educative a producției cine
matografice, care ar li. după opinia 
dv., principalele cdl de reducere a 
prețului de cort al filmelor uoas- 
ire ?

D. COST1N

(Continuare în pag. a IV-a)

Prin efortul conjugat ar sudorilor,' lăcătușilor șl mon- 
torllor de Ia secția eazangerie, uzina „Independența" Sibiu 
a înregistrat un nou și prestigios succes In întrecerea so
cialista ce se desfășoară In cinstea celei dc-a XXV-a ani
versări a republicii : livrarea înainte de termen a celor 
8 eleclroflllre pentru Combinatul siderurgic .Galați, Uzina 
de utilaj chimie și forjă Rm. Vilcea și Uzina mecanică din 
Cimpulung Muscel, ca șl a electrofllirelor contractate ta 
export. După execuția Ireproșabilă șl In devaus cu 30 de

zile a uriașei eonducte forțate de ta Lotru, aceste ntltaje- 
giganl, realizate In premieră, vin să confirme o dală mal 
mult, pasiunea șl abnegația acestui colectiv In eforturile 
sale pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen. 
O contribuție deosebită ta obținerea acestui succes au n- 
vut-o muncitorii Ioan Silme.rlațl, Aurel Băcllă, maistrul 

. GCInter VVonert și alții. în fotografie : aspect de muncă 
din secția eazangerie.

U .‘"V?' S-Z ,•'iifțu

Firesc, copilului nu 
cea C' '__ . "
ea.

Era Insă obligat Puți
nele; păsări do pe lingă cosă 
aveau nevoie ele urulală, de 
boabe. Familia avea nevoie 
do mălai, dc pilne. Cle
ment Chlorsacu — puștiul 
căruia i «e întrerupea Jo
cul dnd era trimis ta moa
ră — nu aflase că impor
tant este «ă ai ce măclna. 
Avea să afle mai Urziu~:'

Atunci, acolo, o știa doar 
pe a lui : că e luat de In 
joacă. Șl-i era ciudă I Cu 
clu'dă-ș! părăsea htrjoana, 
cu ciudă șl eu icneli Ura 
traista ■ la moară. Tot cu 
ciudă privea valsul lent al 
pietrelor care «fărimau po
rumbul, griul; I se părea 
că timpul se scurge altfel, 
mal încet

resc, copilului nu-1 plă- 
să-i fie Întreruptă joa-

l-s.-1* ;; ■ 'V

A prins Bă-i fie dudă 
pe timp : „Prea încet—"

Sentimentul a persistat
într-o vacanță — era de
acum „mare" șl elev eml- ----- .... ....—-------
cent al școlii: de arte șl folosit nici faptul că

șl căutare de lucru șl de bani. 
A căutat In Moldova. N-a 
găsit — aici nu prea avea 
unde. A venit In București. 
Alte uși Închise. Nu l-au - ■ ■ -ț (.gr

ai societății noastre

meserii— »-a dus ta morar minase școala pe primul
șl l-a spus ~ă face el moa- loc șl aici certificatele de

------- , —-j- „bună purtare". Piuă ta 
urmă a fost angajat ta fa
brica de avioane, ta S.E.T., 
strungar da rezervă — șl

ra să meargă mai repede. 
Șl a făcut-o I

A terminat școala „eta- 
•iflcat-InUlul". A pornit Ln

fusese șef de promoție.
— Ce era un „strungnr 

de rezervă"7
întrebarea am adresat-o 

tovarășului Viorel Bldilâ, 
secretarul mmitctulul de 
partid .le la uzinele „Re
publica" din București. 
Dinsul Iml vorbea despre 
Clement Chloreacu.

— Omul care lucra nu
mai In ziua tind exista un 
strung liber. Clșllga 12 lei 
pe oră. .Titularii" — 18 lei.

N-a rămas In S.E.T. A 
cerut să I te mărească sa
lariul șl I g-a ris In față : 
„Abia țl-au dnt mustățile. 
Vei ti avlnd greutăți, ai 
I 8-a reproșat chior că e

Mircea BUNEA

(Continuare in pag, a V-a)

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român a adresat tovarfl- 
șului Gheorghe VasIUchl, membru 
al Comitetului Central al P.C.R., 
cu prilejul împlinirii viratei de 
70 de ani, următoarea scrisoare :

Dragă tovarășe VasHlchl,

Cu prilejul împlinirii vlrstcl de 
70 de ani, Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român te felicită în 
modul cel mai cordial și. îți a- 
dresează calde urări de sănătate, 
viață lungă șl fericire.

Comitetul Central prețuiește 
în mod deosebit îndelungata acti
vitate pe care al desfășurat-o în 
rlndurile partidului nostru co
munist, abnegația șl dirzenia 
revoluționară cu care al militat 
pentru realizarea înaltelor Idea
luri ale poporului român — de 
eliberare națională șl socială, de 
progres șl o viață mal bună. Fiu 
devotat al clasei noastre munci
toare, ol participat cu neînfricare, 
In anii grei ai ilegalității, la ma
rile lupte ale proletariatului 
român Împotriva exploatării șl 
asnpriril, pentru apărarea liber
tății și demnității patriei, pentru 
drepturi democratice șl făurirea 
unor prinduleli mai drepte pe 
pămintul RomânieL în istoria 
partidului nostru au înscris 
pagini luminoase eroicele lupte 
»le eeferiștllor șl petroliștilor, în 
»Ie , căror prime rindurl tc-al 
«flat, In februarie W33. Acțlonind 
In spiritul profundului interna
ționalism ce a' caracterizat din 
totdeauna activitatea partidului 
nostru, |t-ai adus contribuția la 
lupta forțelor revoluționare pro
gresiste dc pretutindeni împotriva

70 de arii
i ’
fascismului și a războiului, pentru 
triumful revoluției socialiste și 
al păcii in lume. Anii de Închi
soare nu ți-au putut infringe 
nici o clipă credința ln cauza 
dreaptă a partidului, voința de “ 
lupta cu prețul oricăror sacrificii 
pentru Izbînda el.

După victoria Insurecției arma
te populare și eliberarea țării, 
ăi militat cu înflăcărare; in 
muncile de răspundere ce țl-au 
fost încredințate de partlxl, pentru 
construirea cu succes a orindul- 
'rll noi, socialiste, aduclndu-ți 
din plin contribuția la marile 
transformări revoluționare' pe- 

: trecute în acești ani ta patria 
noastră, Ia înfăptuirea politicii 
Interne șl externe a partidului șl 
^statului nostru.

Cunoaștem și apreciem, dragă 
tovarășe VasIUchl, energia șl 

■ dragostea cu care muncești șl Ia 
această virată, alături de vechii 
tăi tovarăși de luptă, de tovară
șii din generațiile mai tinere, 
pentru a contribui Ia realizarea 
mărețelor oblcctlve stabilite de 

; Congresul al X-Iea șl de Confe
rința Națională a partidului in 

. vederea făuririi societății socla- 
liste multilateral dezvoltate, Ia 

I succesul operei Istorice pe care 
Partidul Comunist Român o in- 

ffăptuleșie astăzi pe pămintul 
RomânieL îți dorim cu toții ani 
mulțl șl multă putere de -muncă 
spre a putea duce mal departe 

, această frumoasă și rodnică aeti- 
j vltate pusă în slujba cauzei partl- 
: dului, a progresului șl înfloririi 
patriei socialista.

Astăzi, cînd treci pragul celui 
! de-al 70-lea an de viață, iți 
transmitem, eu inima și girului 
alături dc tine, un călduros șl 
tovărășesc „La mulțl ani !"

COMITETUL EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST

ROMÂN

LJrti.il


secretarii șl membrii

J
(fi i

Petre CIOBANII A de comportament și con- care a preocupat pe comu-
directorul Cabinetului viețuire socială, de cultivare nlștii din întreprinderea
județean de partid a Intransigenței, combativi- chimică gălățeană „Apoilo".
Bacâu , tații și răspunderii politico în consecință, organizația

îi
Gheorghe CÎHSTEA 
corespondentul „Sclnteii"

tone. Acțiunea esie în
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cantome- 
rului

S-a petrecut înlr-una din se- “ 
rile trecute, pe magistralii fero- I 
viară Timișoara—București, la I 
kilometrul 3M. Cantonierul | 
Gheorghe Petrescu Ieșise, ca . 
de obicei, să salute treceren ac- I 
coloratului 132. Urmărind eu a- I 
tcnțle defilarea garniturii, la • 
un moment dat a observat I 
că din dreptul osiei unui vagon I 
lese fum. A comunicai de in- | 
dală cele constatate stației Or
șova. Revizia făcută vago
nului cu pricina a dat la Iveală 
o defecțiune tehnică la fusul 
unei osii, din care cauză a- 
ccnsta se supraîncălzise. O inter
venție promptă, pentru care can
tonierului aflat la datorie 1 so 
cuvin calda felicitări.

„Comunicați-ne ob- 
servații'c șl su 
gesfsile". Un d!n!oa «i 
competenț.’. „.
In spiritul ideilor promova. 
Io de Conferința Națională.. 
In scopul perfecționării 
procesului de producție, de 
comitetul de partid al 
Grupului industrial pe
trochimic Pitești. în ca
drul acestuia au fost
adresate scrisori organi
zațiilor de partid din ...
Întreprinderile beneficia- OrdlfiGO ZlISÎ,
re din țară, cerindu-li-so 
sprijin In obținerea unor 
păreri și sugestii cu privi
re la produsele fabricate 
do petrocblmlștli plteș- 
lenL S-au primit. Intr-un 
Interval scurt, aproape IG'J 
do asemenea propuneri vn-

_ loroa.se, multe din ele fiind 
’ aplicate cu succes Iri pro

cesul de obținere a unor 
produse de bază : acrilo- 
nllrllul,. polietilena, buta- 
dleno etc. Cu, bune rezul
tate s-au soldat șl schim
burile de experiență Intre 
cadrele de partid.ți tehni
ce alo grupului șl cele din 
unități similare și bene
ficiare din alte județe,' a- 
vlnd drept temă tot îmbu
nătățirea caii lății produ
selor. Recent, rel de la

muncii, de la normele da ailor, a cadrelor care, deși zl pe săptămlnă, îndeosebi
L .Ij pentru a Împărtăși din ex-

țcâri, municipale ți oră- adunările generale s-au muncă, doresc să contribuie pertența lor tinerilor din
” T transformat in autenticei la traducerea In viață. a fabrică, cinstind In felul

----------- _r „școli" educative, de corn- chemării partidului de a In- acesta rea dc-a XXV-a anl- 
expe-iență.--------------------------batere a atitudinilor de in- făptui cincinalul înainte de verraro a republicii.

călcare a legilor șl regulilor termen ? Iată o Întrebare
Potr® CIOBANIȚA de comportament și con- care a preocupat pe comu- Ion SPANACIIE

' ’ ■ " " ’ ' ’ ’ lecrelarul ornanizajici
MML___ _ ___________________________________ JBH de poriidj fabrica

tații și răspunderii politice în consecință, organizația ' IrApollo"

• , . >, metodeicon- t ______ . -___ ____ . JW.... ...........  .
trăctelo- directe finire, or- rotirilor comitetelor Jude- etică ți echitate socialistă, țl-au Încheiat stagiul de 

;gnn!zsțllle do partid din ’ țeâri, ------..... . ■ . . . .. . .
întreprinderi^ cotaboratoa- șencștl de partid, activități 
re, c’.t ți necesitatea in- metodice și schimburi de

iței n fost; înlțlaLi teaiiflcllril, ‘ ”
ii ideilor promova- a munții

, Ir. continuare, 
pblitlcb-cducati- 

vc și de ridicare a nivelu
lui profesional In rindul 
pctrochimLșlllor, Incit re
zultatele să fie mereu mai 
bune. 1 >

părtinind organizațiilor de
partid din cadrul Grupului plină desfășurare, i —_îni -i»î„,i.. r»m

Constantin FLOREA 
secrolarul comitetului 
comunal do partid Teslui, 
judojul Olt

De la comunist la 
comunist - 0 a^lune 8 
cărei eficiență este mereu 
îl mereu confirmată de

partid din cadrul Grupului 
industrial de chimie Rm. 
Vilcea ; „Calitatea — de
viza competenței profesio
nale", declanșată la Fabri
ca de talpă d Încălțăminte 
din cauciuc Drăgășanl, ex
periența acumulată de lo
cuitorii municipiului Rm. 
Vilcea in acțiunea denumi- 

'-’altlll tă „Fișa străzii" — de mal
bună gosisodărire și În
frumusețare etc. Separat

U
r

pregătirea noului an 
în învățămîntul de 
partid. 08 ■acumi
discutindu-se cu oamenii, 
in Județul Bacău s-a 
stabllit că peste S3 la 
sulă din numărul mem
brilor de partid vor fi cu
prinși in diferite forme de 
studiu. S-a îmbunătățit 
structura cercurilor in ra
port cit necesitățile con
crete de la locurile do nistilor'' 
muncă șl cu opțiunea llnnT
cursantllor, se urmărește ocursariților, so urmărește o 
mnl mare stabilitate a for
mațiilor de studiu — aten
ția principală; fiind îndrept 
tată spre Îmbunătățirea 
conținutului invățămlntu- 
luL Zilele acestea a In- , 
cepul Instruirea celor 
te BOT de ]

Profilul nelHiC sl In ’O'^pllnlrea obligațiilor „rrcmui puuiic fMionnle Tcmatica acM_
etlco-mora! al comu- tor adunări — pe care Ie 

tema unor vil și combați- ___ - . ,
ve dezbateri Inițiate de ei8,ej^el,ot,
biroul Comitetului < 
ncsc de partid

------ - ------------------------ -r-.-^-srr — za ți: de partid din locali- ferința Națională a parti- 
tfltfJj; lâ fm-rrf’ 8S:l. .-5
Bă pârtii

a constituit vom continua — schimbul 
de opinii combativ se dr- 

’ ■ lor-
V fi UU • ” ■ - - fi-:

___  orfișe- mulate de proiectul de nor- 
_ VLșcu de me ale vieții și muncii co- 

Sus in mal multa orgaril- munișillo-, adoptat de Con-

irumu»ctaru mc. apărui ?1 mereu confirmai de 
au fost grupate cele mai fapie. Scrisoarea comunlștl- 

lor de la uzinele textile 
n „Moldova’-Botoșanl,. a- 

dresată, .In lunh martie, 
celor de la Filatura Olte
nița, pentru a II se trimite 
numai fire de bună calita
te și In condițiile prevă
zute In contracte; a de
clanșat acțiuni politica 
susținute : dezbateri In 
adunările generale alo or
ganizațiilor de bază șl ur
mărirea problemei in fie- 
caro adunare ; membrii 

. de partid, toți muncitorii 
fruntași au preluat, in ex
clusivitate, comenzile pen
tru Botoșani ; 8-a lansat o 
chemare la Întrecere pen
tru fire de calitate su
perioară ; s-a apelat la di
versitatea mijloacelor mun
cii politico-educative — toa
te îmbinate cu temeinice 
măsuri pe plan tehnico- 
admlnlstrativ. „Problema ț 
Botoșani" — la ora actuală ■

caturi publicata In gazete
le satirice din Întreprin
deri șl de pe șantiere.

Ion STANC1U 
corespondentul „Scinfaii*

“ Folosirea mal bu-
nă a rezervelor In
terne ale cooperați- 

0 nouâ serie de vel°r PSdcole de 
tlnărlturl. *> P™4ucfle -
sccțla de propagandă a Co-

Vi lena, ișl. propune. In ve
derea Îndeplinirii indicații
lor Conferinței. Naționale a 
partidului, generalizarea portante do îngrășăminte 
celor mal Interesante ac- organice existente în sec
țiuni întreprinse de or- torul zootehnic, prin trans- 
ganizațlilc de partid din portarca și administrarea

de partid l-a invitat la un 
schimb do opinii 
unii din actualii pensio
nari, organizindu-se un 
colocviu, un sfat pe pro
bleme actuale ale pro
ducției, care a avut loc In 
ateliere, in secțiile șl la
boratoarele fabricii, do
tate astăzi cu utilaje mo
derne, de înaltă tehnicita
te. Comuniștii lon 'Apos- _ . , __ • •
tot, fost maistru, lăcă- unitățile lndustrlalo șl agrl- acestora pe ogoare. Aslfel 
tușul de Întreținere Panalt cole, ca șl a celor mal efi- s-a declanșat * ’

pe

_ L, j. ' unel recente ședințe a bi-scctta de propagandă a Co- rouiBj comitetului comunal 
miletului județean de partid ds partid Te3jui județul 
Vn"”‘ tri <„ ,O1L g_au hotărît șl adoptat

măsuri Imediate privind 
utilizarea cantităților lm-

organice existente in sec
torul zootehnic, prin trans-

irinse In raportul po?tă ți telecomunicații,
" i inQrin”- șantierul de construcții.

'. 2" cooperativa „Meșteșugarul51
irevkzule', In- Șl altele, unde au existat

, comuniștii,
toți membrii colectivului 
Filaturii Olteni strădu- 

Unească
angajamentul : 
pionului u...___ _______

—, trimestre mal devreme.r.ă fiind transportate -șl 
administrate Marla BABOIAN

politice de masă. Sini căreia se situează comu- 
popularlzato astfel, pe ni.țtli Dumitru Stflncîolu, Filaturii

Ion . Matei. Ion Tudor. Ma- l™lu-se ril-șl 
rin Neacă, Florea NJțu șl 
alții, In numai o săplăml-

Avocatul

@ @ 9

Din motice asupra cărora nu 
insistăm, NJ5. din orajul Ro
man coia si transfere un pro
ces de la judecătoria din loca
litate la o instanță din fiucu- 
rejti. De indată ce a aflat a- 
cest lucra, , Eugen Stanciu din 
comuna Crevedia, judeful Ilfov, 
fi-a o/erit bucuros serviciile 
sale. Dar in timpul „pledoariei’ 
pentru incasa rea sumei de 
10 C&) lei, „avocatul'" in cauză 
a fost Invitat să-și decline 
identitatea in fafa ■ organelor 
de mi!4|ie. Cu acest prilej — 
ața după cum ne relatează că
pitanul de miliție Gh. Hodoro
gea, de la Mllifia municipiului 
Roman — s-a constatat că E^.
avea la activ nu mai pufin de I 
22 de condamnări și că se sus- 
trăgea de la executarea celei 
de-a 23-a ! Ața ttind lucrurile, 
E.S. ca trebui „să-ți apere" 
acum, pentru a 24-a oară, pro- 
pria-S cauză In fafa instanfei 
de judecată I

De aflat 
e doar

înlr-una din silele trecute, i 
Ia magazinul ^Alimentara" hr.' 
1 din la/l a «o«lt, de la Intre- 
prlnderea pitcicoM din locali- 1 
talc cantitatea de 1 CUM kg de 
pește proaspăt. După ce a win- I 
dut GOT kg, vinzătoarea Maria 
Popa a închis tnaparinui, idslnd | 
cale 400 kg de pește In butoaie , 
fără gheață. A doua zl, inspec
ția comercială de stat a consta
tat că pețtele era impropriu 1 
pentru consum. La cercetările 1 
ce au urmat, responsabila ma
gazinului a recunoscut că, incd | 
de la primirea lui, fi-a dat tea- , 
ma că pețtele respectiv nu era 
„chiar proaspăt", deoarece nu | 
fusese transportat tn condiții 
corespunzătoare. Cit despre re
cepția făcută de talariațli de la 
serciciu! C.T.C. din cadra! I 
ICUA lăți, nld aceasta nu^ fu
sese mai 1 
cum se vede, ----
abateri foarte grave de la nor
mele de comerț, pe care, acum, 
organele de resort urmează să 
le sancționeze. Sever, ca să fie 
șl altora de invățăturâ.

I
I
I
I
I

I, nici aceasta nu fu- ■ 
puțin formală. După I 
ede, un taraf inlrep de |

Constantin Călin, sudor la în
treprinderea de ambalaje de 
lemn din București, a confecțio
nat, cu ajutorul unor tipare și 
cu două fol do tablă sustrase din 
Întreprindere, două butelii de 
aragaz. După care s-a hotărit să 
le schimbe la centrele volatile cu 
altele originale. La until din 
centrele do preschimbare a bu
teliilor a reușit ; ta al doilea 
Insă a fost depistat. Țlnl.™ * 
de periculozitatea faptei

ttmplnt dacă cele două butelii' 
de tinichea ar fi ajuns In gos
podăriile unor cetățeni), el a

I
I
I
I
1

I După bețiejf- —

I
I
I
I
I
I

oare au fost Invitați duluL
■>« r—■ .Iclpe și secretari sau 

ta’ BOT de propaganJișu" memb,rl ,81 ,blrou511°r °$r 
fiind pregătiți In primul organizații de bază din 

SăvineșU, In calitate de rind cel' do la sate. Pro- oraș. La Întreprinderea de 
gramele de pregătire slnt gospodărie orășeneasca, 
axate Îndeosebi pe probje- autobaza nr. S, oficiul de 
mele cuprinse —' 
prezentat de tovarășul 
NIcolae Conușescu la Con
ferința Națională a parti
dului. Slnt prevăzute, in- î* atteie, 
tro altele, și InliJnlrl cu abateri do la

beneficiari, le-au Întors 
vizita celor de la Pitești, 
pentru a se informa reci
proc asupra rezultatului 
măsurilor stabilite in co
mun la prima intllnire. 
Concluziile au evidențiat

Grigor® MONTAU 
secretar al Comiteiului 
orâșehesc de partid 
Vițeu de Sus

Pensionari... ac
tivi. Cum poate fi valo- 

disxiplina riflcală experiența vlrsinl-

Botoșani- — ia ora actuala > 
pe cale de totală soluția- ) 

tușul de Întreținere Par.nlt cole, ca șl a celor mal efi- s-a declanșat o adevă- ticnim obiectiv ^^princ'ip.il
Udrca, NIcolae Vaslle, fost clento metode ale muncii rată acțiune In fruntea al întrecerii, comuniștii
distila tor de glicerina, șl ‘ ’............................  ... ...... . ...... .
fostul director Gheorghe . . . . .....
Burtea — din grupul cc- larg, Inițiativele : „La. fic
ior 31 do pensionari — care utilaj, la fiecare fin-
au lansat, cu acest prl- stalațle — randament ma-
lej, Inițiativa de a re- xlm, In fiecare minut —
veni In uzină voluntar, o productivitate maximă", a-

a
cincinal cu trei

1'

luni, după cum ne Informează loca- luna mal de remedierile ce urmau 
.tarii, n-a dat un răspuns la proble- să sa efectueze in luna™ aprilie (pe 
ma care-1 frămlniă pe oamanl. ri-‘- ■- —u«~._

— După cite cunosc, totul e In re
ptilă : nu există nici o problemă In 
legătură cu stabilitatea celor două 
blocuri. Arhitectul Morolanu e în 
concediu. Așteptam să se întoarcă ți 
el și tovarășul vteepreședuiie. și vom 
hotărî — ne spune îng. Slăbeseu, șe
ful ofi duluL-

în rezolvarea problemelor apărute 
la aceste două blocuri avem de-a 
face, din păcate, cu o adevărata bl-

„Vă scriem in numele a 120 de fa
milii, deținătoare de apartamente 
proprietate personală, construite cu 
sprijinul statului, In blocurile 24 șl 
25 din cartierul de locuințe Hipo
drom I-Siblu. înainte ,de a cere spri
jinul ^Sdnteli" In soluționarea pro
blemei caro face obiectul sesizării 
noastre, ne-am adresat cu memorii 
și cereri mai multor organe locale 
șl centrale competente. Slntem ta ca
pătul-a doi an! de dnd batem dru
mul pe la ușile a tot felul de organe 
și instituții locale, de cfnd purtăm 
corespondență cu unele organe cen- 
traîV de resort, fără a fi *• reușit, 
plnă astăzi, să ajungem ta vreun r<.-. 
zultiit".

Rlndurlie scrisorii de mal eus 
poartă o semnătură colectivă : cea a 
comitetelor de bloc ale celor două a- 
Boctațl! de locatari. Ce nemulțumiri 
stau ta baza sesizării iți. Intr-adevăr, 
nu pot ele să fie rezolvate In temeiul 
legilor noastre 1

Am considerat că răspunsul cel mal 
bun 11 vom obține prin cercetarea 
situației la fața locului. După discu
ții Îndelungate cu tovarășii din con
ducerea organelor locale., in atribu
țiile cărora cădeau analizarea șl re
zolvarea acestui caz, am constatat că 
— tn linii mari — datele sesizării stat 
exacte șl cunoscute.

