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privind modalitățile 
îmbinare mai strin-

întreprindere

perioada corespunzătoare a anului trecut, produse.

intre 
de 

interc- 
plonle- 
t recul, 
lozinca 
ultima

Industria prahoveana a încheiat bilanțul celor opt

ficați p::. 
locul de ; 
de UnerL

Deafășurind lnrg Întrecerea socialista, minerit din 
Comăneșllau depășit cu SO la suta angajamentele a- 
Bumatc pe anul In curs, Uvrind 4 500 tone de cărbune 
paste prevederile planului. Acest succes a fost posibil 
datorita mal ales creșterii productivității muncii cu 
4 Ia suta. Calculele estimative arată că minerii din Co- 
măneșli vor putea realiza, In acest an, peste prevederi, 
circa 10 OOO tone de cărbune. înreglstrlnd cel mal înalt 
ritm de producție din istoria do 100 de ani a acestor 
exploatări.

In luna august, 
de laminate

Ca In fiecare toam
nă, o dată cu începe
rea noului an școlar, 
noi unltfiU de Învăță - 
mlnt Lșl deschid pen
tru prima dală porții o, 
noi scrii de elovl pă
șesc pragul claselor. 
Astfel, in rețeaua in
stituțiilor preșcolare sa 
inaugurează 
te 1100 uniți 
re circa 817 
rural ; In gn 
fi cuprinși cârca 590 OOO 
de copil. Contiauln,- 
du-se acțiunea de ge
neralizare a tnvăță- 
mlntulul de 10 ani, vor 
urma cursurile clasei a 
IX-a 89 000 de elevi — 
circa 60 la suta dintre 
absolvenții clisei a 
VHl-a care nu-șl con
tinuă studiile in lnvă- 
țămlntul postgencral — 
pentru el lnfllnțin- 
du-se incă 740 școli de 
10 ani, pe lingă cele 
2 410 existente.

Date noi se Înscriu 
șl pe cartea de vizită, 
a noului an do studiu 
In liceele de speciali
tate șl școlile profesio
nale. La 15 septembrie 
lșl vor începe activi
tatea 3S2 licee de spe
cialitate, cu G0 mal 
multe dedt * In anul 
țoolnr trecut, in care 
vor Învăța circa. 150 BOT 
de elevi, raportul din
tre numărul elevilor 
din aceste licee șl cele 
de cultură generală a- 
jungînd de 1—1,5. Nu
mărul școlilor profe
sionale va fi de 438 (cu 
20 mal multe dedt a- 
nul trecut), iar al ele
vilor de 238 000. Licee 
de specialitate șl școli 
profesionale no! vor fi 
Înființate, cu deosebi
re, in Județele Tu’.cea; 
Hunedoara, Harghita, 
Maramureș, Dîmbovița 
etc. Se vor pregăti să 
devină muncitori call- 

irln ucenicie In 
« muncă IC’D MO

în cinstea

condiții spre 
dedica timpul

acționa cu răspundere 
șl inițiativă, cu splnt 
de discemămînt. Foar
te binevenită a fost 
critica paralelismelor, 
a controalelor ce se 
-suprapun,' a fenome
nelor de formalism și 
birocrație care se mal

Constantin Popescu t 
Studiind documentele 
Conferinței Naționale, 
mi-arn întărit șl mai 
mult convingerea, dacă 
mai era necesar; po
trivit căreia condu
cerea partidului Insis
tă să 
practic 
a g'.ndl 
de sine

Subliniind, încă o dată, rolul cer
cetării științifice in soluționarea 
problemelor legate de valorificarea 
superioară a. resurselor naturale ale 
țării,. Ia Conferința Națională a 
partidului, tovarășul Nlcolae 
Ccaușescu arăta i „Pentru a asigura 
dezvoltarea economico-soclală rapidă 
a României, se va acorda o deose
bită atenție lărgirii bazei energeti
co șl de materii, prime. Vor fi inten
sificate prospecțiunile geologice pe 
întregul cuprins al țării In vederea 
identificării de 
noi zăcăminte. O mHiBimMa 
sarcină topor- /zvTin'- frîYrt 
tanti este elabo- *.' JM
rareide tehno- aaagami 
logll de , exploa- 
taro șl. .prelucra- 
re enre să per- g F—b H L®1 
mită folosirea cit EaaBgMMsfeal 
mal eficientă a

•tătător. In soluționa
rea problemelor cn 
care slut confruntați, 
ceea ce presupune ca 
el eă fio feriți de lu
crurile inutile, mărun
te, care le macină 
timpul, dlmlnulnd din 
eficacitatea actului de 
conducere, să 11 se a- 
slgure 
a-ș! i

In arest Interval ritmul de creștere a!-producției a 
fost superior cu 7,3 lo'-sulft. Cn urmare, au fost livrate 
economici naționale, suplimentar, Însemnate cantități 
de țiței, benzine, uleiuri minerale, motorină șl alte 
derivate din (Iței, 208 tone polietilenă, 14 703 anve
lope, 0 GOT tone cărbune, 493 tone oțel brut, 059 remorci 
basculante, 020 tone mașini șl utilaje pentru Industria 
materialelor de construcții, 53 MO mp țesături. 2 000 mc 
cherestea șl alte bunuri materiale.

Cea mal mare parte a producției, evaluată la 109 
milioane ici, a fost obținută de unitățile economice a- 
parținlnd municipiului Ploiești

Colectivele de muncă din s Intreprlhderlla județului 
Galați au realizat, In chla . 8 luni ale anului,, o, prp-, 
jducție marfă, cu 28 Ș-superioară, sub raport, 
cantitativ celei obținute In1 aceeași perioadă a WS-’ 
iul 1971 șl o producție marfă vlhdută și încasată, cu 
31,7 la sută . mal mare. Au fost produse 'suplimentar 
5 758 tone tablă de oțel și bandă laminată la rece. 
770 tone sfr mă trasă șl bare, 1 542 tone tablă zinca 15, 
070 tone mașini șl utilaje pentru industria metrilor-' 

____ ____  „ ............ g!că, 07 tone fire de bumbac șl lip bumbac, 02 OW) mp 
lunii cu o producție marfă, peite "plani317'*mnionne țesături, mobilă In valoare de 2 009 OM lei șl alt» 
lei. Față de perlo»'i" Pfirftf lUtnTMnnrn W

cum șs 
spune — calificat 
Apoi, mol e o proble
mă : In timp ce In 
unele unități mari, pu

și energia, pregătirea 
lor, problemelor esen
țiale, gindirii creatoa
re, acțiunilor concre
te, organizării supe- 

litățile- cu, care slnt - rioare a producției șl 
Investiții, spiritul de a muncii.
Inițiativă, să actions- Așadar, le dăm cu
ie cu decizie, de sine viniuL '

mal multe concentrați! de minerale 
utile, de Interes vital pentru econo
mie.

Pentru valorificarea complexă ■ 
acestor bogății ale subsolului este 
necesară strlnsu coordonare a acti
vității geologice cu ansamblul acti
vităților tehnice miniere șl chimico- 
metnlurgice. In scopul asigurării In 
permanență a economie! noastre na
ționale cu materii .prime minerale. 
In racest context, cercetării științifi
ce1 11 revine o-aarclnă Importantă In 
Susținerea- acestui, efort "extrdro. de

decurg 
din programul Confe
rinței Naționale i

muncitorii do la laminorul de 6 [oii al uzinei de țevi „Republica" din Capitals au obținut o producție suplimentarfi de 400 tone 
pas important penlru îndeplinirea și depășirea angajamentului po întregul an. In fotografia : laminoristul Mitica Popa, unul din coi 

care au contribuit în mod deosebit Ia realizarea acestui succes Foto : S. Cristian
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rențlat, care ajută la 
înlăturarea neajunsu
rilor. Dar, prea frec
vent, analizele șl con
troalele efectuate au 
aceeași temă șl se des
fășoară aproape si
multan. Doar (para
doxal) concluziile dl-

manlfestă. Fiindcă, fer5. Astfel se nasc
deși s-a creat cadrul planuri de măsuri ’o-
organizatoric necesar bligatoril care, fiind 
penlru asigurarea unei Intr-un. număr mare, 
largi rutonomll unită- depășesc capacitatea 
Iilor economice, totuși de asimilare, de rezol- 
coaducerlle acestora - varc a problemelor 
mai stil încă năpădite constatate. Repet, nu 

.----- ...... m4 gțndesc nici o clipă
să contest necesitatea 
analizelor șl controale
lor, dar se Impune o

Bilanțul Încheiat după 8 lur.l de unitățile economico 
din Județul Hunedoara evidențiază faptul, că pe an
samblul județului a -fost obținută suplimentar o pro
ducție Industrială in valoare de peste 105 milioane 
lei, .In-condițiile creșterii productivității muncii peste 
nivelul planificat cu 1 047 Iei pe fiecare salariat. în 
același timp, la export au fost livrate, in plus,■ față 
de plan, produse in valoare de peste 13,3 milioane lei 
valută. La rlndul lor, constructorii hunedorenl au dat 
In folosință oamenilor. muncii din principalele centre 
muncitorești; ale județului — Petroșani, Hunedoara, 
Deva, Brad etc. — 2CM53 noi apartamente.

în acest tei, de la Începutul anului și ptaă acum, 
au fost livrate suplimentar economiei naționale 2 (JM 
tone cocs,.17 0OT tone fontă, 20TOT tone oțel (din care 
GMO tone otel aliat), 13 000 tone laminate finite pUno, 
2 300 tone fier și .minereuri, 5 690 mc prefabricate din 
beton, 3 TOT mc, cherestea și bușteni șl alto • cantități 
Importante de produse. - ■ * ■

• g.’t.'O <••*.Safir ' 11 '.) LVl.'iW. J'C-

bazei de materii primo minerale, ne
cesare dezvoltării economiei noastre 
naționale. .?■ '.’.'i -îi» '■>'

în epoca modernă, cerința mereu 
crescîndă a dezvoltării vertiginoase 
și extrem de diversificate a indus
triei a pus științei și tehnicii mon
diale problema acuta ■ valorificării.

mal Importante urgențe pe care eco
nomia națională le impune. In a- 
ceastâ activitate importantă, specia
liștii, geologi nu sa află singuri ; el’ 
conlucrează direct rau Indirect cu 
toate celelalte categorii de specia
liști chemați să contribuie la pro
cesul de descoperire, extragere .șl In
troducere in circuitul economic a 
uneia sau alteia din substanțele mi
nerale din subsolul țării.

Există numeroase situații care 
confirmă, prin' rezultatele auperioa- 

. re, necesitatea șl 
»■—importanța șllln- 

(i fică, dar mal 
3-M.jliK.Sr. , a'es economica,

‘ a unei astfel de
ii imm uiiI jjii__  N conlucrări strin-

se intre diverși 
specialiști, in pri- 
mul rind, u ni-

• velul cercetării
de profil. Aici trebuie* să se facă 
simțită tendința tuturor discipli
nelor Implicate de a conlucra
cu ' cercetarea : geologică. Căci ce:'- 
cetarea * igeologlcă cere șl așteap
tă cu nerăbdare un asemenea 
aport. Totodată, trebuie să se aibă 
in vedere că, in perioada actuală, 
se constată o Intensificare deosebită 
a valorificării complete șl cdmplexp 
a diferitelor zăcăminte, pe măsură ce 
depășim faza certretărll 'ș.trlcț geolo
gice șl ajungen la cea de extracție 
șl . preparare e âîhlmlcâ-metaiurglcfL-i 
O astfel ide preocupare^ bare Ațe® 
că atunci cind cercetarea geologică 
* - ' » ' ’ . 1 ■ 
Acad. Alexandra CODARCEA 
prejediniele Comisiei republicane 
de rezerve geologice

ne dovedim de controale pi? tot fe-
eapacitatea de iul de linii. Nu am
?! ne orienta nimic împotriva con- 

rtătător, de b trolulul oportun, dlfe-

Oamenll muncii din unitățile Industriale ale Jude
țului Bihor au Îndeplinit planul producției; globala, 
pe celo 8 luni ale anului. In proporție de 105,7 la 
sută. La producția marfă și prestările do servicii pre
vederile au fost depășite cu 303 milioane lei.

' în această perioadă s-au obținut, peste plan, 
7 GOT tone produse petrolifere, 1 5OT tone alumină calci
nată. mașlnl-uhelto in valoare de pesta 6 milioane lei, 
80 (W mp țesături, confecții'In valoare de 61.milioane 
lei, 1 24'3 tone ulei, 'S3 GOT perechi:lncălțfirnlnte‘și altele, 
lin ee‘privește wrrfnUe’de.export;'ele au foist realizate 

. Iii .proporție de 1(M la' sută,;deși nlvelid lor este jni- 
Rțflfțr cu 42 la'Jțutft .fafă^tie anuL’trecut. Unele in- 
irpprtederl,rjsJnțrcț cari* Î.ZUȘ...Oradea 7 Ștațitmca ex- 
perimentală agricolă șl'ComDinatul cărburielui.'hu rear 
llznt integral prevederile planului anual dc export.

partidului : este vorba 
de cerința ca factorii 
de conducere din nnl- 
tă(l să-și , manifeste 
pe deplin responsabi
litățile- cu, care slnt

Gînduri, doar aparent răzlețe, într-un dialog 
despre responsabilitatea conducătorului de

r: 1 . 1 , ‘i

cit mai înalte șl mal complexe, a nu
meroaselor și variatelor categorii de 
resurse minerale ale subsolului, caro 
se caracterizează adesea prlntr-o 
mare complexitate a compoziției lor 
mineralogice șl chimire. De fapt, 
știința geologică contemporană, cu 
sporitele el posibilități de rezolvare, 
bazate pc tehnici de investigare fi
zice șl chimice avansate șl In con
tinuă perfecționare, ne confirmă clar 
ailt complexitatea compoziției, cit șl 
a condițiilor da zăcâmlnt a celor

;' ■■■ ■"i
sistematizare a aces
tora, pentru dștigarea 
unul volum de timp

■ extrem de .util mun
cii productive, crea
toare.

Ghcorghe Golrta s 
Mă întreb. acum, 
ce-or fi gindlnd unii 
despre munca și me
nirea lor; ne Infil- 
nlm unii cu alții — 

I unii controlori, alții 
controlați — numai ca 
&ă' ne vedem ? Sau să 
facem treabă 17 Este 
bun și necesar contro
lul. Cu condiția ca ei 
sli ; fie urmat d’e spri
jin, să fie

• îșl deschid pcnfrn prima dată porțile: peste 1 1OO de 
grădinițe, 740 școli generale de 10 ani, 00 Hcce dc spe
cialitate • în clasa 1 — circa 301 000 elevi, iar în pri
mul an dc liceu —91 OOO o Noi programe șl discipline 
de* stadiu în pas cu știința și tehnica modernă • In anul 
1972, școlile vor primi materiale didactice în valoare de 

pesta 92 700 OOO lei
Noul an de studiu 

va marca pași impor
tanți șl in direcția a- 
proplcrll școlii de via
ță, de producție.. In 
cadrul acțiunii de pa
tronare a liceelor de 
cultură generală șl 
școlilor generale de 
către întreprinderi lșl 

acum pes-, vor Începe activitatea 
Iți, dLn ca- un număr mare de 
l.n mediul alellcrc-școală, iar cela 

existente Iși vor Îm
bunătăți considerabil 
profilul șl dotarea. 
După cum am fost 
Informați la direcțiile 
de resort din Ministe
rul- Educației și Invă- 
țămintulul, vor fi a- 
dusc Îmbunătățiri sub
stanțiale nomenclatoa
relor de meserii șl 
specialități din Invă- 
țămîntul profesional șl 
tehnic, itentni a se e- 
vlla specialitățile în
guste șl diversificările 
nejustificate in pregă
tirea elevilor. în acest 
sens a fost unificat 
nomenclatorul de me- 
serlLcare se pregătesc boratoarelor • șl 
prin școlile generale netelor școlare, 
cu promovați ai da- zală cu sprijinul 
set a VUI-a cu cel al treprlndcrilor t 
meseriilor care se 
pregătesc prin școlile 
profesionale urmate de 
absolvenții școlii ge
nerale do 10 ani. De 
asemenea, planurile șl 
programele din invă- 
țămintul de cultură 
generală se remarcă 
prlntr-o mal activă 
descongestionare. Au 
fost elaborate șl vor fi 
aplicate programe- 
cadru pentru pregăti
rea tehnico-productivă 
a elevilor ; nu fost e- 
dllate calele de lucrări 
de ' laborator, Intr-o 
concepție modernă,. 
pentru fizică, chimie, 
biologie șl im buletin 
de îndrumare metodi
că 
de 
să a teoriei de practi
că la matematică,' fi-

tuturor resurselor existente In țară, 
Inclusiv a celor cu conținut de 
substanța utile reduse”. Rezolva
rea unor asemenea probleme,- deo
sebit de complexe — probleme, re- 
lovate in acest an șl In co
loanele ziarului „Sclntela", șl, re
cent, de către forurile de conducere 
ale Consiliului Național pentru Ști
ință șl Tehnologie — cere o mobiliza
re a forțelor la toata nivelurile, do 
la cercetarea fundamentală, plnâ la 
Boluțlonarca lor practică.■ Șl, ' este 
neîndoios ftS avem încă rezerve mul
tiple de valoriflcat. pentru lărgirea wmplex^arină’ un dubiu'1«17*^ 

ceiarca In amănunțime a subsolului 
țării, a evoluției In timp șl spațiu a 
proceselor naturale de formare și 
concentrare a substanțelor minerale 
șl localizarea zăcămintelor ; corela
rea directă n acestor activități cu 
posibilitățile și nevoile |ărll, cu cele

O Se impune o strinsă colaborare, incă din fazele de cercetare, între geolog, miner 
și metalurg O 0 condiție hotăritoare : coordonarea mai eficace a cercetării

zică, chimie, biologie. 
Alături da asemenea 
dlsdpllno „tradiționa
le', care vor căpăta un 
mal accentuat caracter 
practlc-apllcativ, elevii 
din licee vor Începe 
să studieze discipline 
noi, cum ar fi, de e- 
xemplu, elemente de 
informatică (in cadrul 
cursului de matemati
că). Paralel va crește 
numărul claselor spe
ciale, cu profiluri di
verse, penlru care 
s-au elaborat lucrări 
adecvate ; &e va dez
volta sistemul de pre
dare cu ajutorul tele
viziunii, Incluzind in a- 
cest cadru (după lecții
le de biologic — Inau
gurate nnul trecut) lec
ții de fizică șl chimie.

Zestrea didactică a 
școlilor se va îmbo
găți, In 1IT72, cu ma
teriale didactice in 
valoare de pesta 
f’2 TOD OTO lei, concomi
tent cu mai buna pro
filare șl dotare a la- 

cabl- 
rcall-

IreprlndcTilor tutelare. 
■ Deschiderea festivă 
a cursurilor din a- 
cea.sU toamnă școlară 
este precedată, 
7—14 septembrie, 
reeditarea unei 
sanie Inițiative 
rcrjli de amil 
desfășurată sub 
„Să facem din 
săptămlnă a vacanței 
o săpUmlnă a muncii 
puse In slujba patriei*.

Noul an școlar de
butează, după cum se 
vede, sub auspicii din 
cele mal favorabile, 
ce-i vor asigura o des
fășurare rodnică și 
rezultata superioare in 
pregătirea pentru via
ță și educarea tinere
lului patriei.

Florlca 
D1NULESCU

Precizăm, de la bun 
Început, că schimbul 
do opinii care urmea
ză s-a desfășurat in- 
tr-un mod mal puțin 
obișnuit. Autorii lor — 
Ghcorghe Gol na, Erou 
al muncii , socialiste, 
președintele cooperati
vei agricole de pro
ducție Sintann—Arad, 
șl Constantin Poptșcu, 
directorul genera) ai 
uzinelor textile „30 
Decembrie” din Arad 
— n-au slat la o masă, 
față In față... Totuși, 
replicile, observațiile, 
opiniile slnt autenti
ce, ele fiind făcute 
cu prilejul d'-tcuțiilor 
pe care, le-am a- 
vut separat, cu fleca
re din cel io! Interlo
cutori. Do altfel, acest 
„dialog la distanță* 
ne-a fost sugerat de 
punctele de vedere 
exprimate la o aduna
re in legătură eu una 
dîn Ideile ce

HUNEDOARA

CU DOCUMENTELE COMFERINȚEi

NAȚIpNALE PE^MÂSÂ DE^LUCRU BIHOR

PRAHOVA

C-GALAȚI

cea.sU
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— Vedeți, zise înălțind 

sprincenele Gh. Adam, di
rectorul LA.P.L. „Inloml- 
cloafn", nu o ușor lucru să notițe nici o opinie,' nici o

‘ conduci o Întreprindere de idee. Aveam senzația că
alimentație publici Un di
rector trebuie să rezolve o . .
mulțime de probleme cu- masivă de cauciuc.

Am plecat de la I.AP.L. 
„Ialomlcloara" fără ®ă 
consemnez In carnețelul do 
notițe nici o opinie, nici o 

n-am reușit decît să lovim 
cu dn bețișor Intr-o bucată

Traversarea orașului Pitești 
reprezintă, pentru șoferi, unul 
dintre cele mal dificile teste In 
materie de conducere auto. 
Cauza ? Lipsa unor indicatoare 
clare pc autostradă, care să-i 
ajute, indmsebl pe conducăto
rii auto străini de localitate, să. 
nu piardă „firul" acesteia, ră- 
tăclndu-se In labirintul strdri- 
lor laterale. Și, o dată pierdut, 
acest drum (din cauza numeroa
selor semne de Interzicere a 
circulației pe diverse străzi din 
zona centrală) trebuie rd derulezi 
un adevărat fir al Arladnei 
pentru a-l mai regăsi. De aici, 
pierdere de timp, creșterea ar
tificială a traficului in centrul 
orașului, strangulări și blocări 
ala circulației In numeroasa 
puncte înguste ț,z.m.d. ȘolulH 
pentru înlăturarea unor aseme
nea neajuniuri.? Din cile ie 
pare, acestea nu lipsesc. Ră- 
minc numai ca edilii orașului 
șd le acorde... prioritatea nece
sară.

sic.

Ulciorul
s-a spart

I' în luna martie 1938, la scurt 
timp după ce Valerian Cormoș 
h preluat funcția de casier al

ICascl de ajutor reciproc a sala- 
rtalllor serile! C.T.L din cadrul 
Direcției regionale CT ~ "

Ișov, s-a stabilit efi el 
casă

Fapt

I . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iâușlt, din avutul salnrlațllor 

șecjlel, suma de 70 900 lei. Pen
tru fa] '

I
In-au făcut-o

— considerați, 
ndevărațl au ilIHII Surprize 

| pentru
I „eticheta*4

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
II O țigară de j 

125 000 lei j

I
I
I
I
I
I

Ionele C.F.R. Bra-
MHBjjMLy. __ _ avea In'
1 un minus de 8 to8 lei?

Faptul Insă nu a alarmat pe 
nimeni, fiind apreciat ca, „o 
greșeală". Casierul nici nu do
rea altceva. Mergînd d!n „gre
șeala" în „greșeală", el șl-a în
sușit, din avutul salnrlațllor 

suma de 79 900 Iei. Pcn- 
__ fapta sa, al și-a primit pe
deapsa binemeritată : 7 ani șl 8 
luni închisoare. Ce se Intlmplfi 
Insă cu cei care erau datori aâ-1 
controleze — și timp do 14 ani 
n-au făcut-o niciodată temeinic 

_,1, pe bună dreptate 
ndevărațl autori morali nl In
fracțiunii 7 Lor nu II se aplică

rente. Eu, do pildă, pierd 
zilnic cel puțin o oră șl 
jumătate — două ocmnlnd 
hlrifl... ..

\ j — Pe urmă 7
— încep munca do îndru

mare și control.
— Bine, dar cam același 

lucru 11' face și merceolo
gul din subordlnea dv. ?!■

— îl face, dar n-ar tre
bui să-1 facă, își exprimă 
părerea contabilul șef, pre
zent ta discuție. Merceolo
gii din alimentația publică 
or trebui să, țină evidența

• mărfurilor care intră In re
țea, să verifice prețurile, 
rahaturile comerciale, să 
verifice .stocurile, să so ,o- 
cupe de studiul cererii 'do 
consum, do expunerea măr
furilor. Dar nu se ocupă. 
Merceologla din alimentația 
publică e un serviciu care 
merge Intr-uii picior.

— De ce a rămas șchiop 7 
-N-ari "" ’ ’ ' ‘

y

f.
— F. dificil, v-ațJ propus 

să tratați o problemă grea, 
mult prea grea — a crezut 
de cuviință să ne spună 

t la despărțire (confidențial) 
’ contabilul țet O să vă lo

viți da plasă.
— Care plasă ?
— Alimentația publică, e- 

șafodajul el, e ca o plasă

cită s-a vlndut, dt s-a În
casat, care slnt beneficiile 
ț.n.in.d. Iraționalul, absur
dul apar insă, cl nd anal i
zezi mai bine modul In 
care se realizează această 
activitate. Deși in nenumă
rate rlnduri conducerea do 
partid șl de stat a Indicat 

necesitate pentru 
dezvoltare a e-

ca o 
actuala 
conbmlel noastre Înlăturarea 
oricăror paralelisme,.a ori- ții
căror verigi intermediare dc. . _
Inutile, In acest sector all- Intre
menlar paralelismul guver
nează neclintit 19 dlrec- ganizările
torl, 10 contabili șefi, 10 te. Iată.

planificare, contabilitate, 
comercial ș.a.m.d. — cen
tralizează.