Dacă rezumăm pe scurt cele 10 pa
gini ale scrisorii adresate „Mnleil" 
(copil Identice au fost adresate șl al
tor organe) trebuie să spunem că ele 
se refeță ta* apariția unor grave defi
ciențe de construcție, care n-au fost 
remediate nici după doi ani de la 
dorea in folosință a celor două 
blocuri.

Este o problemă, după 
vede, pe care nici unul din organele 
sesizate, fie că erau vizata direct, fie 
indirect, nu avea, dreptul 8-o consi
dere mlnoTă. Pentru că. după cum 
bine se știe, construcția de locuințe 
proprietate personală este ta noi pu
ternic stimulata de către stat, care 
acordă cetățenilor atlt credite, cit șl 
Ențla respectării legalității și ca

ii construcțiilor. Și lot după cum 
bine ec știe, atunci ciad apar litigii 
există acte normative, funcționează 
organe In măsură eă stabilească mo
dul de reglementare a acestora.

Cea mnl spinoasă problemă la care 
cetățenii așteaptă un răspuns clar 
este legata da expertlznrea rezisten
ței construcțiilor de către un orga
nism do stat specializat. (Oficiul de 
Stat pentru Controlul' Calității Con
strucțiilor). Este adevărat, atunci, 
tinda fost sesizat, acest organism o 
trimis In fața locului un specialist — 
no arh. Morotanu. Acesta a fost la 
Sibltf. a văzut, a notai, a plecat și 
dua a fost I Nlc.1 după aproape două

rcâsi1' J zidită în beton r-^pețțteu _cll

iit

midț! uita să-și fncâ .i

hirtle, firește, pentru că in realitate 
nu s-au terminat nici astăzi — nta.)1. 

In stabilirea cauzelor care au de
terminat ca reccpționarea celor două 
blocuri din cartierul Hipodrom I al 
Sibiului să nu so facă nici acum, 
după doi ani do la darea In folosin
ță, ar fi trebuit să Începem, fără în
doială, cu răspunderea organelor lo
cale — respectiv comitetul executiv 
al consiliului popular Județean și 
organele sale de specialitate. Pentru 

. .. c* aid ,g-au adresat oamenii cu ne- 
dato-K!«mPÎ£2 ‘' * ««urile lor Încă de la început șl

(ÎNCERC) - solldlăt și el să-si spu- >“r- tU" organele In atritai
nă părerea In legătură cu cele ttouă
blocuri - Încheie, la 2 octombrie X. h
1071, un proces-verteii In care con- i„r i
stată deficiențele șl degradările re- doare, nșteptlnd răspuns de la orga- 
clamate. Pentru remediere. Institutul ~

11 ~ ■■ ■ zată Intr-o ședință a biroului per-
_ ... . - manent al comitetului executiv ju-
rraCtlCi nCpSrmiSC în con- dețean. dnd s-au Stabilit, cu terme-

1 ne precise, șl măsuri de soluționare,
slrudla de locuințe pro-

prletote personala

5

j

i

i"-

cum g-s

ș

Centrala hidroelectrica Bascov face parte din salba celor 16 hidrocentrale construite pe Argeș. Aceasta hidro
centrala are o putere instalata de de 7,7 MW și furnizează energie electricfl întreprinderilor industriale

din municipiul Pitești
s
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PREZENT! i
tez, se tnvlrtește o oră-două prin ) 
secție, apoi pleacă. Unde ? Nu știu. A 
Are alte sarcini. De altfel, nu este l 
singurul In această situație. )

— Conducerea clubului — Inter- 1 
vine In discuție tehnicianul prin- J 
Cipuji ..ensta V.aBuC, occretaiul 1 
organizației de, partid din secție — i 
11 folosește pe C. Coman la dlfe- 1 
rite treburi. La atelierul secției l 
moto a clubului sportiv el n-arc ; 
lrwă ce t’ 1___ '
și de alțl salarlațl 

; uzina duce 11] ' ' 
putea fl Incai.............

. post Intr-o secție de 
deoarece el are calificarea 
sară.

Am dorit să aflăm țl părerea , 

trovlci, director adjunct, ne-u spus i
■ că. nu a dat nimeni nici o disport- ’ 
țle ca ti 1 te Îngăduie Iul C. Co- l 
man Bă se sustragă de la lndepll- ? 
nlrca sarcinilor do producție. Șl 1 

a este plătit ,1. 
■ta In sediu

Printre muncitorii secției anexc-tntreflnere din cadru! urinei noas
tre Jigureaiă ca lăc&tuț mecanic ți Cicerone Coman. Spune'm jiffurează“, 
deoarece, de fi locul lui «labil de muncă este aici ți de aici incaseazd «a- 
lariul, rareori este vdzut prin atelier. Fdrd a lucra cot la cot cu noi 
cale 8 ore, dt durează programul obligatoriu, el este totuși pontat zilnic, . , 
pe motiv cd ar activa in cadrul^, secfiel moto a asociației „Poiana"- __ __
Clmpina. Or, noi film cd diferitele treburi obfleftl re reiolvă in afara cioăl CoîMtantTn Vasfie, secretarul
orelor de serviciu. De aceea, considerăm că este inadmisibil ca, la add- ..............
postul unor aja-rtae rarcini In afara producției, unii angajați să tragă 
chiulul, sd încaseze lunar, drept salarii, sume de bani pentru care nu au 
muncit cfectiD in producție.

Un grup de muncitori din secția anexe. Uzina 
mecanică Poiana Clmpina, Judelui Prahova

glocal în concediu, șeful oficiului 
__ (.CX.P.P. a plecat de asemenea in 
concediu, vicepreședintele de resort 

de 1a municipiu și-a abandonat mi
siunea pentru că locatarii cer™ prea 
muito remedieri (! ?)

în ceasul ultim, Comitetul do Stat 
pentru Economia șl Administrația 
Locală (C.S.EA.L.) a dat, în sflrșit, 
o soluție In rezolvarea acestui liti
giu : oferă cetățenilor nemulțumiți 
posibilitatea do a-ți construi cu prio
ritate apartamente in alte blocuri. 
Am insistat asupra acestui caz nu 
pentru că ar fi caracteristic — In Si
biu s-au construit plnă acum circa 
2 OOT de apartamente proprietate 
personală, care slnt apreciate do be
neficiari — ci pentru a pune In evi
dență existența unor practici biro
cratice la organe chemate, prin ntrl- 

- buțille lor, să facă toiul pentru a 
satisface dl mnl bine interesele ce
tățeni! or. Conduzta acestui caz — 
dacă ca nu s-a Impus pe parcursul 
acestor rinduri — este una singură : 
trebuie înțeles, o dată pentru totdea
una, că recentele măsuri luate de 
conducerea de partid șl de stat pen
tru întărirea controlului asupra con
strucției de locuințe proprietate 
peraonală nu admit nici „excep
ții", „nici accidente". Tot ce con- 

. ' ■■ i trebuie să
construim cu răspundere, la timp șl 
de bună calitate !

Constantin PR1ESCU 
Nicola® BRUJAN

recomandă aplicarea unor soluții I- 
medlate, urmlnd ca, in raport de efi
ciența lor, să Indice altele. Dar, ca 
un făcut, după ce șl-au pus semnă
tura sub respectivul proces-verbal, șl 
INCERC-uI, .șl constructorul nu uitat 
de el I

Banca de Investiții a Repu
blicii Socialiste România a fost 
și ea solicitată să-și aducă spri
jinul În clarificarea situației. După 
citeva fraze evazive, in final, 
răspunsul Băncii de investiții face o 
„recomandare0 prețioasă : „Pentru 
soluționarea cazului, asociația locata
rilor se poate adresa justiție!"

Către Comitetul de Stat pentru 
Economia șl Administrarea Lorală 
(C.S.E.A.L.), organul cel mal In mă
sură ®ă inte-vină In rezolvarea sesi
zărilor făcute de ta cele două blo
curi, au pornit In acest interval nu
meroase scrisori, (sesizări șl adrese. 
Dar rar ne-a fost dat b& Intllnlm 
răspunsuri ntlt de formale Ia sesiză
rile cetățenilor. Citiți și dv. cu aten
ție, negru pe alb, ce se spune Intr-o 
adresă trimisă asociației de locatari 

fia data de 4 mal a.e. : „Vă informăm ,
că lucrările de remediere la părțile cn- ' slrulm pentru cetățeni 
mune (terasă, fațada, subsol tehnic construim ni rS«mnd«r 
și casa stărilor) se vor orocuta In 
perioada 10—30 aprilie 1972“ (subl. 
redacției). Cu alte cuvinte, petiționa
rii erau Informați cu „precizie" • In

j

crupului șpuruv ei n-are / 
nA lucreze. (Fapt confirmat ț 
țt salnrtați — n.n.). Șl cum n 

lipsă de strungari nr 1, 
idrat Intr-un asemenea L’ 

producție, <’ 
i nece- )

Nota redacției. Din capul locului 
trebuie precizat că fapte de genul 
celor ce ni se semnalează In scri
soare contravin flagrant principii
lor noastee de echitate șl nu re
prezintă altceva declt o formă 
mascată de remunerare fără mun
că. Prin asemenea procedee se adu
ce societății un dublu prejudiciu : 
pe de o parte, se Încasează pe de
geaba sume de bani de la stat, tar 
pe de aită parte, economia, pro
ducția unei Întreprinderi au de 
suferit. Avjnd In vedere asemenea, 
consecințe ne-am deplasat In fa
ța locului pe urmele acestei scri
sori.

Mnl intil l-am căutat pe Cice
rone Comun In serțle, ta uzină.

— Ar trebui să fie aici, căci aid 
e pontat șl de aici primește sala
riu. Dar întrebați de el la stadion, 
1a atelierul secției moto a clubului

sportiv; ponte-1 găsiți pe-acolo — 
nc-au spus cfțlva muncitori.

Am bătut drumul degeaba pen
tru că nu l-am intilnlt. (Deci, ia uum s,i ausun și părerea
31 august, deși prezent In scripte, conducerii uzinei. Tov Costal Pe- 
C. Coman nu numai că nu .era .................
acolo de unda e plătit, dar nici 
măcar acolo unde — fără vreo 
justificare legală — se pretinde că 
ar face ceva). ___ _ ,

Revenim ta uzină șl zăbovim mal totuși, In fapt, acesta este plătit i
mult In atelierul secției anoxe-ln- fără să-șl facă datoria In secțlu >
treținere. Flecare muncitor cate De ce ? 4
preocupat de ■ munco ca o arc de 
îndeplinit la mașină sau la bancul 
de lucru. Intrăm In vorbă cu unii 
dintre el, sollcltindu-le părerea 
despre colegul lor C. Comun. Toți 
declară că acesta n-are un loc do 
muncă stabil In atelier, vine numai 
din clnd In etnd. Același lucru nl-1 
confirmă șl maistrul Aurel Iorda- 
che :

— Coman vine dimineața, H pon

Asemenea pracltpl, contrare le- i’ 
gll șl principiilor elice ale societă- ) 
țll noastre, proliferează o mentali- » 
tete do „întreținut” pe seama co- / 
lectivulul de muncă respectiv. De i 
aceea, ele trebuie combătute cu l 
fermitate de organizațiile de par- 
tid șl sindicale, de conducerile tu- l 
luror unităților.

Gheorghe PÎRVAN

la volan !

*

IOANA

rații prin care Îsî 
noaște vinovăția» în

de stabilit. Cert

J

sub urmărire, ojunglndu-so 
autorul 

necu-

de ulei.

vinovată

ilnd cont 
uv , (e
lesne de Imaginat ce E-ar fi In- 
t'..„„~. -_ - .2. J ' *—
de tinichea ar fi ajuns in gos
podăriile unor cetățeni), el a 
fost condamnat la un an Închi
soare.

înlr-una din zilele trecute, I 
Nteolae Costea. din comuna Clol- , 
pani (Ilfov), care circula po bi
cicleta pe șoseaua Ploiești — 
București, la kilometrul 31-1-COT. 
a fost ajuns din urmă de o limu- | 
rină și accidentat foarte grav. 
Conducătorul auto a dispărut de 
la locul faptei. După scurt timp, 
N.C. n încetat din viață. în urma 
investigațiilor întreprinse de or
ganele de miliție, limuzina a fost 
descoperită In fața restaurantu
lui „Cina“ din Capitală. Autorul 
accidentului — Vosiie Petrache. 
șef de sală la această unitate — 
a fost arestat. Din cercetările în
treprinse plnă acum 8-a stabilit 
că, numai cu aproximativ o oră 
înainte de săvlrșlrea accidentu
lui. el mal consuma încă băuturi 
alcoolice la restaurantul din ca
drul complexului Snagov. Acum 
II așteaptă nota de plată prevă
zută de lege.

Rubricâ redaclatâ de i 
Dumitra TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
si corespondenții „Scînteîi'1

La fabrica 
„13 Decembrie 

Timișoara 

Produse noi de largă 
utilizare în gospodărie 
întreprinderea ,.13 Decem

brie" din Timișoara realizează 
peste 400 de sortimente de pan
glici și benzi elastice șl neolas- 
tice. cu o largă utilizare tn gos
podărie. în Industria confecții
lor. de pălării, de mobilă, elec
trotehnică ele. In arest an au 
fost asimilate In uroducUe noi 
articole, concomitent cu Îm
bunătățirea tehnologiilor de fa
bricație. Cea mal recentă rea
lizare o constituie benzile din 

, țesături tip „Jaquard". .supe
rioare din punct de vedere al 
calității și aspectului produse
lor obișnuite cu modele' apli
cate. Demn de remarcat ' este 
faptul că trecerea ta produce
rea noului tip de țesătură s-a 
făcut cu 43 de zile mni devre
me declt prevedea planul teh
nic, prin devansarea termenu
lui de punere in funcțiune a 
noii investiții, ceea ce va per
mite obținerea unei I ' 
suplimentare 
acesul an de 
gliei.

Cezar „— 
corespondentul „Scînieil

producții
plnă la sfirșilul 
120GOT ml nan-

S-n acreditat pe alocuri 
Ideea că accidentul de cir
culație ar fi un tribul pe 
care trebuie [ eă-1 plătim 
civilizației. Nit este cazul 
să facem demonstrația fal
sității acestei concepții șt 
să dovedim cfi aceste in- 
timplări tragice slnt tribu
turi ale propriei noastre 
neglijențe, fie ca pieton., 
fie in calitate de conducă
tori auto. ' j

în rlncliirile ce urmează 
nu ne vom ocupa de cau
zele care generează produ
cerea acestor lntlmplărl, ci 
de o situație cu totul a- 
parte : maniera In care 
sini cercetate; unele acci
dente de circulație dez
văluie înfiriparea, pe ici, 
pe colo, in riridui unor or
gane de urmărire, a un®, 
mentalități cel puțin stra
nii, dacă nu chiar alătu
ri de spiritul. și litera le
gii...

Din cazurile de acest fel, 
semnalate redacției, ne-am 
oprit asupra unuia singur.

..^3 mal 1071, ora 21. 
Ion Misir, șofer pp auto
camionul 21-Ag-27D0. pro
prietatea C.A.P. Slobozia 
— Argeș,; se întorcea de la 
o nuntă. în cabină se mat 
aflau soția șoferului șl un 
copil de 5 ani. După cum 
declară martorii, șoferul

conducea cu viteză destul 
de mare, mai ales că la 
nunta, de., ca la nuntă, 
băuse omul cileva șprițuri, 
în comuna Tătărășlll de 
Jos l-a prins din spate pe 
blcleltelul Petre Biirghllâ 
și, nșa cum avea să rela
teze șoferul, cu toate că a 
încercat să-l ferească, l-a 
lovit cu colțul caroseriei. 

. Șoferul oprește după cițlva 
zed de metri, trage mașina 
Înapoi, aprinde farurile țl, '• 
după ce Identifică victima, 
strigă clțlva oameni cărora 
lc spune ca așa l-a găsii.

L-a locul accidentului so
sește șl plutonierul Ion- 
Cutam, șeful postului de 
miliție din comună, care 
acceptă Imediat și fără 

, nld o cercetare varianta 
șoferului. Ba mai mult, 
constatind că victima este 
In viață, dispune să fie 
transportată la spital de 
către șoferul I. Misir cu 
autocamionul, .cu toate că 
la locul accidentului se 
afin șl un autoturism I 
Cam la atlta s-a rezumat 
toată cercetarea la locul 
faptei in seara aceea™ >,

După ce a lăsat victima 
1a spitalul Schela, I.M. 
parchează mașina acasă, 
avlnd la dispoziție toata 
noaptea pentru a Înlătura 
eventualele urme do po o-

blonul mașinii (n.n. — la o 
examinare ulterioară s-a 
constatat că acest oblon 
prezenta din abundență 
pete de benzină 1). Abia 
a doua zi, către scară, or
ganele de miliție nu mal 
stat de vorbă cu I.M. între

' *■■

Soția sa dă declarații ase
mănătoare. Autorul este 
arestat și In fața procu
rorului dă aceleași clecln- 

’ Li recu- 
. . Jn loc să

siringă probe temeinice, să 
facă imediat reconstituirea

timp, accidentatul , dece- 
dase_

Descoperlndu-se pe oblon 
niște pete de culoare ro
șiatică ce se presupuneau a 
fi de slngo șl pe care or
ganele de miliție le-au 
trimis ta analiză, șoferul 
I.M. mărturisește că el 
este autorul accidentului, 
povestind cu lux de amă
nunte cum s-a Intlmplal.

accidentului, nUt organele 
de miliție, cit șl cele ale 
procuraturii se mulțumesc 
cu declarațiile șoferului și 
așteaptă rezultatul probe
lor de laborator. Dacă la 
acestea mai adăugăm și 
faptul că, in loc să se facă 
alcoolemia șoferului, s-a 
făcut alcoolemia™ acciden-' 
latului, ne putem face o 
imagine exactă asupra u-

țUȚlnțel.de caro nu dat do
vadă organele respective 
In cercetarea acestui caz. 
Și de aici urmările : cum 
era de așteptat (n.n> — 
am văzut cit timp a avut 
In dispoziție șoferul pentru 
n șterge urmele do pe ma
șină), analizele de labora
tor au Icțit negative, pre
supusele pete do singe do- 
vedindu-sa a fi _1_ 
Imediat I.M. Ișl retrac
tează declarațillo prin care 
se recunoștea vinovat șl 
revine ta prima variantă, 
cum că așa 1-nr fi găsit pa 
P.B. La fel șl soția sa re- 

' vine asupra declarațiilor, 
motlvind că... nu și-a dat 
seama ca spune. Șl uite 
nșa, șoferul I.M. este scos 
basma curată șl se dă o 
ordonanță de scoatere de 
r ?
ta concluzia că 
accidentului este... 
noscut I

In mod firesc, ordonanța 
a fost infirmată de către 
Procuratura Generală. Do
sarul a fost redeschis, au 
urmat o serie de noi re
audieri, In sflrțlt, după 
aproape un an de zile, n 
avut loc și reconstituirea 
accidentului, lată și conclu
ziile reconstituirii : auto
rul accidentului este șofe
rul Ion Misir

aici intervine acel' dar care 
dezvăluie mentalitatea de 
care vorbeam ta începutul 
acestor rinduri. în final, 
organul de procuratura 
conchide că accidentul s-a 
produs din vina exclusivă^ 
a decedatului. Cum 8-a 
ajuns la această concluzie 
după .aproape un an do 
la producerea accidentului 
este greu de stabilit. Cert 
este ca, la 27 iulje n.c., 
Procuratura Generală in
firmă din nou acesta con
cluzii șl ordonă o nouă re
deschidere a dosnruIuL In 
orice caz, după aproape o 
lună de zile de' ta această 
ordonanță nu se mnl făcuse 

■ nimic pentru elucidarea 
cazului. Astea sini faptele.

Este normal ca un om 
Bă nu poată fi trimis in 
fața instanței dacă împo
triva sa nu se pot aduce 
dovezi certe, care să-l pro
beze vinovăția. însă este 
anormal ca o împrejurare 
în care un om șl-a pierdut 
viața să nu fie elucidată 
nici după mal bine de un 
an de zile : nu, este vorba 
de un lucru oarecare, ci de 
bunul cel mai de preț pa 
care1 societatea noastră fi 
apără — viața unul mem
bru al ei. 1

Emil MAR1NACHE

loroa.se
%25c8%259bU%25c8%259aln%25c8%259bel.de
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în Insll- 
creat șl

Invednată, pusă In n- 
tențic tocmai do tehnologia avută in 
vedere — șl anume crearea tehno
logiilor de producere, In țară, a 
pulberilor respective, căci, In pre-

sa procură din import. Drept ur
mare, am Inclus'In plan, încă din n- 
cest an, participarea — alături' de 
Institutul de cercetări șl proiectări 
pentru metale neferoase șl rare

SCINTEIA — joi 7 septembrie 1972

R transportată imediat d© pe câmp 
depozitată țp condiții

mor ci au parcurs, fără nici un rost, 
40 km. Au pierdut timp, s-a con- 

. sumat combustibil In mod Inutil.
Pe măsura intensificării recolta

tului va începe preluarea porum
bului. Dar la bazele de recepție 

,se estimează un deficit do spațiu de 
depozitare față de cerințe. Potrivit 
afirmațiilor' tovarășului D. Geor
gescu, caritabll-șef la întreprinde
rea pentru valorificarea cerealelor 
Ialomița, încă din primul trimes-

Investigațiile asupra modalul Jn 
care se desfășoară recoltarea cul
turilor dc toamnă duc la concluzia 
că In multe.locuri' depozitarea pro
duselor nu este organizată la mod 
corespunzător. Iată câteva din con
cluziile desprinsa cu ocazia ’unui 
rald-anchetă efectuat In județele 
Ialomița, Bihor șl VasluL

în județul Ialomița, campania 
dc recoltare a demarat bine. Pină 
In ziua de 5 septembrie, din cele 
48 de mil de hectare cu floaren- 
soareiul au fost recoltate 3B£®9 
hectare. Iar sfecla se livrează neîn
trerupt, în mai multe cooperative 
a început recoltatul porumbuluL 
Dar șl in acest an so resimte insu
ficienta asigurare a spațiilor de 
depozitare in bazele de recepție șl a 
utilajelor dc condiționare a produ
selor. Spațiile existente pentru floa- 
ren-soarclul slnt ocupate, În marc 
măsură, cu alte produse. Acesta este 
șl motivul pentru care, peste 10 mii 
tone semințe de floarea-soarelui 
stau sub cerul liber. La necon- 
cordanța dintre cantitățile ce ur
mează să fie preluate șl capaci
tatea de Inmagazlnare existentă se 
mnl adaugă șl unele dispoziții date 
parcă anume să încurce lucrările. . «i- — ----------- —- —------ —
în cursul raidului am Intllnlt un recepție din județul Ialomița im- 
cpnvoi da,15 tractoare eu cite 2 re- •— >-j- l*.—jmj-»

V^torcl care așteptau do^ 3—4 oro să • . ___
le vină riadul la descărcat, după rea spațiilor corespunzătoare de- 
ce unele făcuseră șl o escală ... . ._ . .
la fabrica de ulei din Slobozia. 
„La ora 7 dimineața, după ce am 
străbătut 20 km, am ajuns cu 14 
remorc! la fabrică — ne relatează 
cooperatorul file Dumica, de la tul șl depozitarea recoltei să se e-
cocweratlva agricolă „Ghcorghe fectueze Intr-un termen dt mol
SUlWra) ^fabrira Z^ro/du^rom^u^tddea;
nu mol primește sămință. SI, de ®- 1,lva b*f0«lul comitetului județean
tund (era ora 15,OT) așteptăm să de partid s-au constituit 30 de co-
descărcăm sămința la b.szA*. Deci lectlvc formate din activiști do
In Ioc de 6 Irm, tradoarele cu re- partid șl specialiști, care vor sprijini

concret, la fața locului, conducerile 
cooperativelor agricole In organiza
rea Întregii activități. Repararea u- 
tilajelor de rare dispun întreprin
derile agricole de stat, trustul 
S.M.A. și cooperativele agricole 
este Inchelotă. De exemplu, la re
coltatul sfeclei de zahăr vor lucra 
107 dislocatoare. După grafica! In-

fl fost ca echipamentele respecți, 
să fi fost trimise gata modifica 
pentru a nu se pierde timpul.