Ne oprim aid cu descrie
rea supraetajării adminis
trative in alimentația pu
blică. Rostul acestor, rin- 
durl nu este de a aprecia 
cita I.A.P.L.-url ar trebui 
să funefioneze In Capita
lă, dacă mal este sau nu 
novoie ca T.A.P.L. să func- 
'loneze In actuala poziție 
le verigă intermediară —■ 

I.A.P.L. șl direcția 
generală de resort. Rcor- ..... ..-lc slnt lrwa |m|n(în. 

In afară do cele
IfrtȘ • tj

■
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mal necesară, cl șl obliga
torie. reiese ®1 dte cele 
cltcva aprecieri . făcute. dc 
tov. Octavian Popovlci, vi
cepreședinte nl Consulului 
popular din sectorul 1 î»

— Aciuata organizare a 
alimentației publice este 
în totală discordanță cu Le
gea 57. în formula existen
tă, noi, ca putere locală, 
nu avem nici o posibilita
te de a controla șl .Îndru
ma unitățile de pe ' terito
riul sectorului. Dacă se 
constată unele deficiențe, 
să zicem la restaurantul 
„Doina", nu putem inter
veni In nici un fel. pen
tru că localul aparține 
de LA.P.L. Kiseleff. caro 
Ișl are sediul In alt sec
tor. Slnt I.A«P.L.-uri\ risi
pite pe 3 șl chiar 4 sectoa
re ! După părerea' mea, 
cea mai bună soluție de or
ganizare. ,ln conformitate 
cu legea pe care slntem 
obligați s-o respectăm, ar 
fi menținerea unui singur 
LA.P.L. pentru toate uni
tățile existente In fiecare 
sector. I.A.P.L.-U1 ar de
veni o Întreprindere; soli
dă, bine încadrată, capabi
lă să aprovizioneze cores
punzător localurile, să îm
bunătățească desfacerea, 
să diversifice producția.

Subscriem; bineînțeles, a- 
cestul punct de vedere. 
Am socotit Insă absolut fi
resc să cunoaștem 'șl opi
nia reprezentanților direc
ției generale comerciale, 
forul cel mal înalt nl ali
mentației publice locale.

— Problema reorganizării 
alimentației publice — no 
informa tov. Toma Albulcț, 
director general — n fost 
și este permanent In aten
ția noastră. Intr-o primă 
etapă Intenționăm să subor
donăm, să arondăm flecare 
I.A.P.L. unul singur sec
tor. Avem In vedere 31 re
ducerea numărului de În
treprinderi. Că vor rămlne 
16, că vor rămlne 17, 
n-am stabilit încă.

— De ce nu organizați 
doar un singur T.A.P.L. pe 
fiecare sector — după sis
temul O.C.L. 7 Ne glndim 
la întreprinderi ceva mal 
mari, mal puternice, bine 
Încadrate cu personal cali
ficat

— Ducă numărul lor s-ur 
_____  ‘___ /__ , _j rol . 
ar mai avea atunci trus
tul de alimentație publi
că 7 (17).

Socotim că acest neaș
teptat răspuns oferit — 
Împotriva cursului discu
ției — sub formă de în
trebare cu schepsls, este 
Izvor!t din Intențiile încă 
nedefinitivate pe care Di
recția comercială a Capi
talei Ie are față de noua 
formulă do organizare a 
alimentației publice. Cre
dem astfel. Intrucit ne-ar 
fi imposibil să ' conside
răm că numărul mare dc 
I.AP.L.-uri e menținut 
doar cu scopul de a se 
justifica existența, verigii 
Intermediare ; . T1A.P.L. !

Ghcorghe GRAURE 
George POPESCU

f

continuat aă se ocupe cu grijă deose
bită de organizarea muncitorilor U- 

în anul 1910 a devenit pre- 
™_itela Societății „Gutenberg", con-, - 

.„■ibuind, In această calitate, la elabo
rarea șl adoptarea unul program al 
societății călăuzit‘de principiile re
voluționare ode luptei de clasă. Pen
tru activitatea sa revoluționară, a 
fost do mal multe ori arestat șl In- 

iwuLuutvau. temnițat la Închisoarea Văcărești.
Născut In București, in familia mo- în ardl 1912—1614, din Însărcinarea 

I deslă a unul factor poștal, Dimlirie comitetului executiv al partidului, a
‘ Marinescu ' a Început să lucreze de, Întreprins o călătorie In Germania
ta vlrsta de 18 ani, ca muncitor pentru a studia organizarea partldu-
Upograf. A intrat In mișcarea, mun- Iul social-democrat șl < a mișcării
cJtoreascA Intr-un moment in caro a- muncitorești germane. Departe de

La 8 septembrie 1973 se împlinesc
nouă decenii de la nașterea lui Dl- ----  __
rnilrle Marinescu, remarcabilă perso- pografi. 
nulitate a mișcării muncitorești din ședlnteli 
țara noastră. Intr-o existență ce nu tribulnd 
a atins nici 35 do ani, Dimltrie Ma-'
rinescu s-a consacrat cu devotament
ți abnegație luptei pentru Izblnda 
cauzei clasei muncitoare, pentru 
triumful socialismului pe pfimlntul 
românesc.

clasă, Ten-

patrie, a păstrat. 
strlnse legături 
cu tovarășii săi 
do luptă, numele 
lui fiind prezent 
adesea In presa 
socialistă, u n da
publica mntertale 
ce Informau des
pre . eveniment 
tele cela mal 

mișcarea mun

ceasta traversa o 
perioadă dificilă,. 
cu urmare a‘vre
melnicei dezor
ganizări a parll- 
* ' ' soclal-de-

Ja sfir- 1 
secolului 

Sub im
pulsul fruntași
lor socialiști, ră
mași credincioși

SO DE ANI
DE LA NAȘTEREA LUI
DIMITRIE MARINESCU

jj

dulul 
mocrat 
șl tul 
trecut

— N-a rămas, n fost tot
deauna nșo. I.A.P.L.-U1 nu 
dispune declt de un singur 
merceolog.

— întreprinderile de ali
mentație publică slnt mici 
șl multe, prea multa. Or, 
ta dimensiunile pe care le 
au, în actualn formă de or
ganizare n-ar putea fi în
cadrate altfel. Dv. nu sln- 
tețl de aceeași părere 7 Nu 
credeți <31 sa simte nevoia 
unor reorganizări, eventual 
reducerea numărului de 
'întreprinderi in' favoarea 
consolidări i celor care ră- 
mln ? După părerea specia- 
llștUor, actuala organizare 
constituie cauza do fond a 
deficiențelor din acest sec
tor de larg Interes public.'

La auzul acestor Întrebări 
șl opinlL directorul adoptă 
pe loc o atitudine do stric
tă neutralitate :

— Eu slnt prea mic ca 
să-mi dnu părerea...

— Dv. cunoașteți, în 
schimb, foarte bine inutili
tatea acestui imens și dis
persat aparat administra
tiv. E normal, eficient ca 
In spatele cltorva bufete să 
stea cocoțată o întreprin
dere cu director, cu conta
bil șef, cu un serviciu 
de planificare, de con
tabilitate, personal, merceo
log ș.a.m.d. ?

— Nu aș putea să spun 
cum e mal bine».

— Cil ani In urmă erau 
&3 de Întreprinderi de ali
mentație publică. O Intre- 
prindero la 3-—4 bufele ! La 
o primă reducere nu ră
mas 40, ta n doua — 29, la 
a treia 10. Și-așa’slnt Încă 
prea multa. LA.P.L. „Ra
hova", de pildă, conduce 
...10 bufete șl un restaurant. 
Doi funcționari, doi res
ponsabili, plus directorul șl 
merceologul pentru fiecare 
bufet ! Toți lucrează cu 
hfrllL E scandalos, se face 

i!’ "6 birocrație ridicată la cub.
— Poate că nu e bine, 

ne-a 1 
impersonal,------—— - >
rece.I

•BS •ț
C!

o o

'fj 1
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aici, nu
măcar

cu ochiuri dese. De 
birocrația, dar nici 
un om nu poate fi dlntlt 
cu una cu două.

î

semnificative 'din 
dtorească Internațională. Reîntors In 
țară, kt începutul anului 1914 a pri
mit funcția de secretar permanent al 

_________ ... _______ __ P.S.D. Activitatea pe caro a desfă- 
torești create In numeroase orașe ale șurat-o în conducerea P.S.D. este
țării. Prin activitatea depusă în ve- străbătută ca de un fir roșu de pre-

..................................... ocuparea pentru întărirea organizate- < 
. rică a partidului,' pentru afirmarea 

tot mal puternica a acestuia In viața 
politică a țăriL

în condițiile izbucnirii primului 
război mondial Imperialist, D. Mari- 
noscy s-a aflat In primele rlnduri ale 
luptai pe care partidul de clasă al 
muncitorilor o desfășura In vederea 
condamnării măcelului, pentru men- 
ținerea neutralității României. El a 
continuat să fie prezent in mijlocul 
muncitorilor, luînd cuvlntul la <9întru
niri In cele mai îndepărtata colțuri 
de țară. Pretutindeni îndemna la or
ganizare și luptă pentru păstrarea 
neutralității, pentru Întărirea P.S.D. 
„singurul partid caro luptă pentru 
pace, contra scumpirii traiului, parti
dul care la apărarea poporului", 
în același timp, D. Marinescu a par
ticipat cu însuflețire la efortul gene
ral pe care P.S.D. din România l-a 
depus In vederea refacerii mișcării 
mundtoreștl internaționale pe baze 
revoluționare. Internaționalist con-, 

H-a Conferință a organizații- vins, s-a aflat printre fruntașii socla- 
llcalc șl a cercurilor mundio- llștl români care au făcut demersuri 

In' scopul convocării unei conferințe 
internaționale a partidelor socialisto 
rămase credincioase Ideilor revoluțio
nare de luptă Împotriva războiului 

După Intrarea României In război, 
D. Marinescu a fost mobilizat și tri
mis pe front, unde șl-a pierdut viața 
la 19 octombrie 1016. Viața șl activi
tatea sa, consacrată In Întregime țe
lului eliberării proletariatului șl a tu
turor celor ce muncesc, i-au înscris 
pentru totdeauna numele In galeria 
mUitanțllor de frunte al mișcării 
noastre muncitorești șl sodallste.

_________cauzei ‘proleta
riatului, lupta împotriva exploa
tării burgheze a contLnual însă, 
fie In cadrul organizațiilor pro
fesionale, fie In cercurile munci-

dorea organizării profesionale și po
litice a mundlorlmli, Dimitrle Mari
nescu s-a făcut repede cunoscut -- 
hotărlrea, voința ți puterea sa de 
muncă lâalnd să se întrevadă. încă din 
acel ani, conducătorul de mal llralu. 

în anul HMD a devenit redactor la 
gazeta „România muncitoare", orga
nul oficial de presă al mișcării mun- 
dtoreștl din țara noastră. Paralel a 
colaborat șl la alte publicații mund- 
to-eștl ca „Gutenberg", „Foaia arte
lor grafice", „Tribuna transporturi
lor", „Calendarul muncii", „Indepen
dența tipografică" șl altele. înzestrat 
cu un ascuțit spirit polemic, Dimitrle 
Marinescu a fost un fervent susțină
tor al acțiunii de demascare a carac
terului diversionist al corporațiilor, 
de scoatere a muncitorilor de sub in
fluența acestora și de organizare a 
lor In sindicate. Totodată, în artico
lele sale a afirmat răspicat dezide
ratele muncitorești privitoare la le
gislația muncii, votul universal, li
bertatea presei etc.

La a n /. / .
lor sindicale șl ,___ _________ ___
reții, ținută la Galați In KW7, a fost 
ales methhru în Comitetul Central nl 
Uniunii Socialiste. lncrcdințindu-i-«e 
conducerea Cercului de editură so- 
cialtetă. în această calitate a partid- 
pat efectiv la vesta activitate de cla
rificare ideologica, da râsplndlro a 
Învățăturii marxiste, desfășurată do 
miiitanțll socialiști In vederea refa
cerii partidului do clasă al muncito
rilor. „Numai atunci muncitorimea 
va fi o putere clnd, alături de sindi
cate puternice, va avea șl un partid 
politic puternic" — scria cL A luat’ 
parte cu Insuflețiro la pregătirea și 
drrifHȘtirațea.L lucrărilor Congresului 
ide reiacero â Part!dului,spcial-dcmo- 
cmt- dh-i Ianuarie 1910, la congres' 
fiind ales in comitetul executiv al 
partidului.

In același timp. D. Marinescu a

relatate, alte fapte care le 
Impun : paralel cu siste
mul de localuri al alimen
tației publice funcționează 
și sistemul de magazine nl 
O.C.L. /AlhriȘatara". în 
toată Capitala există doar 
8 O.C.L.i-url, dte unul pen
tru flecare sector. De reți
nut că Intre O.C.L.-W1 șl 
direcția generală nu exis
tă nici un „super O.C.L.", _
nici o verigă Intermediară. reduce Intr-atlt, ce 
E bine așa, este mal efi
cienta, mai bine organiza
tă activitatea celor 8 O.C.L, 
sau a celor 19 I.A.P.U 
plus un T.A.l’.I* ? Să 
vedem ce spun datele 
statistice : LaKL. Amzel 
controlează 15 unități ; 
O.CJL. Alimentara nr, 5 — 
1.23 de unități ; IJLP.L. 
Amzel desface anual (pe 
mp) marfă in vnlonrc de 
28 4M lei ; O.C.L. — 74 713 
lei ; I.AJP.L. arc de con
trolat doar». 1 820 mp spa
țiu comercial, L_ 
— 8 2S2 mp ; O.CJL. 
subordine. pentru 
mnre, 002 saluriațl ____ I
tivi, po clnd I.A.P.T... doar

merceologi, 19 servicii 
planificare și alta 19 
contabtlltato lucrează 
16 direcții paralele I 

Flecare din cele 10 ser
vicii planifică șl contabili
zează In „feuda" sa proprie, 
aidoma cu „feuda" veclnu-’ 
lui. De ce această risipă 
de energie șl de fonduri 
pentru salarii ? Șl, mai 
ales, de ce atlta risipă de 
forță de muncă absolut ne
cesară In activitatea con
cretă n unităților alimenta
ția! publice ? Doar pentru 
a întreține cele 10 linii pa
ralele ? Adunat In cltcva 
colective puternice, perso
nalul risipit In 19 Între
prinderi mărunte șl inefi
cienta ar putea să oe ocupe 
la modul serios de aprovi
zionare, desfacere, de stu
diul cererii de consum, de 
control șl Îndrumare.

Dar să revenim ta cir
culat la actelor paralele. 
După elaborarea lor. actele 
nu rămln la întreprinderi. 
Adresa finală este Direc
ția generală comercială a 
Capitalei. Dar actclo con- . . 
tablle, cele 10 bilanțuri nu <122. Orice comentariu po 

------------- -— , .merg lnwlinie dreaptă, cl ‘ rrinfglnha acestor date, care 
rcpllrat directorul', /«^lor. Firește, «te nb- - . .....
mal, Indiferent șl solută nevoie să se ț.._ . ....

cită marfă s-a procurat, undo

de 
de 
In

Cunosc 
problemele, lucrez in sec
tor de 39 de ani.

Cu tontă intenția sa bună, 
contabilul șef a exagerat 
puțin. Nu e vorba de nici 
o plasă. Iată clar șl con
cret cum stau lucrurile de 
fapt

Cu totul deosebit de alte 
orașe mari, in care o inlre- 
E' lere de alimentație pu- 

răspunde In medie de 
79—00 de localuri, In Ca
pitală organizarea sectoru
lui respectiv apare anacro
nică și birocratică. Cele n- 
proxlmallv 3OT de localuri 
slnt conduse, cum amin
team, de 19 I.AP.L. La 
rindul lor, I.AJ’J*-urile 
slnt subordonata unul trust 
(T.A.PJL.) ; ta rindul lui, 
trustul este subordonat di
recției generale comerciale 
de pc lingă consiliul popu
lar municipal. în fond, ce 
activitate au I.AP.L.-urlle7 
Totul se reduce la control, 
la contabilizarea mărfurilor 
achiziționate (In censul larg 
al euvlntului) și ta țdeșfa- merg

i

!

I

D.

•': fi

Precis, clar!

!

,cU- Ț

i

O regrctabllâ eroare de

nu mai doarme!

u
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KOTO

pici o sancțiune 1^.^, m.^cs

ă mp spă
tar O.C.L. 

are Iri 
îndru- 
opern-

Controlul...

ECOULANCHETELOR,,SCiNTEII"

Georgefa TUDORAN
ce rcetfi to r’jf li in | iif i c
Ia Institutul de studii istorice 
ii social-polilice de pe lincjâ 
CC. al P.CR.

BDȚ fac un popas la veriga In- vorbesc singure, e cu totul
știe termcdlara — T.A.P.I.. — de prisos. Că reorganizarea

alte servirii — de în acest sector este nu nu-

actclo con-

L>

iut cu o sugestie ■ ,rM& 
glndesc la ideca enun- tarlv, după modul cum

binevenită

Adlcll, 
flecare, 
să gln- 
propriul

siFiresc, nid fabrica de conser
ve „Arovit" din comuna Valea- 
lui Mlhal (Bihor) nu se ponte 
dispensa de etichete. Numai că, 
din clnd In dnd, le folosește 
după o rețetă deloc recoman
dabilă. “ ■ '
den, n cumpărat, Intr- 

•zilele trecute, o con;
carne
Acasă , ______
cutia — în duda Inscripțiilor 
de pe etichetă — a găsit In cn... 
ghiveci de legume ! Surpriză 
neplăcută șl de două ori păgu
bitoare. O dală, pentru cel 
ce so trezește cu en pe masă. 
Șl, a doua oară, pentru 
cheta" fabricii.

Dumitru Etava, din Oru- 
’ r-una din 

conservă de 
din porc cu fasole, 
insă, dnd B deschis 
ij duda inscripțiilor

112 era 
1112!

La articolul „■ 
rapidul ta taifas", a- 
părut In „Sclntela" 
nr. 0 2OT, care critica 
risipa do personal fe
roviar pe unele tre
nuri, Divizia mlșcare- 
comerctal din cadrul 
regionalei C. F. Bucu
rești ne răspunde ur- 
mătoarelo : „Cele se
sizate de .dv. slnt rea
le. Din cercetările În
treprinse s-a consta
tat că personalul de 
tren n fost îndrumat 
In mod greșit (pesta 
normele prevăzute) la 
trenurile nr. 623 din 
13 și 15 iunie 1672, 
iar personalul vino
vat a fost sancțio
nat»

S-au analizat, de a-

,Cu samffltiea, graficele la 
trenurile care circulă 
fără oprire intre sta
țiile București—Con
stanța 
ca 
dă 
de 
ca 
să. 
alta funcții.

Pe această cale mul
țumim redacției zia
rului „Srintcln“ pen
tru sprijinul acordat 
— se arată In Înche
ierea răspunsului — 
șl vă asigurăm că 
vom continua acțiu
nea de verificare a 
necesarului de posturi 
șl In alte comparti
mente ale activității 
noastre feroviare".

r»! s-n stabilit 
acestea să cuprin- 

uri număr reduss 
conductori, urmlnd 
plusul de satariațl 
fio repartizat in

1'. . i. >_■ r .'l.i" J;1’'
meșteșugărești a făcut, 
do curind, obiectul ti
ne! ample analize In 
cadrul Comitetului e- 
xccutlv nl UCECOM, 
cu participarea tutu-, 
ror președinților de 
uniuni județene si ai 
cooperativelor din mu
nicipiul București. Cu 
acest prilej s-au dez
bătui neajunsurile In 
aplicarea prețurilor șl 
tarifelor, stabllIndu-BC 
măsurile concrete co 
trebuie luate. Dintre a- 
ccste măsuri mențio
năm :

• Intensificarea ac
țiunilor do control șl 
îndrumare, in special

„ o
cifră. Intr-o notă apărută In ca
dru! acestei rubriri („Sclntela" 
nr. 9 201) relatam împrejurările 
in caro s-a produs un accident 
do circulație In apropiere de 
aeroportul M. Kogălnlceanu din 
județul .Constanța. După cum ne 
comunică Inspectoratul județean 
Constanța al Ministerului de In
terne. datele relatate slnt exac
te, cu o singură excepție : ma
șina accidentală purta nr. 
l-HD-1112. ți nu l-HD-112, cum 
a apărut în nota amintită. O 
simplă cifră șl.» critica trecea 
pe lingă adresa adevărată. *Ex- 
prlmlndu-ne regretul pentru e- 
roare, procedăm In consecință :; 
„Faptul divers" a ajuns lai. 
„Faptul divers".

Stația de benzină a Intre- 
prinderii de gorpoddrie ordșe- 
ncaicd din Galafi (tir. I. Crean
gă 13). Din autocisterna 31— 
GL—5353 se descărca he nri nd 
in rezervor. Deodată, in tim; 
acestei operafii, șoferul L 
mitra Stroia c scăpărat un chi
brit să aprindă o țigară. In 
clipa următoare, benzinăria ar
dea ca o torță. Surprins de a- 
ccit incendiu, tlndral Șerban 
Teodor emu. aflat intimplător in 
stalls, a suferit arsuri grave, 
in urma cărora, cu toate îngri
jirile medicale acordata, și-a 
pierdui viata. Pagubele mate
riale țau ars 12îS de litri de 
benzina, pompa și aparatul de . 
mdsurd) se ridică la peste I 
125 000 de lei. Șl totul, da la o 
neglijentă.

JCBZIU .
.... MHd k
operații, șoferul Du- I

roia a «cdpdral un chi
brit id aprindă o țigară. In I
clipa următoare, benzinăria ar- I

. . . . . . . . I
I

Rubrică redactată de i 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
ii corespondenții „Scînleii

în legătură cu ortl-: 
colul „Controlul doar
me și prețul servicii
lor». se Îngrașă", 
UCECOM ne comu
nică : „O dală cu Intra
rea În vigoare a Legii 
nr. 10/11/71, cu privire 
ta regimul prețurilor 
șl tarifelor, au sporit 
In mod considerabil 
sarcinile șl răspunde
rile tuturor organelor 
îndrituita să stablleas- 

1 că, să aplice și să mo
difice prețurile și tari- 

, fele, corespunzător 
competențelor co le au. 
In vederea aplicării a- 
cestel legi, UCECOM 
a întreprins — onte-

a centrelor de servire 
a populației, cu privire 
la legalitatea aplicării 
prețurilor și tarifelor, 
verificarea activităților 
cu mi grad mal mare 
da tehiăcitato — tele
vizoare, radio, aulo- 
molo, ceasuri etc — so 
va face de fiecare dată 
In prezența unor teh- 
nidenl de specialitate.

• Amplificarea mun
ci! de instruire a tu
turor • lucrătorilor ți 
responsabililor din cen
trele de servire In 
scopul Însușirii temei
nice a normelor legale 

lor și tarifelor/
• , ». I p .f ‘ j

o S-a prevăzut, In 
mod expres, obligația ș 
conducătorilor de u- 

,i coo - 
_______ , . „ -Uorifica 
cu maximum de exi- 

_____ _______ gență și promptitudine . 
teriaie ’ metodologiei» mnierlalcle de control, 
eic.___________________ prin Eancționarea dras-

Modul do stabilire, tică a elementelor a- 
practicare șl respectare buzivo care prejudlcla- 
a legalității aplicării ză populația șl știrbesc 
prețurilor șl tarifelor prestigiul cooperatl- 
In sistemul cooperației valor".

Imagine din cartierul Balta Albâ din Capitalâ

(Urinare din pag. I)

rior intrării legii In vi
goare — o serie de ac
țiuni menite Kâ condu
că in lnsușiraa temel-|H|L 
nlcă a normelor re.?- din domeniul prețurl- 
peciive de către toate 
organele interesate din 
sistemul nostru. în a- 
cest i sens au foșl e- 
fectuntc Instructaje, --------
consfătuiri de lucru, .nlunl județene și 
consultări cu lucrătorii pcratlve de a valo, 
din județe, mi fost ota- - 
barate și difuzate ma
teriale 1 
etc.

Realizări ale cooperației
ORADEA (Corespondentul 

,3dnteU", Aurel Fop). - în ju
dețul Bihor funcționează In pre
zent 18 cooperative meșteșugă
rești. cu peste -î(M unități do pro
ducție și prestatoare de servicii 
către populație, În care Ișl des
fășoară activitatea circa 110®0 
da mcrerlașl. Do la Inginerul Tl- 
bsriu Weselenyi am aflat ca 
unitățile cooperației meșteșugă
rești din Bihor produc o gamă 
variată de piese pentru autoca
mioane, tractoare, autoturisme 
și strunguri, precum și Ingenioa
se Jocuri distractive mecanice șt 
electrice, un aparat original cu 
ajutorul căruia becurile din vi
trine șl magazine se aprind șl se 
sting automat. In funcție de lu
minozitatea do afară ele. Tot In

meșteșugărești’ bihorene 
cadrul unităților meșteșugărești 
bihorene so realizează o gamă 
variată do confecții șl tricotaje 
pentru adul’,1 și copil, mobilă, 
încălțăminte din piele șl înlo
cuitori, covoare, obiecte de arti
zanat, valize, echipament meta
lic pentru binale și construcții. 
Mal bine de o cincime din pro
dusele cooperației meșteșugâ- 
reștl bihorene ss exportă In 20 
de țări. De asemenea. In cadrul 
unităților cooperației meșteșugă
rești se repară aparate electro- 
cnsnice. televizoare, aparate de 
radio, magnotofoane, autoturis
me, confecții, lenjerie etc. Do ta 
Începutul anului șl pinii In pre
zent, valoarea produselor desti
nate fondului pieței a foit cu 
peste 10 milioane ici mai mare 
decît sarcinile ptahlf'cate.