în județul Vaslrll, plnă la 2 ®e| 
te mb.-ie au fost recoltate circa 
1 090 hectare cu floarea-soarelui și 
a Început strinsul sfeclei de zahăr.

Pregătirile pentru transportul și 
depozitarea produselor nu Mnt In-

■-.msf''''.'«iui»-'

Mașina șa

tocmit, recoltatul acestei culturi se chaiăte peste tot. La bazele de re-
.-- - "- ... cepție am constatat că slnt lacune 

serioase In ceea ce privește pregă
tirea spațiului de" depozitaro. De 
pildă, nu slnt create condiții op
time de depozitara a întregii pro
ducții. De fapt și acum o parte 
din magazii slhî. ocupate ; o parte 
din griul depozitat nici in condiții 
necorespunzătoare are un procent 
de Încolțim de peste 10 la suta. O 
situație precară sc constata la baza 
din Tutova, unde nu existai nici 
un tiscăior, iar capacitatea dc În
magazinate a porumbului șl fiorli- 
suarelui nu este asigurata. „S-a 
început construcția unul depozit 
cu o capacitate de 5 OM tone, cu 
termen de predare la 30 septembrie. 
Dar constructorii șantierului nr. 0 
Blrlad vor termina construcția nbin 
In.„' decembrie0, ne spune tovarășa 
Margareta Călin, contabila bazei.

Situațiile semnalate impun din 
partea organelor agricole județeho 
ca, In timpul scurt care a mal ră- 

, mas, ta Întreprindă acțiuni ferma 
pentru suplimentarea spațiilor de 
depozitare, asigurarea uscătoarelor 
și organizarea preluării produselor 
ziua și noaptea. Slnt condiții obli
gatorii pentru burta desfășurare a 
depozitării florii-soarehii, porum
bului și ceJorlalle produse, astfel 
lndt nimic .să nu se risipească.

Lucian C1UBOTAHU 
Aurel POS» 
Vaslîe 1ANCU 
coreipondenți ai „Scînloii

va încheia In 20 de zile. în felul 
acesta, terenul va fi eliberat ta

Raidul nostru în județele
• ' , ’ * , {' 'ă #**'.’? ?î« £ -1» ■" j i.yr

Ialomița, Bihor și Vaslui

tru al anului s-a solicitat centra- timp In vederea insămlnțărllor de
lei finanțarea construcției unor toamnă. în această toamnă urmea-
plattorme betonate unde urma să ză să fie transportată din timp o
se depoziteze porumbul. Aprobarea mare cantitate de produse. Pentru
s-a primit abia la 3 august, dar folosirea chibzuită a mijloacelor d@
lucrările nu au început. transport s-au întocmit grafice

Situația existentă la bazele de . — -■ ■

pune ca organele de resort să la 
netaUrzlnt măsuri pentru aslgura-

pozllării operative șl fără pierderi 
a produselor toamnei.

In județul Bihor, majoritatea 
unităților agricole au luat din 
vreme măsuri pentru cn transpot-

zllnfcc șl săptămlnale'care cuprind 
volumul dc lucru ce; trebuie efec
tuat D« asemenea, s-a stabilit ca, 
In perioada dl durează recoltatul, 
mijloacele existente să nu se folo
sească in alte scopuri declt la 
transportul de produse agricole.

Există insă și excepții nedorite. 
Pentru slringerea floril-soarelul, 
recent au sosit 17 echipamente 
necesare la combina C-I2. Acestea 
alnt Insă In ateliere pentru nrtele 
modificări. O dată cu aceste. echi
pamente dc recoltat de ta uzinele 
„Semănătoarea* din Capitală au so
sit șl Instrucțiunile privind modi
ficările cc trebuie efectuate înainte 
de folosirea lor. Bine și normal ar

Produsele obținuie la Fabrica de motoare electrice din Pitețti sînt lot mai mult cunoscute’pentru calitatea 
superioară a execuției, ialâ o imagine din secjia de motoare asincrone

prin
Realizarea cu mlj- binat de diverse tipuri 

loace proprii a unui șl mărimi, 9 linii on-S 
număr dl mal maro tomate pentru debi- 
de mașini, utilaje șl tal tolele la lungime 
Instalații necesare pro- șl sub unghi de 45 
ducțlel, in vederea re- grade, diferite prese 
ducerii importului, a hidraulice de -5. 15, 
constituit și constituie B0. 200 șl 400 tone, se- 
penlru colectivul nos- rli de cuploare spec la- 
tru o preocupare de Ie, , încălzita electric 
căpetenie. Pentru a și cu gaze, necesare 
răspunde așa cum se diferitelor procese 
cuvine acestei sarcini tehnologice specifice 
trasate de partid, în 
întreprinderea noastră ■ 
a fost creat și îri des
fășoară activitatea de 
mal mulțl an! un com
partiment special de 
concepție șl execuție 
a i-mașinilor șl utilaje
lor prin autodotaxe. A- 
cest colectiv realizează 
mașini și instalații 
complexe, pentru în
zestrarea tehnică atlt 
a uzinei „Electroputc- 
re“, cit și a color două 
noi fabric! de apara- 
taj electrotehnic de 
la Băltești șl Fllteșl, 
ca aparțin de Grupul 
de uzine pentru apa- 
rataj șl mașini elec- 
trico — Craiova 
(G.U.AM.KG).

Putem spune 
nu există secție 
atelier In uzină

că 
sau 

_____ ,.........JBW 
In fabricile amintite 
unde rir nu funcțione
ze mașini și utilaje 
realizate prin autodo
tară. Slnt unele hale 
— de pildă, cele alo 
secției de transforma

toare maxi de forță de 
la uzina „Eleclropute- 
ro“ — In care dotarea 
tehnică 8-a realizat In 
cea mal mare parte pe 
calea aulouUlării.

Printre mașinile ri 
Instalațiile ‘ realizate 
prin autoutllarc — 
în număr de peste 
1 OM — se află li
nii automate ■ pentru 
debitarea tablei sfii
cioase în benzi, circa 
120 de mașini de bo-

s-a prezentat eu unele 
mașini ce s-au bucurat 
de o bună apreciere.

’ La realiHireffl lor șl-au 
adus contribuția- nu
meroase cadre de con
cepție și de execuție, 
printre care Inginerii

- Tudor Po, “
stan Un t.

■ Nicușor 
nlclenll ----------I__
Cărunții, Paul Malndt, 
Nlcolln Dorin șl Anton 
Sionclu, muncitorii

- șofl de echipă Ion 
Plrvoiu și Gh. LI son- 
dru, frezorul Ion Din
ei, strungarul Nlcotac 
ScirUgeni «au

în preocuparea ime
diată șl dc perspecti
vă a colectivului com
partimentului de auto- 
utilare al Întreprin
derii so oSă realiza
rea unor noi mașini șl 
instalații de Înaltă 
tehnicitate : trei linii 
automate pentru izo
lat cu hlrtle coaducto- 
torli dc cupru și alu
miniu pentru bobinele 
transformatoarelor de 
forță, două linii auto
mate cu încălzire e- 
lectrică pentru recoa- 
cerea taWel sfiicioase, 
din care se realizează 
miezurile magnetice 
pentru mașinile elec
trice (o linie pentru 
„FJectronu ’.cre" și alta 

Inte^rinderra
o constituie ,eltBt1J?i??l„nS ““

taptul că la exporițta’ bob.na. spocjuc cu 
„Autoutllărl șl tehno- P« continuu, o stafie 

     "n complexă de aceSSenă, 
o Instalație complexă 
pentru, umplerea Sl 

, m». *■ ....... uscarea sub vid n
loc la Bucureșil. in- triuisformatoarelor do 
treprlnderea noastră 110, 220 și 400 kV ș-a.

Transmite 
grupul de. ,co- 
respondenți ^vo
luntari ai „Scîn- 
teii" de la uzinele 

„Electroputere® 
Craiova

Industriei electrotehni
ce șl multe altele. A- 
ecasta a permis ca 
numai In ultimii cinci 
ani Importul de utila
je pentru Întreprinde
rile G.U.A.M.E. — 
Craiova să fie redus 
cu aproximativ 40 mi
lioane do lei.

O dovadă a succese
lor obținute pe această 
linie de către compar
timentul de nutodoîarc > 
din î ’ ' ’
noastră o —------ -— .
faptul că la expoziția’ 
, 'jjOtȘdfWU Jl ,J U’&ui.-u a-

logii noi realizate In < 
întreprinderile Indus- i 
tricl construcțiilor do. 
mașini*, caro o avut

opescu. Con- 
Cojocaru șl 
Vintllă. teh- 
’ Constantin

Do curînd, la Uzina mecanicâ Timișoara a intrat parțial în produejie 

noua halâ de cdnslrucjii poduri rulante. Semnificativ asie faptul ca 

acest important obiectiv s-a dat in funcțiune cu un an înainte de ter

men. In fotografie: un aspect din desfâșurarea procesului de pro

ducție în noua halâ

Victor M1TU, tehnician. Andrei 
PÎRVIJ, njuîtor, VladMILUȚ, inginer. 
Emil CALOTA, montaior. Ion 
DUGMȘESCU, economist

aute de miliarde lei alocate dezvol- 
______ tării șl modernizării economiei să 
care anumite centrale Industriale șl dea roade maxime. în aceste condl- 
mlnlslere acordă sprijin intreprin- ții, nimic nu Justifică intirzterilc 
derllor In solufionare» unor proble- In «"'S* a

(Urmare din pag. I)

me tehnice de specialitate, intre 
care asimilarea mai rapidă a pro
cedeelor tehnologice moderne, or
ganizarea judicioasă a fluxurilor de 
fabricație, asigurarea lor cu perso
nalul mediu de specialitate. Întări
rea asistenței tehnice competente, 
numirea unor cadre de conducere. 
Cu acuitate s-a ridicat și cerința 
exploatării și Întreținerii corespun
zătoare a mijloacelor tehnice, a In
stalațiilor Industriale, in core sta
tul. societatea au investit fonduri 
uriașe ; cei rare au luat cuvlntul 
nu criticat aspru manifestările de 
neglijență In acest domeniu, lipsa 
de răspundere pentru respectarea 
graficelor de revizii și reparații, 
pentru efectuarea acestora în bune 
condiții.

Este demn do remarcat faptul că 
observațiile critice, propunerile de 
lichidare a neajunsurilor amintite, 
formulate In multe din adunările 
oamenilor muncii, au vizat nu nu
mai laturile esențiala ale activită
ții economice, dar au demonstrat șl 
o atitudine înaintată, Intransigentă, 
o înaltă conștiință șl preocupare a- 
slduâ pentru mersul continuu as
cendent al activității întreprinde
rilor. ' lndepilntadu-șl atribuțiile cu 
care trtnt investite, unele adunări 
au cerut înlocuirea din funcție a 
unor cadre de conducere (directori, 
ingineri șefi șa.) din întreprinderi. 
Asemenea cereri întemeiate nu fost 
semnalate, de pildă, In trei unități 
din Capitală, urmlnd ca forurile de 
resort să la măsurile necesare.

Cum este șl firesc, activitate» de 
Investiții s-a situat pregnant in 
centrul dezbaterilor multor adunări 
generale. S-n evidențiat astfel 
grija oamenilor muncii, preocupa-' 
rea lor ca eforturile statului In a- 
cest domeniu, fondurile de zeci și

țiunc a unor noi rapacități de pro
ducție, necon'.raclarra la timp a ti
no r utilaje tehnologice șl livrarea 
lor Ia termene neeorelate cu cele 
de montaj, expedierea tardivă a a- 
numltor utilaje de acest sen. Pen
tru evitarea unor asemenea defi-

Relevlndu-se că — In general 
se constată o mai bună pregătire, 
in raport cu anii precedent!, a con
dițiilor necesare Îndeplinirii pla
nului pe anul viitor, partlclpnnțll 
la discuții au Insistat asuura fruc
tificării rezervelor interne existen
te, atlt In domeniul producției cit 
si al Investițiilor, fapt deosebit de 
important, daeă ținem seanța că 
anul IS73, prin sarcinile sale ma
jore In toate direcțiile, are un rol 

* y13 : • ■5' ’' ‘s'i ■ t

creț in care au fost sprijinite șl în
drumate — alîl in etapa pregătirii, 
cil și in aceea a desfășurării, pro- 
prlu-zlso — de organele și organi
zațiile de partid, cit și participării 
active. Ia dezbateri, a comuniștilor. 
Se înțelege că autoritatea adună
rilor generale alo oamenilor mun
cii In viata; atlt de complexă a În
treprinderilor depinde. In maro 
măsură, de felul in care este valo
rificat tezaurul de Idei șl propu-

t - ■.

clențe. participant!! |a dezbateri ®u 
cerut ca Ministerul Industriei Con
strucțiilor dc Mașini eă aplice mă
surile cuvenite In vederea respec
tării prevederii din Legea contrac
telor economice, de a 
nizor general unic la 
clelu lung de fabricație, care

acest sens cu ceilalți subfurnlzorL 
Măsuri cuprinzătoare trebuie sa 
se aplice ți In Industria producă
toare de ciment, Iptrutit in 

, ultimii ani, in lunile lulie-augusl, 
se resimte cu regularitate liiwa a- 
cestul material atlt de solicitat pe 
șantiere, pentru ca realizările con- 
«tructorllor in perioada respectivă 
să nu coboare, ci să se ridice’ la 
cote tot mal Înalte.

«labili un fur
ii utilajele cu 

. __ ____________________ '1 ■•s®

asigure șl corelările necesare In

hotăritor în renllznrea cincinalului 
înainte de termen. în arest sens, 
este deosebit de Important pentru 
activitatea economica faptul că, In 
prezent, comitetele județene de 
partid, cu sprijinul centralelor In
dustriale șl. al ministerelor, conti
nuă să examineze resursele exis
tente In acest domeniu, căile și so
luțiile menite să asigure Îndeplini
rea Integrală jl depășirea sarcinilor 
de plan in cel de-al treilea an ai 
cincinal ului.

Dacă, privite retrospectiv, adună
rile generale ale oamenilor muncii 
s-au Impus prin caracterul lor con
structiv, prin valoarea remarcabilă 
a analizelor șl proounerilor, ca ve
ritabile forumuri muncitorești, a- 
ceasta se datorează modului con-

' ■- ’.'h£ ■
— Intr-un articol apirut nu lș! pot afla utilizări diverse (In sa

de mult In ziarul nostru („Sein- pele cu role, dc pildă)..
tcla" nr. 9707, din 13 iulie cuc.) In momentul de față Insă, atenția 
se relata despre asimilarea cu specialiștilor noștri este îndreptată
succes la Uzina de mecanică fină predominant șl spre o altă arie de
din Capitală a unul jaloTos preocupări, I" -
„procedeu : tehnologia .___ -............................... - -
de fabricare a plăcutelor din 
pulberi sinterlrate. In nrind cm 
aflat, de altfel, că institutul du.
nts ți-a considerat misiunea In- . ....
cheiată o dată cu aplicarea aces- zant, cele mai multe dintre acestea 
tel tehnologii. Ce preocupări ■ - ■ ■ - -
aeefl acum In oedere. In legătu
ră cu extinderea valorificării 
practice, eficiente, a acestui pro
cedeu tehnologic de certă origi
nalitate 7

— Am acordat E 
asistența tehnlco- 
ștllhțiflcă de ri
goare la crearea 
„secției de plăcu
țe” de ta uzina 
bucureșteană și in 
preluarea opera
tivă la nivel In
dustrial a proce- 
deuIuL în același 
timp, am consi
derat necesar ca, 
dată fiind nevoia 
mare a economici.. 
noastre dc ase
menea produse, 
să contribuim șl 
noi, prin mlcro- 
producția realiza
tă In institut, la
acoperirea unei 
părți din acesic 
cereri. Cu atlt 
mal mult, cu cit 
uzina nu le poate, 
nici po departe, 
acoperi pe mo
ment, deși in fi
nal trebuie să h- 

v; jungă..kă prdducK 
100 tone plăcuțe 
pe an. Mai mult, 
In acest scop mn 
trecut șl la sporirea, chiar In' cite- 
va rinduri, a- capacității stațlei- 
pllol de profil din irufitul : de la 
4.3 țpae pe nn la 10 tone In pre- 
zent, uimind ca In viilor ita se rea
lizeze mlcrop.-oducțli țl mal mar!, 
dc 30 do tone anual. Concomi
tent, cercetăm . și experimentăm 
tehnologii noi do fabricație a 
altor tipuri șl dimensiuni do ase
menea plăcuțe dure. Pc măsură 
ce le definitivăm, le transferăm 
principalului producător — Uzina 
de mecanică fină din’ București. —' 
pe caro continuăm să o sprijinim. 
Aceeași conlucrare continuă o avem 
în „secția de plăcuțe" creată la „In
dustria slrmel* Cîmpla TurxJl. o 
altă Întreprindere ce aplică licența 
noastră.

fii a șl Intrat In funcțiune, de 
la începutul acestui an, pro
cedeul respectiv Încă nu a fost bre
vetat ca Invenție, deci protejat A- 
ccasta, pentru că Oficiul de Stat |
pentru Invenții șl Mărci nu s-a 
edificat, In cei doi ani de clnd l-a 
font înaintat protocolul respectiv, 
dacă acesta reprezintă sau nu o 
invenție. In ceea ce* privește teh
nologia de producere a pulberii d® 
zinc (utilizată In special In indus
tria chimică), ea n fost n.similnta de 
uzina „Neferal® din București țrl 
asigură, încă din faza pilot, o ca
pacitate de producție de 
1009 tone pe an.

Ce intreprinileîi 
pentru eetinderea tehnologie; 

fe ffirtere a BOSff 
din piiipi nitaB sinterizate? 

Întrebare adresată institutulvi-avtor 
AE LICENȚEI

........ circa 
în perspectivă, șl 
Încă In una Ime
diată, vom acorda 
atenție realizării 
unor tehnologii 
de producere a 
pulberilor de ni
chel și ele intens 
solicitate.

— A/l mei o- 
fcrlt producției 
fi alle procedee 
pentru realiza
rea unor piese 
din pulberi me
talice 
zate 7

— Da. 
tut s-au 
soluțiile de fabri
care a unor lagă
re auto ungă- 
loare (pc bază de

cele de producere 
a altor piese cu 

■" rezistente meca- 
ridicat» 

cesare construe-** 
1 țlel de mașini..-Jisussitei , 

ros; naimumu la 
(f.M.N.n.), care trebuie să precizeze uzJua „Slnterom" din Cluj. Tehno

logia da producere a unor tipuri de 
filtre de bronz a fost șl ea asimilată 
la „Ne'ernl”, in vreme ce dtevn soiu- 
lii dc realizare a unor tlpuri do ma
teriale magnetice slnt aplicate in uzi
nele „Electromagnetica0, „Electroni
ca0, „ElcctroaparataJ” din București. 
Asemenea tehnologii dc fabricare ■ 
plăcuțelor dure din curburi metalice 
slnterizate pot comporta utilizări și 
rotai larg! declt nu in prezent în ceea 
ce ne privește slntem gata să acor
dăm orice oprljln în legătură cu 
preluarea mal operativă a soluțiilor 
noastre șl extinderea In cit mal 
mare măsură a aplicațiilor lor, In 
Interesul economiei noastre națio
nale. ;

Convorbire consemnalâ do 
Teodor CAZACU

Convorbire cu ing. Constantin DRAGOMIR,
diredor adjuncfțșHinjific^Jcf Insiifutuî d© corceiâfrmofafuVQÎce din Capitală

Acestea au ?1 
fost aslmllato la

— Ar moi putea fl extinrS 
undeca, în fard, cceastâ tehno
logie 7 Unde bntnha ?

Alături de construcția de ma
șini fl metalurgia însăși, dome
niul industriei petroliere, de exem
plu, pare să manifeste în prezent 
un interes susținui pentru utiliza
rea respectivei tehnologii. în acest 
sens, ar putea fi accelerată asimila
rea procedeului la urinele „1 Mal* 
din Ploiești, căci aici plăcuțele dure

, , ' • J .• i ■■ ..
aprovizionarea tehnîco-materlală 
ș. a.

Runda următoare a adunărilor, 
generale ale oamenilor muncii va 
marca,, fără îndoială, un nou pro
gres In afirmarea rodnică . a exi
genței șl Inițiativei -muncitorești, o 
contribuție de preț la perfecțio
narea activității economice, la asi
gurarea condițiilor necesare reali
zării cincinalului înainte de ter
men. Fiecare nouă ediție a acestor 
adunări trebuie privită in strinsă 

_ legătură cu cete precedente. In 
sensul că este obligatoriu ca dările 
de seamă co vor fi prezentate 

w să Informeze cuprinzător țl fără 
3 echivoc pe parllcipanțil la dezba- 
f teri să înfățișeze realist atlUrezui- 
A talele obținute In activitatea eco

nomică, In soluționarea probleme
lor șl propunerilor formulatc.de 
oamenii muncii, cit șl deficiențele 
care mal persistă, factorii respon
sabili de perpetuarea lor. Cu alte 
cuvinte. Intre adunările generale se 
Impune desfășurarea unei vaste 
activități organizatorice, in ■ func
ție de cerințele și specificul fie- 
cărei întreprinderi, de problemele 
de fond care trebuie rezolvate. Nici

ționărll activității Întreprinderilor, 
fructificării :li mal depline a avln-

c-: • — • ■ -
.tlnță de cauză. In ’ spirit construc
tiv, cu prilejul dezbaterilor.

.XSVfruâlflSrea " . Paulul țl a. ’^^^ufînî’ 

muncii, ministerelor si celorlalte blemelor si propunerilor formulate
Instituții centrale si acorde tea mal In adunările generate ale oamenilor
mare însemnătate soluționării pro- muncii, pentru ca viitoarea rundă
blemelor ridicate in adunările ge- a acestor întruniri muncitorești »ă
aerate, aplicării nelnllrziate în prezinte un bilanț bogat In reall-
prnctlcă a propunerilor jnmenllor zări, ta marcheze parcurgerea unei
muncii. Obligația ministerelor este noi țl Importante etape In [mhună-
dc a grăbi rezolvarea acelor ^lre,a ®ctlvIUlțlI economice, In In-
probleme -arc iepăsesc poslbilltS- făptuirea holărlrilor de Insemnăta-
țîie întreprinderilor ?l centratelor, te Istorică trasate de Conferința
mal ales In domenii cum slnt Națională a partidului din varo o-
eooperarea, asigurarea cadrelor, cestul an.

• concret resursele proprii ce vor fi 
folosite In acest sens — la coutura- 

, ren unei tehnologi! da producere a 
wolframului, principalul suport al 
pulberilor (earburilor) dure. Pină In 
prezent, ÎJ.LN.R.-U1 nu nc-a dat insă 
nld un răspuns dor' In Întrebarea 
privind modalitățile de asigurare In 
țară a pulberilor metalice.

7 ' i? '5 t ‘ t ‘ ‘ '
— Ce clic asemenea pulberi 

mai aveli in vedere, pentru a le 
scoate cit mal grabnic de pe 
lista celor importate 7

— O tehnologie de producere a 
pulberii de’ cupru, definitivată re
cent, n . .ți fost transferată produ
cătorului . (Uzinele metalurgice dc 
metale neferoase din Bala Mare). 
Prin ea se renunță la un import 
costisitor. Dar, In vreme ce la 
uzina hălmăreană secțln de pro-

I

„BIHOREANA"
O MARCĂ TOT MAI CĂUTATĂ
La Marghlta, unul 

dintre cele mai tinere 
orașe alo țării, se află 
fabrica de incAllămln- 

, te ..Blboreann* al că
rei colectiv și-n cuce
rit de-a lungul anilor _ _____
un bun renume. Sar- milion lei. 
clnile do plan sini de
pășite lună de Jună, 
Iar calitatea încălță
mintei se îmbunătă
țește continuu.