șef al cooperativei, 
toți ceilalți zece in

gineri care lucrează In 
unitatea noastră. Ce ; 
faceți aici, oameni 
buni 7 — 11 Întreb.
Aflu că au fost che
mați să furnizeze date, 
situații. Mă uit la in
ginerul șef: 2 000 de 
oameni ml-au rămas 
pe dmp fără asisten
ță tehnică, fără supra
veghere. M-ai parali-'" 
zat, omule ! Nu se pu
tea altfel ? Șl ce-mi 
răspunde? „N-am în
cotro. Slnt• presat să

lernlce, controalele vin 
„valurl-valurl". alte u- 
nltățl, rămase In 
urmă sau mal mici — 
unde s-ar simți In
tr-adevăr nevoia con
trolului. a îndrumări! 
șl ajutorului — sir.t 0- 
colită.

O. P. : Am aceeași 
părere. Intr-un an, in
tr-un trimestru, să fim 
controlați o dală șl 
bine. Pentru deficiențe 
să fim sever trași la 
răspundere, să slabi-, 
llm măsuri de reme
diere, dor apoi să fim 
lăsațl aă le aplicăm, 
să ne ocupăm de pro
blemele conducerii, ale 
organizării munci! șl 
producției, ale efi- 
riențoL

Directorul general 
amintește efi a fost în
trebat de un coleg din 
altă Întreprindere cit 
afectează din timpul 
său de lucru activită
ții de concepția ? 
„I-am spus că 15 la 
sută. Puțin. Foarte pu
țin. O spun cu ' strin- 
gere de inimă — s-a 
destăinuit el —■ dar 
acesta calc adevărul. 
Cum să nu fiu nemul-îL .. . ,r____
țumil dacă zilnic chel- tractor, care a tras pe 
tulesc circa patru ore 
numai cu .„trecerea In 
revistă" ă corespon
denței ? Clnd vorbim 
de necesitatea sporirii 
productivității muncii, 
trebuie să ne glndim 
— cum arăta tovarășul 
Nlcotae Ceaușescu — 
la efortul organizato
ric. do concepție.»".

Gh. G. : într-adevăr,'- 
așa stau lucruri) b. 
V-ațl Întrebat Insă de 
unde '

e- export. Nu vi s-a !n- 
timpiat sfi-1 auziți pe 
cite unul Îngrijorai la 
telefon „Ce faceți cu 
cutare produs 1 Iar 
mă puneți In situația 
să plec in... Danemar
ca ?“. Mă pomenesc 
anul acesta cu un fur
nizor străin venind In 
cooperativă. Ne-a a- 
dus, zicea el, pul de 
rasă. Mă uit la puii iul 
si nu știu ce sa cred : 
ba aveau picioarele 
slrlmbe, ba ciocurile 
anapoda, Întreb furni
zorul : 1a dumneavoas
tră alcoolul curge, ața,

no macLnă 
timpul ? -Sau, să vă 
spun una care cred că 
le Întrece pe toate ; u- 
zlna noastră are mai 
multe mil de sala- 
rlațl. Flecare om cu 
viața șl problemele 
lui. S-a măritat o 
tetă. Dorește să-și 
urmeze soțul șl cere 
transfer, Noi 1 l-am 
putea acorda pe loc. 
Dar ea trebuie să aș
tepte, să aștepte săp-' 
tăminl, plnă.cind cen
trala confirmă aproba
rea noastră. E prea de 
tot. A ajuns centrala

prins sS-șl facă dato
ria cu răspundere. Si, 
totuși, slnt situații 
clnd. fiind vorba __ . 
asumi răspunderea 
pentru o decizie, e» e 
pusă Ia îndoială.

Gh. G.t Dacă avem 
conducători buni, ca
pabili. atunci să-și 
poarte cl capul pe u- 
med, să nu 11-1 poar
ta aliclncva. ■—-«
votam să zic, 
ta locul iul, 
dească cu 
cap.

Mergînd mai depar
te cu „dialogul*, tova-

timp. Nu mă îndoiesc 
__  . . că, In felul acesta, or 
situații putea aduce o contrl- 
» să-țl buția suplimentară ta

activitatea financiară 
a uzlneL

Gh. G, s L-ațl Între
bat, vrea să facă a- 
ccsta. schimb de ex
periență ?

O, P. s Șl-ar putea 
manifesta singur a- 
ceastă lulțtallvA. Dar 
de. unde să știu eu 
dacă i-ar fl aprobată 
pe linia Ierarhic supe
rioară ?.ă ■

Gh. G. : Programul 
Conferinței Naționale 
este deosebit de clar, 
ne arată Umpcdu cuca 
ce avem de făcut. 
Avem, de asemenea, 
legi bune. Slnt unul 
dintre acela cară par- . 
ticipă la elaborarea și 
votarea lor. După pă
rerea mea avem însă 
prea multe instruc
țiuni privind opllcarea 
legilor. Se mal Inurn- 

să-1 nășească pe toți râșul C, Popescu a ve- Plă ca unele legi să
nu cu o sugestie : „M& Be interpretate facui-
gindesc ta Ideea enun- tarlv, după modul cum
țață de secretarul ge- gindess unit," prin știu
neral al partidului «u ce birouri, al nu
nostru privind rotația cum au fost conceputa
unor cadre. In vederea de cătra cel care le-au
îmbogățirii experienței votat.
lor, a desfășurării umn 
munci coiwete. Ideea, 
cred eu, ar putea fi «- 
plieatâ șl pe scara 
locală, nu numai cen
trală. N-ar fi deloc 
rău, de pildă (Iau un 
exemplu absolut Ia 
InUmplare) dacă di
rectorul băncii ar făcu 
o rocadă, venind pen
tru trei luni sau pen
tru mai mult timp să 
lucreze cn director fi
nanciar, lor contabilul 

. șef a! uzinei, caro cu
noaște tot at.il do bine 
legislația, să-l Înlocu
iască pentru acest răs-

trimit urgent o situa 
țle statistical..". .<■ 
munca suferă. Iată d 
unde cheltuim timpul I. Ii 
. C. P. : ' Cum s-a mal 
spus — 
cin ei cu

Qh, G.s Slnt momen
te dnd. pentru un 
/” * * — ri
dreaptă, nu am un om 
să-mt aducă un rul
ment, un șurub. îmi 
crapă buza. în altă 
parte Insă, slnt zeci 
de oameni caro ne ccr 
situații șl, po deasu
pra, mul zic că se. o- 
cupă șl de valorifica
rea muncii noastre.

C. P. i Măcar de-ar 
valorificn-o toți asa 
cum trebuie...

Gh. G. : Intr-adevăr, 
cheltuim timpul de-ar valorifica-o I Șl

iptologia dumneavonsiră, ca șl
11 Intll- noi. aveți sarcini ta

toate drumurile ? 
ul se miră. De ce ? 
întreabă. Apoi, de

legatul nostru — nu 
__ ______ ,_____. țtfu dne-o fi fost el — 

■ doi cu sapa, n-a putut fi treaz dnd 
cu mapa..._________ a contractat puii ăștia

— .Ii răspuncl. Vemți 
ta incubatoarele coo
perativei noastre. Să 
vă arătăm no! puf 
Cum se înțelege, nu 
le-am luat marfa. Nu 
avem de aruncat bani 
In vlnt.

C. P. : Vezi, dum
neata, tovarășe Golna, 
și ta noi In uzină sc 
mal petrec asemenea 
lucruri. Trimitem re
gulat, la centrală, pla
nurile de reparații 
capitale. El nl lo îna
poiază aprobata. Nici
odată n-au avut o ob
servație. La ce folos 
această corc-sponden-

cei ce se căsătoresc...
Evident, este vor

ba do o anomalie.1 
Dacă am mandat prin 
Bcmnătură să manipu
lez și, deci, să răspund 
de valori do suta 91 
sute do milioane da 
lei, mă întreb da ce 
nu ni se acordă man
dat să răspundem »i 
de așa-zlsele... mărun
țișuri». Sin tem puși da 
partid să conducem 
ș! să răspundem pen
tru felul cum condu
cem. Ni s-a verificat, 
sper, bine, competența, 
hotărlrea de a nu pre
geta nimic, pentru a 
faco o treabă dt mal 
bună. Lucrăm npol cu 
instrumenta eficace : 
organele colective ca
re, in ultimul timp, 
ș'lu en vor. s-au dc-

cum au fost conceputa 
da cătra cel care le-au

După cîlova momen
te de meditația : „Vezi 
dumneata, pomii mol 
nu șl ramuri usca
te ori crăci nepro
ductive, care nu fac 
decît tă Împovăreze 
tulpina. Eu găsesc ca 
foarte /’ _ __"." 
indicația secretarului 
general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a se re
duce aparatul adminis
trativ cu circa 20 ia 
sută. Soarele va a- 
junge mai ușor Bă 
coacă fructele muncii 
noastre".
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anului
control a con-

»sj!
0

ilor re-

i producție so vor 
milion lei. Se

îlile ce pot fl ac- 
losjMdfiriril rațio- 
.erfi prime, reda-

So executfi ultimele lucrări Io un nou utilaj greu pen
tru export fabricat la uzina „Unio" Satu-Mare

pin Întreaga țară continuă să so
sească vești despre succesele obți
nute de colectivele Întreprinderilor 
In înfăptuirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate ia Întrecerea 
socialistă, In domeniul reducerii eh?!-. , 
tuJelilor materiale de producție. Așa, 
de pildă, aflăm că . la Fabrica de mo
toare electrice din Pitești, prin Înlo
cuirea, pentru început, a capotelor de 
aluminiu cu altele din material plas
tic ta două tipuri de motoare, chel
tuielile materiale de ’ "
reduce cu circa 1 1 
preconizează ca. 
plnă In sGrșitul 
acestui an. ne 
baza extinderii 
utilizării maselor 
plastice In con
strucția motoa
relor electrice, să 
se obțină eco
nomii In va
loare de aproape 
8 OHO (MM lei. Co
lectivul șantîeru- I 
lui de construe- , 
lii-montaj din ’ 
Rădăuți a econo
misit. plnă In 
prezent, materia
le din care se 
pot realiza. In 
plus, 5 aparta
mente. Cu aproa
pe 4 milioane lei 
au fost diminua
te cheltuielile 
materiale de pro
ducție — In 8 luni ale 
și la Filatura de lină pieptănată 
din București. Cum 7 Prin va
lorificarea superioară a 
sultele din procesul de fabricație.

Evident, șirul unor asemenea fapte 
poate continua.

Multipla sint plrghlîle ce 
țlonatc In vederea g( 
nale a bazei do mal<__ _ ____ _
cerii cheltuielilor materiale de pro
ducție —- obiecții' do o importanță 
majoră In actuala clapă de dezvoltare 
a economiei noastre naționale.

Realitatea dlntr-un șir de Între
prinderi demonstrează Insă că se 
acționează Încă sporadic, fără per
spectivă, doar sub imperiul unor ne
cesități Imediate șl izolate, Intr-un 
ritm lent, pentru reducerea cheltuie
lilor materiale de producție.'

Caro sint cauzele acestor ri
tualii 7 Să ndinclm investigațiile 
noastre la Uzinn de tractoare din 
Brașov, undo In primul semestru 
indicatorul cheltuieli materiale la 
1 (IOD lei producție marfă a fost rea
lizat, cum se spune, pe ..muchie de 
cuțit", nivelul său planificat fiind 
redus doar cu OJ la sută.

— Pentru 1672, uzinei li revine oar
ei na să reducă consumul de metal cu 
4 OM) tone — ne-a spus Boris Stratan, 
din cadrul serviciului pregătirea fa
bricației. Măsurile tehnice stabilite 
pini acum vor asigura realizarea a- 
cestel sarcini pină’la Rflr.șitul anului.

Numal. prin măsurile ce ordin con
structiv șl tehnologic șe va realiza o 
economie de 1 GftO tone metal. De 
altfel, întreaga cantitate de 4 OTO 

' tone economii dc metal a fost temei
nic fundamentată.

Cum se explică atunci că,, în 
scriptele întreprinderii, în Ioc de e- 
condmll, consumul /de metal a fost ‘ 

' depășit cu 1 570 tone, ceea ce a ge
nerat majorarea cheltuielilor mate
riale de producție cu circa 8 mili
oane let 7 Iată opinia altor cadre de 
conducere din uzJnă :

uzină se concretizează obla In ulti
mele 6 luni ale amilul. între timp, 
Insă, cantități Însemnate de ' metal 
sint Iroțlle fără nici o justificare. Tn 

că fa uzina brașoveană, in 8 luni , ale 
anului, rebuturile au „dr. ir'f ,.
mnl mult, nici mai puțin de...
750 tone de metal. Este limpede 'că 
nu de justificări are, nevoie economia 
națională. Dacă sarcina de reducere a 
consumului de metal a fost temeinic 
fundamentală, npoi ea trebuia să 
f... ..

an de producție, ceea ce creează posi
bilitatea stabilirii din timp a tuturor 
măsurilor tehnice de reducere n chel
tuielilor materiale șl asigurarea con- 

acest sens, este suficient să amintim dițUlor concreta, de aplicare a lor 
i„ n gjn primele zile ale noului an de

.devorat" nici producție.
nirH» rf» o situație similară am intllnit și

la Uzina mecanică din Mîrța, cnre 
aparține tot do Centrala industrială 
de autocamioane și tractoare din 
Brașov. Aici, .cheltuielile materiale 
planificate Ia 1.0®0 lei producție 

fie și corespunzător realizată. In mod marfă au fost depășite, in primul 
semestru, cu 5.0 

.     lei, iar consumul 
metal cu 330 

tone. E adevărat, 
la această unlta- 

tajta te economică,ne-
realizarea indi
catorului amin
tit se dalorește 
șl faptului că 
structura planu
lui dc producție 
a fost modifica
tă,- nivelul chei- 
luîelUor dc fa
bricație stabilit 
de centrala in
dustrială rărnî- 
nlnd Insă ne
schimbat. în piua 
au acționat șl 
alto cauze. De 
pildă, depășirea 
consumului spe
cific de me
tal la remorcile 

2-PTS-4 se datorează faptului că 
norma de consum a fost stabili
tă la nivelul celei de In uzina 
,,1 ?•!»-.'* din Ploiești, deși întreprin
derea din Minja nu dispune de ace
leași condiții tehnice. La fel de real 
este însă că, un timp, conducerea a- 
cestel Întreprinderi nu s-a preocupat 
îndeajuns de diminuarea cheltuieli
lor de producție. Dovada 7 în loc 
să se fi trecut energic la reprolccta- 
rea anumitor subansamble, care să 
se soldeze cu reducerea consumurilor 
specifice, abia recent s-au definiti
vat analizele premergătoare acțiunii 
concrete în acest domeniu.

Experiența valoroasă n numeroase 
Întreprinderi, ca .șl situația necores- 
punzflloare din unele fabrici și uzi
ne arată, In egală măsură, că hotărl- 
toare pentru reducerea cheltuielilor 
materiale de producție este* aplica
rea ritmică, In fiecare decadă, In fle
care lună și In fiecare trimestru n 
măsurilor stabilite in acest scop. 
Anul nu are două semestre dlstlnc- 

5 te. rupte intre ele : un semestru al 
risipei și un semestru al recuperări
lor. Cn atare, nici preocupările in 
privința reducerii cheltuielilor mate
riale de producție nu pot și nu tre
buie, să se desfășoare In campanie.

U!e ȘTEFAN 
Nicolae MOCANU 
Nicolae BRUJAN

Reușite, dar și multe inconsecvențe 
în acțiunea de reducere 
a consumului de metal

Autostrada tristeții

La rindul lor, nici 
șoferii de In autobaza 
din Piatra Neamț, 
care lucrează pe acest 
șantier, ’ nu se lasă 
moi prejos in degrada- . 
rea pășunilor. Deși 11 
e-a deliml 
seu pe 1 
cule cu 

___ _____ _ șoferii, 
unor mari pagube, gheațl de cei

Pa raza comunei 
Dumbrava Roșie din 
județul Neamț se lu
crează I n le na la con
struirea unei auto
străzi spre platfor
ma chimică Săvlneștl. 
Frumoasă șl utilă va 
fi autostrada respecti
vă, numai că ea se 
realizează șl cu pre
țul unor mari pagube. 
In dauna unităților 
agricole ■ din Împre
jurimi.

Zilnic, din albia 
riului Bistrița «Int 
dislocați sute și chiar 

metri cub! de

itnt.un Im
unde t.l cir- 

’ basculantele, 
nesuprave-

’ 1 plătiți ■
s-o facă, o iau razna 
peste pășuni, distru- 
glnd covorul do Iarbă 
al Irnnșulul. încercă
rile conducerii coo
perativei agricole șl 
ale consiliului popu
lar comunal din loca
litate do a pune ca- , 
păt acestor distru
geri n-nu avut nici un 
rezultat Va fi fru
moasă autostrada, dar 
co vină, au bietele 
ierbi vom 7 Mal ales 
că ele nu dnt motori
zate.

Dacă tovarășii din 
conducerea respecti
vei întreprinderi nu 
știu sau se fac că nu 
știu de existența unei 
legi care apără fondul 
funciar este cazul să 
fie ajutați să cunoască 
legea.

mii do 
balast Din cauza lipi
se! de ' " 
ducerii șantierului — 
aparținlnd întreprin
derii de construcții 
drumuri șl poduri din 
Iași, care nu-si prea 
face „nici dramuri, 
nici poduri" pe șan
tier, — cxcnvatoriștli 
evită extracția pe 
verticală așa cum 
este Indicația, șl aleg 
calea cea mai ușoară, 
a surpării malurilor, 
inalnilnd vertiginos 
In inima- pajiștilor 
naturale nle coopern- 
tlvcl agricole din 
Dumbrava Roșie.

— Adevărul este — ne relata ritmic. Cum se explică atunci faptul
Iulian Cazacu, Inginer-șef al uzinei că multe din mărarile tehnice, menite
— că depășirea consumului de metal să contribuie in diminuarea consumu-
&e datorează unei greșeli de calcul lui de metal, a cheltuielilor materiale
din partea forului nostru de . resort. de producție, cum ar fl cele ce vl-
Să fiu mai clar, in rrid un “an, în zează extinderea tehnologiilor mo-
prlmul semestru, noi n-om reușit să ' ' ’
ne Încadrăm In sarcina de reducere 
a consumului ;de metal, dar, ’ ’ 

unele economii. Depășirea consumu
lui de metal, din primele 6 luni se 
explică prin aceea că nu toate mă
surile pot fl materializate In această 
perioadă. Practic, eficiența lor a- 
pare mimai In semestrul II. Or, sar
cinile alrst defalcate pe trimestre, n- 
proape In mori egal. De asemenea, 
o influență negativă asupra nivelu- . 
Iul cheltuielilor materiale de produc
ție au avut-o rebuturile.

Ce concluzii se desprind din decla
rațiile celor doi interlocutori 7 în 
primul riad, că sarcina do reducere 
a consumului de metal a fost te- 

. metale fundamentată. Apoi, că de 
regulă eficiența măsurilor luate de

41 MILIOANE LEI

a

Și daca purceii nu vor

fachirismul" ?

ii
ț

sort nle Întreprinderi
lor In cauză. Le dnu 7

reprezintă nicidecum 
o descoperire de ul
tim moment, lucru
rile fiind bine cunos
cuta cam de dnd e-

din fonduri centralizate, core ide

jene- 
ne

PRODUCȚIE PESTE PLAN
Bilanțul încheiat recent la Centrala industrială 

pentru prelucrarea țițeiului ilustrează o vie activi
tate a petroliștilor din rafinării, tn cele opt luni 
care au trecut din acest an. Planul producției glo
bale pe această perioadă a fost depășit cu 41 mili
oane ici, iar al producțlri-martă cu 43 mUlbane tel, 
reallzlndu-se suplimentar, cu aceleași instalații șl 
cheltuieli de producție, mal bine de 150 tffî) tone 
benzine, uleiuri minerale, motorine și alto derivate 
din țiței, cifră care întrece angajamentul majorat 
pe anul In curs. întregul spor de producție s-a 
obținut prin creșterea productivității muncii, Indice 
care a atins nivelul prevăzut pentru finele anului 

(Agerpres)

derne ®nu reproteclarea unor repere, 
nu au o eficiența imediată 7 Șl 

n consumului ;de metal, dar, piuă aceasta, In Ump ce neajunsuri ușor
la sflrșltul anului, realizăm chiar de înlăturai nu sint lichidate ope

rativ? (Este vorba, intre altele,'de ne- 
respectarea disciplinei tehnologice, 
gradul încă scăzut de calificare a 
lucrătorilor, îndeosebi din sectoa
rele calde, lnțretinerea neenrespun- 

, zătoare a utilajelor — deficiențe 
caro, in primul semestru, nu con
tribuit in bună măsură la înregistra
rea unul volum ridicat de rebuturi). 

Argumentul potrivit căruia măsu
rile tehnice de reducere a cheltuieli-. 
lor materiale de producție, stabilite 
in uzina brașoveană, nu pot fl apli
cate din primul semestru nu este 
întemeiat De ce 7 Pentru că preve
derile pianului sint cunoscute cu 
mult Înainte de Începerea unul nou

fierului... vechi
Cu utilajele Inacti

ve adunate de prin 
ungherele unor Între
prinderi din județul 
Botoșani «-ar putea 
Inaugura „Expoziția 
epocii fleruluta.vechl".

La vernisajul aces
teia, 1 întreprinderea 
județeană de montaj 
nr putea expune o 
macara „Pantera" șl o 
bandă transportoare.

vuitor, tar Fabrica de 
confecții din Dorohol 
— diverse tipuri de 
mașini de cusut ; plnă 
șl alimentația publică 
ar putea fl prezentă 
cu utilajele Inutile e- 
xlstente 1a întreprin
derea de morărit ți 
panificație.

Pentru deschiderea 
expoziției sint necesa
re insă aprobările 
Sucursalei Băncii de

uzinele textile „MoL investiții a județului 
dova" — un tren elec- fl ale forurilor de re- 
trie. aerian, un electro- 
stivultor și un autasti-

' '/<"/" 8 ț

în raportul la Conferința Națio
nală a partidului s-a subliniat ne
cesitatea amenajării penlru irigații 
a tuturor suprafețelor ce se justifică 
economic, ca o condiție pentru spo
rirea producției agrico'e. Pe lingă 
eforturile mari pe care le face .sta
tul penlru construirea unor sisteme 
ample, la extinderea amenajărilor 
pentru irigații In sisteme locale se 
impune o strinsă cooperare intre 
unitățile agricole. Șl tată de ce.

— în actualul cincinal trebuie să 
se amenajeze asemenea sisteme pe 
4C0 OTO ho. Din această suprafață, 
2M &TO ha — ne spunea Iov. Petre 
Sabie, director in Departamentul 
îmbunătățirilor funciare — vor fi a- 
menajato in sisteme zonale de clte- 
va rali de hectare, Chre vor servi 
mal multe unități agricole. Datorită 
complexității lucrărilor privind acu
mularea apel — baraje, stații de 
pompare, nducțiunl mari — care în
trec posibilitățile cooperativelor a- 
grlcole, ele se execută din fonduri 
centralizate, de către oficine județe
ne de îmbunătățiri funciare. în acest 
scop au fost alocate 1/t miliarde îeL 
Mai mult, unitățile agricole sint 
sprijinite de către stat prin asi
gurarea de documentații, asistență 
tehnică șl credite. Deci, la amena
jarea sistemelor locale statul acordă 
multiple avantaje unităților agricole, 
acestora rămlnîndu-le să execute cu 
forțe proprii numai amenajările In- 
taidarc — lucrări foarte ?ămp!e. Cum 
ea achită' unitățile cooperatiste de 
aceste sarcini 7

în județul Dîmbovița, anul acosta 
trebuie amenajate 2 000 de hectare, 
din caro 1 028 ha la cooperativa agri
colă Comițani, 457 ha la llăbenl, 2u7 
ha la Brâ toții și 25-0 ha la întreprin
derea agricolă de stat Tlrgovlște. In 
mod firesc, fiind vorba de o ihves- 
Uțîe. de Interes comun, era de aștep
tat ca unitățile respective sfi-șl fi În
tins mina. Ce s-a lnllmplat ?■

Oficiul Județean de îmbunătățiri 
funciare (O.I.F.) a Întocmit docu
mentații pentru toată suprafața șl a 
executat aproape In totalitate lucră
rile ce-i revin. Cu toate acestea, lu
crările sint departe de a fi finalizate. 
Motivul : întinderea executării a- 
menn|ărilor interioare de către coo
perativele t. ’ 
vlnță, consll! 
unele cooper------- --  ,
obligația elementară de a contribui 
cu forță de muncă — așa cum s-au 
angajat prin contract, urmărindu-ăe 
ca lucrările să fie trecute în sarcina 
oficiului județean dc Îmbunătățiri 
fundare. De altfel, in ultimul timp tot 
mai multe cooperative agricole au ln-„.. 
chelat contracte cu oficiul de îmbu
nătățiri funciare, prevăzlnd ca aces
ta să execute șl amenajările Interi
oare care, In mod normal,cădeau in 
sarcina lor, plata făcîndu-se din cre
ditele primite de la stat. Evident, 
este o anomalie. în felul acesta, 
O I.F.-ul tinde să fie transformat ln- 
Ir-o unitate prestatoare de servicii 
mărunte. în unele cazuri lucrurile 
nu mers plnă la absurd : cooperativa 
agricolă din Hăbeni, bunăoară, a 
contractat cu O.I.F. pînă și finisarea 
canalelor Interioare. Cu 10—15 oa
meni, această lucrare se putea exe
cuta In cel mult o săptâmlnă. „De 
ce să ne batem noi capul — șl-a zis 
consiliul de conducere. Există o uni
tate specializata, dotată cu buldoze
re, scrciX.'re .ți alte mașini terasiere. 
Să facă ea". Bineînțeles, O.LF. a 
angajat oamenii cooperativei ,-a sa 
execute lucrarea respectivă, plălin- 
du-i din banii încasați de la... coo
perativă.

De ce acceptă oficiul de îmbunătă
țiri funciare să execute lucrările 
pe care trebuie să le facă cooperati
vele agricole 7 !

— Noi, adică O.LF.-U1, sintcm In-

agricole. In această prl- 
___ ilUlle de conducere din 
cooperative nu-și îndeplinesc

La amenajările 
locale pentru irigații 
ale cooperativelor din 

județul Dîmbovița

tă cu planul propriu de producție. 
Cu ce mijloace va executa oficiul și 
lucrările cooperativelor agricole, care 
se ridică 1a aproape ,1,5 milloar 
ne mc terasamento 7 Mergindu-se 
pe această cale, ca ișl anul 
trecut, se • vor înregistra restanțe la 
amenajările locale pentru irigații. 
Apare deci evident că Încărcarea ofi
ciului cu lucrări pe care trebuie să 
le execute cooperativele agricole nu 
reprezintă o soluție, el un artificiu 
ce denotă lipsa de răspundere 
cu care unele consilii de conducere 
Înțeleg să-.și Îndeplinească atribuții
le. dar șl insuficienta preocupare a 
organelor agricole județene.' a consi
liilor populare comunale pentru a 
mobiliza unitățile agricole să-și în
deplinească obligațiile.

Acolo unde forța de muncă este 

cooperare și ■ Intanjutorare Intre uni
tățile Învecinate. Toate cale 7 eoope- 

cooperatlst Cornișa ni nu de omena- 
Jat pentru Irigații suprafețe mari! 
Unele stau mal bine cu forța de mun
ci altele mal slab." Inlrajutortndu-se, 
fiecare din ele ar fi terminat plnă 
____  .„ate amenajările interioare. 
„Ar fl un lucru ușor de realizat, mai 
alea că fiecare cooperativă dorește să 
termine mal repede lucrările — ne 
spunea Iov. big. Ion Beșdu, pre
ședintele consiliului intercooperutliit 
— dar n-am primit indicații ta acest 
sens". Fără să aștepte alte indicații, 
consiliile trebuie să organizeze acțiuni 
de cooperare șî Întrajutorare cu forță 
de muncă intre unități Și la execu-

__ pgntni iri
gații ele pot Justifica rațiunea pen
tru caro au fost constituite.

Aurel PAPAD1UC
...i J .•'1' "i ■ ■1 i

tre ciooui șl nlcovttfă — ne răspun
de tov. Marin Armășelu, inginerul 
șef al oficiului. Vreau să spun că 
avem dublă subordonare. Departa
mentul îmbunătățirilor fundare ne mobiliza unitățile n
dă plan pentru lucrările ce se fac depllnească obligații! 
din fonduri centralizate, sire de -*-—-7 
altfel sint'principala noastră sarci- insuficientă sint necesare acțiuni de
nă. Pe deasupra insă, direcția gene- cooperare șl Intenjutc—re tațro
rată județeană a agriculturii ne —L" “
solicită să executăm și amer.a- rative din cadrul Consiliului inter-
jărlle Interioare de la coopera- câcpcrattaț" Com’șar.l nu de
tive. Pe cine să refuzăm 7 jal pentru irigații suprafețe mari.

Iată deci, departe de a fi străine 
de această situație, direcția agricolă 
Județeană. In . Ioc să ta măsuri ca — —
fiecare unitate agricolă să se achite acum toal 
de obligațiile ce le are ta executa- - - - — 
rea umana’firilor lorn ie pentru iri
gații, a alea această soluție care 
ji dă mal puțină bătaie de cap. 
Această stare dc lucruri explică 
de ce toate cooperativele agricole 
care unul viitor au de executai ame
najări de irigații —■ Hăbenl — 214 ha, 
Băleni Slrbl — 800 ha, Bălenl
Români — 1 442 ha și altele — și-au _ .
anunțat intenția de a contracta exe- tarea amenajărilor locale
cutarea lucrărilor cu oficiul do Im- “*■
bunătățlrl funciare. Numai că oficiul 
are o dotare și o schemă de Încadrare 
cu muncitori limitată, strlns coreln-

(Urmare din pag. I)
premergătoare nu se Izolează c! se 
corelează cu celelalte Investigații, 
concomitente sau ulterioare — mi
niere, chimlco-metalurEiee, fizlco- 
metalurglce ș.a., își dovedește ferti
litatea. Un exemplu In acest sens 11 
reprezintă metodica de cercetare șl . 
exploatare a zăcămintelor cuprifere. 
Cu atlt mbl mult, cu cit In cadrul 
acestora, pe lingă cupru — princi
palul element 'voloirlBcabU — oxis- 
ta șl o serie de elemente secundare 
(ca fier, molibden, sulf șl altele). Or, 
acestea din urmă nu pot fi valori
ficate In faza de extracție și de pre-

/» parare din Industria minieră, ci abia 
■< "In Industria metalurgică. Cunoscln- 

du-se și țlnîndu-se seama de astfel 
de posibilități, colaborarea dintre 
geolog, miner șl metalurg poate 
duce încă din fazele de cercetare la 
efecte economice importante — prin 
precizarea cloră a atribuțiilor șl a- 
portulul fiecărei discipline, prin 
creșterea valorii zăcămintelor șl va
lorificarea superioară, completa ■ a 
acestora. Același lucru rămlne va
labil șl în cazul altor substanțe mi
nerale utile.

Relațiile de colaborare dintre dife
ritele discipline, în domeniul eviden
țierii șl valorificării substanțelor 
minerale utile, au cunoscut'o îmbu
nătățire. de La o etapă la alta, psr- 
fecțlorilndu-se In nud continuu. De
sigur, nu tn toate cazurile, prin na
tura problemelor, a putut să existe 
Identitate perfectă de Idei.

O colaborare ilrlnta trebuie să e- 
xlslc șl Intre geologi fl bcnefielarL 
Firesc, geologii trebuie să fie preocu
pați : in permanență ca lucrările de 
cercetare să (io îndreptate spre sub
stanțele utile de prinsă necesitate, tar 
beneficiarii să depună eforturi sus-

to

Insilozarea furajelor la întreprinderea cgricolâ de stat Popești Leordeni, judelui Ilfov 
Foto : Gh. Vințlli

<1 . ■

LA FABRICA DE OSII Șl BOGHIURI DIN BALȘ

IMPORTANTE ECONOMII PRIN APLICAREA UNOR INOVAȚII
trai Marin Ionescu, de 
pildă, a conceput mul 
multe utilaje, printre 
care presa de depra
vat roți de pe osii, 
presa do rupt maselo- 
te, rare trebuia adusă 
din Import pe gute de 
mii de lei. valută. ,
Emlllan ROUĂ 
corespondenlul 
„Sclnteii"

Primele produse ale 
Fabricii de osii și bo
ghiuri Bai.ș au fost 
realizate In vara anu
lui llf70. De atunci, u- 
zina s-a dezvoltat ____ __________
șl se dezvoltă con- tinăr. numărul do in- 
tlnuu, urmi nd ca la .vcnțll șl Inovații Tn- 
sfirșitul anului 1S75 regtatraie și aplicate 
— prin intrarea in aici aste în continuă 

creștere. Despre cele 
mal valoroase dintre 
ele ne-a vorbit tovară-

să numere dteva mil 
do salarlațl, față de 
numai 3OT, clți erau la 
Intrarea el In func
țiune. Deși colectivul 
fabricii este toarte

11.

— prin intrarea !n 
funcțiune a oțeia- 
rlcl, a secției de cuple 
șl a altor capacități —

șui Teodor Icrcan, in- 
glnmil șef al uzinei.

— Fabrica de la Balș 
nu este una dintre cele 
ce se Inlilnesc la tot 
pasul ; In lume sini 
puține asemenea con,- lv. v.» u ucuumi .iuu\u 
atracții. Mulțl tehui- din import pe gute de 
eleni și Ingineri, prin •
propria lor contribuție 
iehnlco-ștllnțiflcă, spo
resc zestrea de tehni
citate a fabricii. Mais-

?
ținute pentru găsirea fluxurilor teh
nologice adecvate speclfiee zăcămin
telor din țara noastră și cnre să ducă 
1a vălurificarea lor cit mai com
pletă. în această ordine de idei, 
problema valorificării argilelor re
fractare trebuie să constituie d pre
ocupare atlt n sectorului geologic- 
mlnlcr, cit șl a celui metalurgic, 

în scopul realizării obiectivelor !n-

BOGĂȚIILE !
i

' J————
. 1 T ' / "'j 7 -l l'-'fi’ ' vă • ‘| , | '
scrise In Directivele Congresului al 
X-lea nl Partidului Comunist Ro
mân, coordonarea mal eficace, Ia 
toate nivelurile, a acestor cercetări, 
niultidisclpllnare, devine Imperioasă. 
Cu atlt mal mult, cu cit numai ast
fel se poate asigura cunoa^erea cit 
mnl detaliată șl relativ exactă, din 
punct dc vedere cantitativ și calita
tiv, a bazei de materii prime mine
rale existente șl, totodată, a dezvol
tării Sn continuare a acesteia. Cu 
atlt mai mult, cu cit, In acest sens, 
conducerea de partid și de stat a 
trasat colectivelor de cercetători — 
geologi, alinieri preparatorlștl și me- 
talurglțtl — In altimll ani o sarcină 
de o deosebită importanță : determi
narea ji punerea" 'in valoare a re
surselor de' nlnprcte atlle cu conți
nuturi chiar nai icăzute. in acest ’ 
domeniu dnt ie ■eraarcat rezulta
tele pozitive ale cercetărilor geolo
gice, tehnologice și economice efec-

luate In «trln&ă colaborare', cnre au' ' 
demonstrat efi, In cursul acestui cln- 
cinnl, in producția de cupru a țărll- 
va participa cu o eficiență econo
mică corespunzătoare șl zăcămlntiil 
cu conținut scăzut de bnnnUte Im
pregnate cu pirită șl caicoplrită de 
la Moldova Nouă. De asemenea, s-a 
recomandai că atenția trebuie în
dreptată către cercetarea șl vaiori-

ml, In pir .
fțartlclpa cu o eficiență eco.no-

«Mg

ficarea multor resurse de roci utile 
șl substanțe nemetnlifero rftaplndile 
pe întreg teritoriul țării, care ade
seori sint exploatate numai pe plan 
local, dur merită să 11 se acorde im
portanța cuvenită. Pe de altă parte, 
numai astfel se pot crea din timp 
șl condițiile tehnice (utilaje, tehno
logii, specialiști) de extragere șl de 
valorificare cit mai eficientă econo
mic, prin cele mai noi procedee, ela
borate de șllintja si tehnica moder
nă, a acestei' wigfițll.

intr-o astfel de vjzȚune.țste privi
tă și acUvItalen Comisiei republl-' 
cane de rezerve teologice, care are 
sdopul ds a ,îndruma țl :oordona ști
ințific ți metodologic întregul efort 
de constituire a fondului național de 
rezerve' de tubstanțe minerale utile.

‘ La ara ictuală, «ctivltatea acesteia 
vizează ablectlv'e complexe : stabili
rea cit mol corectă a bazei de mate
rii prime minerala de care dispu

nem, Iulndu-se tn considerare toate' 
studiile geologice, tehnice șl econo
mice care stabilesc parametrii ne
cesari determinării rezervelor ,- a- 
tragerea In circuitul economic ă tu
turor resurselor ce pot fl in pre
zent sau In viitor valorificate ; in
troducerea metodelor moderne de 
calcul n rezervelor cu mijloace de 
prelucrare automată a datelor, acti
vitate-In care s-au obținut rezultate 
bune. Și nu InUmplător, intnicit, in 
procesul de valorificare a unul zăcă-‘ 
mint, stabilirea corectă, cantitativ șl 
calitativ, a bazei de materii prime, 
constituie un element determinant 
In dimensionarea Investițiilor, In 
proiectarea obiectivului Industria] și 
a producției. Mal a'es In ultimii doi 
an! îndeplinirea acestor atribuții a 
solicitat participarea mullldlscipli- 
nară la nivel dc cercetare ștlln- 
țirică șl o largă conlucrare a 
ministerelor de resort ta nivel eco
nomic. Împreună cu speclalLțtll mi
nisterelor, i'-a Încheiat In urmă cu 
un an acțiunea de recensămlnt-ln- 
verttar pentru hidrocarburi iar, de 
curlr.d, s-a încheiat șl acțiunea de 
recensămint pentru substanțele, mi
nerale utile solide. ȘI cu prilejul a- 
cestor acțiuni s-a Impus clar o ’con
cluzie : penlru a se răspunde cores
punzător sarcinilor actuale din acest 
domeniu este nevoie de o colaborare 
rit mal strinsă Intre toți spe
cialiștii, afli in fazele de cercelare,’ 
cit și după aceea : Intre geologi, mi- 
Eerl, melalurgiștl șl specialiști din 
Industriile consumatoare. Această 
conlucrare trebuie .să bo manifeste 
pe tot parcursul lucrărilor țl să 
comporte Informări reciproce, con
fruntări de idei, aporturi convergen
te, astfel Incit. In final să se pontă 
obține maximum de eficiență, în- 
tr-un timp cîț mal scurt.

V

La Pelreștl, județul 
Dîmbovița, se află In 
curs de construcție un 
complex intercoopera- 
tist pentru creșterea a 
15 O®» do porci. Pînă xistă vată de sticlă pe 

lume. Numai ia com
plexul de ta Petreștl 
acest lucru a fost ig
norat, ceea ce a de
terminat refacerea lu
crărilor. cu Intlrzlerl- , 
le și cheltuielile su
plimentare .„de rigoa
re. O seric dc nereguli 
ae constata șl ta a- 
limentarca cu ăpfi, 
care lipsea cu desăvlr- 
șire tocmai In ziua 
clnd forurile de resort 
fuseseră invitate ta 
recepția lucrărilor.

_ „ , Poale că executantul
precauție prevăd ca lucrărilor — înlre- 
acest material să fie prinderea de construe5- 
pua pe polietilenă pen- țil-montaj Dîmbovița 
tru a evita căderea 
acelor de sticlă pesta 
animale rau peste fu- ultim moment. "Sau 
raje, ceca co ar pro
voca accidente hedo- posibilitatea cn purceii 
rile. Acest lucru nu să Învețe fachirismul 7

Risipă... k înaltă

ta prezent aii fost rea
lizate lucrări caro re
prezintă 78 la, sută din 
planul anual. Se poate 
deci aprecia că stadiul 
de execuție este des
tul de avansat. Ritmul 
lucrărilor putea fi ac
celerat dacă nu surve
neau o acrie de negli
jențe legate de calita
tea lucrărilor la aco
perișul halelor, unde 
se folosește ca mate
rial termoizolator vata 
de sticlă. Cele mai e- 
lemenlare reguli do

7

tensiune

— mal contează pe 
vreo descoperire de

poate se gindcșto In

In vara anului 1B®8 
urma ca la priza de 
apă de pe riul 
Olt a Uzinei de 
produse sodice Govora 
aă ko monteze cite va 
servo va ne. La diva. 
timp Insă s-a renunțat 
la această lucrare. Dar 
nu tot atlt do ușor au 
renunțat Instalatorii 
din cadrul șantierului 
T.LI. Ch-B Govora 
caro au ținut eă prin
dă pe Biela Jele meta
lice nu mal puțin de 
10 cabluri electrice de 
forță In valoare de 
peste El OTO lei. Deyl 
nefolcralte, cablurile 
continuă aă stea spln- 
zurate și ozl, după mnl 
bine de 200 de săptă- 
minl. Soarele șl intem
periile au fost singurii 
„gospodari" al acestor 
materialo. Tot pe
matul Oltului, la
priza do apă nr. 3

■ Grupului Industrial 
de chimia Rlmnlcu 
Vllceo, s-au aruncat 
peste 50 metri de cablu 
electric pentru înaltă 
tensiune si alțl 2®0 de 
metri de conductori e- 
Iectrlcl pentru forță. 
Este cartea de vi-, 
zită a .electricienilor 
serviciului de mecani
zare de la grupul 
de șantiere T.CJ. Go
vern, care au exe
cutat mal multe lu
crări de instalații șl 
cileva Izbutite.» încer
cări de risipă. Așa, 
pentru mnl multă va
rietate In munca lor. 
N-ar fi rău ca tn nota 
de recompensă pen
tru această muncă de
osebită să se adauge o 
nouă rubrică «contri
buții la creșterea risi
pei". Ața, pentru nini 
multă varietate.

i
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plită o mare, dorință la 
țesătoarele noastre do. a 
se afirma ni rezultate In

. .la — 10 
inia — 7 p

Neguț l-a Înving Ieri prin tu? ps

m a 206 m plai femei : l.

„JL— _____ . _________. erlilpe : 1. ■—
C.BJ5.S. ’ (Elena. Petușka, Ivan /Kizimov, Ivan Kalita) 
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dreranarm', Karin . Schluter) 5 033 p ; 3. — Suedia

CALABIE. • Proba de dresaj pe

B.F.G. (Ltealott Llmenhoff. Josef Ne-

me mondiale majore cum slnt creș-
t—ui, h. țăi.'iv» ------------------- ---------------=— -- -
In curs de dezvoltare, și cooperarea specii vă, procesul elaborării

fenomenele In 'sfere concrete ale

terescază stabilirea rolului omului 
șl faptul că șe Iau In considerație ne
voile Iul, cerințele Iul ,tn condițiile

nu
ri In

Tiu, Pongraț, 
colegilor lor

1972
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lor reclamă eforturile comune «la 
tuturor.
, Slnt Încredințat că actuala dumnea

voastră Conferință din București, ca 
șl'cele precedente ținuta la Oslo și 

lucru („Poiltlcâ ecologică pe termen Kyoto, vor aduce o importantă con
tribuție la o mol bună Înțelegere a 
problemelor vitale și comune cu care 
va fi confruntată mline omenirea*.

Textul mesajului a fost subliniat 
cu puternice aplauze de către parti- 
cipanțl.- , \

In numele partldpanjllo" la această 
reuniune, președintele de onoare al 

mulțumit secretarului generai 
O.N.U. pentru mesajul adresat.

Lucrările conferințol continuă.
*

Iată ce ne-a declarat profesorul 
NIKOLAI BLINOV,' director adjunct 
al Institutului de Cercetări Socio
logice al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.,' In legătură cu problemele 
dezbătute in cadrul Conferinței mon
diale de cercetare a viitorului : , 

Dezbaterile și discuțiile asupra 
multiplelor aspecte ale previziunii 
schimbărilor viitoare din lume au
do\edlt chiar din primele zile ele
acestei manifestări Interesul sporit .. .. . ni

științifice față de

Joi, la Academia de studii eco
nomice ,dln București, au continuat 
lucrările celei de-a Hl-a Conferințe 
mondiale do cercetare a ' viitorului.1!

Dezbaterile 'din'cele 5 secțiuni de și‘cele "precedente ținute la Oslo șl 
lucru G'.Polrtlcă ecologică pe termen ---- " ' ‘' ■ -- *
lung", „Prognoză socială, prognoză 
culturală și științifică*, „Metode ma- 
tomatlce de cercetare a viitorului*, 
„Probleme de comunicare in legătu
ră cu studiul viitorului*, „Tehnologia 
și viitorul") au Îmbrățișat o largă 
arie de aspecte șle cercetărilor și 
preocupărilor actuale in domeniul 
vlItorologleL ' . . -

în plenul conferinței au fost dezbă
tute temele „Reprezentări ale diferi
telor popoare asupra propriului "lor 
viitor" șl „Educația pentru viitor”.

în ședința plenară condusă de Ber
trand de Jouvenel, președinte de o- 
noaro al conferinței, președintele 
Comitetului permanent al conferlnțe- 
lor mondiale de cercetare a viitoru
lui, s-a dat citire textului mesaju
lui adresat da secretarul general ol 
Organizației Națiunilor Unlte,i Kurt 
Waldheim, celei de-a trată Conferin
ța mondiale de cercetare a viitorului. 
In care se spune :

„Cu deosebllă plăcere șl conside
rație transmit celei de-a III-a Con- _____ ___ ____________________ __
feririțe mondiale de cercetare a vii- al reprezentanților din cele mni dl-
torulul cele mai bune urări de.deplin ferite domenii științifice față de
succes. Slnt îndntat să văd o aseme- problemele de prognoză șl planlfi-
nea Impresionantă reuniune de sa- care.
vanți din atlt de multe țări șl apar- în programul științific Interesant 
țlrilnd diferitelor filozofii și profesii sl variat al Conferinței mondiale
care’dedlcă o conferință specială vii- de- cercetare a viitorului, personal
torului comun al oamenilor. Prpble- m*ă interesat -mal mult — dată fiind
me mondiale majore cum slnt creș- șl • specialitatea mea de sociolog —
terea economică. In special a țărilor abordarea mbtodologlcă și de per-
ln curs de dezvoltare, și cooperarea spectivâ, procesul elaborării unor
Intre națiuni In anii ce vin, probleme metode constructive de a prevedea
en «mii i~- ™ fenottumelt In ‘sfere concrete alece ocupă un loc Însemnat pe agenda v[ H >Do Memcn<?a- in.
conferinței dumneavoastră, constituie, - ...
totodată, teme de Intensă 1 preocupare 
pentru Națiunile Unite șl soluționarea

revoluțlel tehnlco-știlnțlflce In des
fășurare. Discutarea acestor profile- , 
me are loc la un nivel ridicat din 
punctul de vedere al cerințelor mo
derne. Schimbul de opinii cu spe
cialiștii care cercetează viitorul șl 
caro reprezintă țări cu orindulrl so- 
clal-polltlce diferite șl cu concepții 
teoretice metodologice diferite con
firmă caracterul fecund al Învățătu
rii marxlst-lenlnlste ca previziune 
științifică riguroasă a tendințelor ®i 
căilor de dezvoltare a societății. 
Acest lucru este evident In special

■ In compararea rezultatelor practice 
ale dezvoltării sociale contemporane. 
Țările socialisto Iți planifică efec
tele posibile ale progresului tehnlco- 
ștllnțlfic prin - punerea acestuia în 
slujba omului. în același timp, mulțl 
oameni de știință din Occident vor
besc despre ..șocul vlllorologfc" des-r 
pre teama față! fie acele urmări so
ciale pe care ie aduce cu «Ine‘revo
luția tehnlco-ștllnțlfică in condițiile 
capitalismului. „Șocul- prezentului" 
din realitatea burgheză nu poate, fi
rește,. să genereze optimism șl Încre
dere In realizarea Idealurilor uma
niste ale omenirii.

Deși la conferința prezentă m 
examinează' problema viitorului co
mun al oamenilor ri a căutării unor 
metode integrale de studiere a aces
tuia, după părerea noastră g'udierea 
viitorului nu este prorogativui unei, 
aînguro - științe. -De aceea șl for
mele de colaborare Internațională 
In sfera cercetării problemelor da 
prognoză nr fi probabil mal justifi
cat să fie selectate In cadrul unor 
discipline științifice concrete, ceea 
ce nu exclude rolul -stimulator — 
observat de noi — al grupării for
țelor de cercetare din reprezentanți 
a! diferitelor domenii științifice, 
contribuind astfel la un schimb bo
gat de experiență s! la nerfeețlona- 
rea metodelor de prospectivă.

noastre
__  .. . .. ,o. V'-4T fe-M IU Î5

în apropierea unei medalii

CORESPONDENT A TELEFONICA DE LA TRIMISUL NOSTRU

I.
A

minier
\»i*. ;»,L 'i-

minelor șl pentru îmbunătățirea con
dițiilor de mediu In exploatări.

După-âmlază nu Început dezbate
rile asupra problemei rentabilității 

> In Industria minieră, comunicările 
prezentate abordînd aspecte de pla
nificare șl prognoză, conslderațiunl 
In legătură cu determinarea eficien
ței'economice a cercetărilor tn sec
torul minier.

Cxwnunlcărllo’. prezentata șl discu
țiile au evidențiat locul important

Al ¥11
w ?1rJ

Joi au qcțntlnunt lucrările celui 
de-nl VlI-iea Congres International 
minier. -In cursul dimineții au fost 
reluata ■ dezbaterile consacrate pro
blemelor privind mijloacele de. coa- 
thicero a activității Industriei , mi
niere, participant!! audiind comuni
cări prezentate de specialiști . din 
Cehoslovacia, Franța, Po’onia ș! Ja
ponia, In cadrul cărora au fost În
fățișate unele rezultate obținute 
prin'utilizarea calculatoarelor elec- ----—wyss®»------ -
ironica In lucrările de construcții a pe caro problema prognozei șl a im-

-... ......
bur.ătățlril Indicilor tehnlco-ecoc'.o- 
mld fi'ocupă nu numai’în munca 
oamenilor de, știință, d- și In cea a 
Inginerilor care lucrează direct In 
producție șl care conduc In mod. ne
mijlocit unități miniere.