— Există la noi, In 
. fabrică, un spirit de 

economie dezvoltat, no 
spunea Vaslle Pop, 
secretarul comitetului 
de partid. Fiecare 
bucățică do talpă sau 
piele este folosită cu 
chibzuință. îlecent. în „

Ștefan Horvath, Ște-

finele anului, vor fl 
produse, din deșeuri 
de materii prime șl 
materiale, încălțămin
te pentru copil șl ar
ticole de marochinărle 
In valoare de peste 1

— în ultimul t:m 
ne relatează tag. M 

Auner, la flecare 
de muncă s-a fă- 
un adevărat stu- 
pentru a descoperi

Secretarul comltetu- , . - 
lui de partid sublinia- niratoriee 
ză că ta fabrică dom
nește o atmosferă de 
entuziasm și că dorin
ța de a Îndeplini cu 
mult Înainte de ter
men sarcinile actua
lului cincinal sporeș
te continuu 
fruntașilor la 
de onoare, 
muncitorilor 
reta Mtclea,

numărul 
panoul 

Numele 
Marga- 

Marla
o însuflețită întrecere,
pentru o mal bună ... ...
valorificare u fiecărui *an Nemeș slnt, ta a- 
cm de talpă și piele.
în felul acesta, plnfi la

cest sens, cele mai re
cente exemple.

hal 
loc 
cut 
dlu . ___ .
rezervele existente In 
vederea, luării unor 
măsuri tehnlco-orga- 
-J__ l.j .care să
ducă la îndeplinirea 
Intr-un Interval cit 
mal scurt a planului 
cincinal. Analiza fă
cută ne-a arătat că 
vom putea îndeplini 
cincinalul In 4 ani și 
2 luni.

— Ce înseamnă 
cest succes 7

— O producție 
pllmqntară de circa 40 
milioane Iei sau, cu 
alte cuvinte, confec
ționarea In plus a unul 
număr de 1,2 milioane 
perechi Încălțăminte.

7
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Intr-una din secjiile întreprinderii

formulatc.de


f

MONDIALE DE CERCETARE A VIITORULUI pentru e®-

(Agorprea)

U i-7'

Cu acest prilej, Intr-o 
do caldă prietenie, s-nu

miercuri': t______ ....
membru al Biroului Politic al 
Udului Comunist Francez, care 
află In vacanța în țara noastră.

cultural-arilstlce, a 
culturale, în scopul

Cu acest prilej, intr-o ambianță 
de caldă prietenie tovărășească, a-a 
efectuat un schimb de păreri ta pro
blema de interes comun 
ta două partide.
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Tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a tatltait 

cu tovarășul Guy Basse, ■ — - - țî- paj..
M

Cea de-a m-a Conferință mon
dială do cercetare a viitorului, cu 
tema „Viitorul comun al oameni
lor1", găzduită de Capitala țării noas
tre, șl-a continuat miercuri' lucră
rile.

în cursul dimineții a avut loc pri
ma ședință a programului special 
organizat împreună cu Federația In- 
ternaționalâ de marketing. In cadrul 
ședinței, J. C. Drfigan, președintele 
acestei federații, a prezentat expu
nerea „Viitorul lumii in vlltorotoglo 
șl marketing3.

Partlclpanțli la reuniune au dez
bătut, ta plen., programul Comisiei 
Națiunilor Unite pentru viitor 
(UNITAR), fiind subliniată necesita
tea Intensificării colaborării șl coo
perării Intre lnitlluțifle șl persona
litățile din Întreaga lume, care se 
ocupă cu problemele do cercetare a 
viitorului.

După-amlază, lucrările Conferin
ței s-au desfășurat pe secții și grupe 
de lucru. Șl de această dală, ta a- 
tențla specialiștilor s-au aflat pro
bleme de mare Interes ale științei 
viitorului cum slnt : relațiile inter
naționale și cooperarea dintre state, 
probleme filozofice ale cercetării 
viitorului, cercetarea viitorului sl 
sistematizarea, știința sănătății șl șo- 
cletatca viitoare etc.

ta cursul serii a fost dezbătută în munca ce se duce ta direcția descen- 
șodtață plenară tema, „Responsabili- . tralizfirii. Mă refer ta primul rind Ia

descentralizarea geografică, la exce
lenta dezvoltare a orașelor din pro
vincie, pe tot cuprinsul țării. Am vi
zitat, de exemplu, orașul Piatra 
Neamț șl mi a-a părut ta adevăr o 
tadntare, un oraș al viitorului. Do
resc să mâ refer la a doua direcție; 
a descentralizării. Este vorba de rea-1 
perisabilitatea tuturor- colectivelor șl 
a muncitorilor ta munca da con
strucție a noii BOdctățl.

— După aprecierea do., ce educa 
nou actuala Gonferința-mondiaM de 
cercetare' a viitorului feți d« cela 
anterioare J

La prima Conferință mondială 
do cercetare a, viitorului da la Oslo ’ 
din IIM7 șl la cea dta Japonia din 
1970 a fort o participare mnl puțin 
reprezentallvă. Ca să fiu mal exact 
la aceste două congrese au venit prea 
puțini participant din Europa de est 
șl din țăriie in curs de dezvoltare, 
Africa etc. Este meritul organizatori-' 
lor români, ta special al comitetului 
român do organizare, care a depus 
eforturi pentru atragerea unul număr 
Însemnat de participant! din țările 
Boclaijste șl jn cura de dezvoltare. 
Este un mare succes participarea' re
prezentanților din 39 de țări din toate 

, „ . continentele șl realizarea In acest fel
economică, ml «e pare Interesantă a unuUechilIbru Intre diferitele zone 

geografice. Fără îndoială cate meritul 
organizatorilor români.

tatea oamenilor de șUlnță care aa 
ocupă do cercetarea viitorului'".

Lucrările conferinței continuă.

Arne Sfirensen (Danemarca) se
cretar general al Comitetului per
manent al Conferințelor mondiale de 
cercetare a viitorului, prezent Ia 
conferință, a făcut redactorului nos
tru Elena Manta următoarea decla
rație :

Vizitez țara dv. pentru a doua oarfL 
Anul trecut in luna iulie om venit ta 
România ta vederea pregătirii acestei 
importante’ manifestări, pentru sta
bilirea liniilor directoare ale progra
mului; Cu acest prilej am avut oca
zia să cfilfitoresc ta țară și să discut 
cu multe personalități. Sigur, este 
greu să exprim tot" ce m-a Înaintat. 
Gcea ce aș dori Insă să subliniez este 
faptul că am mare încredere ta sis
temul politic al acestei țări. In con
ducerea ei. Văztad tot ce s-a con
struit șl realizat, consider că este o 
conducere foarte competentă șl cu
rajoasă, care face din această țară un 
model, o excelentă sodetato modernă, 
în care grija cea mal mare este de a 
construi o societate bună, ta favoarea 
celor, ce muncesc. ■- . .

Pe lingă dezvoltarea tehnologică el

i
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în referate și ta cadrul discuțiilor, 
rezultate concludente au înregistrat 
exploatările care au aplicat metodele 
calculului In rețea și a drumului cri
tic, sugerindu-se astfel ideea extin
derii aplicațiilor acestor procedee., i 

Alte comunicări, prezentate de spe
cialiști din Polonia, Belgia șl Franța, 
au relevat rezultate Înregistrate prin 
aplicarea tehnicii moderno de calcul 
la efectuarea operațiunilor do gestiu
ne șl control, precum șl a sistemelor 
șl aparntajului de, telelnformaHl ta 
lucrările destinate Îmbunătățirii con
dițiilor de muncă șl de prevenire a 
accidentelor.

Referatele șl discuțiile, au. relevat 
ta unanimitate avantajele deosebite 
care se obțin;ta direcția creșterii efi- 

vltâlli muncii, reducerii costului lu
crărilor de explorare, deschidere, ex
ploatare și prelucrare a mineralelor 
utile, prin utilizarea mijloacelor mo
derne de calcul. Ținind seama de 
multiplele avantaje pe caro le sferă 
aplicațiile calculului informațional în 
planificarea și conducerea lucrărilor

Miercuri, lucrările celui de-al 
VLI-lea Congres Internațional minier 
nu fost consacrate problemelor pri
vind mijloacele de conducere a acti
vității Industriei riilnlere, preocupare 
actuală de primă Importanță in acest 
sector. în legătură cu această’ temă 
au fost prezentate mal multe referate 
oglindind experiența ȘÎ rezultatele 
obținute ta Japonia, Uniunea Sovie
tică, Canada, Anglia, 'Suedia, Bulga
ria prin umizarea mașinilor electro- 
hlite de calcul pentru stabilirea colo
nial eficiente procedee de explorare 
șl- exploatare a fiecărui zăcămmt, po
trivit caracteristicilor sale geologice 
șl chlmlco-mtaeralogice, pentru diri
jarea întregului proces de'producție. 
De asemenea, speclallțll din Austria, ----- ---
R. F. a Germaniei, Italia șl R. D. ciențel economico, sporirii productl- 
Gcrmană au susținut comunicări ta --■■■-•■ —- ■' ■■ - - - -
cadrul cărora au fost analizate posi
bilitățile folosirii mijloacelor moder
ne do calcul ta programarea lucră
rilor de deschidere, exploatare șl de 
transport, precum șl problema folo-

» sirii intensive a utilajelor ta fiecare 
mină. Potrivit' afirmațiilor enunțate

din minerit, congresîșlll au lubltalat 
necesitatea depunerii -unor eforturi 
eporite In vederea dezvoltării colabo
rării ți cooperării internaționale ta 
acest domeniu.

în cursul dupâ-Bmlezll. a avut loc 
o jnașă rotundă, ta cadrul căreia* nu
meroși ’profesori ”cairoactivează In 
tavftțâmlntul superior mlnlo- țd-au 
Împărtășit opiniile ta; legăturii cu 
pregătaea și perfecționarea cadrelor 
de ingineri mineri, potrivit cerințe
lor actuale alo progresului tehnic și 
științific.

O altă masă rotundă a fost orga
nizată pe tema : „Mina viitorului”. 
Ia caro au fost prezentate direcțiile 
de organizare : și Înzestrare tehnică a 
exploatărilor de materii prime mi
neral e.

Participanta la eongres au vizitat 
apoi Expoziția internațională de ma
șini șl utilaje miniere, deschisă în 
Capitală cu ocazia acestd prestlgloa-

’ te manifestări științifice. .
Lucrările congresului. eor.ttană.

(Agcrpres)
"’k .5 Ei _ ‘J*-?c*.r-»

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
La hotelul „Intemațlonar din sta

țiunea Mamaia a avut loc miercuri 
scară festivitatea deschiderii '■« celui 
do-®li;B-lca Congres tatgfmșUonal. de 
studii asupra frontierelor romane.

Prestigioasa manifestare științifică, 
organizată sub ausplalle Academiei 
do științe sociale șl politice, reuneș
te aproximativ IM de specialiști de 
renume ta domeniile Istoriei șl ar
heologiei, reprezentind peste 30 de 
țări care, timp de o săptămlnă, vor 
dezbate circa 70 de rapoarte și co
municări pe temele : limesul dună
rean, limesul dade șl alto frontiere 
aie Imperiului Roman,

Partidpanțll la lucrările Congresu
lui au fost salutați de Vaslle Vllcu, 
președintele Consiliului popular al 
județului Constanța, șl prof. dr. Ilans 
Schănberger, directorul Institutului 
da studii romano-germanico din 
Frankfurt pe Main, șl prof. D. M. 
Plppldt, in numele conducerii Acade
miei de știința «odaie și politico din 
țara noastră.

„Scopul congresului — a declarat 
Frof. Dionisie M. Plppidl, directorul 
nstltatului de arheologie al Repu

blicii Socialiste România, președin
tele Comitetului de organizare a ce
lui de-al 0-lea’Congres internațional 
da studii asupra frontierelor romane 
— ește de a oferi specialiștilor dta 
lumea Întreagă, reuniți cu acest pri
lej po litoralul românesc, posibilita
tea deasa informa redproc asupra 
descoperirilor făcute ta perioada care 
a trecut de La ultimul congres șl de 
a trasa liniile cercetării viitoare ta 
vederea unei coordonări pe plan in
ternațional a eforturilor fiecărui cer
cetător ' din acest domeniu. Ocupta- 
clu-ne Îndeosebi de frontierele dună
rene alo Imperiului Roman, mai pu
țin sau chiar deloc cunoscute, avem 
posibilitatea de a face direct cunoș
ti nțâ cu meleagurile care au fost, .ta 
primele veacuri ale erei noastre, jm- 
la unor repetate șl Înverșunata a-

tacuri, de a vizita foste locuri de 
concentrare a trupelor romane. Te
matica .abordată creează astfel, at-/ 
moșfera pentru o mni, bună înțelegere, 
a condițiilor In care ‘s-â format aM, 
In gurUo Dunării, o. puternică roma
nitate și a rolului acesteia ta forma
rea limbii șl a poporului român".

Miercuri au început la Iași lucrările 
unul colocviu .Internațional pe tema 
calculul plastic al structurilor me
talice și do beton armat La lucră
rile acestei manifestări, caro au 
drept scop uniformizarea metodelor 
de calcul pe plan internațional și 
urgentarea introducerii ta proiectare 
a acestor metode, ta vederea redu
cerii consumului de metal, participă 
peste 200 de oameni de știință dta 
Anglia, Belgia. Cehoslovacia, R. D. 
Germană, 11 F. a Germaniei. Fran
ța, Italia, Japonia, Polonia, S.U.A., 
Ungaria, U.R.S.S., precum și cadre 
didactice . universitare, proiectanțl, 
constructori, reprezentanți ăi minis
terelor de resort și ni unor Între
prinderi do specialitate dta tara 
noaslrfi.

în ședința festivă a rostit un cu- 
vlnt de deschidere prof. unlv. Dl- , 
mltrie Atannslu, președintele Comite
tului de organizare a colocviului, 
după care participanta au fost salu
tați' de- acad, Crlslofor Slmlonescu. 
președintele filialei ieșene a Acade
miei Republicii Socialiste România, 
tag. Dlmltrle Arhlre, secretar gene
ral ol Ministerului Construcțiilor In
dustriale, do prof. Charles Masson- 
net (Belgia), A. Ryzynskl (Polonia), 
E. G. Nawy (S.U.A), L. L. Panșta 
(U.R.S.S.). L Zurnpe (R.D.G.).

Lucrările colocviului se vor desfă- ‘ 
șura pe parcursul a trei zile, ta ca
drul a patru secții de specialitate vot 
fi prezentele 50 de comunicări.

In Editura politica 
i a aparul revista :

PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI

NR. 4'1972

vremea
Ieri ta țară : Cerul a fost mai mult 

noroi In Început ta Oltenia, unde lo
cal a și plouat. Treptat ■ Iftnorarita . 
B-au extins șl ta Muritenta, iar in 
curau! după-amieril , ți in Dobrogea. 
ta celelalte regiuni cerul a fort, va
riabil. Temperatura acrului la ora 
14 oscila Intre 17 grade ia PIcJcșul șl 
I’oiovrac' șl 27 grade la Viziru. ta 
primele oro ale dimineții ta zona de 
munte și ta Podișul, Transilvaniei 
s-a produs ceață, în BucureștiVre
mea a fost frumoasă cu cerul venin. 
Vlnlul ■ a suflat ta ■ general slab. 
Temperatura maximi a fost da 27 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
8 , 9 și 10 septembrie a,e. In țara :■ 
Vremea Se ■ mcnțtao ta general fru
moasă lă Incepuiul tateryalulul; a- 
pol va deveni ușor instabilă mai alea 
la vastul și nordul’ țârii, unde. tario- 
rările vor fi mai " pronunțata șl vbr‘ 
cădea ploi locale. In rest ploile vor 
fi Izolate. Viatul va sufla potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre G fi 18 grade, izolat mai 
coborite ta J depresiunile din estul 
Transilvaniei, iar maximele vor os
cila Intre 18 șl 23 grade. Pe alocuri 
se va semnata ceață. ’

In București i-Vreme frumoarfi eu 
cer schimbător.’ Viatul va sufla slab. 
Temperatura ta creștere ușoară.

J . . ( • r ’ ' 17. ' t ' i “ -‘r ’ ’ ■

Miercuri după-amlazfi, tovarășii 
Mihnl1 Gcre, membru supleant ai
Comitetului Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., Aldea Mliltaru, mem
bru al CC. al P.C.R., șl Enache Ma
rin, membru rupleant a] C.C. al 
P.QIL, s-au intllnit cu delegația 
Partidului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (A.K.E.L.). forma
ta dta tovarășii Mihails- Poumpou- 
ria, membru al Biroului Politic , ai 
AK.E.L., Christofcros Comtahfl- 
nou, membru al C.C. al AK.E.L., și . 
Lolzos Exadaktilos, ■membru al Co
mitetului districtual Nicosia al 
A.K.E.L.

atmosferâ 
tacul■ in

formări asupra activității și preo
cupărilor ■ actuale ale celor doufi 
partide, subllnllndu-kc dorința co
mună de a dezvolta pe mal departe 
relațiile de colaborare și solidarita
te dintre P.C.R. șl A.K.E.L, ■

f *
Delegația Partidului Progresist sl 

Oamenilor Muncii din ' Cipru’ 
(A.K.E.L.) a sosit la București In 
cursul dimineții, pentru a face o vi
zită in țara noastră, la Invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
mun tai Român.

Miercuri, 8 septembrie s.c., tova
rășul Dumitru Popetcu, președintele 
Consiliului puitorii ți Educației So
cialiste, a avut convorbiri cu dl. 
Conster.lin Panayotakls, ministrul 
culturii șl științelor din Grecia, care 
efectuează o vizită tn țara noastră.

La țntllnlre ■ au participat Ion 
Dodu Bălan, și Ion Brad, vicepre
ședinți al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

. A luat, de asemenea, parte Arls- 
toîclta Phrydas, ambasador extraor
dinar șl plenipotențiar al Greciei la 
București.

în cadrul Intîlnlrii au foit dlrcu-

tats proHeme ala relațiilor cultu
ralo româno- grecești, rclcvlndu-sa 
posibilitatea lărgirii schimburilor șl 
manifest firii or 
unor acțiuni
unei mai bune cunoașteri reciproce 
a celor două popoare, a sporirii 
aportului lor șl. pe această cale ta 
Întărirea păcii șl colaborării, a bund 
vecinătăți In Balcani, la cauza păcii 
ți securității pe continentul euro
pean țl In Întreaga lume.

Convorbirile a-nu desfășurat In
tr-o atmosfera de Înțelegere si cor
diali tata.

ț
!

MEDALIAȚI
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HALTERE. Categoria super- l 
grea : 1. — Vasili Alekseev J
(U.R.S.S.) 640 kg ;, 2. - Rudolf k 
Mang (R.F.G.T 610 kg : 3. - i
G. Bong (B.D.G.) 572,300 kg. ț

Rezultate tehnice!
■ BOX. In gala de 'aseară a 

urcat ta ring, ta sferturile l 
da finală ale categoriei grea, și ’ 

pugilislul nostru, Ion Alexe. El i 
l-a Intllnit p« J. Fangb&onel / 
(R.D.G.). A toii un meci foarte 1 
disputai. Victoria ta pun«e a :re- 1 
venit iui Ion Alexe care astfel J 
s-a cailfirat in semifinalele tur- l 
neulul, aaigurindu-șl deci meda- , 
!ta de bronz. Alexe va boxa ț 

semifinale cu
7 lila,. ,
1 ta semifinale cu suedezul l 
til. Thompson caro aseară a dș- ’

Ugat prin abandon In rundul III ț 
la canadianul C. Morgan. i

HANDBAL. Cel de-al doi- l 
““ loa meci dta grupa I semi- .'
ftaalâ a avut loc aseară : \
U.R.S.S. — R. D. Germană 11—8. î 

) m LUPTE GRECO-ROMANE. i
i Au continuat tatrecerîlo' /
l pentru primul tur. Ion Gabor ț 
’ b obținut o fnimoaaă victorie t 
i prin tuș ta fața elvețianului ’

Marttaeîtl. N. Negul a făcut I 
I meci nul cu V. Rerantov ;
L (U.R.S.3.). Campionul mondial \ 
I A. Rascln (U.R.S.S.) a dispus 
) prin lua de V. DollpschL Sue- 
i dezul Karlsson a rișiigat ia 
1 puncte tatllnlrea eu Marcel
L . Vlad, Ion Păun șl N. Marti- ; , I 
f nezeu au avut 81 UbcrST"» fâiș i

n i

l ra FOTBAL. I®1 dijpfl-smtază : 
1 Ungaria — R.F.G. 4—1 (2—1).

I fWI BASCHET. în turneul psn- 
ț M îru locurile 13—19, ■ echipa 
l Japoniei a Întrecut cu 70—97 
’ (34—3®) «elecțlonaia Senegalutal

j H SCRIMA. în turneul fina! 
1 ■" la anadlfl- nînfl la rwn

!
Iu spadă, p’nfi la ora cind 

închidem prim'; ediție, rpo.'.i- 
vul nostru Anton Pongraț acu
mulare două victorii.

VOLE!. In primul med ei
1 “■ probantului de seară, după 

mai bine do trei ore, voleibaliști, 
cubanezi eu întrecut cu 3—2

victorie în
întrerupte timp de 24 de ore, dm 

cauza tragicelor evenimente cunoscu
te, lntrecerUa olimpice s-au reluat 
Ieri după-amlază cu medul de hand
bal România — Ungaria, seara desffi- 
șurlndu-se turneele de box, lupte 
greco-romane, haltere, scrlmfi, volei, 
baschet șl , fotbal. Nu Insist 
medului de handbal, 
donat, probabil, 
spectatori aflațl

box, lupi
role

CORESPONDENTA 
TELEFONICA 

DE LA TRIMISUL NOSTRU

-'■i

venție, un aparat electronic (H- 
reșta f) șl optic, înzestrat cu o 
prismă ca reflectă rapid o rază In
vizibilă trimisă dlntr-un Instrument 
așezat tocmai deasupra tribunei. La 
pimclui do recepție se calculează 
Instantaneu lungimea aruncărilor, 
Iar cifrele respective apar, după nu
mai. dteva secunde, po panourile 
electronico de marcaj. Desigur, 
chestiunea nu e chiar allt de simplă 
cum o descriu, do altfel aplicația 
n-are o destinație special sportivă, 
d servește curent In topografie.

Pentru astăzi, sportivii noștri ao 
ta vedere primele asalturi la scrimă 
(echipa feminină de floretă), re
calificările la calac-canoo (Patzal- 
chin și Dragulschl), «Hlamul, boxul. 
Bpcr — speranțele stat șl ale dv. — 
ea veștile de aid să fie dt mal buna.

Valerin MIRONESCU
P.S. — La o oră llrzie comunle un 

rezultat care vă va face plăcere i 
boxerul Ion Alexa are, de acum ori- 
gurată, medalia de bronx.

asupra 
foni, pe rare 1-ațl vi
la televizor. Miile de 
ta tribunele moder

nei gfill de handbal au apreciat nive
lul tehnic ridicat, ca șl spectaculozi
tatea handbalului practicat de echipa 
română. Victoria ei de aseară — o 
arata șl scorul final, și cel de la 
pauză — a fost dt se poate de clară: 
20—14 (11—6). Golgeterul formației 
nu putea fi altul dedt Gruia, eu 8 
goluri. Cita trei goluri au marcat 
Coamă, Kicsid șl Gunesch. Licu a În
scris două goluri, iar Stocfcl — unul.

Pînă acum, echipa noastră de hand
bal, fără să fi atins forma maximă, 
a jucat totuși suficient de precis pen
tru a-și depăși relativ ușor șdver- 
oariL O remarcă «pedală se cuvine 
l-o fw in privința omului care, ln- 
tr-o formație de handbal, reprezintă, 
cum sc zice, „jumătate de echipă”. 
Este vorba de portar, iar portarul 
nostru Cornel Penu șl-a pus autori
tar semnătura pe aproape toata mo
mentele dificila ale partidelor. Cit 

_dB-.pre 'Gruia, știți, desigur, cum fi , 
• ^‘pflmcțfo publicul taci de la intrarea ’’ 
' ” pe teren ;‘J el rate, probabil, cel mal 

popular handbalist al turneului, 
popularitate ce și-o datorează frumu
seții șl clasei Jocului său. Adaug că 
„recnițU” echipei naționale, În spe
cial Coama ți Stodd, au intrat In 
rind cu veteranii campioni mondiali 
și UI dau contribuția pe măsura aș
teptărilor.

victoria da Ieri,este, de fapt, a doua 
în grupa semifinală, eea din medul 
cu" R.F.G. 0.3—11) contlnd, cum se 
șlle, și ta faza aciuata a competiție!. 
Mai rfimtae deci — deloc ușor — me
dul cu echipa Iugoslaviei...