Seara, participant la congres au 
eslstat la un-spectacol de operă și 
balet

Luo-ările congresului continuă.
(A;,;.--, p.-/-)

Sala fn care sa dispută luptele gre-
co-romane sa află aproape ușă In — ..............
usă Ol aceea ce adăpostește Întrece- imediat mai> Jos, la 90 kg, Nicolr.a 
n-ni 'im NegUț l"a livln» ieri prin tU* P*
rare predomină forța bărbătească, Jaironezul^ Tam, jjăslrlnd .rastfel 
plnă la altul caracterizat prin ele- ■'
ganță șl sprinteneală in mișcări. Aici, 
Ia scrimă, sportivilor români le-a de- cu Razanțev (U.R.S.S.). 
venit „nesuferită'’ cifra 4: Țiu, 'pa ’ . .. ..........
lecui a! patrulea, echipa da sabie, pe 
iecui al patrulea, Anton Pongrnț ce 
asemenea Fie. spadasin, fie eabrer 
sau floretiss, nl,noștri au trecui la un 
jâii de medalii. Drepl să vă* spun, ei 
ar fi meritat din plin o asemenea 
distincție olimpică pentru ținuta re
marcabilă pe caro au avut-o pa 
planșele unde se Încrucișează la
mele de oțel Asist acum la ulti
ma tentativă a echipei feminine'da 
floretă, tentativă ce poale aduce 
bucurie nu numai fetelor, d șl o rază 
de soare In sufletele necăjite ale lui 
“ ~ ', Irimlcluc șl nio
___„__... de luptă. Prime
le adversare ale acrlmerelor noas
tre au fost englezele. Un scor ceva 
mal strina
Ui .
ale Frani 
proaspăt.

Ui meciul cu Ignatov (Bulgaria), apoi 
întrecerea cu Iakovenko (U.ILS.S).

PROGRAMUL!
S,09 Deschiderea emtslunlL Tălex. 
8,03 Muzică populară. Clnlă Ra- 

veca Sănduleacu, Marta Ena- 
che. Pop Simion, Marta Lătă- 
rețu. . . ‘.

0,13 Panoramtc țUIir.ltlc. Premle- 
te mondiala românești. Me
toda de gaslroplastla a. doc
toralul Motel Alexandru, Ma
rin. .

»,» Pagini de umor :'Aventuri tn 
epa-ca de piatră.

19,Gă Curs de limba germană. Lec
ția a 13-a. *

18,33 Cltv.e-co șl dansuri coreene.
10.43 Film artistic : „Ochi ageri" 

— pro-duepe a studiourilor 
din R.P.D. Coreeană.

11.43 Jocurile Olimpice do vară — 
jSTî. Rezumatul fllmat «r.zllet 
precedente : bosebe:. tahUng, 
tir, lupte, box Șl voleL

14,18 Telejurnal.
14.35 Jocurile Olimpice de vară — 

1573. Atletism : finala TIS m 
garduri fele.

17JP5 Itinerar bulgar. ...
13.W Jocurile Olimpica de vară — 

!»7Z Volei maic-jlln — fina
le. Trarurmlsluna directă de 
la Manchen.

10,10 Tragerea Loto.
19,:9 ltol do seri. •
10.35 Telejurnal • Marea întrecere 

socialistă la zL
19,03 Oameni șl' fapte : „Cel ea 

făuresc porțelanul*. Fabrlea 
de porțelanuri „Irta" din ■ 
Cluj împlinește In luna sep
tembrie M de ani do exis
tență.

•Ml Seara Tale viziunii bulgare.
Program oferit de TelcvtUu- 
nea din Sofia cu prilejul săr
bătorii naționale a Bulgariei.

8L«3 „M de ore".
83,W Jocurile Olimpice de vară — 

ISTE Box — semifinale.

PENTRU fiWpiillIȘJI.
ALBA IULIA (Corespondentul 

„Sclnte!i“, Vasile Gaftone). Co
lectivele secțiilor metal de la 
Întreprinderea de industrie lo- l 
cală .iBălmăreanâ" din Bala 
Mare au doblndlt o bogată ex
periență In producerea unei 
game largi de piese, de schimb 
auto, aUt de solicitate de ramu
ra transporturilor. în acest nn, 
aici au fost asimilate șl fabri
cate peste 70 de repere nomi
nalizate la piesele de schimb 
auto. între întreprinderea băl- 
măreană șl principali! săi bene
ficiari —, Ministerul Transpor
turilor. urinele de autocamioa
ne „Steagul roșu" Brașov ■ ?1 
Uzinele de' autoturisme Pitești 
— s-a statornicit o fructuoasă ' 
conlucrare.

— In luna septembrie — ne 
spune tovarășul Iullu Ghișă, 
directorul Întreprinderii — va fi 
dată în funcțiune, cu circa 3 
luni mal devreme, o hală nouă, 
care are o suprafață de pro
ducție do 1730 mp. Ea <Mte 
destinată In special producerii 
pieselor de schimb auto. Aici 
vor fi montate, Intre ■ altele, 
linii tehnologice noi pentru 
montarea discurilor de am- 
brelaj necesare autoturismelor 
„Dacia 13®T. Am trimlo spre 
omologare Urinelor de autotu
risme, Pitești un mecanism de 
ambrclaj complet pentru „Dada 
1 300*, pe caro II vom produce 
In „mlcrouztna* de piese de. 
schimb auto din cadru! unității 
noastre.

phogramul n

M.OO O viață pentru o Idee : F-dl- 
san (Iii). , . - . ;

' N,t5 Un Interpret todrâcli de-mu
zică populară din Moldove : 
Șietania Hareș.

R.'.S U‘.b!io:erâ pentru toți : Ocu- 
viart’ Goga. Couboroaiă Ioa 

'■ Dodii nălan șl -Va’eriu K4- 
■ peana.

SI.W Agendă.
15,43 Scara Televiziunii bu’.sare. 

Film artistic : „Adio ■ prle- - 
tent*. Regla : Borislav Save
liev. Cu : Voiai la Smlraov, 
Miatlen Mladenoy.

■ ?. / _ X*'-’ ; ■'

a Sftata-Terez» șl diavolii : PA
TRIA - 19;. 11,59; 13.W; ja; M.SJ, 
GLORIA — 9; 11.15: 13,33; ts; ts,i3; 
n,a. . '
• Hatul meu,-patria mea : LUMI
NA - 8; 11.43: H.35; 17,13; ».
• lUo Bravo — e; 11; t®, Genlle-

.menii norocului — 19; 51 : FESTI
VAL. '
a Cercările dragostei': CAPITOL
— 14; 13; 14,15; 18,M; S*,43.
•1 Mesagerul t GRADINA CAPI
TOL - 1S; Jl. ' '
• Tora I Tora t Tore ! I BL'CU- 
HKȘTI - «,15; 11,15; 14.15; 17,15; 
rt.13. SCALA - 8.43; 11.3‘5: H.M: 
17,10: 54,55, GRADINA DOINA
- ie, GRADINA FESTIVAL — 
15,10.
• Cllirepl t favorit — s.:5; 
1L»;.15,43; 18; se.in; »,», meio- 
DIA 8,43; 11.15; 13.45: 18; 18,ÎO; 
35,43, GRADINA SELECT — IS,M. 
a Blsdrakd domnițelor i C.OTRO-

?' Provincialii i LUCEA FARUL — 
; n.l5; 43^0; 10; 18,»; Sl, MO-

1 DERN. —.8: II.13; 13,39; 18; 18,151 
8®, 17, la grădină — lf.M.
„ Creierul 1 VICTORIA - «; 11,15; 
13JS;'1S;’18J«; 57.43. EXCELSIOR 
— 8.43; 11; 13,IS;-IMS -------
AURORA — 0; ll.ir 
ÎS; 13,15, la grădină -

. j ° i-.

ta- Marea Neagră ‘ .
-,13,M;.1S.
Cable rtogue a FLA-

:uha - 11,30; 13; n.K; ta, -
Fata care vinde. .Hori : CEN- . ...

»*-i _ ■ Mr' mJ'
animata '

- 10, Iliitln șl Ten-
— 11,1B; 13.15; ÎS;

__ ‘ Burate : PLACAHA 
: M,is. . ’ . ■

• Aventuri 
FEUE.NTARI 
o Balada Iul.cable . 
MURA — 8; 11,3*8; 13
• Fata care vinde .nori : u»;

■- THAL — 19; 15,3*5; J3;T7,ÎS: S3. ' 
o Program de desene anlnii 
pentru copil —■ 
piui soarelui •

• Niteoielina
“■'iSffSSj 13; Aăijisăa ț - ■ *
a rrocesul un»! stele I FEROVIAR
- 8,43; 11; 13,15; 18,43; 18,1111 88,30, ,
TOMIS'- s; Ll,15; 13^0; 10; 19,15, ' ■ 1 
la grâdlnfi — M. < ' ,
a El Dorado — 8^3; - 11,«; 14; I
1*J,13, Montparnasse ’18 ■— 10,43, ,
Strainll tlln tren — S3,43 1 CINE
MATECA (sala Union). ,
o P4durea pierduta : VFTAN —

. 13,5?; 18. - ■
a Doamna șl vagabondul — 9—11 
In contlnuaro, Program de docu
mentare — ,M,13 : TiMPL’îtl NOL 
a Despre dragoste s UNIREA — 
1W: 13.
• Dîneeuvintati animalele șl co-
plU : GRIVT'rA - 9: 11.15: Uja:- 1 
13.45: 19J3; J0JJ.
■ Dacă e marți, e Belgia : BU- 
CEGI — 15,43; 13, la grfitllnâ - 
SS.IB, VOLGA - O;' 11,13: .13,»;, ’
18: 10.15; S3..Î9, ARTA — 13.54; ta;
24.13, la grtdlnfi — 1S,S®.
a Fehx șl OUUa : PROGHE3UL — 
13,W; 18.
• Robin Hood s BUZEȘTT — IS-SJf ■ 
18. la grădini - S3,13.
• Ferma din Arizona : DACIA — |
e>; IS^SO; ÎS: 18,33.> LIRA — ■ iBJiJ; ;
50, ta grădină — 18^:5. ... . I
a Naurrăgtațl tn spațiu : DRUMUL 
SĂRII — 13.M; 18, MIOWTA - ®; I 
T3.OT; 10: 19^5.
• Dragoste șl amenzi : GIULEȘTl 1
— 13 20: 10: 35.M ,• Trei din Virginia ■ PACEA - 1
lâ,43: ÎS; M.1,3. ■ |
a Mfirturialrlle unul comisar Se 
nollde făcute procurorului repu
blicii t CRINGAfl — 1SJ0; IB;
153.13, POPUL.VR - tS,M: II:
a FUga după liniște.: LAROMET
- 15,30; 17>; 18,30,
a Vedere de pe pod : FLOREAS- 
CA — 18,30: 18; M.JIS.
a Jbcîil de-a moartea s MOȘILOR
— 18,»; 10, la grădină1 — BJ.1S.

fost englezi__ , —----- __ _
Ins dealt ne așteptam f 9—7. 

r-mează, ta rLnd, temutela flore liste 
Ie Franței, In frunte cu Demalllo, 

„roaspâtfi finalistă olimpică (locul 4) 
?! celebra GapaLs-Dumont, Ecalcrlna 
StahJ luptă foarte bine, clșllgă In șir 
trei aiaj'.uri. Ileana Gyulal șl Olga 
Srabd parcă nu-s tn zl bună.; Fran
cezele condus la "un “moment dat cu 
7—5, le mal este necesară o singură 
victorie spre a ciștlga meciul Urcă 
pe planșă Gspaia-Dumont. De cea
laltă parie, Ileana GyuiaL învingă 
Ileana, prin zvlenlri uluitoare sie flo
retei Scor fl—7. Francezii o arur-că 
In luptă pe Marle-Chanlal-Demallle. 
De partea cealaltă, Olga Szabd. Dar, 
Olga; aldsma Ilene!, ce regăsește for
midabil șl egalează. starul: 7—7! 
Punctai victoriei asupra echipei 
franței U obține Ana Pabcu : 8—7. 
Meciul la «fitșll alei, fiindcă tușave- 
raj’.:l .este afli do favorabil formației 
noastre incit nu mal are rost nici un 
duel In plus. Victoria aceasta a avut 
drept .consecință o nouă 'tragere ta 
sorți Și un, nou adversar pentru fe
tele . noastre — echipa R. F. .a Ger- 

/manlel 'Intr-pa.meci dectalV pen- 
?:trat calificare a' tn sferturile de finală.

Dar și față da acest nou adversar 
reprezentativa României lese învin
gătoare, cu scorul 6—6. Prin acest 
succes, realizat intr-un moment Im
portant ai turneului, floretlriele se 
califică printre cele patru candidata 
ta medalii.

Astăzi, ta ora zece, In meciul ea 
formația U.R.S.S., dacă ierimerels 
noastre Lnving, și forță au pentru b- 
coasta, vor avea ds ales intre meda
lia de aur șl cea de argint. Dacă vor 
pierde, eă sperăm că do asta dată 
măcar pe ele nu le va ocoli medalia 
de bronz.

Continuăm Insemnărila de față' eu 
luptele greco-romane, in cadrul că
rora air avut loc meciurile din rarul 
el doilea, pentru că multe din șțâri 
ranțole •noastre aint legata de com-; 
porturaâ lui Gh.' Botțcinu 'șl' ațe’ 
colegilor Iul™

Ieri partidele s-au desfășurat în 
ordlfiea Inversă a greutăți^ ta rilu- 
nlunea de dimineață eyolulnd cel 
de la' „categoriile mari*. La „pesta 
IOT kg", bucureșteanul Victor. Dalip- 
schl a Încheiat repede lupta cu po
lonezul Wojda, invlngindu-1 pe a- 

. cota prin tuș. Aata Înseamnă _z«ro 
puncte penalizare, totuși, țlnlnd 
seama dc cete patru puncte rele din 
primul tur, ca și do faptul că vii
torul adversar sa numește DÎetrlch 
(R.F.G.); unul dintre așii supergrel- 
lor, rezultă pentru reprezentantul 
nostru o poziție dificilă. La catego
ria 106 kg, Nlcolae Martlnescu a fost 
liber in turul al doilea și, deci, ișl 
menține punctajul excelent : 0,5 p. In 
continuare' Insă, sîlonrul luptătorului 
român este plin de obstacole, rhal.ln-

numai două ’puncte penalizare, 
puncte rezultate din meciul egcl 

' -. Astâz.!, Ne
guț 11 va întllnl pe luptătorul 
Iugoslav Corak lntr-cf partidă Im
portantă pentru ordinea finală a 
unei categorii, in cadrul căreia au 
rămas în concurs numai zece, com
petitori. I.n 6'3 kg, gălățeanul Ion 
Gabor a realizat Încă o victorie pre-' 
țioasâ, prin tuș, asupra francezului 
Boudioula. El este penaliza! plnă in 
prezent cu un singur pune! șl are 
perspectiva să treacă favorabil turul 
ul treilea, tur in care astăzi adver- 
gar li va fi norvegianul Bnrlla Dacă 
reprezentanții noștri pină la această 
categorie au avut o comportare bună 
sau oricum acceptabilă, In schimb 
Marcel Vlad, de la categoria 74 kg, 
a suferit o nouă înfrihgere la puncte, 
de astă dată din partea Iugoslavu
lui Kecman, și a ieșit din concurs.

Ds la reuniunea de aseară, ora 
fiind Înaintată, vesti bune, ne 
scurt : Gh. Berceanu o dștigat din 
nou prin tuș, acum ta sovieticul 
Zubkov. Ai ți trei români au învins 
la puncte — L Baciu pe suedezul 
Lindholm, L Păun pa americanul 
Hazewlnkcl. tar Gh. Gloiciu ca 
vest-germanul Huber. .

Valerin M1HONESCU

iSiSKiO

L
4ț

Descamdalfi tn pluion, olandezul Kuiper (in slințjo, cu nr. 194) va cijliga 
delajal titlul olimpic in proba indivi dualâ de fond

Telefoto : Agerpres

• Comentind turneul final al vel tehnic la care i-a derfUșurat 
probei de spadă, corespondentul competiția.
— — TIU» CM X»

» .înotătorul american Rick De
moni, învingător in proba de 400 m 
liber, a primit eu mult calm știrea 
descalificării sale. După cum s-a 
mei anunlat, In urma unui control 
efectuat după Încheierea acestei

agenfiei France Presse scrie, 
printre altele : „Românul Anton 
Pongraț i-a impresionat pa specia
liști și putea obține un ioc îpai.bun 
dealt cel ocupat in ■final’'. Comen
tatorii celorlalte agenții internafio- _ - , ,
nale de presă slnt In uncnimitate Pr0^’ /ian.a^a ‘“JJ?61",?*1 « Z°m 
, • j . A-.» p>D2Uivă. intf-o declarație jacutade acord că tlnărul Krljner român pTBteii Demor,t a

a fost revelația competiției indivi- sp-js ; „Sper ca C.f.O. «d-ml înapoie- 
duale de spadă. . rpedalia. Sini nevinovat. De a-

ceasiă problemă numai medicul 
o Bilanțul concursului, olimpic echipei trebuie să răspundă, eu tini 

de nalațle este, intr-adevăr, fruc- 0 victimă a lui. Comitetul olimpic 
tuos. In cursul întrecerilor, care au or țârii mele va face apel pentru 
cuprins 23 de proba, au fost sta- a:. se reveni asupra acestei severa 
bllite 23 de noi recorduri mondiale, hotăriri'de a fi descalificai.
Pe drept cavLnt, acest impresionant , 
bilanț demonstrează excelentul ~ ni- Din buletinul de știri „Agerpre#

î.ntr-un maci contlnd . pentru grupa
_jiflnală B, selecționata Iugoslaviei a Învins -cu 

24—15 (14—7) echipa ItF. a Germaniei. Iată clasa
mentele lă zi ale celor două grupa semifinale : Gru
pa A : 1. U.R.S.S. —■ 3 puncte ; 2. Cehoslovacia 2 
lunete (27—20) ; 3. R.D. Germană — 2 puncte (22—23) ;

“ 3 : 1. Iugoslavia — 4 puncte
4 puncte (33—13) ; 3. Un

garia — 0 puncte (30— 38) ; A R.F. a Germaniei — 0 
puncte-(38—37). feri : Polonia —-Wanda 20—17.

TZ7T -- puncte (27—20) ; 3. R.D. Germ
Z7 A / /-/7 4- Suedia 1 punct ; Grupa B :
Lt- Z1I1 Lfi (42—31)) jj 2. România — 4

, I

Medaliați olimpici
... ■ j ■ { . * '..

CICLISM. Cursa Individuala de fond (șosea) : I.—
H. Kuiper (Olanda) 4h 14'37” ; 2. — K. Sefton .(Aus
tralia) la 27 tec. ; 3; — J. Hnelame (Spania) la 27 tec.

La start s-au aliniat 155 de alergători Traseul (un _ ______
drcult de 22,800 km) a'măsurat 182,490 km. Ciclistul catac-2 (C. 

Învingător.

O BASCHET t Polonia — Spania 87—78, Iugoslavia - 
Ccho.slor.-ada 68—63, U.ItSă. — Cuba 67—61.

DCAIAC-CANOE. Ieri «-au disputat dtava recali
ficări. La caiac simplu, Ion Dragulschl »-n calificat 

în semifinalele ce vor aven loc astăzi. în semifinalele 
de astăzi vor lua startul alte 4 echipaje romanești : 

... . . silf: - ;C. Coșniță — V. Slmlocenco), calnc-4, caiac,-1
nostru Teodor Vaalla ’a sorit pe locul 60. Ia 2’33” de fete (Marin Nlchlforov) șl ctmde-l (1. Patzzdchln). Fi- 

nalelo tuturor, probelor. In număr de 7, slnt progra
mate Bimbătă. Pentru finale s-au calificat direct echi
pajele. de cnlnc-2 fete (Marin Nlehlforov — Viorica 
Dumitru) si c-tmoe-dublu (Patzalchln-Cdvallov).

' t
BL™

i 5 OT3 p ;
■ riîermânn,
1 4 649 P.
J ATLETISM. ■ Aruncarea greutății femei : 1. — N.
-ț Cijova (U.R.S.S.) 21,03 m. do’J rccjrd inondla! și o’.im- 
i pic ;. 2. — M. Gammel (R.D.G.) 20,23'sa ; 3. — Tv.
' Hrlilova (BtiXgarla) 19,35 m o 200 m plai femei : 1. — 
ț C. Steelier (R.D.G.) 2a1-40/10). recsrd mondial egalat, 
i nou record european ; — IL Boyle (Australia) '22"
i 43/lOT ; 3. — Ii. Szewinska (Polonia) 22”74/lOT. e 400 

m plai femei : 1. — M. Zehrl (R.D.G.) SP'O/IOT. nou 
record olimpic; 2. — R» Wllden (R.F.G.) sr’llZlOT ;
3. — K. Hammond (S.U.A.) 51"G4/1OT. • 4!» m plat
bărbați : 1. - V. Matthews (S.U-A.) 44'WIOT ; 2. — 

. W. Collett (S.U.A.) M^foaoO ; 3. — J. Sang (Kenya) 
' 44"V3/1GO. • Aruncare» ciocanului ■ 1. — A. Bonrlar- 

ciuc (U.R.S.S.) 75.60 m, nou record olimpic ; 2. — J. 
Sachse (R.D.G.) 74.M m ; S. — V. Hmelevskl (UJLS.S.) 
74,01 m. • 110 m garduri : 1. — H. MUbnrii (S.U.A.) 
13"24/IOT, record mondial egalat, nou record olimpic ;
X — G. Brut (Franța) 13”34/1OT ; 3. — T. HUI (S.U.A.) 

I 13-4SA0).
La aruncarea greutății, reprezentanta noastră 

lentlna Cioltan a realizat doar 16,63 m, C—_ 
abia pe lacul 13.

0BOX : Numeroase surprize in gala de joi dup? 
amiază. L,a categoria semimuscâ, maghiarul G. Geild

a fost declarat învingător la puncte (3—2) in fata so
vieticului VL Ivanov. Relma Virlonen (Finlanda) a 
obținut decizia prin abandon In repriza , a 3-a in fața 
cunoscutului campion polonez Sischurschi. Cu toate 
că a toil expediat la podea de două ori, americanul 
■Ray Senlea a fost declarat învingător 1a puncte (de
cizie 3—2), In dauna cubanezului Mollna. Un rezultat 
nescontat o fost înregistrat și la categoria semigrea..) 
nigerian ul Isanc Ikhourl'a a dispus la puncte de A- 
firtiov (UJLS.S.).

în gala de aseară, Gabriel Pometcu a pierdut 
puncte in fața pugHlrtuluJ. sovietic Kuznețov.

m ATLETISM. — în afara probelor finale, Ieri au 
““ avut .loc șî dteș'a semifinale. Ne-au IntereBat In 
primul riad semifinalele de la. IOT m garduri, unite 
evolua' și aileîa noastră Valeria, Bufona Ea a clștigat 
seria, Introetnd pe unele dintre cele mal redutabila 
njjeclaitata alo probe! — ausstrallanca Pamela Ryan- 
Kllborn, oorecordmană mondială, Karin Balzer 
.(Ș.D.G.), fostă recordmană mondială, ci 
Antenen, poloneza Tereza Nowak. In 
finală 8-a Impus Armclle Erhafdt (Tl.D.

Knrln----- -
elvețlanca Mata 

cealaltă semi- , 
... -- IG.), corecord- '

mană mondială, al cărei rezultat (I2"73/100, nou rc- 
'cord olimpic) a fost singurul mai bun dedt cel nl 
atletei noastre (12”84/1OT). în ectnlflnoleîe probei fe
minine do 1 500 m, sovietica Ludmila Braghlna a co
rectat pentru a treia oară consecutiv recordul mon- 

cu dial, dștlgind Ieri In 4'5”l/10. timp superior eu o so- 
cuâdă șl patru zecimi vechiului record.

După cinci, probe, la decatlon corbduas Joachîm 
Kirst (R.D. Germană) cu 4 384 puncte, urmat de no- 
yiotlcul Nikolai Avilov (4 345 p) șl de polonezul 
Thadettsx Janczenko (4 330 p).

ra Till, CU ApCUL : După mal bine de o jumătate 
de secol (ultima oară tirul cu ancul a figurat lin 

programul J.O.1 de la Anvenș — 1020), această dtocl- 
■plină sportivă a fost' reintegrată în Olimpiadă, lîn 
cursul' dimineții s-au desfășurat'probele de-la distanța 
de M m,(bărbați) .șl do la 70 m (fentei). în clasmien- 
.tole respective conduc. John V/lillams (S L’.A.) cu 280 

■ puncte șl .Keto Losabcrldze (U.R.S.S.) cu 284 puncte.

\ ■

Rezultate tehnice
IH| VOLEI : în ultimul meci dlrputat In cadrul grupei 

preliminare B, selecționata României a pierdut cu 
0—3 (10—15, 12—15, 7—15) la ILD.G.

Iată clasamentele finale. ale celor două grupe pre
liminare : grupa A : I. U.R.S.S. — 10 puncte ; 2. — 

Bulgaria —. 0 puncte ; 8. Cehoslovacia — 8. puncte : 
Coreea de Sud — 7 puncte "; 5. Polonia — 6 puncta : 
6. Tunisia — 5 puncte;; grupa. B: 1. Japonli 
puncta ; 2. R.D. Ge'mnnă — 9 p ; 3. România 
(8—0) ; 4. Brazilia - 7 p (9—13)’: 5. Cuba 7 p (0-11) : 
6. R.F. a Germanici — 0 p.

i Selecționatele U.R.S.S., Bulgariei, Japoniei șl R.D.. 
ț Germano vor juca în turneul pentru locurile 1--L E- 
chlpa României va evolua in continuare In turneul 
pentru locurile 5—8, alâturi de formațillo Cehoslovadal, 
Coreii de Sud șl Braziliei.

Rezultate din lumeul finul al echipelor feminine ■_ 
Cetaiaiovacta — R.F.G. 3—0, Ungaria — Cuba 3—2, 
R.P.D. Coreeană — Coreea de sud 3—0

aid, ’ eu cit mal puține lnțrcru- ti.iror. Colectivului con-, 
_ __ ... __ . i Mii- perl. Dacă se poale, de- dim de maistrul Mihai 
rara, ’ajutor da maistru, .loc... Apoi, dncă-|l prețu- Duiluță, da. la încleiatul

- ‘ ‘ firelor, *-a angajat să
dea, (șl dă !) numai tire 
de calitate. Maiștrii și a- 

■jutorll de maiștri — oa
meni cu posturl-chele■, In 
fluxul producției — 1®1 
concentrează întreaga a-' 
tențle Spire funcționarea 
neîntreruptă a utilajelor, 
pentru efi aici fiecare 
minut pierdut înseamnă 
pinză nerealizată. Așa
dar, pornită de la țesă
toare, întrecerea t antre
nat spiritul de Inițiativă 
al întregii uzine, compe
tiția sooțind la iveală, 
necontenit, merite și nume 
noi, realizări noi.

— Cit ați realizat plnă 
acum ?

Marla Chetarn i Sinf a- 
proape de 5 metri liniari 

’ de fiecare mașină L„ 
Doina Atnarandel : Noi? 

Realizăm cel 4 metri 11- 
nlarL Deocamdată .I™

. Cine va avea cuvtntul ’ 
ultim .luna viitoare ? Țe- 
șătcarele din , colectivul

Constantin Crețn,
de față, cu Ștefan Mri- perl. L___ __ ______ __
rara, ajutor de riialatru, .Joc., Apoi, dncă-|l prețu- 

, care se ocupă cu - regia- Iești timpul — flecare
mals- ren. Cu toții âm h-otăril : .minut eă însemne un', a-

niergcm la 4 metri pe zi, dao« pe valul de pinză
peste plan, la fiecare — cei patru metri srir.t
mașină. Dacă ne facem posibili. Mol ales că șl

să ' filatoarele noaslre. clnd

colectiv șl., lnz tehnica 
-pa' caro o mlnulcsști". 
‘-cum afirma un, i—ls

■ tru. • Sute do ochi, la 
fel, cu aceeași concentra- peste
ro devenită obișnuință, i ’
urmăresc cursa neconte- datoria, . dacă știm 
nltă a firelor printre ur
zeli, creșterea, ■ secundă 
cu secundă, a valului de ■

, plnză. Ochi tineri — fete 
care abia au terminat 

, profesionala șl sa află 
aici In primul - lor an de, 
muncă, In al doilea, In. 
al treilea, „tn această 
nmbinnță, — ne spunea 
Gheorghe Bagin, secreta
rul comitetului de partid 
ol uzinei — de gindire u- 
mariă, de tehnică, do în
trecere ■' Intre țesătoare, 

’ simți' pulsul de hărnicie 
și creație al unul colectiv 
destoinic.

— Cum a meri In Irtrf 
metri și jumătate. Marin 
Chelaru ? ‘ '

— A mers. Iată Insă că 
vine Doina, cu patru 
metri™

Stăm do vorbă cu Doina 
Amarandei. fîu-1 o fotă 
grozav de vorbăreață. Se 
spune Insă că-i o țesătoa- angajamentuL ? 
re’bună, stimată do co-' Milslrtil O. Creții : „E- 
legele el, harnică și edn- 
ștllncloasă.

-- Noi sJhtcm . aid. In 
țesătorie, șl . trăim toate 
evenimentele. Un eveni
ment a fost șl întrecerea 
Măriei eu Natalia. De 
fapt, cu toate țesătoa
rele. Ne-am sfătuit Intre 
noi. apoi cu maistrul

(Agerpres)

ALTE ȘTIRI SPORTIVE

prețuim timpul, se ponte.
— Slnt totuși patru me

tri™ • ------- —
— Nu este un lucru trfi-j Șl, ca

simplu, se înțelege. Dar, vom 'da numai
uite, to’.-nr’iștil maistru calitate". ,
v-ar putea spune mal, 
bine de ce slnlem ho- 
tărlte să no respectăm

nu văzut ce
punem, nc-fiu z!b : ț „E 
frumos din partea voxs- 

să reușiți; vă' 
1 firs de 5

—’’ '-a V '
— Aveți acțșîe. firo 7 ' ajutorului de maistru
— Ce-1. irept e drept : Dumitru Boia, In. rindul

B-ait rării aecazurile rare ■ cărora i-a remorcat Olga 
veneau lin partea ma. , Dașn, Je .-urind primită 
Da. Firele lint cu .mult in gartid și aroasDătă. re-

lordmană ? Stefania Po
iată,' așadar; cum intre- mlrleami, Măria Moișe

eerea temătoarelor a ști- Bau Teodora Molse, toate
__'„l munca »i 'nițlati- gutdare Se recorduri T E 

-- ---- - - - ra relorlalte ■olecllve lin Je Vorba
ffîw CJțWiS .d

..■■■■ 3M. tn- *• IU11UM In HM
trt*ereă a ridicat ja- anetrl. Dar «ompetițlo
rametril .-așpimderii’’ Iu- continuă.

_____ . ,r_._______ _ 'jțeerea.' 
muncă. Pentru . :ă jl »lcl, mulat 
ca oriunde la--sol, soțul

rit I
Există șl dorința noastră • 
de h avea astfel grijă de 
utilaje Ilicit tn ■ meargă

Sîmbată și duminică finire orele 
8 și 14), la poligonul special din str. 
Caroteni nr. 4 (Lacul Tei — tram- 

................ , autobuz 
concursurile anuale 
întrecerile cuprind 
proba de alieilira 

tn. truncarca greu
tății etc.). precum ni riteva de
monstrații do ansamblu. Competiția 
-- organizată In cinstea „Zile! pom
pierilor"1 — reunește reprezentative 
din 10 Județe din țară. Intrarea pu
blicului este liberă.

TIMIȘOARA, (corespondentul 
...Sciritell", Cezar ioana). — Contl- 
nulndu-șl turneul In țara noastră, 
echipa americană Bay Area Touring 
Side JSan Francisco) a intllnlt joi 
lupă-amlază la Timișoara formația 
locală Universitatea, ramploană na
țională. După un joc plăcut, aplaudat 
deseori la tcenă deschisă, rugblștll 
timișoreni au eîstigat eu 15—10

vale 16 ®i 17. troleibuz 88.
78, vor aven loc eoncursurili 
ele pompierilor, 
probe specifice, 
(1G0 m plat. 3 MO 
tătll etc.) ——

FOTBAL. — Peste EO (MO de < specu
latori nu luat Ioc miercuri tn tribu
nele stadionului „Indcpendlente" din 
Buenos Aires, pentru a urmări pri
ma „manșă” a .finalei „Cupei in
tercontinentale” la fotbal, disputată 
intre echipa olandeză AJax Amster
dam, dștigătoarea „C.CX“, șl for
mația arffen'lneană (ndapendlente. 
Partida a-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 1—1 (1—0). Fotbaliștii . „ ..... .....
olandezi au ieschls scorul chiar în rul său btli 
minutul 5 prin celebrul Cruyff. în 
minutul 27. la o ciocnire cu un apă
rător, Cruyff s-a zcddftntat șl a fost 
înlocuit In minutul 83, fotbaliștii

africanul Bob Hewitt, In fcța că
ruia a obținut o. victorie netă cu 
6—4,'6—4. 6—2. In sferturile da fi
nală, Iile Năstase va juca cu Fred 
Stolle.
■ ieri, lnving!ndu-l pg Arthur. Ashe 
(7—^0, 6—4, 7—5), Stan Smith s-a ca
lificat in semifinalele turneului.

BOX. — Fillplnezul Ven Vlllnglor 
l-a Intllnlt la Honolulu pe șalahgo- 
rul zău oficial, orgentineanul Victor 
Etchegaray. înlllnlrea 8-a Încheiat 
cu o decizie de egalitate. în felul 
acesta. Vlllaglor șl-a păstrat centura 
de campion mondial la categoria 

argentlnenl nu obținut egaiaren. prin „ușoară" — clasa juniori.
Sa. care a șutat năprnznlc de la 20 m. __.

TENIS. — Iile Năstase este glngu- ni peg, In prezența a peste 10 (MM de 
rul jucător european calificat In 

lor Internaționale „open” de tenis de 
la Forest Hills. în optimile de fina
lă, IU» Nâstase l-a: intllnlt pe sud-

spectatori, echipele de hochei pe 
sferturile de finală ale campionate- gheață ale Canadei si U.R.S.S. au 

susținut a treia Inlllnlre. Jocul s-a 
încheiat" cu un rezultat de egalitate : 
4-4 (2—1. 2-3, 0-0).
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cercetarea!n

i

I

matei a avut loc o adunare festivă

Vedera din Slatina

muItltateralB reconstruc
ție tehnicii. Ramura produ- 
câtoaro de mnșini s-a Îm
bogățit cu o larga rețea de

1051, Ia puțin

externe al

a forțelor poporului ’ co- do prietenie față do poporul co
de aplicare creatoare a rJ-------i---------- ” —*•—

numârâ presele de 
și 6 000 tone, camloa- 
de 23 tone, nave de' 

tone, tractoare de

• si •< FIî-H’.;

largă echipamentele tehnice 
de care avea nevoie. In pre
zent In ILP.D. Coreeană se

■rec.an. poporul nostru acordă o 
Înaltă prețuire relațiilor de cola
borare frățească multilaterală, din
tre România șl R.P.D. Coreeană, 
dintre partidele clasei muncitoare

mia rurală,
.'-R'. ■ - ;

„Etapa septonalulul", In-

(>s:.nr Victor Rachettl, primarul ca'

ședinte nl■ Consiliului de Miniștri,, ambasadorul României 
ministru al aprovizionării tehnico- membri ai ambasadei, 
materiale și controlului gospodăririi
■jK ' * -------------------------------------------------------------------------------------
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Excelenței Sale Domnul ANTHONY MAMO
Guvernator general al Maltei

In numele Consiliului de Stat, ni poporului român șl al meu personal, 
am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre șl poporului maltez
călduroase felicitări, și cele mal bune urări .de pace și prosperitate, cu 
ocazia Zilei naționale a MalteL.........

îmi exprim convingerea că relațlLle prietenești stabilite Intre țările 
noastre se vor dezvolta și în viilor, In Interesul popoarelor român șl mal
tez, al păcii și colaborării internaționale. .

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

-K- l.r: • ft ’,!< ■■ 'r-,

.. « ■ -■. S 4 = '

Excelenței Sale Domnul DOM MTNTOFF
■_ * • Primul ministru al MaUei -

Ziua națională a Sîaltel’ imr oferă' plăcutul* prilej de a adresa Exce
lenței Voastre, guvernului și poporului maltez călduroase felicitări șl cele 
mal bune urări de fericire șl prosperitate.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al RepubHcH’ Socialiste România 

‘ ■ - 'i f : f ' ■ >

«

CU iWJlil IEI
BiCOlO...vi;-;; , ;'îjjl ■. £.$ JL,.i„ » 'v1 

președinte al Consiliului de

| A 1. P. 

j Cu prilejul cde.1 de-n 28-a nnlver- 
dl.rî a victoriei revoluției socialista 
— Ziua națională a Republicii Popu
lare Bulgaria — ambasadorul acestei 
țâri Ia București, Spaa Gospodov, a 
oferit Joi seara o recepție ta saloa
nele ambasadei.

Au luat parte Mnnea Mânescu, 
membru al Comitetului Executiv, til , 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.CJL, vicepreședinte al
Consiliului de Stat, Ghoorghe 
Cioară, membru al Comitetului Exe-- 
eutiv al C.C. al P.C.R., prtm-secre- 
tar nl Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Leonte Răulu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.CJL, Mlhal Ger o, membru su
pleant al Comitetului Executiv, »e- 
crctar al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.CJL, vlce-

Sub auspiciile Consiliului Culturii 
șl Educație! Socialiste, la cinemato
graful „Capitol" din Capltalfi a avut 
loc, joi seara, un spectacol de gală 
cu filmul „Cornul de capră", organi
zat In cadrul Zilelor filmului din 
R. P. Bulgaria, cu prilejul celei dc-a 
28-a aniversări a victoriei revoluției 
socialiste din Bulgaria.

Au luat parte Dumitru Ghlșo, vice
președinte al Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, reprezentanți nl 
unor Instituții centrale, personalități

._____ • Miniștri, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Marla Groza și 
Gheorghe Necula, vicepreședinți al 
Marii Adunări -Naționale, Comellu 
Măncscu. ministrul afacerilor ex
terne, Teodor Marinescu, șef dc sec
ție la C.C. al l’.C.ll., miniștri, mem
bri al C.C. al P.C.R., conducători ai 
unor Instituții centrale, al unor or
ganizații de masă șl obștești, șefl 
ai cultelor, generali șl ofițeri supe
riori. oameni dc știință, artă și cul
turii, ziariști români șl corespon
denți al presei străine.

Au participat șefi al unor misiuni 
diplomatico acreditați ta București 
șl alți membri al corpului diplo
matic.

Recepția s-a desfășurat lntr-o at
mosferă caldă, prietenească.

alo vieții cultural-artlstlce bucu- 
reștene, un numeros public.

Au participat, de asemenea, Spas 
Gospodov, ambasadorul R. P. Bulga
ria la București, șl membri ai amba
sadei, precum șl o delegație de ci
neaști din țara vecină, care se află 
Iii țara noastră cu -prilejul Zilelor 
filmului bulgar ta București.

Tn sală se aflau șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești‘și alți membri' al corpului di
plomatic. t • (Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri
l.a Întrevedere, desfășurată lntr-o 

atmosferă prietenească, a luat parte

. Bând! române de comerț exterior. 
---------- ___ , A fast do față LI Ho Zang, In- 

Zl Zang Hlăk, vicepreședinte al Băn- aărclnatul cu afaceri ad-lnterim al 
*" —■——- «------ ilp.d. Coreene la București.

(Agerpres)

Joi după-amtază, tovarășul -Ion - - - - ■ — -
Pățan, vicepreședinte al Consiliului i ___ JBBL _______ ___
de Miniștri, a primit delegația Băn- Nlcolae Angliei, vicepreședinte al 
cil centrale șl Băncii de comerț cx- ,,
tartar ole RJP.D. Coreene, condusă de

cil centrale, care face o vizită In țara 
noastră. r .i <»...•) :-. — ■n;. sisatq . '

3 efi—W------Jr.;:? : ___ :

Plecarea la Belgrad
a unei delegații economice române

fondurilor fixe, Nicolao Ecobescu. 
adjunct ol ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

Au fost de față Iso Njegovan. 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia Ia 
București, șl membri al ambasadei.

★
In aceeași zi, delegnțln economică 

română a sosit 1a Belgrad.
In gara Dunnv, oaspeții au fost 

salutați de Trpe fakovlevskl. mem-
La plecare, ln Gara de Nord, erau ni R.S.F.T.,- și do alto personno ofi-

O" delegație economics româna, 
condusă de Emil Drăgănescu. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele pârțll române ln 
Comisia mixta româno-iugoslavă de 
colaborare economică, n plecat la 
Belgrad pentru a participa la lnttl- 
rdrea de lucru a președinților celor 
două părți in Comisia mixtă.

Din delegație fac parte reprezen
tanți ni conducerii unor ministere. _____ ____ __________ ____
al- altor organe centrale economice. bru al Consiliului Executiv Federal

La plecare, In Gara de Nord, erau al R.S.F.I.,- șl do alto persoane ofi-
M|hjl Marinescu, ylcepre- claie. Au fost prezențl Vn.slle Sandru, 

■ j . - '■ Belgrad, șl

Cu ocazia Zile! naționale n Mal
tei, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România,* Cor
neliu Mănescu, a adresat o telegra
mă do felicitare ministrului Com- 

afacerilo- ex- 
Mintoff.

rării și cooperării JfMMH 
științifică șl . In tehnologie Intre 
România șl Grecia.

Tn aceeași zi, ministrul grec n de
pus o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Pntriel.

, *
In cursul zilei do joi. delegația 

orașului Montevideo, condusă do dr. 
ncuu aianescu, a primit o telegrama Oscar' Victor Rachettl, primarul ca
de mulțumire din partea ministrului , pltalel urugunyene, a vizitat carlie- 
Adam Mallfe pentru mesajul de fc- 

țlonalo a IndonezieL
*

Joi, președintele Conelliulul Na
țional pentru Știință șl Tehnologie, 
nrof. loan Ureu, n avut convorbiri 

■cu ministrul culturii șl științelor din 
.Grecia, Constantin Pannyotakis, core 
face o vizită In țara noastră.

La tntllnlre nu lunt parte Ton 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
listo, membri ni conducerii Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

A participat, de asemenea. Arlsîo- 
lelb Phrydăs, ambasadorul Greciei ta 
București.

Cu acest prilej nu fost nbordate 
probleme privind dezvoltarea colnbo-

monwealth-ulul șl nl 
teme al Maltei, Dom

*
Ministrul afacerilor .____ ...

Republicii Socialiste România. Cor- 
nellu Mănescu, a primit o telegramă

0 _IndoncxfiQij ; re'dc-,locuințe din municipiul Bucu-» 
~ * 7"“‘- - -—-7— -*3- reștl șl oile obiective social-culturalc

licitări transmis cu ocazia zilei na- și edlUtar-gospodăreștl.
★

Cel -de-al IX-lea congres interna
țional da studii asupra frontierelor 
romane și-a continuat, joi, lucrărife, 
la Mamaia. Istorici, arheologi și alți 
oameni da știință din R. P. Bulgaria, 
ILS.F. Iugoslavia și din țara noastră 
au abordat teme dc larg Interes care 
au făcut obiectul cercetărilor între
prinse in ultimul timp asupra lime
sului scitic;' ln diferite epoci, asupra 
limesului danubian ln Bulgaria, Iu
goslavia șl Ungaria, n frontierelor de 
nord ale Daciei, asupra atelierelor 
ceramice militare situata de-a lun
gul Dunării de Jos șl altele.

(Agerpres)

CONFERINȚA REPUBLICANĂ DE CHIMIE
FIZICĂ GENERALĂ Șl APUCATĂ

Tntre 4 șl 7 septembrie o avut Ioc 
ln Capitală cea de-a treia conferință 
republicană do chimie fizică generală 
și aplicată.

La lucrări nu participat numeroși 
oameni de știință, cadre dldadlce 
universitare, ingineri care lucrează 
in laboratoare uzinale șl din mari 
S' ‘ rlnderi ale industrie! noastre 

:e. De asemenea, au luat parte 
specialiști din 13 țări.

Această reuniune științifică, ln cn- 
drul căreia au fost prezentate 332 de 
comunicări, a prilejuit un larg șl 
rodnic schimb de Idd In probleme 
de reală Însemnătate ți actualitate 
din sfera chimiei fizice. Dezbaterile, 
desfășurate ln ședințe plenare ?I pe 
secții, ou relevat progresul pe care-1 
înregistreazâ această importantă 
știință interdisdpllnară ta țara -.oas- 
tf.1, precum șl aportul el ln aprofun
darea, înțelegerea și axpllcnren fe
nomenelor chimice, la modernizarea 
șl perfecționarea economiei națlona-

le. Subllnllndu-so preocuparea con
tinuă de legare tot mai strtnsă a ac
tivității științifice de cerințele pro
ducției materialo, a fost evidențiată 
contribuția cercetătorilor la realiza
rea de noi catalizatori, a unor sub
stanțe antlcororive, Ia ’ ‘ 
unor metode fizice do investigare o 
proceselor chimice.

Cuvlnlul de închidere a fost rostit 
da acad. Iile Murgulescu, directorul 
Centrului de chimie-fizlcă ,al Mi
nisterului Educației șl Invățftmtntu- 
lul, președintele comitetului de or
ganizare a conferinței.

Intr-o atmosferă însuflețită, partl- 
clpanțil ou adresat o , telegramă 
Comitetului Central hl partidului, 
tovarășului ‘ ' Nicolao Ceaușescu, In 
care el se angajează jfl-ț! ounâ în
treaga :a păci tale do muncă ji creație 
In* slujba tnfloririi științei românești, 
a dezvoltării Konpmlel, naționale.

(Agerpres)

stabilirea

exprimate in Declarația româno-zai- 
reză adoptată În urma convorbirilor 
ce au avut loc la Kinshasa, In morile 
1072, Intre președintele Nlcolae 
Ceaușescv șl președintele Mobutu 

■ Șese Scko. In acest context, el au de- - 
doral că așezarea relațiilor dintre 
state pe principiile respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității In drepturi, neamestecului , 
in treburile Interne șl avantajului f 
reciproc a dreptului sacru șl inalie
nabil al fiecărui popor de a-și alege 
singur calei de dezvoltare conform 
voinței sale naționale garantează pa
cea și sccurltatet In lume șl asigura 
dezvoltarea cooperării Internaționale 
El s-au pronunțai pentru excludere» 
forței șl a amenințării cu forța In rei 
latlUe intre state, pentru soluționare» 
pe cale pașnică a tuturor probleme
lor litigioase.

Evidențiind Intensul popoarelor din 
Europa pentru convocarea conferin
ței genaral-europene In zederea rea
lizării securității și cooperării pa n- 
cesl continent, cel doi miniștri au 
fost de acord că Înfăptuirea acestui 
obiectiv pe baza principiilor funda
mentale ale dreptului internațional șl 
cu participarea directă a tuturor sta
telor interesate este de natură să 
contribuie In mare măsură In Instau
rarea unu! climat de pace șl colabo
rare In Întreaga lume

Relevlnd Importanța șl profunzimea 
proceselor revoluționare petrecute pe 
continentul african, participarea tot 
mai activă a statelor din Africa Iu 
viața Internațională, cele două părți 
au exprimat sprijinul lor deplin și 
solidaritatea cu lupta popoarelor a- 
frlcane împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonlalismulul, 
pentru consolidarea Independenței șl 
suveranității naționale, pentru dez
voltarea economică șl socială de sine 
stătătoare și afirmarea personalității 
lor naționale. •

Ce! doi miniștri âu reafirmat pro
fundul atașament al țărilor lor față’ 
de dreptul Inalienabil al popoarelor 
africane la Independență națională, 
au condamnat cu fermitate, ca o cri
mă Împotriva umanității, menținerea 
sub dominație colonială a unor teri
torii de pe continentul african, poli
tica de discriminare rasială și de a- 
partheid practicate de regimurile mi
noritare din Republica Sud-Afrlcană 

șl Zair se pronunță pentru aplicarea 
nclntirzlată u Declarației O.N.U. pri
vind acordarea Independenței țărilor 
șl popoarelor coloniale șl rezoluțiilor 

hgMj ei,nu,reța(lrm.it hotWr.oaJâ^pr;
, lor de,a acorda, in continuare, sprijta 
material, .politic șl diplomatic mișcă
rilor de eliberare națională. .

Cele două părți au apreciat că este 
necesar ca toate țârile Iubitoare de 
pace țs libertate »ă Intensifice spri
jinirea materială, politică șl morală 
a mișcărilor do .eliberare națională, 
pentru recunoașterea internațională a 
acestora, pentru lichidarea grabnică 
șl definitivă a oolonlallsmuluț

Exprimlndu-și satisfacția ’ pentru 
rezultatele vizitei, părțile au reliefat 
contribuția acesteia la dezvoltarea le
găturilor de prietenie șl cooperare 
dintre Republica Socialistă România 
șl Republica Zair,

Domnul Nguza Karl i Bond, mem
bru ol Consiliului Executiv Național 
Însărcinat cu afacerile externa șl 
cooperarea al Republicii Zair, a mul
țumit pentru primirea cordială și 
ospitalitatea de zare i-a bucurat din 
partea guvernului șl a poporului' ro- > 
mân șl a invitat pa ministrul aface
rilor externe, al Republicii Socialiste. 
România, Corneliu Mănescu, să facă 
o vizită oficială tn Republica Zair. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.

: / -■ . Șâ , *, 5. * ' i;

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialisto 
România, Corneliu Mănescu, dom
nul Nguza Karl 1 Bond, membru al 
Consiliului Executiv Național însăr
cinat cu afacerile externe și coope
rare» al Republidi Zair, a făcut o 
vizită oficialâ la Republica Socia
listă România intre 4 șl 7 septem
brie 1072.

In timpul șederii sale ln România, 
oaspetele a fost primit de președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Românln, Nicolao 
Ceaușescu, care l-a reținui la dejun. 
A fost primit, de asemenea, de pre
ședintele Consiliului db Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, șl n avut convor
biri oficiale cu ministrul afacerilor 
externe. Corneliu Mânescu.

Oaspetele șl persoanele care 1-ata 
însoțit au vizitat obiective economice 

. și socialo din municipiile București șl 
Pitești, bucurîhdu-so pretutindeni de 
o primire câlduroasă, expresie a len- 
tlmentelor .de prietenie și ilmpatlc 
nle poporului român față de poporul 
zairez. .

Convorbirile oficiale desfășurate 
lntr-0 atmosferă de prieteni» și cor
dialitate au prilejuit analiza stadiului 
relațiilor dintre cele două țări și un 
schimb de păreri cu privire la unele 
probleme internnțtonato de interes 
comun.

Părții® BU constatat cu satLsfacțl* 
că raporturile româno-zalreze în do
meniile'politic, economic șl cultural- 
științlfic se dezvoltă fructuos, in in
teresul șl‘avantajul reciproc. Ele au 
subliniat spiritul de prietenie care 
caracterizează felațllle statornicita 
intre cele două state.