în atletism, speranțele noastre se 
Îndreaptă tot spre dteva demente U- 
r.ere, neconsacrate încă ta cadrai 
competițiilor da Importanță olimpică 
sau europeană. Sub rezerva confir
mării da «tatre Valeria Bufanu a tim
pilor excelenți realizați ta ultimele 
luni, rezervă care am dori să dis
pară pentru totdeauna, nădejdea 
noastră ta doîdndirea unei medalii la 
atletism s« leagă .tot de proba femi
nină de aruncare a discului. In zia
rele de alei, Argentina Merdo e re
comandată ca favorita ta fața sovie
ticei Metalk, deținătoarea recordului 
mondial, a vest-germancl Wester- 
mann. Deși pronosticurile specîallștj- 
lbr ta taaterle stat deseori infirmate, 
totuși. cimoBctad calitățile, forma fi
zică . și temperamentul lui MenlB. e 
greu ds presupus că ea nu va dștiga 
una dintre cele trei medalii. Nici 
n-ar fi o surpriză. In schimb, un re
zultat mare din partea lui Carmen 
lonescu ar apărea prea surprinzător 
pentru specialiștii prezențl la Mfln- 
chen. Carmen lonescu nu este așeza
ta printre principalele candidate, 
deși, dintre cele 20 de concurenta, 
numai Metalk, Meni® șl Wesrtermiinn

au aruncări mal lungi dedt ea în pe
rioada preolimpicfi. Această negli
jare a ful Carmen lonescu din par
tea specialiștilor șl, probabil, de că
tre celelalte concurente o, ta fond, 
un prim avantaj pentru tlnfira noa«- 
tră discobolă. De altfel, mal Uniră 
dedt toate celelalte, Apoi, cina II 
cunoaște uimitoarele progrese din 
ultimul an sau dne II știe forța 
fizică șl ambiția, !șl dă seama că 
lonescu poate avea un cuvtat greu 
do spun, acolo, In cercul da aruncare. 
Atunci clnd triunghiul galben va 
marca tocul unde a coborlt discul, 
să ținem pumnii strinși pentru 
Carmen—

De fapt, ca asta acel aparat triun
ghiular do culoare galbenă rare ara 
un rol atlt dg puternic la stabilirea 
clasamentelor aruncătorilor 7 E • In

S. C. Bacău — „Vllazuia” 
Tirana 3—0

V
1

A ț 
i

J echipa Braziliei.

< *1 Dupâ cum transmit agențiile 
r lnîcrMțJonale' de preta, Coml- 
) s!a executivă a Comltelutal 

olimpic taternațlonai (C.I.O.) ’ 
' a docta miercuri după-amlază 
i descalificarea .înotătorului a- 

merican Rick Demon", tavingă-
1 tor In proba’ de 400 m liber, a 
i eicllatufui olandez Van den 

Hoek șl a echipei cicliste a 
Olandei, claiată pe locul trei I 
In proba de Iffi) tan contxa-cro- 
nomotru, care s-au făcut vino- 1 
vațl de utilizarea de i. 2 1 
farmacKitice Interzise. în urma 
analizelor efectuate,

V
1

produse i ■ 
(n urma >
comlala 1 
inalizele '

J I B1UUL64ZW etWtUHie, WI.'KH!''. 
ț . antidoping a anunțat că analizele ■ 
i. acestor sportivi slnt pozitiva, ț 
) ■ Urmează ca el aâ teapoeze me- ■ 
l daliile obținute, ta. condiții..na- 

corespunzătoare regulamente- 
ț loi- sportive i

Icsl6-I pa Licu râmos singur cu._ portarul. Golul a fost inevitabil (fazâ <Șh 
meciul de ieri, România -- UngariajTelefoto : Aserpres

Sportivi români în întrecere
în aceste idltaie 8 

rile ale „Olimpiadei 
mCtachcnrae", repre
zentanții sportului nos
tru vor fi prezențl 
ta următoarele intre- ta 
ceri : Argentina Me
nis, Lla Manollu și 
Carmen lonescu — 
Bimbătă Ia aruncarea 
discului ; Valeria Bu
tan u și Valentina Clol- 
tan, astăzi la 1C0 m 
garduri șl, respectiv, 
la aruncarea greută
ții ; Ioan Șcrban,

înălțime; Radu Ga- 
vrilaș, astăzi și mlina 
la decatlon ; Petre Lu
pan, mtins la 1 MO m ; 
ddtatul Teodor Vaslle 

cursa de fond,, 
autăzL Luptătorii da 
greco-romane, 
dșllL șl cnnolșlli au rămas in competiție

trn clasamentul gene
ral. La scrimă, echipa 
feminină de Caretă 
ia parte astăzi la se
riile eliminatorii, iar 
cea do spadă intră ta 
concurs mltae dlmi- 

cala- neață» La box au mai 
____ J rămas ta competiție 

Început probele greii- Gabriel Pometcu (că
minarii. Reprezentat!- leg. pană) șl Ion A- 
vb de handbal mal are laxe (catcg. grea)."Vo- 
ds susținut ta grupa letbalișlii au disputat 
semifinală meciul cu aseară partida decisivă 
Iugoslavia, urm!ud ca pentru a intra In seml- 

J , apoi-să parllcips la finale, cu echipa R. D.
sirabătă la săritura ta partidele decisive pen- Germans.

(Agerpren)

,fg
$ Ir»-

țlonări H als activității 
'’Buftea, 
cer din

echiya- • ■
unui

'î-J^ ' K-Jir '\ rFSl’i

....

(Urmare din pag. I)

— Pledoaria pentru filmul 
de actualitate este impli
cit o pledoarie pentru fil
mul cu buget redus. Am 
în vedere, desigur, filme 
care si fie realizate ta am
bianța orașului, a satului 
nostru de aii, filme inspi
rate in mod real din ac
tualitate, care să respecte 
adevărul vieții aiiț ta da
tele conflictelor, cit și în 
concepția cadrului general, 
a decorărilor etc. Deci, nu 
numai din punct do vedere 
politico-ideologic, dar și e- 
conomlc ar fi necesar ea 
filmele consacrate vieții 
contemporane sl albi pon
derea principală In produc
ția fiecărui an. Am In ve
dere filme fărfi costisitoare 
reconstituiri de epocă, fără 
decoruri fastuoase, filme 
concepute Ieftin, chiar dta 
stadiul de proiect (șl nu 
ieftinite pe parcurs, prin 
„ajustări" la scenarii), al 
căror accent să cadă pe au
tenticitate, pc Ideile, pe 
mesajul lor, pe adevă
rul șl actualitatea per
sonajelor. Filmele contem
porane bune, Împreună cu 
producțiile reușite caro — 
consacrate unor momente 
cruciale șl unor personali
tăți ale Istoriei noastre — 
alcătuiesc pivotai afir
mării școlii cinematogra
fice românești.

— Filmele Intrate re
cent In producția rătpund 
aceitel duble exigențe 
tematică si economică 7

hllcul de la • începui pini . 
la sflrșit. Lungimea ftor- 
mală’a unui film’ este de 
3 400 m (o oră. și jumătate 

.de proiecție); . Media pe 
’ anul 1972 a fost dc 2 623 m. ;
Iar cele 10 filme dta pro
ducția anului 1973 au o 
lungime medie de 2 645 ml. —...— ----- , lâ ’’

— într-o măsură, după 
părerea mea. tacă Insufi
cientă. dacă examinăm, de 
pildă, cele zece filme dta 
producția anului 1973 In
trate pînă acum ta produc
ție. Povestea do actualita
te, simplă și încărcată de 
semnificații, povestea dl- 
rectfi, desprinsă dta viata Adică, o depășire care, 
do fiecare zi. continuă să 
se lasă așteptată — si fae

aceste sece Blme, 
leazâ .eu Lungimea

Htudiourllor de Ia 
între altele, ra’.. .
.partea noastră" ritmuri real 
înalțe- la construcția deco
rurilor, ca șl .un fepor se- 
rloa-, al Indlcela! de califi
care ‘ a personalului;din *â- 

’humlle' sectoare , -ne pre
ocupă, de asemenea, recon
siderarea unor’prețuri încă 
exagerat de mari, îtnbu-

ehlpelor ar putea apropia. 
Intr-un front mai larg, 
producția noastră da ritr 
murite mondiale : dacă pe 
plan mondial perioada da 
fi Iritare este da S—8 săptâ- 
minl, cln noi a coastă. peri
oadă e, adeseori, de 10—13 
Băptămlni sau mal mult. 
Trecerea la o produc
ție da S3—SD . de filme 
pa an Impune rezolvarea

FILMUL — apta și industrie
film .hrtreg ! Ușurința ■: rti 
care s-a trecut uneori'peste „ 
consecințele acestor dero
gări este evidențiată de ur-

• aceasta constatare nu nu
mai dta perspectiva exi
gentelor economico ale 
producției, la care m-am _ T. „
referit, d șl ca spectator mătorul faptta cazul unor
pasionat al filmelor romă- "" **' “ ‘
r.eș'.i. în acelnșl timp, as —--------- ----- .-----
vrea să relev și alte aspeo realizatorul a operat scur
te vrednice, cred, de toată țări de multe ori «ubstan- 
atenția. De pildă, lungi
mea filmelor. Nu rate un 
secret faptul că filmele 
noastre plătesc adesea tri
but existențe! unor lun
gimi, unor secvențe pa
razitare (ca oă nu mol 
vorbesc despre producțiile 
construite dilatai șl alun
gind la dimensiuni prin 
nimic justificate). Este a- 
proapo o regulă, și din a- 
ceastă cauză chiar realizări 
dintre cele. mal reușite nu 
izbutesc să captiveze pu

filme selecționate , pentru 
festivaluri ■ Internaționale,

țlale, renunțtad la. an balast 
care costă mult, dar; de rare r 
n-a considerat necesar «fi ■ 1 
se elibereze tnr.fi de la de
cupaj 1 La o producție de 

23 sau mal multe filme po 
an. metrajul parazitar șe 
adunfi, ajungtad la cifre 
Impresionante—

-- Ce alte probleme cr 
trebui rezolvate In primă 
argenlă, pentru a crea 
condiții cit mai bune rea- . 
Urării a 2S de filme pe an ?

Stat' necesare perfec-

. nfitfițlrea ralltațll unor ser
vicii, organizarea mal Ju-’ 
dlcloaaă a silelor de fil
mare, evitarea birocratis
mului care te face adese
ori simțit tn relațiile eu 
partenerii noștri. în același 
timp, acționăm pentru in
stituirea arini, sistem de co
interesare a membrilor e- 
chlpelor de filmare In ren- 
jiia artistică și economică 
a- filmelor. Altminteri, si
tuația este paradoxalfi : 
regizorul, care lucrează 
pc , contract, sute Inte
resat efl termine e.it rnal 
repede filmul, In timp 
ce. slțl membri al echi
pei sale slnt interesați. ' 
prin actualul gtetem de sa
larizare, ca filmările să du- . 

cit maț mult. ■ Sti
mularea nrodnctlvit&tli e-
reag

umil șir■■ întreg da. alte
probleme aflate după 
cite, știm pe agenda . Di
recției cinematografie! din 
cadrul Consiliului Cul
turii și Educației Socialis
te, a Caselor de filme, a 
Centralei Industriale „Ro
mânia film". De exemplu, 
problema actorutai de 
film : considerind că un 
fil,m obișnuit are nevoie In 
medie de \B Interpret! da 
roiuri principale — ’ remi
tă eă producția celor 23 da 
filme ale unul an antre
nează poate 
capete de 
cifră care 
ditațle. eu 
cu cit problema actoru- ’■tat -------

rtlcă Intre film și teatru) n

IOT de actori 
tfiș. Este o 

Invită la • ir.e- 
atlt mat, mult

(obligat adeseori la 
adevărată echlllbrls-

reprezentat d Ia o produc
ție de 19 filme pa an sur
sa unor serioase neajun- 
(uri,-tatlrzlcri ele.

Interlocutorul s-a referit, 
ta continuare, la însemnă
tatea cooperării intre ca
sele de filme, intre echi
pele de filmare, subliniind 
că emulația nu poate fi în
țeleasă ta afara răspunderii 
comune ponlru îndeplini
rea obiectivelor de ansam
blu ale filmului românesc. 
F.L â‘ Insistat, totodată, asu
pra unor cerințe specifice 
noii organizări, asupra ne
cesității stimulării inițiati
vei,' a responsabilității e- 
fectlve a caselor de fil
me, a creatorilor ta spi
ritul democratic rare b 
stat ta baza dcscentrall- 
Firll activității cinemato
grafice. Un ilt aspect re
levat ta radrul interviului t 
oportunitatea tiraaer!I spre 

. cinematografie a Jhor for
țe* din principalele centre 
culturale, industriale ale 
țării — pa Unia clne- 
ciuburllor, de pildă, a aeo- 
clațlilor studențești, adoră
rilor de creație locale etc,

Ffiră a-și fi propus să e- 
pulzeze tema pusă ta dis
cuție. interviul de față re
prezintă. credem, o Invita
ție la o dezbatere multila
terală a problemelor fii-. 
mulul românesc, din pers
pectiva sarcinilor actuale, 
considerabil sporite, ala 
creației ți producție! noas
tre cinematografice.

Alte știri sportive
echipa Dinamo București va tatîlni 
in primul tur formația finlandeză 
Ilonka Taplola, Iar In competiția sl-

BACÂU (corespondentul „.Sciritcii0 _. mllarfl. feminină. Rapid București va 
... _ .... .. .............................. - - jUca cu echipa Maccabl'Tcl Avly. InGh. Baltă) Echipa da fotbal S. C. 

Bacău a susținut. Ieri pe stadionul 
central o'partidă amicală cu echipa 
„Vllaznla“-Tirana, deținătoarea cu
pei și campioana R.P. Albania, care 
Întreprinde un turneu ta țara noas
tră. înlllnirea a prezentat un deose
bit Interes, știut fiind șl’ faptul că 
majoritatea jucătorilor formației al
baneze ilnt compononțl ai echipei 
reprezentative cu care no. vom con
frunta chiar In cceasta toamnă ta 
cadrul preliminariilor campionatului 
mondial. Șl, ce-i drept, oaxpețll au 
ținut ifi-șî onoreze cartea de vizită 
printr-un Joc frumos, modem, toarta 
periculos ta fazele de atac. După ca 
la pauză scorul era tacă ,,alb" (0—0), 
victoria" a revenit fotbaliștilor băcă
uani cu mofuI de 3—0. Autorii eo- 
lurilor : Dembrwșchl, Hrițcu și Bă- 
luțăi.

Următorul meci -al oaspeților t ; 19 
reptembrie, la Ploiești, cu Petrolul.

BASCHET. Echipele noastre 
în cupele europene

• La Mflnchen a avut loc tragerea 
la șorț! a competițiilor europene ’ de 
baschet — ediția 1072—1073. In „Cupa __
campionilor europeni", ta măscuita, căuș.Farul

____ ’ești va 
echipa Moccabl "Tel Aviv. In 

cadrul „Cupei Cupelor”, formația 
masculină Steaua București are ca 
adversară ta primul tur pe Maccabi 
Ramatgan, iar echipa feminină 
I.E.F.S. București va tatîlni formația 
fipartakus Anvers. Datele meciurilor: 
9 și 16 noiembrie.

FOTBAL. SîmbătS țî dumlnlcfi 
meciurile divizionarelor A
• întrerupt pentru meciul amical 

do fotbal dintre reprezentativele Ro
mâniei și Austriei, campionatul dlvl- 
zlel A se reia la sflrșltul acestei săp- 
tâmlnl cu desfășurarea meciurilor 
calei de-a treia etape. Slmbătă, cu 
începere de la ora 10, pe stadionul 
,/13 August” dta Capitală se tatilnesc 
echipele Steaua șl JtaL ta țară, de 
la ora 16, au loc următoarele parti
de : Universitatea Cluj — Rapid ; 
Universitatea Craiova — F.C. Argeș. 
Duminică, stadionul Republicii din 
Capitală găzduiește, de la ora ■ 14, 
partida dintre Sportul Studențesc și 
Șiragul Roșa, Celelalte tatllntri care 
se desfășoară .ta țară încep la ora 
16, după următorul program : C.S.M. 
Reșița — C.F.IL Cluj • U.T. Arad — 
Dlnamo ; Petrolul — Sport Club B>- 

AS.A Tg. Mureș.
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CU AFACERILE
EXTERNE Șl COOPERAREA'AL REPUBLICII ZAIR

In țara noas- „Colaborarea șl cooperarea stabiliteContinulndu-șl vizita In țara noas- ..luidwuuvu ujviruaroa bmujilku
tră, Nguza Karl I Bond, membru al Intre România ș! Republica Zair in
Consiliului Executiv Național, Însăr
cinat cu afacerile externe și coope
rarea al ; Republicii Zair, a făcut 
miercuri o vizită in orașul Pitești. In 
timpul vizitei, oaspetele a fost Însoțit 
de membrii delegației zalrcze, de Pe
tru Burlacu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Alexandru Tujon, 
ambasadorul României In Republica 
Zair, Tudor Jianu, directorul proto
colului din M..A.E.

La sosirea in orașul PReșli, dele
gația n foii Intlmpinată de Gheorghe 
Năstase, președintele consiliului

Lulnd cuvlntul cu prilejul prezen
tării scrisorilor de ncreditnre, amba
sadorul S. A. D. Bukhari a transmla 
președintelui Consiliului de. Stat, 
Nlcolae Ccnuțescu, din partea pre
ședintelui RepubUcii Islamice Pa
kistan, Zulfikar AU Bhutto, un 

. cordial mesaj de salut, precum șl 
urări de prosperitate șl bunăstare 
pentru poporul român.

„Rofnănla șl Pakistanul — n'spii3 
vorbitorul — au multe lucruri co
mune, așn că distanțele geografice 
care despart cele două țări devin 
nebmemnatc., Noi, pakistanezii, 
slntem foarte fericiți să men
ținem întotdeauna relații foarte 
prietenești cu România — șl este un 
moflv de mare satisfacție eă olwcr- 
Xăm că aceste raporturi de caldă 
frtMenle intre cele două țări se dez
voltă continuu. Noi nu vom uita 
niciodată pozlțta justă șl onestă pe 
care a adoptat-o România In -timpul 
celor mai grave crize pe care le-a 
intlmpinnt Pakistanul in cursul e- 
xtetenței sale.,

Poporul. pakistanez arc 
mare stima șl considerație față de 
Republica Socialistă. România, care, 
sub Înțeleaptă dumneavoastră îcouț 
ducere, sl-a adus, prin abordarea 
constructivă a problemelor interna
ționale In timpul serioaselor crize 
prin care nm trecut noi, o.’ contribui 
țle utilă. Acenfita constituie o carac
teristică a politicii externe mature 
pe care o duce țara dumneavoastră". 

; în continuare, ambasadorul Repu
blicii Islamice Pakistan a spus:

„Poporul pakistanez este foarte 
■Impresionat de progresul rapid po 
care poporul român l-a realtal m 
toate- domeniile 3 sub conducerea 
dumneavoastră plină de Lașplrațle. 
în Pakistan, sub conducerea pre
ședintelui Zulfiltnr All Bhutto, gu
vernul a realizat o seric de reforme 
profunde ne Lărimul munci!- agri
culturii, sănătății șl eduenției. 'Prin 
introducerea acestor reforme« șe 
fac eforturi hotărî te șl. consistente 
pentru transformarea socială ș! ,e- 
conomlca a structurii Pakistanului. 
Cu participarea activă a oamenilor 
simpli," guvernul este ' angajat . în 
construirea unei . societăți progre
sista și dinamice pa un. pămlnl a 
cărui Islorlo scrisă a Încăput cu' mii 
de uni in urmă". ,

„în mersul nostru spre un destin 
„mai bun șl mal fericit — a spus ain- 
tinsridoriil pakistanez — 'ne mlndrim 
cu progresul înregistrat de prietenii 
de pretutindeni ai Pakistanului.- Noi 
slntem mult Încurajați ,șl avem un 
sentiment de mare fericiră fiind 
martorii marilor realizări . pe care 
România le-a făcut în domeniul ■ so-, 
cial șl al dezvoltării .economice,,sub. 
conducerea dumneavoastră No! <'!••-. 
item ca exlstȘ^Up^giffli^/hlRSîW''- 
sj^eritru^ ~ex 11raMpțgțn 
ibale domentllâ''ln!ra.«-llo'nl6rilii-12eșh 
Pakistan. Allt Rorhttnlp cțt lșr Pa- - 
itlstah&l au acționat ,In mod con- - 
secvent pentru promovare!!, dm con? Ț 
iacte slrinse, pentru continua Întărire ', 
n legăturilor de prietenie șl a a- ? 
vantajului reciproc". , ■ _ >

„Țara mea — n continuat vorbi- 
'.torul — a făcut eforturi susținuta 
pentru a contribui In modul cel mai 
realist la progresul păcii In 

■'lume. Noi credem că apărarea 
;șl - consolidarea păcii poate fi, 
asigurată pe baze solide numai 
dacii tonte statele. Indiferent de 
sistemul lor social șl politic, Ișl vor 
întemeia relațiile intre ele po anu- . 
mite principii fundamentale. Cele 

-mal importante Intre acestea slnt 
principiile Independenței șl suve- 
rnnitfițU naționale, egalității In "drep
turi, neamestecului In treburile 

'interne ale altor țări, dreptului po
poarelor fa nutodetermlnore șl nl a- 
dfrărll In Carta șl rezoluțiile Na- 

.iijmilor Unite. Domnule președinte, 
„baza, pentru o puternică prietenie șl 
o adevărată Înțelegere Intre România 
și Pakistan n fost pusă cu fermitate 

^pe aceste principii — șl folosesc acest 
prilej pentru n mă pune la dispoziția 

ț dumneavoastră pentru dezvoltarea 
t prieteniei Intre România șl Pakls- 
J lan".
J Lutnd cuvlntul, președintele Gon
ii silfului de Stat, tovarășul Nlcolae 
3 Ceâușescu, a mulțumit călduros pen-

care le-a

cea mal

tru urările ce i-au fost adresate de 
președintele Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto, căruia l-a transmis, fa ■ 
rindul său, un cordial mesaj de salut 
șl urări de sănătate șl fericire. De 
asemenea, președintele Consulului de 
Stat a mulțumit noului ambasador 
pentru aprecierile făcuta ta adresa 
țării noastre, a politicii interne șl 
externe promovate de statul nostru.

In continuare tovarășul Nlcolne
. Ccaușescu a spus :

'„împărtășesc părerea dumneavoas
tră ci, deși între România și Pa- 

, Tristan există O' mare distanță geo- 
griiticfi, popoarele noastre au idea
luri și aspirații comune do progres 
și pace, i>e baza cărora In ultimii 

ioni s-au matomldl. legături strimte 
de prietenie. Sini bucuros să con- ■ 
stat pă aceolo legături s-au dezvoltat, 
ți se dezvoltă continuu In interesul 
celor două țări șl popoare, ol cauzei 
păcii șl cooperării internaționale".

„Relațiile româno-paklstaneze — a 
spus tovarășul Nicolne Ccaușescu — 
Bir.l fondate po stimă reciprocă, pe 
.respectarea principiilor independen
ței șl suveranității naționale,' egali
tății în drepturi, neamestecului In 
treburile interno șl avantajului re
ciproc. Noi considerăm, domnule 
ambasador, că procedLnd In acest 
mod- răspundem ntlt dorinței po
poarelor noastre de a colabora șl 
conlucra fructuos Împreună, cit și 
dezideratului general de Imbunălă- 
.țlre a atmosferei internaționale, de 
Întărire. . a încrederii și cooperării 
între noțiuni. România promovează 
asemenea relații cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduirea 
lor socială, parllciplnd tot moi ac
tiv la circuitul mondial de valori 
materiale șl spirituale. In acest 
context, apreciem că există Încă 
mari posibilități do lărgire șl diver
sificare n raporturilor româno-iMikls- 
țaneze In 'toate domeniile de actlvl- 
■iati! — șl nutresc convingerea că, 
prin eforturi comune," voiri descoperi 
și pună In valoare noi posibilități do 
a amplifica In continuare aceste re
lații"?

în continuare, președintele Consl- 
liulul 'do,' Stat n : spus : .^înteți 
acreditat lntr-o țară al cărei popor 
este angajat cu toata forțele sale 
'creatoare Intr-un amplu program de 
construire â unei societăți noi — so
cietatea socialistă multilateral dez
voltata — care să asigure Întregu
lui popor o vtață fot mai îmbelșuga
tă" și fericită, 'un nivel ridicat de 
civilizație. Acționtnd ferm pentru 
realizarea obiectivelor șl 'sarcinilor 
pa' care șl le-a asumat In cadrul 
acestei, complexe, opere, poporul ro- 

>' -^hiân ci.lo pr^urid'.Interesat in -nsl- 
‘ ■.'■^urar^a. ujȘui, climat de, pace șl cola-

;

"câlfee

domeniile agricol, forestier, șl minier 
— a spus el — ne vor ajuta In concre
tizarea aspirațiilor comune — bună
starea și fericirea oamenilor. Acest 
lucru, a arătat ministrul zalrez, a pu
tut avea loc ca urmare a ■Inițiativelor 
fericite ale președintelui Nlcolae 
Ceaușescu și a dorinței celor două 
țări șl popoare de a coopera in mod 
sincer. .

România șl Zairul slnt țări prietene 
prin voința popoarelor lor. Am vrea 
ca bogățiile țării' noastre să fie ex
ploatate numai cu ajutorul țărilor 
prietene, frățești, printre rare șl 
România".

In continuare, oaspeții , au vizitat 
alta trei întreprinderi din'Pitești — 
Fabrica de bere șl întreprinderea tex
tilă, Grupul Industrial do petro
chimie. ■

La priitz, președintele Consiliului 
popular județean Argeș, Gheorghe

popular Județefui, Dumitru Petrescu, 
prim-vlcepreședinlo ni Consiliului 
popular Județean Argeș.

A fost vizitat Combinatul de ex
ploatare șl industrializare a lemnu
lui. Ion TUmbu, adjunct al ministru
lui economiei forestiere șl materia
lelor de construcții, a făcut p prezen
tare a combinatului, unul din cele mal 
mari obiective industriale de acest fel

.din țara noastră. " Năstase, o oferit un dejun.
Oaspetele zalrez a dat o înaltă a- 

preclcre celor văzute, In- combinat

1 B O

(Agerpres)

La 0 septembrie, a avut Joc la Mi
nisterul Afacerilor Externe semna
rea Programului de schimburi In do
meniul lnvățămintulul științe! șl 
culturii Intre guvernul Republicii 
Socialiste Romănla și Consiliul Exe
cutiv Național al Republicii Zair po 
anul 1972—1074.

Documentul n, fost semnat din par- 
Jtoa română de Comellu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, iar din 
partea zalreză de Nguza Karl i Bond, 
membru al Consiliului Executiv Na
țional, Însărcinat cu afacerile externe 
șl cooperarea.

La ceremonia semnării au partici
pat Mircea Maliții, ministrul educa- . 
țlei șl învățăm!ntulul, loan Jlnga,

vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Virginia 
Ru&s, adjunct al ministrului sănă-, 
tățll; membrii celor două delegați!.' 
A participat, do asemenea, Boklngl 
Embeyolo, ambasadorul Republidl 
Zair la București.

Programul semnat pe baza Acor
dului cultural dintre cele două țări 
prevede schimburi de oameni do 
cultură șl știință, de formații artis
tice șl expoziții. In baza acestui 
program, partea română va acorda 
burse de studii complete și post-uni- 
versltare, precum-și' asistență teh
nică șl medicală Republicii Zair;

(Agerpres)

La 0 septembrie, ministrul afaceri
lor externe, Comellu Mtaescu, a 
primit pe ambasadorul extraordinar 
șl plenipotențiar al Republicii Ita
liene In Republica Socialistă Româ
nia, Nlccolo Moscato. In legătură cu 
plecarea sa definitivă de. la. post. Cu 
acest prilej, ministrul afacerilor ex
terne a inmlpal ambasadorului .Ita
lie!' ordinii] ,.Tudor Vladlmlrescu* 
clasa I, conferit do Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România 
pentru contribuția adusă la dezvol
tarea relațiilor de prietenie dintre 
Republica Socialista România, și Re
publica Italiană.

Intre 4 șl 0 oeptembrio, o delega
ție a Secretariatului de Stat pentru 
Afacerile Externe al R. S. F. Iugo
slavia, condusă : de ambasadorul Bu- 
dlmir Loncear, consilier ai secre
tarului de stat, a făcut o vizită la 
București, la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii So
cialiste România.

Delegația a fost primită de minis
trul afacerilor externe, Corncliu Mă-, 
hescu, șl a avut convorbiri cu Nlco
lae Ecobescu,, adjunct al ministrului, 
In legătură cu cea de-a XXVII-ă se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
și, alte probleme Internaționale de 
interes comun.

Discuțiile ,s-au, desfășurat lntr-o 
atmosferă tovărășească, de deplină 
Înțelegere reciprocă.

*
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialisto România, Comellu 
Mănescu, a transmis o telegramă de 
felicitare ministrului rotațiilor ex
terne ol Braziliei, Mario Gibson 
Barbosa. cu ocazia zilei naționale a 
acestei țări, împlinirea a 150 de ani 
de la doblndlrca Independenței na
ționale. , 'i!'”

*
Miercuri scara, a sosit în Capi

tală o delegație a orașului Montevi
deo, condusă de primând orașului, 
dr. Oscar Victor Rachotti. care va 
face o .vizită in țara noastră. La so
sire, pe aeroportul OtopenL oaspeții 
nu fost, Inllmplnațl de Gheorghe 
Cioară, primarul general al Capita
lei, șl de alți membri al Comitetu
lui Executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București. A fost 
prezent Victor Pomes; ambasadorul 
Republicii Orientale a Uruguayulul 
la București.

fj'construirea unei . societăți prosri 
sista și dinamice pe un. pămlnl

reforme șe

$

ÎESȘJ»':

(Urmare din pag. I)

>*3 Mta

Moalea

" „prea deștept". S-a dus 
, „Pirotehnfa armatei*.

■‘.■fcurarda. udul climat d
- uorasa tbiterîinllojialfi,

‘ '' ‘̂htlnteb.ta^^de' .prlqțeâțo;,șL'- dorește 
. j sMradijicr'asca; și s& exUndâ "relațiile 

.qdVpoBfflrul''Wtț' dumneavoastră. Îmi 
"' exprim rorivLhgțrea'- că acreditarea 

s, dumneavoastră ca, ambasador al Re
publicii Istafnicc' Pakistan In Repu
blica Socialistă .România’ va contri
bui ta o mal buită cunoaștere re
ciprocă .șl Ta o mai strinsă apropie
re intre popoarele noastre, .la dez
voltarea' relrițiiloi' bilaterale pe tă- 
rlm politic.- economic, științific șl 
cultural, la întărirea prieteniei șl 
colaborării. - -

1 Dorindu-vă succes deplin in Înde
plinirea Înaltei misiuni ce vi s-a In- 

' credințat, vă asigur, domnule amba
sador, că In timpul șederii dumnea
voastră in România vă veți -bucura 
de tot .sprijinul din partea Consiliu

lui de Stat, al-guvernului și al meu 
personal".

După prezentareu scrisorilor do a- 
crcdltare, președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nlcolae Ccaușetcu. 
a avut o convorbire cori liniă, priete
nească cu noul ambasador al Repu
blicii Islamice Pakistan In România, 
S. A. D. Bukhari.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor șl la convorbire au partici
pat Constantin StAtcscu,' secretarul 
Consiliului de Stat, și Corncliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe. 
Au fost, de asemenea,, prezențl 
membri al Ambasade! Republicii Is
lamice Pakistan Ta București.

Amfeisadorul Republicii 
București, Bofclngl Embeyolo, a ofe
rit miercuri seara o recepție In cin
stea. lui Ngura Karl 1 Bond, mem
bru al Consiliului Executiv Național, 
Însărcinat cu afacerile externe și 
cooperarea, și a soției sale;
■ Au. participat Corncliu Mănescu, 
Bujor Almfisan, Teodor Vo.slliu, Ion 
Cosma, miniștri, Petru Burlacu, ad-

junei al ministrului afacerilor ex 
terne, Vaslle Răuță, adjunct al mi 
nistrului comerțului exterior, Sum 
na Gâdea, președinta .Consiliului 
Național al Femeilor, personalități 
ale vieții cultural-artlstice.

Au fost prezențl șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alțl membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

La combinatul de celuloza și hîrtie din Bacâu

Sortimente noi ■, ~ ■ »
de calitate

(Corespondentulbacau
Sdnleil", Gh. Baltă). Numărul 

sortimentelor de hîrtie fabricate 
In prezent de Combinatul de ce
luloză și hîrtie Bacău se ridică 
la 160. Cele mol noi sortimente 
introduse .In fabricație sini 
hlrtillc tehnico șl pentru amba
laje superioare. Specialiștii do 
ta fabrica'Leton, bunăoară, au 
realizat In ultima vreme două 
tipuri do hîrtlo tehnică absor
bantă, ce ®e folosește în mod 
deosebit In Industria mobilei. 
Realizată Intr-un număr maro 
de culori, această hlrtle, impreg
nată cu _ maso plastice, conferă 
mobile! un ospfec» plăcut, dura
bil, oferind posibilitatea .ca a- 
ceasla să fio spălată' Liră n so 
afecta culoarea și calitatea ei. 
Inginerul L Wenger, ' directorul 
combinatului,' nc-a spus că tot 
la fabrica „Letea",so realizează, 
Inceplnd din acest an, hirtla teh
nică pentru elemental^ de filtru, 
folosită la motoarele oi ardere 
internă, precum și hirtla specia-

|

superibară
7 _
IA pentru confecționarea caiete
lor muzicale, foarte rezistentă la 
Imbălrinire.

Noutăți In această direcție sînt 
și la fabrica „Reconstrucția". 
Prin punerea in funcțiune a u- 
nor noi cnpadtAU-.de producție, 
aici se realizează, pentru prima 
dală, hirtla pergnmlnâtă de tip 
„Cristal", folosită In ambalaje 
superioare. Nu. de mult,' specia
liștii de aici au pus la punct 
tehnologia de fabricație a altor 
două noi tipuri de hîrtie pen
tru ambalaje superioare. Este 
vorba de hirtla pergnmlnâtă tra
tată Ia suprafață și de hlrifa 
hldrorezlstentă. Șl în această fa
brică șe fac eforturi pentru 
realizarea unor noi sortimente 
de hîrtie tehnică. Cel mal nou 
produs este hirtla „Fenotim", fo
losită cu mult succes In Industria 
mobilei. De la Începutul anului 
și pină acum, specialiștii acestui 
combinat au realizat 7 noi sorti
mente de hîrtie tehnică și pen
tru ambalaje superioare.

PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii. Telex. 
România In lume.
Prietenii lui Așclttată 
Curs de limba franceză — 
Lecția a 15-a. Prezintă pro! 
dr. Paul Mlclfiu.

15,73 De la Alfa la Omega — enci
clopedie pentru7 clcvL

11,98 Tried ritma-.cea : Prințesa. O 
Sreducție a studiourilor sne

eze. Cu : , Gltynat MolvLg, 
tara Rnasagard 31 
Niclse? ’

12,38 Jocurile Olimpice de vară — 
1B7S.’ înregistrare de .la Mfln- 
■cîien."' "

15,1.3 Telejurnal.. ,,, . 
Dcscțdderâa " emisiunii do 
după-âriilazâ. Jocurile Olim
pice de vară — 11'-- Trans
misiune directă. Atletism : fi
nala la 110 m garduri WlrbaU 
șl semifinalele la 10S m gar
duri femei.
Arta plastică. Expoziții des
chise cu ocazia Congresul ui 
Internațional do estetică 
București 1S7L Prezintă Dan 
Itaullcă " .
Emisiunea In limba maghiară 1 
Jocurile Olimpice do vară — 
1972. Transmisiune directă. 
Atletism : finalele la arunca
rea decanului, a greutății (fe
mei) ; ÎMI m bărbați (finală) ; 
2M m femei (finală) ; 105 m; 
femei (finafa). ”

19,10 DrazUla. imagini din noril-est 
— film documentar, produc-, 
țle a studiourilor braziliene.

19,M 1M1 de seri. Emisiune pentru 
coplL

1S,W Telejurnal.
ss.OD Tinerii despre cl teșiți.
Î3.33 Pagini do umor. Aventuri In 

epoca de piatră.
21J3 Jocurile Olimpice de va-5 — 

1S7Z. Box șl volei.
52,13 Avanpremiera, 

„îl de ora". Jocurile Olimpice 
do vară — 1B72. Transmisiune 
directă.

pnoGnAMUf. n
23,to Concert simfonic o Prelu

diile la actele: i șl 3 din 
Opera „Lohengrin" de R. 
Wagner. Orchestra simfonică 
a Filarmonicii ..George Enes- 
cu", dirijor Mihal Dredfcca- 
nu • 7 dntece do George 
Eniscu* pe versuri de Cle
men Mârot (versiunea or
chestrală de Tiieodor Grigo- 
riu). Solist : Valentin Teodo- 
rinn. Orchestra simfonică a 
Radlotclevizlunll. Dirijor E- 
manoil Elcnessu a Simfonia 
a IV-a do It. Schuman. Or
chestra almfonlcă a-Radlote- 
levtziuntl francezo. T' 
Roberto Renzi. ,

21.OT Agenda. , 
21,10 „O duminică la țară" — film 

de desene animate — produc
ție a studiourilor poloneze. , 

21,29 Bucurețtlul necunoscut — ț 
..Balcoanoie orașului"

21,49 Film serial pentru 
„Civilul" (episodul D

53,13 Cârti șl Idol. ‘ ‘
„Radlealllale 
Prezintă : ■ N.
Oh. Achitai.

BRASILIA

Corespondență din Rio do Janeiro

ufcrA im pori 
rrln tradiție,

Exceienței Sale
Domnul EMILIO GARRASTAZU MEDICI

Președintele Republicii Federative a Brasiliel

■șț Cu prilejul aniversării a 150 de ani de la proclamarea Independenței 
naționale a Republicii Federative a Braziliei, îmi este plăcut să vă adre
sez, in numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, 
cordiale felicitări, Împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, 
de progres șl' prosperitate poporului brazilian.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente Intre Republica 
Socialistă România șl Republica Federativă a Braziliei se vor dezvolta 
continuu, in Interesul celor două poțxxxre, al păcii șl colaborării interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Într-îin discurs rostit ta scurt timp 
după Instalarea sa In funcție, pre
ședintele Emilio Garrastazu Medic! 
declara : „Obiectivul esențial al gu
vernului se poate rezuma Intr-un sin
gur cuvint : dezvoltare. Toate efortu
rile slnt Îndreptate spre acest tel, fi
indcă pentru popoarele Amerldl La
tine independența economică repre
zintă, in secolul douăzeci, ceea ce 
Independența politică a reprezentat 
la secolul nouăsprezece. Progresul 
Braziliei va trebui să fie, In mod 
fundamental, rodul efortului intern. 
Pe de altă parte, colaborarea exter
nă, bine Intenționată, va putea să 
accelereze și să [xilențaze procesul de 
creștere". Cuvintele do mai sus defi
nesc sensul unu! Întreg ansamblu de 
măsuri guvernamentale menite să 
transforma Brazilia lntr-o țară dez
voltată „In'cursul unei generații" — 
cum precizează planul trienal de 
dezvoltare (1072—1074).

Istoria economică u Braziliei a fost 
plină de viraje, poate mal surprin
zătoare declt cele ale Istoriei eale 
politice. La flecare secol sau chior 
jumătate de secol, această țară a 
prezentat die o nouă fațetă a imen
sului său potențial In secolul-XVI, 
fa puțin timp după descoperirea a- 
cestor pămlnturi, arborele „brasil", 
era) cel ce determina caracteristica 
economică a tării și totodată numele 
ei definitiv. S-au succedat apoi alte 
produse predominante : zahărul din 
trestie, aurul,' ■"bumbacul, cauciucul,- 

! eaf<&littf’ȘLj’'diirt'cț&nle ’ neeste^cldur!' 
ecoriotnlSe'’— 'In fond o monocdltdră' 
variabilă ‘ — nu au modificat rapor
turile de dependență (mal lntil față 
de coroana portugheză, apoi față de 
metropolele industriale ale Occiden
tului șl do trusturile nord-amerlca- 
nej, ele atestă, in schimb, abundența 
și Varietatea reâtrselor braziliene.

Cu un pămlnl In cea mal mare 
parte fertil'și care-ponte produce In 
tot cursul anului, Brazilia fio situea
ză intre primele țări ale lumii în ce 
privește potențialul agricol. De ase
menea, ea dispune de nproxlmaUv 
un sfert din rezervele de fler cunos- ' 
cuta ale lumii șl peste Jumătate din 
cele de cositor, pe lingă nutri zăcă
minte do cupru, zinc, plumb, rrtan- 
gan, nichel, minerale rare — multe 
din resurse fiind abia acum Inven
tariate.

Vicisitudinile Istoriei nu făcut ca 
bogățiile braziliene, ca șl ale celor
lalte țări latino-amcricane, să ali
menteze mal alea prosperitatea alto- '* " - “ ° ■ 'ia’-■ ------î»- }(

de consecințe

exportator de nave. Cum expansiu
nea industriala in zilele noastre c do 
neconceput fără avansul prioritar al 
ancrgetlcLl, se acordă o atenție deose
bită acestui sector^ „

Ca urmare a industrializării, struc
tura comerțului exterior al Braziliei 
suferă importante modificări. Dacă, 
prin tradiție, exporturile se spri
jineau, în primul rind, pe cafea. 
In ultimii ani crește In ritm ra
pid' ponderea produselor manufactu
rate. De fa 2B8 ■ milioane dolari, cît 
reprezentau manufacturatelo in UMffl, 
anul trecut au ajuns 1a 700 milioana. 
Iar In aces', an, potrivit planurilor, ur
mează să atingă un miliard de do
lari, depășind, pentru prima oară In 
Istoria țărIL veniturile realizate din 
vlnzarca cafelei.

Este un bilanț bogat, cu care bra
zilienii au tot dreptul aă se 
mlndrească, cu ntit mal mult 
cu dt performanțele actuale comcid 
cu sărbătorirea a IM do ani de La 
proclamarea independenței de stat a 
țării lor.

Dezvoltarea Braziliei este concepu
tă, In primul rind, ca rod al eforturi
lor proprii, iar In această privință 
poate nimic nu apare mai elocvent 
declt tenacitatea cu cure brazilienii 
procedează la Integrarea În ansamblul 
economiei a zonelor Înapoiate din in
teriorul țării. Faimoasa Junglă a A- 
mazonle! șl spațiile nesHrșlte din Mato 
Grosso Încep să fie brăzdate de dru
muri — primul «element Indispensabil 5 
Sîntru11 poputarea ți >dirijarea lor,ope“ 

gușii!‘ progresului.' Procesul de ,Jn-

' nou acte de bună purtare. 
‘ Din nou probe do lucru. De 
“trei ori a fost testat ca să 
poată obține 10,23 lei pe 

»oră.
„ După eliberare a țțăslt de' 
lucru ta un garaj. Nu 1 s-a 
mal permis să plece. „Deș- 
tepțir Începuseră să albă 
căutare. Trăia ca toată lu
mea — adică greu. Deși în
cepuse să clștige zed de 
mii pe oră. Deși 1a „zi 

■IntlI" ridica milionul șl-1 
ducea acasă. Deși 1 Specu- 

,lanțU ișl făceau de cap. 
Cornetul cu semințe de 
dovleac „valora" 5 COO de 
lei. Singura ^salvare erau 
„punctele", cartelele șl eco-
nomatele organizate de co
muniști.

— De ce-mi; spuneți ton- . 
te astea, tovarășe Bădilă 7 

‘Ce legătură au cu omul 
despre care vorbim ?

— Una foarte concretă r 
O să vedetL In '48, pe 23 
august, s-a angajat fa noi. 
A lucrat un an ca strun
gar. Muncitorii, comuniștii 
de . la sculărle l-au văzut. 
Au privit ce-1 ieșea din 
mllnl Au tras însă tot ve
chea concluzie „e deștept 
șl are mină bună". Numai 
că pe el agerimea minții 
Iul Chloraacu nu-i deranja. 
Au „Îndrăznit" ,să-i spună 
chiar să se perfecționeze, 
că poate mal mult. L-au șl 
inscris ta un astfel de curs, 
filei, In uzină Alții l-au 
Înscris, nu el—

— Nu ■ s-a supărat 7
— A cam, mormăit : „Po 

mine 7 1! PM eh știu mal 
multe ca..." Tocmni fiindcă 
știi mai multe — l s-a răsr 
puns. A termlnnt cursul. 
Tot șef de promoție. A fost ., 
numit maistru. în ’ăl era

maistru-șef, tar din 'Sîl șl 
pină acum e șef de secție 
ta scule. A cerut să fie pri
mit in partid.

— Do ce-1 spuneți „mi
lionar" 7

— Fiindcă „a făcut" șl 
„face" milioane. Nu singur, 

■am mni spus. Din '53 șl 
pină acum cele două in
venții ale lui Chiorsncu 
(arc brevete) și cele peste 
120 de inovații au adus be
neficii uzinei de peste 6 

'milioane de lol. E „frumu- 
•șlcă" suma. Mal frumos c 
ollceva : In '33 secția scule

scule, și unele cazuri mai 
complicate 7

— Și le-nu rezolvat sin
guri. Era acolo un tehni
cian „isteț", ti plăceau ba
rili, dar cu muncă mal.- pu
țină. Au încercat aă-1 dez- 

■vețe de asemenea apucă
turi, dar n-nu reușit. L-au 
pus In discuție. I-au spus 
ce au gindlt Întotdeauna 
muncitorii : „nici muncă 
fără pline, nici pline fără 
muncă — alege t“
- Și 7
— A plecat. Nu l-a con

venit. L-au promovat in fo

B B
me două decenii „au adus 
întreprinderii economii de 
milioane. Personal, cit a 
primit în acest răstimp 7

— Băl salariul șl In plus 
vreo 2M de mil. Are apăr-' 
lament personal, mașină, 

i fata-i profesoară, băiatul a 
terminat acum politehnica. 
Dacă-i mulțumit 7 .Discu
tați cu el...

Tovarășul Chlorsacu era 
In birou. înalt Drept. Viol.

I Păr argintiu, dar.- se mal 
vede că a fost blond. Ocldl : 
mari, albaștri, curați, Inie-: 
Iigențl. Pe calculul planșetei,

■ - ■J ■
1

ameni de seamă
© A ' W J ■ • O I

3

aven patru inovatori : co
muniștii. Constantin Budeu- 
nu. Coste! Comța, Gheorghe 
Vaslle, rare sînt șl azi In 
secție, șl Iosif Uodoșl, care-i 
acum pensionar. LI s-au a- 
dfiugnt după aceea Constan- 

. tin Tănasc (cel mai bun 
strungar d!n secție) Con
stantin țla;hcru. Constantin 
Bunlușeanu, Constantin 

■ IJalcu. Sînt, cu totul, 33 de
Inovatori In secția scule.'în 

.fruntea lor e Chloraacu. Nu 
se Liniștește nici acum, dnd 
nu mai 'a deloc Hnfir. Deși 

,.jnu-i Inginer, e col mal bun 
. șef pe ciirc-l avem pentru 
. . secția scule. , .