Cei doi miniștri ai afacerilor ex
terne au relevat importanța vizitei 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nlcolae 
Ceaușescu, in Republica Zair și a 
președintelui Republicii Zair, general 
de armată Mobutu Sesc Scko, ta 
România, a convorbirilor ce au avut 
loc pentru promovarea Înțelegerii șl 
Încrederii mutuale. ,

Apreciind rezultatele fructuoase aia 
recentei vizite a președintelui Nlcolae 
Ceaușescu in Republica Zair și In 
celelalte țări, ale Africii, ci au subli
niat semnificația deosebită a acestei 
vizite — puternică maijlfeataro a 
prieteniei "dintre poporul român șl 
poporul zalrez, dintre poporul român _____ ««sj® ■
șl celelalte popoare africane — pen- șl Rhodesia. Subliniind că România 
tru strtagerea relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Zair și celelalte state do pa con
tinentul african. ,

Cele două părți au reafirmat hb- 
tfirlrea guvernelor lor dq a acționa, 
ln continuare, cu consecvență ln ve
derea traducerii in viață n celor sta
bilite cu aceste prilejuri șl au cvl- 
aențlat existența imor largi posibi
lități pentru lărgirea, po multiple 
planuri, a legăturilor dintre cele două 
țari șl popoare.

S-a stabilit, printr-un aide-me
moire,, măsurile ce urmează a fl în
treprinse de ambele părți ln vederea 
finalizării unor acțiuni dc cooperare 
In domeniile minier, forestier șl agri
col, precum și pentru extinderea 
schimburilor comerciale. Col doi mi
niștri au procedat ta semnarea Pro
gramului de schimburi culturale șl 
științifico pe anii .1872—1074, rare 
prevede acțiuni concrete in vederea 
dezvoltării- colaborării ta domeniile 
culturii și artei, invățămlntulul, să
nătății, prozei și sportului. £1 au ex
primat convingerea că lărgirea și di
versificarea cooperării româno-zalrc- 
ze corespunde intereselor celor două 
popoare, cauzei păcii șl Înțelegerii 
Internaționale.

In cadrul schimbului de vederi cu 
privire la problemele Internaționale, 
cel doi miniștri au reafirmat pozițiile

Oaspetele a părăsit Capitala
Joi dimineața a părăsit Bucureș- 

tlul Nguza Karl 1 Bond, membru nl 
Consiliului Executiv Național -Însăr
cinat cu afacerile externe șl coope
rarea al Republicii Zair,* care, Împreu
nă cu doamna Nguza, a făcut o vizi
tă oficială In Republica Socialistă 
România, la Invitația ministrului afa
cerilor externe, Corneliu Mâneacu.

La plecare, po aeroportul-Otopcnl, 
oaspetele 'o fost splutnt de Corneliu 

* Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, cu soția, Petru Burlacii, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, A- 
lexnndru Tujon, ambasadorul Repu
blicii Socialiste Românln la Kinsha
sa, de | *' ............
NLAJE. șl

Au fost do .
ambasadorul Republicii Zair 
București, și 1 Iii -.'.i™

funcținnar! superiori- din 
M.Q.E.

față Boklngl Embcyolo, 
“ . ‘ " " , - ' la 

membri ni ambasadei.
*

înainte do plecare, Nguza Knrl i 
Bond a declarat redactorului Ager- 

. pres, C. Oprică : „Vizita In frumoa
sa dumneavoastră țară a fost pentru 
mine deosebit do plăcută și ullta. Ea 
consUtulo o urmare a schimbului de 
vizite Intre președintele României, 
Nlcolae Ceaușescu. și președintele 
Republicii Zair, Mobutu Sase Scko. 
La Kinshasa; cel do! președinți au 
trasat un amplu program de coope
rare ln diverse domenii ; agricol, 
minier, științific, cultura).

Am âvui deosebita cinste să fiu 
primit dc președintele Nlcolae 
Ceaușescu. Am putut constata și cu 
această ocazie atenția deosebită pe 
care o acordă șeful statului român 
lărgirii și Intensificării relațiilor ro- 
mâno-zalrnze. ‘

Cu ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, am avut discuții 
Interesante nu* numai ta legătură cu 
situația Internațională, ci șl privitoa
re la retaiille, bilaterale româno-zai- 
reze. Programul do schimburi ln do-'" 
meniul Invățămlntulul, științei șl 
culturii pe* anii 1072—1074, semnat ln 
cursul vizitei, constituie un prim pro
gram: concret de aplicare a relațiilor 
noaștre bilaterale. importăm . din 

.RomAnlâ ifeȘlnl Șl Jtilajc li iperăm 
:a ln viitor să decoltăm dt mai 
mult schimburile noastre comerciale. 
In dezvoltarea sectorului nostru nil-

nler un marc accent vrem să punem 
pe cooperarea strlnsă cu România.

Vorbind do unele probleme inter
naționale aciuate, oaspetele zalrez a 
subliniat efortul pe caro 11,depune In 
prezent Republica Zair pentru n în
treține relații normate cu toate ță
rile africane, cu toata statala lumii 
care-i respectă suveranitatea, Inde
pendența șl linia sa politică, care duc 
o politică de neamestec In treburile 
Interne. Țara noastră, o arătat Ngu
za Knrl i Bond, acordă o deosebită 

' importanță politicii de decolonizare 
și dezvoltare. In politica noastră 
sprijinim Idcea securității europene, 
încetarea cursei înarmărilor nr crea 
fondurile necesare ajutorării ță
rilor in curs de dezvoltare. Iată de 
co țara mea consideră că problema 
securității europene șl a securității 
In. lume, In general, constituie un 
imperativ major oi întregii omeniri*.

Tnscrlsâ cu litere de aur In Isto
ria . poporului coreean, ziua de 0 
septembrie 1048 — data proclamării 
Republicii Populare Democrate Co
reene — a marcat un eveniment de 
uriașă Însemnătate ’ pentru destine
le acestui popor. Incuiiunlnd o 
perioadă Îndelungată de lupte pli
ne de eroism, purtate împotriva o- 

■ cupației japonezo, pentru idealu- 
i rile libertății ți independenței na

ționale, crearea statului coreean 
democrat-popular a deschis larg 
calea ImpllmrU năzuințelor po
porului muncitor al acestei țări 
spre făurirea unei vieți noi, pros
pere. .. .

In perioada care a trecut de a- 
tunci, poporul coreean șl-n dove
dit din plin capacitățile creatoare, 
talentul și hărnicia puse In slujba 
Înaltului țel al edificării socialis
mului Deși eforturile sale In con
strucția pnșnlcâ nu fost întrerupte 
de războiul care a pustiit țara timp t*d. contactele șl con
da trei oni, el a reușit, ta scurtă (fisurate Jn. ultima
vreme,. să înlăture ruinele, ®ă-șt 
reclădească orașele șl satele și să 
pășească mal departe pa colea pro
gresului -economic și soclul In, anii 
puterii populare, oamenii muncii 
din R.P.D. Coreeană au tnf&ptult 
prefaceri radicale in viața socie
tății, ăoblndlnd succese remarca
bile In crearea unei Industrii mo
derne, In dezvoltarea șillnței șl 
tehnicii, a agriculturii, In Înflori
rea culturii naționale șl îmbunătă
țirea sistematică a standardului da 
viață ai maselor. Aceste realizări, 
care înnoiesc continuu Imaginea 

. țării,.sini roade ale politicii promo- 
i vate cu hotărire de Partidul* Mun
di din Coreea — do amplă mobt-

ilznro a 
reean, de _r__________
văruriior generale ale marxtsm- 
lentalsmulul ln condițiile specifi
ce ale Coreei îmbogățind continuu

’.viața oamenilor muncii,' ampli ti? ___ _______ ................... ...
clnd perspectivele viitorului iii- din cele două țări. Poporul român
mlnos ca și-l făuresc, succesele și-a manifestat Întotdeauna soll-
R.P.D. Coreene au, totodată, o claritatea cu cauza dreaptă a po-
deoscbltă Însemnătate ‘pentru ln- porului coreean, i-a acordat în
făptuirea marelui deziderat ol in- tregul . sprijin ln lupta Împotriva,

agresiunii imperialiste, pentru 
, realizarea obiectivului său funda

mental — reunlficarea țării șl dez
voltarea unitară a națiunii co
reene.

Un factor de esențială însemnă
tate al amplificării,și Întăririi con
tinue a raporturilor rom&no-coree- 
ne ii constituie contactele, Infil- 
nirlie, Bchimburile de păreri Intre 
conducătorii do partid șl de stat 
a! celor două țări. Vizita Intre- . 
prinsă In R.P.D. Coreeană, în vara 
anului trecut, de către , delegația 
de partid șl guvernamentală ro
mână, convorbirile rodnice purta
te dc tovarășul Nicolas Ceaușescu 
ți tovarășul Klm Ir Sen au mar
cat un moment da excepțională 
Importanță ln evoluția continuu as
cendentă a legaturilor româno-co- 
reene, spre binele ambelor popoa- , 
re, ln interesul cauzei generale a 
socialismului ți păcii ln lume. 
. De Ziua națională a, R.P.D. Co
reene, poporul român adresează 
poporului trate coreean călduroa
se felicitări și urări de a repurta 
noi șt mari izbind, ln construcția 
Bocinllslă, ea șl In realizarea Înal
telor safe ' aspirații de ramificare ’ 
pașnică șl domocratlcă a patrlsi.

tregulul popor coreean — reunifl- 
carea pașnică a patriei , .,

Este bine cunoscută șl larg apre
ciată in opinia publică interna
țională activitatea prodigioasă des
fășurată in acest sens de . Pnrtldul 
Mundi și de guvernul. ILP.D. Co
reene. Inițiativele șl propunerile 
prezentele pentru Împlinirea Idea
lului reunlflcărll — prin efor
turile proprii alo poporului coreean, 
fără nici un amestec din afară. 
Confirmlnd justețea acestei poll
fid, contactele și convorbirii* des- 

vreme , Intre 
Nord șl Sud nu avut ca urmare a- 
doplarea Declarației comune din 
4 Iulie — act de mare însemnă
tate pentru Îmbunătățirea relațiilor 
Intre cele două părți ale țării por- 
nlndu-sc de In ideea existenței u- 
nei singure națiuni coreene, do In 
aspirația sa legitimă* de a trăi’ I::- 
tr-un stat unitar. Convorbirile ini
țiale prin acest acord, dialogul În
ceput intre reprezentanții societăți
lor de Cruce Roșie din Nord și Sud 
evidențiază o dală mal mult utili
tatea șl caracterul constructiv al 
contactelor și tratativelor pentru 
soluționarea problemelor litigioase, 
oridt de complexe ar fi acestea., 
, Animat do profunde sentimente

Priveliști coreene.» La 
țărmul mării, drăgl uriașe 1 
scormonesc fundul apei, iar 
pămtatul dislocat este stl- 

. vulț șl tasal pentru a pre
lungi uscatul In mare. Pe' 
coline, buldozere terasează 
roca, pregătind noi tere
nuri pentru culturi agrico
le. In calea apelor, mașini 
grele așează baraje artifi
ciale, deschid canale dc 
irigații și drenoj, sapă că- 
tișurl pentru marile lacuri 
de acumulare. Tot ele am
plifică, fac mal .rapidă și 

' mal productivă mutica pa 
„marile șantiere de con-

’ i»e ogoarei SIht mașini din 
cele mal diverse, de ti
puri șl, randamente deose
bite, dar purtlnd toate em
bleme ale uzinelor din 
R.P.D. Coreeană.

La Expoziția centrală de 
produse Industriale și a- 
grlcole de la Phenian, In 

, acest an un Ioc aparte a fost 
rezervat maștallor-unelte. 
O sală spațioasă, situată la 

■ parter, a adăpostit cele 
mal noi tipuri de strunguri 
realizate de Industria con
structoare de mașini a 
Coreei populare. Strungul 
universal de mare viteză 
„Kuson-3", distins cu me
dalia do aur la Tlrgul In
ternațional de la Plovdiv, 
ln 1971, și. In genere, ga
ma de „mașini producătoa
re da mașini" expuse a o- 
ferit Imaginea pregnantă 
a drumului parcurs de a- 
censtâ ramură In cele două 
decenii care au trecut do 
la crearea eL

Era ln 1051, Ia puțin 
tlmp.de ia dezlănțuirea a- 
grcslunil îrojterlnliste îm
potriva Coreei, Intr-un mo
ment clnd bombardamen
tele pustlau orașe șl sate. 
MunliesUnd o nețărmurită 
Încredere In victorie, Par
tidul Muncii din Coreea" a 
trasat atunci căile de edifi
care a economiei naționale 
postbelice, pornind de la 
necesitatea primordială a 
creării unei bazo proprii a 
construcțiilor de mașini, 
în Iarna aceluiași an. In 
partea scptentrjbnala a 
țării, sub streașină protec
toare a munților, un grup 
de muncitori au pornit sa 
sape ta stincă fundament 
uzinei de strunguri Hyt
cheun. Trei uni mal tlr- 
zlu, de pe bancul de pro
bă nl acestei uzine pornea 
cel dinții strung construit 
In Coreea, eveniment ce a 
marcat in (apt debutul in
dustriei constructoare do 
maslnf Stnmgu! „1 M-670*. 
realizat atunci, conceput șl 
fabricat cu materiale și 
mină de iucru proprii, a > - — - , -
demonstrat cu prisosință cheiată ln 1870, a fost mar-
talehtui creator al clasei cată de o vertiginoasă și

muncitoare din R.P.D. Co
reeană. Cu timpul, uzina 
Hytcheun s-a transformat ------- - . _____ vu.cca.m ac
lntr-o puternică bază a in- bogățlt cu o largă rețea de acoperă din producție pro-
dustrlel construcțiilor me- întreprinderi cu profiluri prlo necesarul de mașini șl
eniM toj mal d|veralflcHte, nit utilaje pentru diversele ra

rest extinse, reorganizata muri alo economiei, asigu
ri r. du-re totodată disponi
bilități tot mal mari și pen
tru exportul unor astfel de 
produse.

Planul șesenal de dezvol
tare a economici naționale, 
pe perioada 1071—1076, a- 
doptat dc Congresul ăl 
V-lea al Partidului Mundl, 
stabilește coordonate noi, 
superioare, pentru Industria 
construcțiilor mecanice. în 
această clapă producția; de 
mașini urmează să crească 
du 2,6 ort Se prevede ac
celerarea producției de 
strunguri, Îndeosebi a ce
lor automate ți semiauto
mate de mare capacitate, și 
de mașlni-unelte speciale 
cu o eficiență economică ri
dicată. Sarcini deosebite 're
vin Întreprinderilor produ
cătoare de autovehicule, de 
tractoare șl diferite mașini 
agricole, industriei electro
nice șl de automatizare;

, Anul trecut, primul an 
al planului șescnal, a con
stituit un promițător start 
Ln înfăptuirea acestor sar
cini. Șl de data aceasta, uri
na Hytcheun s-a aflat In 
fruntea promotorilor pro
gresului tehnic, a înfăptu
irii înainte de termen a 
sarcinilor dc plan. Colec
tivul ei a lansat Inițiativa 
sporirii ritmului producției 
prin Îmbunătățirea echipa
mentului șl aulomatlzarpa 
largă. a proceselor do pro
ducție. Introducerea de linii 
automatizate, ca șl reorga
nizarea producției au dus 
la sporirea considerabilă o 
productivității muncLL încă 
ln luna august, muncitorii 
de aici nu Îndeplinit indica
torii de plan po întregul 
an, reallzlnd o producție 
record de 10 MO de mașthl- 
unelto, utilaje de precizie, 
aparate electrice și echi
pament do automatizare. 
Cițeva zllo mai Urzlu au 
atins aceeași performanță 
muncitorii do 1a uzina ido 
mașlnl-unolle Kuson. Bi
lanțul anului trecut — 
33CC3 de mașlnl-unelte
realizate in întreaga tară 
— arată că sarcinile planu
lui șcsunal in acest do
meniu vor fl îndeplinite 
cu mult înainta de termen. 
, Eata un bilanț rodnic, pe 
măsura însușirilor creatoare 
ale oamenilor mundl din 
ILP.D, Coreeană, a hărni
ciei șl hotfiriril lor do a 
îmbogăți continuu atlt pa
trimoniul țării, dt și pro
pria lor viată;

G. BONDOC

conice, aduclndu-.șl o con
tribuție valoroasă la crea
rea șl amplificarea patri
moniului de mașini șl uti
laje, la accelerarea progre
sului tehnic al R. P. D. 
Coreene. Strungurile par
iind, marca ' acestei între
prinderi nu modelat piesele 
primului tractor, ieșit 
1953 pe poarta unul

șl modernizata unitățile e- 
xlstente, »-au realizat noi 
produse. Printre acestea 
se ‘ ‘
3 OM 
nele
5 000 ________„ „„
diferite tipuri șl capacități, 
buldozerul de 300 CP, pre- !

g

■ _ “ă â r » _ .■ - ■ j 't.*,.i îj;..

Inîr-una din secțiile uzinei de rncițini-unelte „Kuion' 

atelier de unelte agricole 
— azi uzina dc tractoare 
Klyang ; ale celui clintii 
autocamion fabricat la 
combinatul Scungri, In a- 
celași an; ale primelor bul
dozere șl excavatoare rea
lizate In țară. Cu astfel ele 
strunguri au fost dotata 
generațiile următoare da 
uzine producătoare de tna- 
șlnl-unelte, care au Inzes- 
trat,'!a rlndul lor, unitățile 
productive din industria 
grea și ușoară, din eeorto- 

trumporturl

văzut cu elemente de au
tomatizare, șl multe altele.

Paralel cu aceste realizări, 
au avut loc importante 
creșteri calitative în struc
tura ramurii constructoare ' 
de mașini. De la producția 
unor mașini disparate s-n 
trecut In realizarea de e- 
chlpamcnle complexe pen
tru înzestrarea completa a 
unor fabrici, șl uzina mo
derne. Au fost realizate 
peste o suta de astfel de e- 
chlpamento pentru unități 
din' industria metalurgica șl 
ușoară, chimică, minieră, do 
ciment In timp co cu de
cenii în urmă Coreea era 
nevoită zfl Importe pa erară

Adunare festivă la Casa Centrală a Armatei
Joi seara, la Caso Centrală a Ar- Adunarea a fost deschisă da ge- 

' " ’ neral-maior. Dumitru Fotcscu. A
hu!t a,KtI cuvInlul ^ionelul. Son aniversări a creării Republicii Popu- QWȘn „ vorMț desțire
semniflcnUa aniversării ILP.D. Co
reene. ■ ’ '
, în continuare, participant^, la fes
tivitate ău vizionat *un film artistic, 
producție * a studiourilor din ILP,rD. 
ffereânnâ ' ■ ’ *,

(Agerpres)

laro Democrate Coreene.
■ Au luat parte generali, ofițeri, 
maiștri militari, subofițeri din gar
nizoana București,

Au fost, de asemenea, prezcnțl An 
Miting Hlak, prlm-sccretar nl Amba
sadei R.P.D. Coreene ia București, - 
si colonelul! Son Ghlfin Zun, atașatul Coreeana, 
militar, nero si naval.

•curia durată, po Blocuri se vor 
semnata plot slabe, viatul va eu- 

. fia potrivit, leinporatfirilo piintrr.o 
■'vpr. fi cuprinse Intre 7 ai 17 grade, 

tar maximele între 11 șl Z3 de 
grade, ceața «oara șt dimineața. 
Pentru București t Vreme hi ge
neral, frumoasa, cu cerul variabil. 

Pentru zilele de 9, 10 șl li sep- favorabil pîoll de scurtă durata,
îembrie In lari : Cerul va alterna vlnt slab, temperatura ușor varia-
tnlre timorări ri iMerelnfirl da bUfl.

vremea
.ti -s'.? C«‘ ' f. 3

tlmp.de
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GENEVA

Trimisul speclaT Ăger-

UÎU- V

Raportul final reflecta contribuția pozitivă și propu
nerile României

GENEVA 7 (Agerpres). — La 7 septembrie s-au încheiat la 
Geneva lucrările pa anul în curs ale Comitetului pentru dezar
mare, care s-aw desfășurat în două sesiuni: 29 februarie — 27 aprl- 

rării, eficienței negocierilor In a- 
cest domeniu, al democratizării 
activității comitetului șl supune
rii ei unul control public efec
tiv. EI a avansat un număr de 
propuneri concrete în acest scop 
șl a eernl să se creeze condiții 
care să permită tuturor statelor 
Interesate să la parte la tratati
vele de dezarmare.

He fi 20 iunie — 7 septembrie.

privire de ansamblu asupra lw//■O
crărlîor din 1872 ale Comitetului pen
tru dezarmare relevă concluzia,, evi
dențiată cte diferite state membre ale 
comitetului, că problemele prioritare 
ale dezarmării nuclearo — interzice
rea folosirii,armelor nucleare. înceta
rea producerii acestor arme, distru
gerea stocurilor existente șl a mij
loacelor de transportare la țintă — 
nu șl-au găsit nici în acest an lo
cul și ponderea ce 11 se cuvin fa 
cadrul tratativelor. Singura proble
mă din domeniul nuclear discutată — 
Încetarea experiențelor nucleare sub
terane — nu a înregistrat nici un 
progres notabil ln comparație cu uiți 
ani. Chestiunea de însemnătate car
dinală a dezarmării generale, abor
dată In termenii unor, declarații, nu 
* alura să fie dezbătută concret.

De la Începutul anului, tratativele 
8-au limitat asupra unei singure mă^ 
suri — șl aceea parțială — taleral- 
cerea armelor chimice. Divergențele 
ta abordarea acestei chestiuni — a- 
tit ta privința tipurilor de.agențl chi
mici co urmează a fi Interziși, cit 
șL asupra sistemului de control — nu 
au pcrnîu' să se treacă la elaborarea 
practică a unul acord dc Interzicere 
a armelor chimico — deși țările so
cialiste din comitet, intre care șl 
România, au prezentat, Încă Ia 23 
marile n.c,, un proiect ,'de conven
ție In acest sens.

Lipsa de progres a tratativelor de 
dezarmare a determinat cn ln acest 
an crlticile ta adresa activității gene
rale a eotniletalni șl a rezultatelor ob
ținute să fie mal mari,ca în trecut 
Un mare număr, de state au cerut — 
pentru prima dată In mod explicit — 
reorganizarea forului de negocieri, 
îmbunătățirea slructaril, procedurilor 
șl metodelor sale de lucru. In scopul 
adaptării lui la realitățile lumii con
temporane șl măririi eficienței tra
tativelor.

Romănta, membră a Comitetului de 
Ia Geneva do la fondarea Iul, a par
ticipat activ șl ln acest an la trata
tivele de dezarmare. Delegația româ
nă a reafirmat ln comitet , poziția 
fermă șl consecventă a. țării noastre 
in favoarea dezarmării, a cerut cu 
tărie ca. in centrul tratativelor de 
dezarmare să fl<L plasate . problemele 
arzătoare, fundamentale’ale1’"dezars 
mării — interzicerea și distrugerea 
armelor nucleare, dezarmarea gene
rală, măsuri colaterale efective. La 3 
august B.c., reprezentanta! român ta 
comitet a prezentai pe larg concep
ția și vederile țării noastre în do
meniul dezarmării, în lumina tezelor 
S propunerilor, de o mare însemna

te principială șl practică, formula
te Iii raportul tovarățnlul Nleotae 
Ceaușescu Ia Conferința Națională a 
P.C.R. So cuvine menționat faptul că 
ln raportul final ol comitetului, a- 
doptat la 7. septembrie, către Adu
narea Generală a O.N.U. — stat re
flectate pe larg contribuția și propu
nerile țării noastre la tratativele de 
dezarmare din eceat an.

Reprezentantul României — 
se arată intre altele ln raport — 
a cerut îmbunătățirea organiză
rii șl procedurilor Comitetului 
de dezarmare, ln scopul aslgu-

sa i ice 
la consultări multilaterale 

la
MOSCOVA j 7 (Agerpres). — în- 

tr-un articol publicat ln revista so
vietică „Mejdnnarodnata Jlzn“,' Ște
fan Olszowkki. membru al Biroului 
Politic al C.C.-al P.M.U.P.. minis
trul afacerilor" externe ol R. P. Po
lone. subliniază că Polonia iți pune 
mari speranțe inlr-o conferință dc 
securitate europeană, care va Însem
na începutul unei noi ptape in dezvol
tarea Europei — crearea unul sistem 
de securitate colectivă. Autorul sub
liniază că nlmle nu Irebnle să îm
piedice trecerea, fără tergiversări, La 
consultări multilaterale la Helsinki, 
In scopul stabilirii dalei, locului și 
ordinii de zi a conferinței.

.- ). ."Tf/ :

VIETNAMUL DE SUD
i

Trupele saigoneze 
au evacuat „Colina 211“

• GARNIZOANA TIEN PHUOC SUB PRESIUNEA ATACURILOR 
PATRIOȚILOR

SAIGON 7 (Agerpres). — Potrivit 
agenției! France Presse, comanda
mentul armatei saigoneze a confirmat, 
joi, știrile din ziua precedentă, recu
noscând că, Intr-adevâr, trupele sal- 
goneze nu evacuat Colina 211, poziție

parte, patrloțli sud-k 
lansat, joi. un puter-

Pe de altă
vietnamezi! au.__ ______ _ k__ _____
nlc atac, asupra cartierului general 
al trupelor saigoneze din orașul dis
trictual Tlen Phuoc, situat la 
aproximativ 60 kilometri la sud de

defenslvă situată la 20 km sud dc _Da Nang, relatează agențiile Inter- 
orașul Que Son. (..Colina 211“ este — .....i.-
una din pozițiile chele ale v£2 “J_ 
Son, fiind situată la 40 km. de ma
rea bază aeriană do la Da Nang). O 
altă bază salgoneză — Rom — con
tinuă să se afle ln mllnlle patrloțl- 
lor ln pofida unei tentative de con
traatac inamice.