— Au fost acolo, la secția

cui lui pe Ion Predn. Nu 
s-au Înșelat. „Milionarii" 
noșîrl nu se Ințeaiă des, 
dar dacă cineva II înșeală 
nu-1 tartă. E lege : munca' 
trebuie să fie muncă. Șl nu 
o, muncă oarecare.. Nu o 
simplă fișă pontată. Adică, 
așa cum se spune In pro
iectul de norme elaborat de 
Conferința Națională, să fie 
o muncă pătrunsă de pa-î 
slune șl dăruire. Numai un 
asemenea (el de muncă le 
Justifică In fața tovarășilor. 
In fața propriei conștiințe 
■ — După dte mi s-a 
șpaș, Inovațiile tovarășului 
Chiorsacu din aceste ultl-

preocuparea n.ciuală : o ma
șină pentru nmbornt țagle. 
L-am rugat să mă înso-. 
țeoscă prin secții, să-ml 
arate mașinile gindite și 
executate de el șl de rai 
care-1 xjută. Ml-a arătat 
realizările din ultimul an : 
trei Inovații - 1200 (MM) de 
Iei economii poslcalculate. 
O mașină In probe tehno
logica : cea de „șpițuit țevi 
intre 10 șl 40 de milime
tri".

— Am tăcut-o din ambi
ție...

— 'Cine v-n ambiționat!
■ — Tovarășul ministru. A 
venit In uzină și ne-a spus : 
„Republica" sff nu poată gă

facă așa ceva ? Am fă
cut-o, dar om șl Intlrziat 
cu vreo două luni față de 
ce ne propusesem. De ce 7 
Funcționa, făcea treaba

■ pentru care fusese glndită 
dar făcea și._ decibeli. A-, 
dică un zgomot asurzitor. 
Till Comșa a dat sotuțin : 
nm schimbat sistemul de 
came, le-arh pus pe rul
menți. Am Ilnișlit-o ! „Am", 
adică nu eu, ci noi.

— Șl cu banii cum ră- 
mlne 7

— Nici un om adevărat, 
nici un muncitor conștient, 
elnd se gindeșlo ta o Ino
vație, nu-și-calculează Intîi 
răsplata. Clnd face un ase
menea caicul înseamnă că 
undeva, In conștiința Iul, o 
rotiță sclrțlle. Nu ! Dacă 

. eș'J :cu adevărat îndrăgos
tit de meserie, creezi pen
tru că vrei ca lucrurilo să 
meargă mai bine ca Înain
te. Iar răsplata — răsplata 
vine In chip firesc, lntr-o 
orlndulre ca a noastră I Nu 
zic că aspectul ăsta nu mă 
interesează. Cine ar zice 
așa ar fi un mincinos, un 
demagog ; dar ea vine ca 
răsplată — după ! — și nu 
cn o condiție prealabili a 
maurii, a creației-.

— Cp, ptanuri aveți 
acum 7

— Mal am șase ani plnfi 
la pensie ! Dacă fac cita, 
două mașini pe an plnă a- 
tund, plec liniștit. Smtn- 
ticiuc se dovedește destoi
nic, ața că n-am să am 
griji—
- Cine 7
— Adjunctul meu, ingi

nerul Glworghe Smintlcluc. 
tmi pare rău că nu mi-au 
reparllzhl șl băiatul In „Re
publica", E alături, „peste

■ gard", la „23 August".
— $1 ce vă mai supără 7 
— Timpul: prea repede.

teriortzare" a dezvoltării braziliene se 
află do abia In fază Incipientă, rtar 
nimeni nu so Îndoiește ca prin inte
grarea Amazoniei — caro reprezintă 
aproape jumătate din teritoriul națio
nal — societatea braziliană va marca 
un progres a cărui amploare este greu 
do prevăzut.

în realizările actuale, un rol Im
portant 11 are sectorul de stat al e- 
conoinlel, caro concentrează o bună 
parte din ramurile de bază. Socie
tatea do stat pentru petrol „Petro- 
bas" aduce economiei cel mal mare 
venit dintre toate firmele existente 
în țară, procesul de electrificare fie 
desfășoară sub conducerea societății 
da stat „Eleclrobrns", principalele u- , 
zinc siderurgice, fio că aparțin in
tegral statului, fio că slnt controlate 
de stat, prin posedarea majorității 
acțiunilor. Dețlnînd asemenea pirghii 
vitale, statul pailo asigura dirija- ‘ 
rea adecvată a investițiilor șl nsi- 
mitarea tehnologici avansate. Pe de 
aliă parte, deși Brazilia acceptă și 
chiar utlllzenză diverse formule’ de 
n atrage capital extern, participa
rea acestuia o departe de a fl lăsată 
la vota Intlmplflrli. Dimpotrivă, o- 
fertelo. slnt selecționate șl diri
jate in funcție do Interesele dez
voltării naționale, forma preferată 
fiind cea do asociere cu capitalul ■ 
național, de stat sau particular.

Ca rezultat al acestor succese, 
produsul național brut nl Braziliei a 
depășit anul trecut 42 miliarde do
lari, dar, raportat fa o populație de 
aproape o sută de milioane locuitori, 
venitul mediu pe locuitor este Încă 
scăzut, vreo 438 dofarL

Desigur, mal rămlno încă mult 
plnă ta nivelul atins de țările in
dustrializate, dar prin ritmul susținut 
in care avansează economic, prin 
consecvența cu care slnt Îndeplinite 
planurile de dezvoltare, brazilienii 
se străduiesc să scurteze dt mal 
mult din drumul anevoios. Rezulta
tele eforturilor depuse demonstrează, 
șl In cazul Braziliei, dt do mari sini 
posibilitățile de progrea clnd o 
țară Ișl exercită dreptul suveran 
de a folosi resursele sale naturale, 
de a mobiliza talentul poporului său 
In folosul propriului progres.

ra. Dar situația de „hinterland' 
cu tot cortegiul 
funeste, nu putea să dureze . 
ncsflrșlt Treptat s-d afirmat și 
aici . conștiința faptului că in
dustrializarea oale singura alterna
tivă capabilă să asigure valorificarea 
corespunzătoare a resurselor naturale 
și &ă plaseze (ara pa orbita progre
sului contemporan.

Apare deosebit de semnificativă 
creșterea industriei cu .1,1,2 la sulă și 
faptul că acest sector participă acum 
cu 28 la sută la formarea venitului 
național (in lf>33 participarea sa era 
de circa 20 la sută). Față do I860, 
anul trecut producția de tractoare 
aproape s-a triplat, ajunglnd la 
22 072 unități, a sporit cu un sfert 
cea de oțel (de la 4 0'00 0(M) In 8 mi
lioane tone), iar industria automobi
listică u săltat de la 352 K0 la .310 OM 
unități. Ritmuri înalte 8-au În
registrat, de asemenea, la pro
ducția de ciment, de celuloză, na
ve, aluminiu, in petrochimie ele. In
dustria navală, de exemplu, o efec
tuat In ultimul timp un salt spec
taculos, trednd intr-un interval 
scurt la vase de mare tonaj șl de 
'profil variat. Investiții masive ur
mează să asigure In 107>t atingerea 
unei capacități de cinci milioane tone, 
ca prim pas spre acoperirea Integrală 
a necesităților naționale, ca șl spre 
transformarea Braziliei intr-un mare

!i
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Tora 1 î BUCU- 

14,13; 17,13 
11.30; 14,23

V. OHOS

Dirijor : t
□ 

toerct 1 
iul D. l
AL îvnikic ; )

si valoare", 1 
Manoleseu șl 1

o Sflnta Tereza șl diavolii i PA
TRIA — 10; IMO; 13,53; 10; 20,30, 
GLORIA — B; 11,15; 13,34); 15; 18,15: 
fa,».
• Satul meu, patria mea : LUMI
NA — 9; Il,«; 11,50: 17,13; M.
o Rin Bravo — 9; 11; 13, Gcmle- 

" ' ' 18; 21 : FESTI
VAL
a Mesagerul ; CAPITOL'— fi; 11,15; 
13,«: IS, la grădină — lfi; 21.
o Cornul de capră (gata Ulmului 
din B. P. Bulgaria) : CAPITOL. 
— ja.
o Tora ! Tora 1 
ItSiȘTI - a,13; 11,13:
10.15, SCALA — 8,13. __ ___ _

rj.jo, GRĂDINA doina - 
IS, GRADINA FESTIVAL — 10,13. 
a CMArețll : FAVORIT - 0,13 ;■ 

i , ii.OT; uri: te: i8,is: sojo, melo- 
ț DIA — s.40: 11,13: 13.13; 18; 18,33;
t 85,43, GRADINA SELECT — lfl.50.
j B năxbolul domnitelor a COTRO-
i tXNI - 13.50: 18.
1 q Provlnctalli : LUCEAFĂRUL —
l »: 11.15; 13,30; 10; 10.20; SI, MO-
’ BERN — Si; 11.13; I3.M; ÎS; 18.15:
ț M.39. ta grădină — 19.20.
> a Creierul i VICTORIA — fi; 11,13:

tnciili norocului

U.SS; 18; 18.M; 10,43, EXCELSIOR 
— .t,43; 11; 13.13; u.»; 13,10; SM9,. 
AURORA - ®; 11,15; R»; 13,43; 
ia; 10.13, la grădină — is.U.

. a Avânturi la Marca Ncagrl 1 
FERENTARI — 13,13: IS.
o Balada Iul Cable Hosue s FLA
MURA — 3; 11,50; 13; 17.S3; 10. ’
a Fata care vinde flori s CEN
TRAL— 10; 11,50; 13; 17.53; S3.
a Program do desene animate 
pentru copil — 10. Tlnlln șl Tcxn- 

----- IMS'. 1«!
FLACARA

FEROVIAR 
18,15; MJ3, 

13,30; 18; 11,15,

Li,<3: ii; 
— 18.45.

I : CINE-

piui soarelui — 11,13;
, U.I3: K.ta.
o Nlkolellna Bursae i
— ISJO; 18; »,15.
o Procesul unei stele :
— 1,4.3: 11; 13,13; 13,15;
TOM1S — «; 11,13 --
la grădină — W.
• El Dorado — ®,M:
14,13, Montparnasse ’19
Străinii din treji — Z7.13 
MATKCA (sala Union).
e Pădurea pierdută t V1TAN — 

i®.
a Doamna șl vagabondul — s—1B 
m continuare, Program de docu
mentare — M,15 ; TIMPURI NOI.
■ Despre dragoste : UNIREA — 
13.Z-3: 1».
■ Bineeurtntap animalele șl co
pil! s GRIVIȚA — S; 11,ÎS; I3,M; 
13.15: 18,15; S3,39.
a Daci e marți, e Belgia t BU- 
CEGI - 13.43; ia. Ia grădina — 
M,13, VOLGA — 6: 11,15; IJ.M:

1

ÎS; 18,13; «9, ARTA — 13,50; 18; 
33,15, la gradină — 19,W.
o Felix șl Olllta t PROGRESUL — 
13^5; 19.
O Robin Hood î BUZ3EȘTI — 15,30; 
1®, ta grădină — 20,13.
• Ferma din Arizona t DACIA — 
fi; 17,39; 16; ÎBJO, URA — 15,20, 
S3 Ia grădină — 19.20.
a Nnufraglați In spațiu t DRU
MUL RARII — 15.J3; 19. MIORIȚA
— ®; 12,30; is; 1M3.
• Dragoste șl amenzi t CIULEȘTI
— 13.30; 11; S9,M. -
a Trei din Virginia « PACEA — 
13.45; 18; S3,15.
• Mărturisirile unul comisar do
poRțle făcuse procurorului repu
blicii ! CRTNOASI-— 15.30; 1®;
1:3.35. POPULAR — 13,30? 18; S9,W.
O Fuga după liniște : LAROMET
— 15,50: 17.50: 19,53.
• Vedere de pe pod : FLOREAS- . 
CA — 13.30: 18: 20,20.
a Jocul de-a moartea ; MOȘILOR
— 13.30; 1®, la grădină — M,13.
o Bărbap cumsecade : VIITORUL
— 15; U! 20. .
o Zestrea domniței Ilalu : MUNCA
— 1«: 1S; 25.
a S3 OM de leghe sub mări i 
COSMOS — 13,23; ÎS; 29,13, GRA
DINA UNIREA — 20.13.
O Cinci pentru Infern i RAHOVA
— 13,30; U; IU, 13.
• King Kong evadează ; GRADI
NA VITAN — 20.
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Sprijin ideii de convocare 
a unei conferințe mondiale 
în problemele dezarmării

SOFIA 8 (Agerpres). ■— După cum 
relatează agenția B.T.A., guvernul 
bulgar a adresat secretarului gene
ral al Q.N.U, o scrisoare in legătu
ră cu rezoluția O.N.U. din anul 1871. 
privind convocarea unei conferința 
mondiale ta problema dezarmării. 
In scrisoare se arată că guvernul 
bulgar, profund convins că toate po
poarele stat vital interesate ta 
succesul convorbirilor privind dezar
marea, salută ideea convocării unei 
conferințe mondiale pentru dezarma
re, la care toate țările Iți vor putea 
expune punctele de vedere asupra 
tuturor aspectelor acestei probleme 
complexe ți vor putea prefigura 
prin eforturi comune' cele mal efl- ,„UJ,V1CU, uaca
cionte măsuri ta direcția limitării șl ele stal membre ale O.N.U. sau nu. 
încetării cursei Înarmărilor. * ■ - ■ - -

Scrisoarea relevă c.’i guvernul bul
gar este de părere că prezentarea 
opiniilor diferitelor țări vn permite 
găsirea unor, noi forme pentru pu
nerea de acord n activității practice 
a statelor ta respectivul domeniu, 
fără ca aceste noi forme să excludă 
forma tratativelor deja consacrată, 
a căror necesitate și utilitate o 
fost dovedită. Guvernul bulgar — 
se orală In scrisoare — sprijină 
Ideea transformării - conferinței In- 
îr-un organ cu acțiune permanentă. 
Pregătirea , șl lucrările conferinței 
mondiale pentru dezarmare trebuie 
să se desfășoare cu sprijinul activ 
al Organizației Națiunilor Unite, in 
conformitate cu rpzoluțla adoptată

de Adunarea Generală a acesteia, se 
arată in Încheierea scrisorii

*
FRAGA 6 (Agcrpres). — Ministrul 

nfacerilor exierno nl R. S. Ceho
slovace, Bohuslav Chnoupek. a adre
sat o scrisoare secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, in care 
este expus punctul de vedere și 
sint prezentate propunerile guver
nului R.S.C. in problema convocării 
unei conferințe mondiale de dezar
mare, anunță agenția C.T.K. Gu
vernul cehoslovac, relevă scrisoa
rea. sprijină de Ia bun început pro
punerea de convocare a unei aseme
nea conferințe, cu participarea tutu
ror statelor lumii, indiferent dară 
H este gnta sĂ-șf aducă contrlhu- 
țla In convorbiri constructive asu
pra complexului de probleme nle 
dezarmării, subliniază scrisoarea.

Guvernul cehoslovac ar saluta sin
cer ținerea conferinței lnlr-o tari 
neutră. în ce privește data la care 
ar urma ea sa se desfășoare, gu
vernul R.S.C. apreciază că există 
toate premisele pentru organizarea 
șl ținerea el încă in anul 1973, 
Totodată, in scrisoare este exprima
tă părerea că ar fi .util șl necesar 
bă se țină conferințe mondiale do 
dezarmare la fiecare 2—3 ani.

Cehoslovacia, arată In încheiere 
scrisoarea, este interesată ca la 
lucrările conferinței să participe, pe 
bază de egalitate In dreoluri. R. D. 
Germană șl R. F. a Germaniei.

Atacuri ale forțelor patriotice
in diferite regiuni ale Vietnamului de Sud
SAIGON 6 (Agerpres). — în regiu

nea Platourllor înalte, un detașament 
al forțelor armate de eliberare din 
Vietnamul de sud a lansat in ■ ulti
mele 24 de ore un asalt asupra unei 
poziții saigoneze situate la 9 km nord- 
vest de Konlum, după o puternică 
pregătire de artilerie, relatează n- 
genția France Presse, predzlnci că

SALVADOR ALLENDE

Procesul revoluționar.1 ■ " a - (.4 ;^

din Chile este ireversibil"
SANTIAGO DE CHILE 6 — Co

respondentul Agerpres, Eugen Pop, 
transmite : Președintele Salvador 
Allende a rostit o cuvlntarc ratUo- 
difuzatâ, in care a analizat trans
formările revoluționare realizate 
plnă ta prezent ta Chile șl sardnlle 
momentului politic actual. El a con
damnat diferitele activități desfășu
rate do forjele reacționare ostile pu
terii populare în sectorul economic 
șl ta viața politică, ta încercarea de 
a provoca haos economic și conflicte 
artificiale. „Chile nu trăiește Încă 
In epoca socialistă, cl ta mijlocul 
unor structuri capitaliste, cu toate 
deficiențele acestora", a 'subliniat 
președintele Allende, aboTdlnd nu
meroasele probleme ale acestei pe
rioade de tranziție.

Președintele AHende a menționat 
necesitatea depășirii dificultăților 
momentului politic actual, pronun- 
ț.!ndu-se cu fermitate impoiriva a- 
cclorn care mizează pe violență sau 
difuzează calomnii la adresa guver
nului. H a expus dificultățile pe 
rare le taiîmplnă cabinetul din par- 
ten parlamentului șl n subliniat ne
cesitatea adoptării unei noi consti
tuții.

„Procesul revoluționar chilian — a 
spus Salvador Allende — este ire
versibil, iar guvernul Unității Popu
lare este cel mai trainic din istoria 
țării pentru că este guvernul 
inenilor muncii*'.
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Șeful delegației guvcmn- 
mentalo române la Tîrgul 
internațional de la Leipzig, 
Ion Crăciun, ministrul Industriei u- 
șoare, s-a IntUnit cu omologul său 
din țara gazdă, Elans Wlttlk. Cu a- 
res* prilej . au fost discutate proble
me privind ndlnclrea colaborării e- 
conomlce șl tehnlco-șlllnUflco In do
meniul Industriei ușoare intre cele 
două lărL

i.

!l

■

**

Convorbiri româno-cehoslovace
i ; . ■ V

I.

i
X

!
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PRAG A S (Agcrpres). — Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri a! Republicii Socioltste Româ
nia, care se află ta vizită In R. S. 
Cehoslovacă,-a fost primfi de Jan

al R. S. Cehoslovace. Jn

sF'-BI
PRAG A S (Agcrpres). — Ion Pățan, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri a! Republicii Socioltste Româ
nia, care se află in vizită In R. S. 
Cehoslovacă,-a fost primit de Jan 
Gregor, vicepreședinte al Guvernului 
federal al R. S. Cehoslovace. Jn 
cursul convorbirii cordiale ce a avut

Ioc cu acest p-LleJ au fost exami
na te probleme ale adlncirii colaboră
rii economice și 'tehnlco-știlnțlflca 
dintre cele două țări.

La convorbire a fost de față am
basadorul României In Cehoslovacia, 
Teodor Ha®.

!

a

MOSCOVA S — Agerpres). — 
Corespondenții; de la Silviu Po- 

' dină':' La Moscova, In parcul 
Socolniltl, s-a deschis la G sep
tembrie expoilfîa internațională 
„Tehnica apricoM-7Ț“ la care 
participi! 22 de țâri, precum șl 
firma din Berlinul occidental, 
Intre exponatele prezentate de 
România se numără dt/erlte 
tipuri de mașini agricole — 
tractoarele „Unicersal-S-15", U- 
r.icersa!-653” ți „Universal 651", 

JlI.UOuri cu brăzdară ți discuri, 
semănători, cultivatoare, insta-, 
lajii pentru administrat îngră
șăminte și ’ insectofur.giclde, 
pentru Intrejirierea culturilor,

■

insectofungiclde.

1. ’ . ț

batoze, o insta’ație pedtru pre-' 
gi'.irca furajelor — autoturis
mul de teren ,Ard-2'fOi‘.

Exporilta a fost inaugurată de 
V. N*.? Novikov, vlcepte^edffite 
al Consillului de Miniitii al 
U.R.S^. La festivitate, printre 
cei invltafi, erau prezenți An
gelo Micu'.escu, ministrul agri
culturii, Industriei alimentare 
țl apelor, din România, ți Ion 
Ciubotarii, i'ntarcînat cu afaceri 
a.l, al țării noastre In Uniunea 
SovleStcă.

Pavilionul României a /ost 
vizitat in prima ri de V. A’. No
vikov fi ele alțl membri ci gu
vernului sovietic.

gi'.irca iurajplor — autolii 
mul de teren ,.Aro-24O'.

I
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dintre R. D. Germană și Finlanda

.5 *

O asfeoe teroristă
1

’/

pierderile înregistrate de unitățile re
gimului Thieu nu fost „severe".

Au continuat, do asemenea, cu In- 
tensltaie luptele șl in regiunile 
Quang Trl, An Loc, Delta Mekong, 
iar In apropiere de Da Nang trupele 
patriotice nu ocupat o poziție salgo- 
neză — colina nr. 211 care domină 
localitatea Tien Phuoc. O încercare 
de a aduce întăriri trupelor saigone
ze, care pină la urmă nu trebuit să 
evacueze această poziție, a fost con
tracarată de palrioțl care au doborit 
două elicoptere șl au avariat serios 
alte nouă.
■Surse militare 

U.P.L declară că situația Ia 
Phuoc, unde luptele continuă, exte, 
pentru trapele saigoneze, ,,gravă“, jar 
"oftd«țea„acestal localități ar. faye jpo- 
șlhllă. controlarea 'de către pairioți a 
Întregii văi '-Que Son,1 colea de’-ncces~ 
către Da Nnng și principala șosea 
sud-vletnameză — șoseaua nr. 1.■'*'*’* * «-a - -

diate de agenția 
.............. Tien

BERI.IN 8 (Agcrpres). — Tratati
vele dintre Republica Democrată 
Germană șl Finlanda, consacrata sta
bilirii relațiilor diplomatico si ana
lizării problemelor care decurg din 
aceasta, desfășurate Intre delegațiile 
celor două state la Berlin șl Helsinki, 
s-nu încheiat cu succca, miercuri, in, 
capitala R. D. Germane, informează 
agenția A.D.N.

în aceeași zi, la Berlin a avui loc 
parafarea acordului ■ privind regle
mentare* relațiilor dintre Republica 
Democrată Germană șl Finlanda șl 
acordului Intre guvernele celor două 
Uri privind stabilirea relațiilor diplo
matice.

După cum sa arată in comunicatul 
serviciului do presă., al M.A.E, al 
R.D.G., documentele respective vor fi 
remise spre aprobare organelor co
respunzătoare. Se prevede ca relațiile 
dintre ELD.G. și Finlanda să fie sta
bilite la nivel do ambasadori.

HELSINKI 6 (Agerpres).' — în le
gătură cu aceste tratative, ta Hei--' 
sink! a avut loc o conferință de pre
să, ta cadrai căreia a fost difuzat

:. ... ..
un comunicat al guvernului fin
landez. .. ■'■ " 1 ' -S’. > " -L .

La Berlin, se-spune In comunicat, 
au fost parafate două acorduri, pri
mul se referă la stabilirea relații
lor diplomatice Intre cele două țări, 
iar al doilea cuprinde o declarație 
că cele două părți vor dezvolta re
lații reciproce pe baza egalității su
verane ta drepturi. Guvernele ambe
lor țări se angajează să lichideze di
vergențele reciproce in conformitate 
cu Carta O.N.U„’ fără utilizarea for
iei sau amenințarea cu folosirea el.

Comenttad acest comunicat, mi
nistrul de externe al Finlandei, Aht! 
Karjalalnen, a evidențiat atmosfera 
constructivă șl de lucra în care s-au 
desfășurat tratativele care au pre
cedat parafarea acordurilor dintre 
Finlanda și R.D.G. „Exista toate ie-.-; 
melarlle pentru a considera rezulta
tul iratativelor ea favorabil", a spus 
gl Ca urmare. Intre Finlanda. șl 
R.D.G., ș-a ijuns ta un. eahs.ehi „Trî. 
țoațe, problemele pe care lc-a cur 
p.ins propunerea Finlandei, remi
să ambelor state germane ta luna 
septembrie 1971.

'. >' S . ’-A'. :■ ..-.-rf -te

unanim condamnată
Cu un sentiment .de profundă șl do guverne, de diferite orga- 

constemare. opinia publică din nizațll internaționale.
țara noastră a luat cunoștință Exprlmlnd emoția șl tadigna- 
do tragicul incident petrecut la rea sportivilor din țara noastră,
Mflnchen — asasinarea unu! Comitetul olimpic român a
grup de .sportivi Israellenl de 
către teroriști aparțlnted orga
nizației palesitaena „Septembrie 
negru". Esle un atentat terorist,

■ care nu poate să nu sllrnească 
Indignarea oricărui om daitli.

'Cu atit mat deplorabil esta 
, ocpsl atentat împotriva unor on- 

, menl nevlnovațl, cu dt el a avut 
. tec' eu prilejul Jocurilor l Olim

pice, care, așa cum se știe, con
stituie o‘ manifestare avlnd ca 
deviză apropierea Intre tinerii 
de pe toate continentele, o ma
nifestare care, pe lingă latura

■ dl sportivă,' este caracterirâtă 
prlntr-un spirit de pace, fiind 
menită promoveze prietenia 
între toate popoarele. Aceste 
idei au stat, de altfel, șl la baza 
instituirii .Jocurilor Olimpice 
modeme, in amintirea Olimpia
delor antichității, dnd chiar șl 
războaiele erau Întrerupte pen
tru a permite desfășurarea largă 
■ întrecerilor sportive. ț

Slnt, de aceea. Intru totul fi
rești repulsia șl oprobriul cu 
care a fost unanim condamnat 
acest act terorist care — așa 
cum ’sublinia cancelarul Willy 
Brandt — „dă o grea lovitură 
ideii dâmplCfe" Atentatul a fost 
înfierat cu asprime de perso- 
riăllt&țr - politico Internaționale, 

r ca secretarul general al O.N.U., 
de opinia publică, de coml-

■ tetejo olimpice națteaale șl 
organe de presă dta țări socia
liste, dc numeroși șef i de ala ta

n °

i
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condamnat cu hotarlre — Intr-o 
declarație dată publicității — a- 
tentatul căruta l-au căzut vic
timă tineri sportivi pașnici șl 
care a Impietat In modul cel 
mnl grav spiritul olimpic.

Așa cum este bine cunoscut, 
popoarele lumii Întregi au res
pins Întotdeauna șl resping te
rorismul — care nu ore nimic 
comun cu activitatea revoluțio
nară ; mișcarea progresistă a 
condamnat întotdeauna teroris
mul coMiderlnd că/nu a fost 
și nu poate fi calea de urmat 
pentru mișcările de eliberare 
a popoarelor. Departe de a 
contribui 1a promovarea țelu
rilor acestora, atentatele sin- 
geroasc, de felul celui de la 
Mflnchen, precum și actele 

■de piraterie aeriană, atacurile pe 
aerodromuri civile sau acțiunilo 
da represalii nu pot dealt să 
aducă blamul opiniei publice 
Împotriva autorilor lor, să pro
voace prejudicii intereselor rea
le ale luptei popoarelor împo
triva Imperialismului, pentru li
bertate, Independență națională 
și pace.

Reaflrmtadu-și cu hotărlre 
dezaprobarea față de orice ac
țiuni teroriste, opinia publică 
din România Jși exprimă mih- 
nirea față de tragicul incident 
do la Mttncben și consideră că 
sint imperios necesare măsuri 
de natură să preintlmplne și să 
pună capăt pentru totdeauna 
unor asemenea acte.

I

MONCHEN 8 (Agcrpres). — A- 
trntatul comis marți asupra mem
brilor echipei lsraellene participan
te Ia Jocurile Olimpice de la Mfln
chen de către un grup de comando 
palc.sllnr.an aparțini nd organizației 
„Septembrie negru", s-a soldat cu 
un bilanț tragic : toți cel nouă osta- 
tecl Israelicnl au fost împuțeați de 
membrii comandoului. De aseme
nea, dintre aceștia din urmă, rind 
au fost uciși intr-un schimb de 
focuri cu polițiștii vest-germanl. 
trei din membrii comandoului, ră- i 
nlțl, au fost capturați de către po
liție.
După cum relatează ngențllleî^^ 

presă, in urma discuțiilor putute 
de oficialități ale Comitetului Inter
național Olimpic și ministrul de in
terne vest-german, Hans Dietrich 
Genscher, cu autorii atentatului, s-a 
convenit ca aceștia, împreună cu os
ia tecii, să fie transportați, cu două 
elicoptere, de la cantonamentul c- 
chlpel ■ lsraellene din satul olimpic, 
la aeroportul Furstenfeldbruck, de 
unde să poată părăsi teritoriul R.F.G. 
cu un avion pus la dispoziție de au
toritățile vest-germnne.

Intre timp, poliția landului Bavaria 
înconjurase perimetrul aeroportului, 
cu Intenția de a-i captura pe auto
rii atentatului. La ieșirea acestora 
din elicoptere s-a angajai un schimb 
de focuri, ta urma căruia palru 
dintre membrii grupului de comando 
palestlnean au fost uciși. Imediat, 
ostatecii israeltenl din primul eli
copter au fost împușcajl de un 
membru al comandoului, iar al dole 
lea elicopter a sărit In aer ta urma 
exploziei unei grenade aruncata de 
un alt palestincan. în timpul schim
bului de focuri, pilotul unuia dintre 
elicoptere șl un polițist vest-german 

, și-au pierdut viața. Bilanțul tragi
cului incident se ridică astfel 
morțl : 11 sportivi .Israellenl, 
membri al comandoului șl doi 
germani.

vest-
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AGENȚIA „PRENSA LATINA" DESPRE:
i,

I

Dezvoltarea legăturilor Cubei 
cu țările latino-americane

■ etapă de apropiere cu.aceste popoare 
de 'care, prin spirit și aspirații, nu a 
foist: niciodată ruptă", subliniază 
ITenșa Latina, „Este cazul Republi
cii Panama cu rare au continuat să 
albă loc schimburi culturale și spor
tive, precum șl al Giiyanel șl Insulei: 
lnveclriale, Jamaica, al cărei ministru 
de externe, Dudley Thomson, a vizi
tat Cuba in august a.c.“.

„Această politică de deschidere — 
scrie in încheiere Prensa Latina; — 
corespunde atitudinii unor state la
tino-americane față de blocada eco
nomică Impusă de S.U.A. primului 
stat socialist din* emisfera occidentală. 
Cu doi ani In urmă premierul Fidel 
Castro a declarat : Cuba este de a- 
ebrd să-și reia relațiile cu orice țară 
care nu participă la blocada econo
mică șl la acțiunile “agresive îndrep
tate Impoiriva noastră”.

HAVANA 0 (Agcrpres). — „Cuba 
este in prezent scena unor activități 
care, cu numai dteva luni ta urmă, 
păreau Îndepărtate sau chiar imposi
bile : reprezentanți oficiali din di
verse țări nle continentului latino- 
american se află aici ca oaspeți al 
Guvernului Revoluilonar", se spur.e 
tatr-un comentariu oi agenției Prensa 
Latina, difuzat la 0 septembrie. O 
delegație' din Panama — continuă a- 
gențln — condusă de rectorul Uni
versității Naționale, Romulo Escobar 
Betancourt, se nOă aici do.săplămina 
trecută. Cu patra zile ta urina,' a so
sit la Hnvona o delegație condusă 
de generalul Jose Graham Hurtado, 
președinte al Comitetului Consulta
tiv Prezidențial din Peru".

„După aproape un deceniu fără 
contacte sau relații oficiale cu majo
ritatea țărilor vecine, cu excepția ’ 
Mexicului, Cuba Intră acum Intr-o

ț
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ȘEDINȚA BIR0U1UI POLITIC 
Al C, C. Al P J. U. P.

ș VARȘOVIA S (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc o ședință a 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
in cadrul căreia au fost examinate 

; sarcinile ca revin’ economiei polo- ■ 
neze in domeniul economisirii ma
teriilor prime și diferitelor materia
le, relatează agenția P.A.P. Biroul 
politic a relevat că economisirea 
materiilor,prime și a materialelor, 
reprezintă tin factor important în 
menținerea șl sporirea ta viitor a 
riimurlloT de creștere a producției 
Industriale, in dezvoltarea economl- 
că multilaterală a'-țărll, precum șl 
un factor nl creșterii continue a ni
vel ului de trai al populației. Biroul 
politic a recomandat organelor gu
vernamentale să elaboreze de urgen- . 
ță hotărlrl prin care să se asigure 
creșterea cointeresării 'colectivelor 
de muncă In realizarea de economii 
de mhterll prime și materiale, fiind. 
recomandată, totodată, pregătirea u- 
nul program de activitate, pe termen’ 
lung in această direcție.

J
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Frank, secretar de stat ta Ministerul 
"........ ' ~ B.F.G.*: șl

secretar do
Afacerilor Externe al 
Emșt-Wolf Mommsen, 
stat la Ministerul Federal al Eco
nomiei șl Finanțelor. Au fost discu
tate probleme de interes reciproc 
privind dezvoltarea schimburilor și 
a cooperării Intre cele două târî.

Ministall industriei con
strucțiilor de mașini al 
Lomâniei, Ioan Avram, care M 
află Intr-o vizită oficială în Marea 

■ Britanic, s-a IntUnit, miercuri, ‘cu 
Crisîopher Chataway, ministrul bri
tanic ai dezvoltării industriale. In 

■cadrul convorbirii au fost abordate 
probleme privind posibilitățile de 
dezvoltare, in continuare, a colaboră
rii șl cooperării In domeniile econo
mic șl tehnlco-ștllnțlflc Intre Româ-

0 delegație a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor A- 
gricole do Producție din 
Bomânic, de Gheorghe
Petrescu, președintele U.N.C.A.P., a ___ v. ______
sosit la Cairo la invitația Uniunii 'nta șl Marea Britanle. 
Centrale a Cooperativelor agricole 
din Republica Arabă Egipt Miercuri, 
delegația a fost primita de Sayed -C1U Ell-lai, premierul Consl-
Marel, prlm-secretor ni Comitetului UuluJ de s.ai al R p Chineze, a
Central al Uniunii Socialiste Araba. nvu£ convorbir, M PrasJt Kanchana-

wal. consilier al delegației tallandeze 
de ’Jucători de tenis de masă, aflate 
ta vizită ta China, director adjunct 
al Departamentului pentru economie 
șl industrie al Consiliului Executiv 
Național al Tnllandei — relatează n- 
gențla China Nouă. La întrevedere au 
participat reprezentanți ni organiza
țiilor chineze interesate.

Convorbiri româno-vesî- 
gSnnCniO. M*nls!rul secretar de 
slot la Ministerul Comerțului Ex
terior ol României, Nlcolne M. Nl- 
colae. care se afiă intr-o vizită ta 
Republica Federală a Germanici, s-a 
ihtilnlt, miercuri, la Bonn, cu Paul 
■

R. D. Vietnam și Guineea 
Ecuatoriala au hotârit sâ 
stabilească relații diploma
tice la rang de ambasadă,.’ ’anunță 
agenția V.N.A. Protocolul a fost sem
nat ta capitala Guineei Ecuatoriale 
de căițe președintele țării, Francisco 
Maclos Nguemn, șl de consulul gene
ral al R. D. Vietnam ta Franța, Vo 
Van Sung.

Secretarul de stat în Mi
nisterul Agriculturii, Ali
mentației și Silviculturii al 
R.F. a Germaniei, dr- gh«mu. 
care se află Ia Leipzig cu prilejul 
tlrgulul de toamnă, a avut o convor
bire cu ministrul economiei externe 
a] R. D. Germane, Horst Sdile. Au 
fost discutate IproMcme ale comerțu
lui cu produse agrare și alimentare 
dintre R.D.G. și R.F.G.

‘ ■ J J \
Intr-o declarare fâcutâ 

presei, c*e ® psrăxi capț- 
taln Finlandei, ministrul de externe 
belgian, Plerre Harmel. a relevat că 
sfirșltul lunii noiembrie ar ti, după 
opinia sa. perioada potrivita oentru 
desfășurarea corisullărllor multilate
rale In scopul pregătirii confejrințef 

‘ general-curopene pentru securitate 
’ șl cooperare.

■ f?

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA a București, Plata ^cinicii,

s-’T3\ ’
Sportivii — ca șl întreaga opinie 

publică din Republica Socialista 
România — au aflat cu emoție șl In
dignare despre actul comis de un 
grup terorist Împotriva delegației 
sportive lsraellene, participantă la sllrnlnd mintă 
Jocurile Olimpice de la Mflnchen, șl 
care s-a soldat cu numeroase vic
time omenești. ■ .... .

teroare Îndreptat împotriva 
sportivi pașnici, nev Inovați, partici
pant! la o manifestare a prieteniei 
Si păcii, atentat care Încalcă in mo
dul cel mal grav spiritul olimpic, 
_ ! " 2 . 2nLa și revolta tuturor oa
menilor de bună credință.

. în această împrejurare tragică. 
Comitetul olimpic român exprimă 

[ familiilorComitetul olimpic român condam- profunda sa compasiune 
hi cti; toată hoiărlrea acest act di Îndoliate.

?

unor
irilcS'

*
Ca urmare a evenimentelor surve

nite la Mflnchen, Comitetul. Interna
tional Olimpic a holărit ca programul 
întrecerilor sportive, care au fost re- 
luate miercuri după-amlază, să fia 
decalat cu o zi, festivitatea de în- 
cheiere a Jocurilor Olimpice urmlnd 
«ă albă loc luni, 11 septembrie.

j
z

W TOOTESTE ÎN ÎNTKEAGÂ LU^E
I: „

2__iw >' 

afli nd despre actul terorist co-
Opinia publicâ talcrnațlonală,

mls impoiriva sportivilor Israe
li enl, a condamnat cu Indignare 

. acest atentai, w care încalcă In 
cel mai grav' mod spiritul o- 
ll.mplc. De asemenea, tatr-o 
serie de declarații oficiale, șefi 
de state șl guverne, precum țl 
alte personalități și-au expri
mat sentimentele de reprobare 
și protest față de actul comisi 
de teroriști.1

Secretarul general aț O.N.U.. Kurt 
Waldheim, ți-a exprimat profunda 
amărăciune și oroare resimțite ta 
urma evenimentelor de la Mdnchen, 
arătind că „ta ciuda tuturor efortu
rilor ceJor care nu Încercat să evite 
această tragedie absurdă, nici un cu- 
vtnt nu poate exprima Indignarea 
provocata in rindul tuturor oameni
lor dc bună credință de acest În
grozitor eveniment".- Președintele 
S.U.A„ Richard Nixon.,a declarat că 
a fost profund zguduit de deasodă-' 
mtatul acestui tragic incident și șl-a 
exprimat compasiunea pentru fami
liile victimelor nevinovate. Premie
rul canadian, Plerre Elliott Trudeau, 
a dat, glas, in-, numele tuturor, cana
dienilor, sentimentelor de ‘deznprobn-

Congresul sindicatelor 
britanice (T.U.C.), ^1 >u-
crârl te desfășoară la Brighton, n 
adoptat, cu mare majoritate de vo
turi, o moțiune prin care se declară 
împotriva aderării , Angliei la Piața 
comună, in cadrul dezbaterilor s-e 
subliniat că aderarea țării ta C.E.E, 
corespunde numai intereselor ma
relui capitol ți duce In o creștere 
continuă a șomajului. Congresul a 
adoptat, de asemenea, o moțiune ,on
prin care se anulează Interdicția la Anârifa-ll
rare nu fost supuși membrii Parii- -p-
dului Comunist Inceplnd din anul 
1930 de a participa la reuniunile a- 
nuale alo centralei sindicale.

j:. S',-V .£»'■ i .
sovietică ta vederea extinderii ex
ploatării petrolifere din Irakul de 
nord șl construirea unor Întreprin
deri, precum șl ta vederea extinderii 
comerțului bilateral; ÎOțjs ■

Ucrâi Peyrelitte, .deputat de
Seine și Mame, a fost ales secretar 
general al principalului partid din 
majoritatea guvernamentală franceză 
— U.D.R. Poyrefitte l-a lnylns ta ol 
doilea tur de scrutin pe Andrâ Fan- 

secretar .de stat la Ministerul 
, li In fostul cabinet Chaban-

Delmas.

re pentru evenimentele tragice de Ia 
Mflnchen. Papa Paul al VI-lea a con
damnat, la rindul său, ta termeni ve
hemenți, atentatul. Guvernul japonez 
a exprimat „vil- regrete" In legătură 
cu tragicul eveniment din orașul 
Olimpiadei și a calificat atacul ca 
lipsit de orice motivație. Consiliul da 
Miniștri italian, Întrunit miercuri, a 
adus un omagiu victimelor .digresiu
nii- odioase" Împotriva sportivilor is- 
raellenL După ședința cabinetului 
francez, ministrul afacerilor exter
ne. Maurice Schumann, a declarat 
că actul comis împotriva sportivilor 
Lwaeilenf este apreciat ca o crimă 
atroce. La rindul său, guvernul olan
dez a declarat intr-un comunicat o- 
ficlal că calo „profund șocat de e- 
venimentele dramatice survenite Ia 
Mflnchen". în numele guvernului el
vețian. vicepreședintele Consiliului 
Federal. Walter Buscr, a condamnat 
acest act de terorism șl. îndeosebi, 
luarea de ostateci nevinovat!, expri
mând simpatia poporului elvețian 
față de familiile victimelor atentatu
lui. Premierul suedez. Olof Palme, 
a-menționat că guvernul său a aflat 
„despre masacrul comis cu conster
nare șl dezgust". într-o declarație 
dată
se subliniază că
damnă atentatul Împotriva atlețl- 
lor Israellenl". De asemenea, mi
nistrul afacerilor externe malgaș 
a menționat că guvernul țării sale iși 
exprimă reprobarea față de recurge
rea la asemenea procedee ta regle
mentarea problemelor internaționale 
și regretă sincer că asemenea acte 
au tulburat atmosfera de pace n O- 
limpladei. Guvernul Iordanian a con
damnat, de asemenea, atacul cornii 
ia Mflnchen do grupul de comando 
palestinean.

Exprlmlnd regretul său, conduce
rea Comitetului olimpic cehoslovac 
a declarat că respinge acest act care

publicității Ia Addls-Abeba 
subliniază că „Etiopia con

/

a periclitat ta mod serios deffifflșu-' 
rarea Jocurilor Olimpice, manifesta
re ce contribuie la întărirea pădl, 
prieteniei șl colaborării dintre spor-: 
tivii din Întreaga lume.

Declarația conducerii Comitetului 
olimpic polonez condamnă actele 
de teroare prin care a fost încălcat 
spiritul pașnic al Olimpiadei. „A- 
ceastă crimă — se arată ta declara-, 
tie — este orientată împotriva Idei
lor care ne-au adunat pa noi toți la 
Mflnchen".

într-un comentariu a] postului de 
radio Budapesta, care condamnă ac-i 
țiunea teroristă din satul olimpic, se 
arată că „Întreaga lume a aflat cu 
profundă surpriză despre aceste tap-. 
te“. Teroriști! nu eo pot baza pa spri
jin șl simpatie — continuă comenta
riul. , ?.

Intr-un articol publicat la 8 sep
tembrie. ziarul „Neues Deutschland" t 
scrie: „în R.D.G., atacul terorist 
Împotriva Jocurilor Olimpice de la 
Mflnchen este condamnat cu hotărlre. 
Crima care^-a petrecut In satul o- 
limplc este pe cit dc Inspălmintătoa- * 
re, pe alît de lipsită de sens". An- >’ 
slnatul politic pe locul olimpiadei, ’ 
scrie ziarul, constituie o lovitură grea f 
împotriva sensului nobil nl jocurilor,, 
călăuzite de Ideea fundamentată ,’,de ■ 
a-1 uni pe sportivii din întreaga lume 
in cadrul unor compcilțli echitabile ‘ 
șl dc a contribui astfel la stabilirea 
de relații pașnice”.

în numele Prezidiului P. C. Ger
man, Hermann Gautier a condam
nat. atacul lansat de teroriștii arabi ■ 
Împotriva sportivilor IsraeltenL A- ' 
coastă acțiune provocatoare, a afir- 
mat el. va aduce cele mal grele dau- . 
ne mișcării de eliberare arabe. P. C. 
German a. salutat de la bun început : 
desfășurarea Jocurilor Olimpice Ia ! 
Mflnchen. conslderind-o ca o poslbl- ‘ 
litate rodnică de destindere șl pro- r 
movare a colaborării Internaționale, j

I
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Președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare, 
Pal Losonczl, a primit, miercuri, de
legația parlamentară japoneză, con
dusă de Kenzo Kono, președintele 
Camerei superioare n Dietei, care 
face o vizită In Ungaria, informează . 
agenția M.T.L Delegația a avut, de 
asemenea, o convorbire cu ministrul 
afacerilor externe al Ungariei, Janos 
Peter. . .

Ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Polone, stclaa 
Olszowskl. va face o'vizită oficială 
In Republica Federală a Germaniei. 
In zilele de 13 șl' 14 septembrie 1972. 
la invitația ministrului de externe 
al R.F.G.. Walter,Scheel, anunță a- 
genjla P.A.P.

La Moscova s-au |n€he,at 
convorbirile privind dezvoltarea co
laborării economice sovleto-irakiene, 
relatează agenția T.A.S.S. Au fost 
semnate documente privind asistența

Ambasadorul Iugoslavie! 
în Canada, PfiUr Babld, ®laml- 
nat ministrului canadian al nfacerilor 
externe, Mitchell Sharp, un aide-, 
mcmolre nl guvernului iugoslav, prin 

. care se care guvernului canadian să 
Întreprindă măsuri energice adecvate 
pentru a preveni și a face imposibile' 
activitățile dușmănoase .desfășurate 
Împotriva Iugoslaviei de grupuri ex
tremiste de' emlgranțl. șl de diverși 
indivizi pe teritoriul Canadei — rela
tează agenția Tanlug. Mitchell Sharp 
n declarat, cu acest prilej, că guver
nul canadian va studia In amănunt 
aide-memoire-til iugoslav ți va lua 
In considerare aplicarea unor măsuri 
corespunzătoare In spiritul relațiilor 
prietenești existente intre Canada și î 
Iugoslavia.'

Ministrul do externe ad
junct dl Greciei, xanthopouios- 
Palamns, a prezentat primului mlnla- 
tru' Papadopoulos demisia sa, care a 
fost acceptată. Palamas și-a motivat 
decizia do ieșire din ‘ cabinet prin 
considerente de sănătate.

MONCHEN 8 (Agerpres). — Pa 
stadionul olimpie din Mflnchen, 
străjuit de drapelele coborite In 
bernă ale țărilor participante, a 

■ avut loc, miercuri dimineața, cere
monia funebră In memoria celor 11 
membri al selecționatei olimpice Is- 
raellene. victime ale atentatului co
mis de grupul de teroriști palesti- 
nenl. Au fost de față președintele 
R. F. a Germaniei. Gustav Helne- 
mann, cancelarul Willy Brandt, alțl 
■membri al guvernului vest-german, 
precum șl președintele Comitetului 
Olimpic Internațional. Avery Brun
dage. Ceremonia de doliu a început 
prin intonarea marșului funebru 
din simfonia „Eroica" de Beetho
ven.

După discursul rostit de Willy 
Daume, președintele Comitetului 
olimpic vest-german, a luat cuvintul 
șeful delegației olimpice lsraellene, 
Salfcln, care șl-a exprimat indigna
rea față de atentatul comis, care a

cauzat spiritului olimpic un serios 
prejudiciu. El a precizat că „atlețil 
Israelului vor continua să participe 
la competițiile olimpice intr-un 
spirit de fraternitate și loialitate, in 
ciuda acestei crime0, dar că, profund 
îndurerată, delegația israellană pără
sește acum Republica Federală a 
Germaniei.

Președintele Gustav Heinemann a 
condamnat atentatul comis, afir- 
mlnd că. in pofida acestei acțiuni 
criminale, „Ideea olimpică continua 
să fie vie, ea nu s-a schimbat ci, 
dimpotrivă, este mal puternică de
ci! înainte0. ‘

In încheiere a vorbit președintele 
Comitetului Olimpic International. 
Avery Brundage, care a declarat că 
„orice om este Indignat de ceea ce 
s-n petrecut la Mflnchen". „Trebuie 
să propagăm peste tot spiritul olim
pic, a spus Brundage. Trebuie ca 
Jocurile Olimpice să continue ; acest 
lucru este posibil".
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