0 DECLARAȚIE A M. A. E. 
AL K.D. V1ETNAJI
HANOI 7 (Agerpres). _ __

V.N.A. informează câ la 0 septem
brie avioane do război ale S.U.A. 
au efectuat bombardamente asupra 
portului Halfong șl nu atacat capi
tala provlndel Thal Binh. precum 
șl alta localități din numeroase pro
vine! ini o R. D. Vietnam.' n. ■ >ț-

Un purtător do cuvtat al M.A.E. al 
R. D. Vietnam a dat publldtățll, joi, 
o declarație iri care se arată că con
tinuarea bombardamentelor avioane
lor americane, inclusiv n 13-52“ șl ale 
navelor de război asupra regiuni
lor populate șl avlnd drept scop 
masacrarea civililor, demască afir
mațiile ' Administrației S.U.A. refe
ritoare la „terminarea" angajamen
tului S.U.A, ln Vietnam șl „contl- 
nuarea"; negocierilor pentru soluțio
narea problemei vietnameze.

M.A.E. al R. D. Vletnnm denunță 
șl condamnă cu fermitate aceste 
acte de război ale S.U.A. El cere 
Statelor Unite să pună capăt ime
diat bombardării . R. D. VleLnnm, 
minării ’ porturilor și tuturor celor
lalte acte caro violează suveranita
tea șl securitatea R. D. Vietnam.

r este 
le văii Que

Agenția

de presă. Comunicațiilenaționale" de. presă. Comunicațiile 
Intre Tlen Phuoc șl regiunile Înve
cinate au fost întrerupte, toate șo
selele care duc spre oraș fiind blo
cate de forțelo armate populare de 
eliberare, care slnt pe cale să preia 
controlul asupra întregului otoș.

ln aten-
aili mal

CONFERINȚA CVADRIPARTITA 
DE LA PARIS

PARIS 7 (Agerpres). — Lulnd cu 
.vtaf.il la cea de-a 158-a ședință ple-,J 
nară a conferinței de La Paris ta 
problema Vietnamului, conducătorul 
delegației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, Nguyen Thi Binh. -a 
subliniat ‘că S.LJ.A. continuă rfF trir- . 
plieze" convorbirile serlbașfe ‘ ,'ncrilH 
reglementarea pașnică a problemei 
vietnameze, arAtlnd (ifitfel deschis 
năzuința lor do a continua politlra 
de „vletnamlzare” a războiului, po
litică sortită eșecului. Calea tratati
velor serioase, a subliniat Nguyen! 
Thl Binh, este cea a căutării unei 
soluții pașnice, pe baza respect firii 
libertății. Independenței șl dreptului; 
populației Vietnamului de sud la' 
autodeterminare.

Adjunctul șefului delegației Ilb. 
Vietnam, Nguyen Mlnh Vy, a con
damnat cu fermitate escaladarea; 
războiului aerian al S.U.A împotriva! 
R.D. Vietnam, minarea șl blocada 
porturilor el, bombardamentele ma-j 
sive asupra regiunilor dens popit-1 
late, sistemelor de diguri șl irigații.!

în încheiere, vorbitorul » subliniat! 
că singura cale spro reglementarea' 
pașnica a problemei vietnameze este 
cea a convorbirilor Berioaso la con
ferința de la Paris. Dacă Admi
nistrația S.U.A. ar fi răspuns .la pro
punerile noastre, pacea Ih Vietnam 
ar fl putut fi deja restabilită, a de
clarat reprezentantul R.D. Vietnam.a*. - . s

__________________________________

Emisiune consacrata României
B n H • • ala. televiziunea vest-germana

BONN 7. — Trimisul speclaTAger- • 
pres, V. .Crișu, transmite : In cadrul 
emisiunii „Tele-Olympla* — 
ne a televiziunii i

. _- crnisiu- îul potențial economic al țării nons-
- nu u Lc.ruvnuluiii' vest-germano Ijv,tro l- -1
cursul căreia, in perioada Jocurilor tură ln 
Olimpice, alnt prezentate o serie de 
țări participante la actuala întrecere 
.gHirtlvă de la MUnchen — a fost 
transmis miercuri seara un program 
de 2 orc șl 25 de minute consacrat 
ltomâhleL

Programul, pregătit șl prezentat do 
Radlolelev’lzlunea. română, a Înfăți
șat telespectatorilor vcst-germanl as
pecte ale activității dinamice, crea
toare, desfășurate po multiple plan uri 
do tovarășul Nicolae Ceaușescu, In

■ fruntea partidului și sfatului român, 
aspecte ale politicii externe promova
te cu consecvență dc România ln dl-

!>'

cu consecvență de România in di
recția destinderii, păcii și Înțelegerii 

. ___k____ _________

Intre țoale‘popoarele lumii, date șl 
imagini semnificative privind actua-

stat cu o industrie și agricul
tură ln plină dezvoltare — privind 
cultura și arta românească.

La K8In a fost semnat documen
tul privind crearea societății comu
ne de consulting intre România și 
R. F. a Germaniei. Această societate 
are ca scop efectuarea de studii șl 
proiecte cc urmează a fl realizate po 
terțe piețe.

La semnare au fost do față mi
nistrul fiecrelnr de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior nl Româ
niei, Nicolae M. Nleotae, șl Karl- 
Helnz.Sohn, secretar de stat la 
nlsterul Cooperării Economice 
IL F. a Germaniei.

MJ- 
al

italia Bătăliile de pe 
„frontul muncii"

• DUPĂ GREVA GENERALĂ A FEROVIARILOR, 300 000 
GREViȘTl IN INDUSTRIA CHIMICĂ .

După greva generală'o In legătură cu feno- 
celor 2®3(MO de muri- menul creșterii costului 
citorl feroviari din Ita- vieții șl al spo
lia, ce a asmt loc marți, mărului ,/_______ ,
o altă importantă ca- miercuri a avut Joc o
tegorie de oameni al ședință o Consiliului do 
muncii declanșează . bă- MiniștrL care a stobl- 
tălla pentru Înnoirea Ut să se Întrunească din 
contractului colectiv și nou, ln curind, in 
Îmbunătățirea condiții- scopul adoptării măsuri- 
!or. fl 1,0 lor ce se impun. Pri-tral : 300.000 de mun- - - ----
citorl din Industria ,
chimică șl sectoarele s’a taUlnlt, do osemo- 
Inrudlte au declarat joi nea, cu conducerea fe- 
o grevă națională de 24 derațlei celor trei cen- _____ ___ ____ ___ ____
de ore. Greviștii cer tralo sindicale pentru caz că guvernul nu va 
măsuri eficiente Impo- ■ ■ ■
trlva concedierilor, a 
șomajului șl Împotriva 
creșterii./" -
prețurilor,

“ «6S

Jj

y

I

Ziua de 8 septem
brie — zi internațio
nală a alfabetizării — 
readuce In atenția lu
mii realitatea drama
tică a 780 milioane de 
oameni care nu șUti să 
scrie șl să citească. 
Faptul că mal mult de 
o trelmo din populația 
globului nu are acces 
la valorile culturii, 
doblnditc șl transmise 
de-a lungul unei Isto
rii milenare a civiliza
ției, este nu numai 
„cea mai scandaloasă 
Irosire a resurselor ti
ni ane”, după cum se 
exprima Rene Maheu. 
directorul general al 
UNESCO, dar șl un 
act da Ingratitudine 
față de speța umană.

Să reamintim că su
mele șl efortul pe 
care le comportă In
struirea șl mode
larea omului sini In
fima față de cele 
concentrata Im sco
puri ■ do distrugere ; 
doar doi la sulă din 
cheltuielile mondiale 
anuale pentru înarma
re ar putea asigura 
școlarizarea pe timp 
do 4 ani a tbturor a- 
nalfabețllor din lume. 
Șl ml este JnUmplător 
că neștiutorii de carta 
se ridică la un număr 
care conține mai mult 
de șase zerouri In ma
joritatea țărilor care 
nu suportat timp de 
veacuri dominația 
străină. Acest vesti
giu, ce persistă ln se
colul cuceririlor cos
mice, nu poate fl li
chidat dedt prlntr-o 
luptă perseverentă 
dusă de toate forțele 
progresiste do pa glob 
Împotriva practicilor 
coloniale.- Primul con-

greș mondial pentru frlque" pune 
ție faptul, cu ații mal 
semnificativ, că plnă 
ln 1G®O se așteaptă o 
dublare a numărului 
populației din Africa 
șl Asia față de ÎS®). 
Bazlndu-se pe aceste 
date, experțil între
văd că, ln actualul 
ritm al școlarizării, o- 
mcnlrea va păși ta 
mileniul al treilea cu 
634) milioane de anal- 

1 un 
argument, pe cit de 
grav pe aUt de evi
dent, care impune in
tensificarea eforturilor 
ln vederea lichidării 
analfabetismului.

Preocupările tinere
lor stata do o-șl con
solida Independența, 
a valorifica resursele 
proprii, a ridica ni
velul de trai material 

în scopul materiali- Șl spiritual al popu- 
zărli acestui deziderat, lațlel se bucură de 
diferite organtane ln- simpatia și sprijinul 
ternațlonaic au venit activ al țării noastre, 
ln sprijinul statelor ln care duccfo politică de 

‘ — -- dezvoltare continuă a
colaborării șl cooperă
rii multilaterale cu a- 
ceste țări. Așa cum se 
știe, la București s-au 
pregătit de-a lungul 
anilor un mare număr 
de cadre medii șl su
perioare din țările ta 
curs de dezvoltare, be
neficiind de burse din 
partea statului român. 
Do asemenea, specia
liști români. Intre care 
multe cadre didactice, 
Iși aduc contribuția, ln 

tal neștiutorilor do diferita țări care șl-au 
carte. Dacă această ci- cucerit de curind In
tră poate ti ln parte dependența, la forma- 
cxpllcntă prin „explo- rea de cadre naționa- 
zia demografică", foar- le — una din concllți- 
te accentuată tocmai lie esențiale ale con- 

• In țările atinse de fia- solidarii Independenței 
gelul nnalXabe'Jsmu- șl asigurării -progresu
lui, revista. „Jeune A- Iul fiecărei națiuni

lichidarea analfabetis
mului, care n avut loc 
la 8 septembrie 1033, 
la Teheran, sub aus
piciile UNESCO șl din 
inițiativa șahlnșahulul 
Iranului, a lansat un 
„apel solemn și grab
nic către toate forțele 
organizate naționale șl 
Internaționale și către 
toți oamenii de bună 
credință In vederea 
accelerării mișcării de fabeți. Iată Încă 
alfabetizare In lume". 
Concepută In spiritul 
Declarației universale 
n drepturilor omului, 
Carta alfabetizării a- 
doptată de cale 87 do 
state participante ]a 
congres, printre care 
șl Românie, consem
nează dreptul fiecărui 
locuitor al planetei la 
lumina culturii,

La Brno, străveche așezare 
din Moravia, șl-a deschis porți
le tradiționalul Tlrg i internațio
nal de construcții mecanice, 
aflat, In această toamnă, la cea 
de a 14-a ediție. La inaugurarea 
oficială ou. participat Gustav 
Husak, secretar general al C.C.
ol P.C. din Cehoslovacia, Lubo- K t;; 
mir Strougal, președintele gu
vernului federal. alți reprczCîP- .

- tanți al: conducerii^ de partid - șl . J 
de stat Din partea țării noastre 
ou fost de față Gheorghe ’ 
lescu, membru al Corn!

Ca In fiecare un, ln prima de- 
l cadă a lunii septembrie, la Za

greb s-a deschis Tlrgul inter
național do toamnă. Tlrgul a 
fost deschis oficial de preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, Ioslp 
Broz Tito, Împreună cu soția > 
sa, lovanka Broz, șl ln prezența 
șefului Consiliului executiv fe- 
deral, Gemal Blcdld, a altor 

1 conducători do partid șl do stat . 
( Iugoslavi, membri al corpului 
1 diplomatic, numeroși xlariștl iu- 
l goslavl și străinL 
( Actuala ediție a Tirgului de 
1 ln Zagreb, prin numărul da 
I țări participanta șl prin expo- 

oalele prezentate, depășește ln 
1 amploare toate celelalte ediții 
( anterioare. Stat prezenta aid 
1 0 3»0 de Întreprinderi șl firme 
l comcrdale din M de țări de pe 

toate continentele. ParUdpă ■
] pentru prima oară R. D. Vlet- 
i nam, R.P.D. Coreeană șl alte 
| țări.
ț După festivitatea de deschidere 
l a Urgulul, președintele I.B. Tito 
l cu soția sa lovanka Broz, cel- 

" Hori do partid șl do 
__ _ . ...__— expozl-
ivllionul Republldl So-

DE

va cunoaște In urmă- 
__  ___ toarele zile acțiuni ale 
sporirii nu- celor 1 2©0 (JOO do mus- 

șomerilor, citorl din construcții,

04000)ln s<:rloa'renllin conducători de partid șl do
(24 000), sectoare . ln > glBt lugoglBvl vj2Uat MpOT1.
care urmează 'sâ albă J ța. La pavilionul Republicii So
ios relnnnolrea con- l dallsle România, Înaltele pcr&o-
tractelor colective expi- / nalltățl au fost Intlmplnale șl să
rate. De asemenea, se J lulate de directorul pavilionului,
prevăd noi greve cu 
caracter zonal n'e celor l {>',‘JA
280 0®) de feroviari, In j pr&?^lntele Ioslp Broz Tilo ?1 

, , . 1 celelalte persoane oficiale iugo-
rclua tratativele pentru l g(ave nu examinat Îndeaproape 
satisfacerea prevederi- J exponatele românești, tatercsln- 

1 du-se de.întreprinderile caro au 
dlcailve" a sindicatelor. I realizat unele dintre aceste pro- 

duse și nu apreciat în motl deo- 
) seblt exponatele prezentate.
I La ediția actuală, din Româ- 
.' nla iau parte 37 de întreprinderi, 
ț Slnt prezentate alei numeroa- 
( se mașinl-unclte de înaltă teh- 
* nidtate realizate-de lntrcprindc- 
J rile românești, motoare Diesel,
Y locomotive de mine, autocamloa- 
1 ne „Steagul roșu*, cele mal nd 
J tipuri do tractoare, auloiu-
V rismul „Dacia", materiale de 
i construcții, diverse produse chl- 
( mice, fire și fibre artificiale, mc- 
1 dlmmente, produse de larg crati- 
l tom, confecții, încălțăminte.
t Interesiil ț^țieienro se bucuri 
/ expbnatelc românești prezentate 
I la Tlrgul Internațional de la Za- 
L greb este reliefat de marea aflu- 
/ ență de vizitatori Înregistrată Ia 
i standurile pavilionului nostru 
( încă de la primele are după des- 
( chlderea expoziției.

George 1ONESCU

1

I
I1
S 
( î

ie Rădu-.
II. . _____ jttctulul
Executiv, al Prezidiului Ferma- 
ment al C.C. ol P.C.R., vicepre
ședinte nl Consiliului de Miniștri, 
Teodor Haș, ambasadorul Ro
mâniei la Praga, Marin Ceaușcs- 
cu, directorul pavilionului româ
nesc. Nicolae Andrei, șeful a- 
gențlei comerciale române din 
Praga.

La ediția din acest an a tlrgu- 
f-î lșl prezintă produsele 
1 ®Kl do ftane din 33 de țări<

mul ministru Andreotti i

,'A

©VIENA

sm-
lejul Zilei na- 
..IlArl șl urări

S'JC- 
(drti 
des-

Astăzi este Ziua națională a Mail 
ternnel. T ’ , .
— important complex portuar.

craiului

e

a examina aspectele 
cele mal acuta ale ac- ____ _ _____ .

terii vertiginoase a lunk>1 Klluații economi- lor „platformei roven- 
piciulilor, mal ales la ce șl sociale, 
produsele dc primă ne- Bătălia de po „tron- 
ccsitatc. tul muncii* din Italia N. PU1CEA

DUPĂ PERIOADA 
DE TENSIUNE

Primele contacte
- îs, 1. '/.ii ; :<> -?•

intre R.D.P. a Yemenului 
si R. A. Yemen
*

.1 este Ziua națională a Maltei, statul-arhipelag situat In inima Medl- 
Malta, principala Insulă, găzduiește capitala țârii— La Valletta 

. __rjrtant complex portuar. Coi 333 C®3 locuitori, eo populează
doar trei Insule ale arhipelagului, In suprafață totală de 316 temp, sa mdclet- 
nicesc Îndeosebi cu pescuitul, agricultura, turismul șl comerțul. La Valletta 
concentrează principalele, întreprinderi. Industriale — fabrici textile, alimen
tare, de mobilă șl șantierele navale, unde se produc diverse ambarcațiuni șl 
m execută reparații de nave.

Intre România șl Malta s-au stabilit relații de prietenie șl colaborare, 
care se dezvoltă ln interesul ambelor noastre popoare. Cu prilej ’ 
țlonnle a Maltei, poporul român" transmite poporului maltez felicit 
de prosperitate șl pace. , ■ r.

In fotografie : ImagLnea panoramică a portului La Valletta.
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ale lumii. Un loc important In
tre produsele prezentate, la tlrg
II ocupă exponatele unor între
prinderi alo industriei mecanice 
cehoslovace reprezentate prin 21 
de organizații de comerț exte
rior.

12 Întreprinderi românești. da ■ 
comerț exterior expun pe o su
prafață de circa ICW metri pă- 
trațl o gamă variată de mașinl- 
unelle, aparatură electronică, 
mijloace de transport, utilaje 
pentru construcții, mașini agri
cole, motoare, diverse alte apa
rate șl utilaje. Standurile ro
mânești au atras încă din prima 
zi atenția vizitatorilor. Deosebi
te aprecieri întrunesc mnșlnUe- 
unelte, tractoarele de 45 șl 
63 CP, realizate In mal multe 
variante, excavatoarele, auto
turismul „Dacia 138©“, elemente
le , de automatizare, motoarele 
electrice da diferite puteri, mij
loacele de transport.

TȚrgul do la Brno, care va fi 
deschis plnă la 17 septembrie, va 
avea, fără îndoială, rezultate 
importante pe linia extinderii 
colaborării Intre țările socialis
to, Intro toate țările lumii, In in- 
lărpsul pA^lj^.-iiWresuluL 
„Jnțr.ș, manifestările ce se des

fășoară cu prilejul Urgulul «o 
remarcă o serie de simpozioane 
șl conferințe pe teme tehnice, 
lntllnlrl cu caracter comercial, 
precum și a Il-a conferință 
redactorilor presei tehnice.

Cornellu CÂRLAN

Președintele Repu- Viena, Dumitru Ani- 
I hllcii Austria, Franz 
, Jonas, a vizitat foi pa

vilionul României din 
I cadrul Tirgului inter

national de toamnă de 
1 la Viena. Prezentate 
I original și atrăgător,

exponatele ilustrează 
in mod sugestiv 
cetele economiei 
noastre In pllnd 
evitare.

Intlmpinat de 
basadorul României la ce. Președintele a eci-

noiu, șl de șeful agen
ției economice, Nicolae 
Dumitrescu, președin
tele Jonas s-a oprit cu 
interes la principalele 
standuri ale pavilio
nului, remardnd ma
șinile noi expuse de 
tara noastră la actuala 
edific a tirgului, pre
cum șl calitatea produ- . 
selor industriei chiml-

■denflat, de asemenea, 
participarea sporită a 
României cu produse 
noi, tot mai interesan
te, la edițiile Tirgului 
de la Viena. La stan
durile ca obiecte de 
artizanat, oaspetele 
și-a exprimat admira?

■ fia fată da bogăția jî 
fantezia creației popu-

. lara.

P. STANCESCU
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ADEN 7 (Agerpres). — După cum 

relatează agenția France Presse, la 
Aden s-a anunțat oficial că Intre 
șefii de stat șț de guverne nl Repu
blicii Democratice Populare a Yeme
nului șl Republicii Arabe Yemen a 
avut’ loc, recent, un schimb de me
saje consacrate relațiilor dintre cele 
două țări. Doi emisari sud-yemenlțl, 
precizează comunicatul publicat la 
Aden, s-au aflat, săplănuno .trecută, 
In Republica Arabă Yemen, transml- 
țind, cu această ocazie, mesaje din 
partea Iul Aii Salem Robaya șl All 
Nasser Mohamed, președintele Con
siliului Prezidențial al R.D.P. a Ye
menului, șl, respectiv, premierul sud- 
yemenlt, omologilor lor din Republi
ca Arabă Yemen — Gadl Abdel Rah
man Al Irlanl șl Mohsen Al AlnL 
Cei doi emisari, care au revenit ‘ Ia 
Aden marți, au transmis răspunsu
rile la aceste mesaje conducătorilor 
sud-yemenlțl.

Agenția France Prcsse subliniază 
că acesta este primul contact stabilit 
Intre conducătorii din R.D.P. a Ye
menului șl Republica Arabă Yemen 
după tensiunea survenită in rela
țiile dintre cele două țări, la Începu
tul acestui an,' șl după închiderea 
frontierelor dintre ele.

i

Convorbirile M. Eohl-E. 
BofaX. ASențla A.D.N. Informează 
că la 7 septembrie a avut loc. Ia 
Consiliul de Miniștri ol R.D. Ger
mane, o nouă convorbire intre 
Michael Kohl, secretar de stat la 
Consiliul do Miniștri ol R.D.G., șl 
Egon Bahr, secretar de stat la Can
celaria federala a R.F.G.. In cadrul 
tratativelor ce se desfășoară In pre
zent între cele două părți.

Comitetul Național al 
coaliției de stingă „Noua 
Forță", ales la Caracas, din care 
fac parte Partidul Comunist din Ve
nezuela, Mișcarea electorală a po
porului șl Uniunea republicană de
mocratică, a anunțat că, inceplnd de 
săptămlnn viitoare, va deschide ofi
cial campania electorală In favoarea 
sena Io rulai Angel Paz Galarraga la 
funcția de președinte, pentru alege
rile programate pentru luna decem
brie. anul viitor. In vederea consti
tuirii, pentru prima dată, a unul gu
vern popular ln Venezuela.

Norodom Sianuk, ?«fuî sta- 
tulul cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Combodgiel, a 
avut, joi, o convorbire prietenească 
cu Henri Colllavet, vicepreședinte al 
Comisiei pentru probleme culturale a 
Senatului francez, aflat in vizită la 
Pekin — relatează agenția Chhia 
Nouă.

sa Latina. Manifestauțll, conduși de 
elemente sedițioase1 infiltrate printre 
ștudenți, precizează agenția" citată, 
s-au clooilt cu forțele de poliție. în 
timpul acestor tulburări au fost ares
tate aproximativ 170 de persoane.

Ptrrltnneniul dsnsz “,nchc_ 
lat, miercuri seara, dezbaterile asu
pra aderării Danemarcei la Piața 
comună. Agenția Franco Presse 
subliniază faptul că aceasta „a fost 
cea mal lungă dezbatere din Istoria 
parlamentara daneză", caro a relevat 
evidente opoziții față de intrarea 
țării In C.E.E. Votul asupra aderării 
nu va Interveni dedt vineri.

La C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol a avut loc, joi, o întrevedere'cil 
delegația parlamentară cehoslovacă, 
condusă de Alois Indra, membru' al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, președintele Adunării Federale 
a R.S. Cehoslovace, aflată Intr-o vi
zită de prietenie la Ulan Bator, ta 
invitația Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole.

A încetat din viață Ho 
Sfan-Țlirij. fa vlrslă do OS de ani, 
vicepreședinte al Comitetului Per-* 
manent al Adunării reprezentanților 
populari din Întreaga Chină, preșe
dinte al Comitetului Revoluționar al J 
Gomlndanulul șl președintă de onoa
re a Federației Naționale a Femeilor 
din R.P. Chineză. In anii de tinerețe, I 
relevă China Nouă, Ho Slan-nln a, 
luptat alături de marele revoluționar 
chinez Sun Yat-sen, Iar după trăda- J 
rea Iul Cian Kal-șek, ea a organizat 
forțele democratico din Interiorul' 
Gomlndanulul pentru a se opune, 
acestuia.

Convorbiri bulgnro-iiigo-
•tlfîVP Jo! s"au încheiat la Sofia subliniază fapl îiiuvc, caa null lllnfta
convorbirile purtate de Ivan Nedev, 
ministrul comerțului exterior al 
R.P. Bulgaria, șl- Muhamed Hndjlcl, 
secretar federal pentru comerțul ex
terior al R.S.F. Iugoslavia. Protoco
lul semnat de cele două părți ex
primă dorința comună de a dezvol
ta colaborarea economică șl de a 
spori volumul schimburilor recipro
ce de mărfuri.

Convorbirile între repre
zentanții militari ai Indiei 
și Paliistcnuiui fa Probfama 
demarcării liniei de control tn Jammu 
și Kașmlr au continual la Wagah, ln 
Pakistan. '..................
grupe dc 
rea liniei 
pe care 
lucrare.

iî

I Conducăto-li celor două 
lucru au terminat marca- 
pe 12 din cele 23 de hărți 
trebuie efectuată ÎntreagaPlenara C. C. al P. C. din Uruguay

lansarea în
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curs de dezvoltare, oc- 
ganlzlnd acțiuni pa li
nia alfabetizării. Efor
turile depuse in aceste 
țări s-au soldat cu 
progresa vizibile. Pro
porția pe scară mon
dială a analfabețllor a 
scăzut din 18G9 plnă In 
1070 cu 4,5 la sută. Șl 
totuși acțiunile s-au 
dovedit Insuficiente. 
In cifre absolute s-a 
Înregistrat In același 
răstimp o arestare de 
70 milioane a nuniflni-

MONTEVIDEO 7 (Agerpres). — La 
Montevideo a avut loc plenara C.C. 
ni Partidului Comunist din Uruguay, 
în raportul prezentat dc primul se
cretar ol C.C. al P.C. din Uruguay, 
Rodney Arismendl, se arată efl, In 
ultimii ani, In pofida unei 'situații 
politice complexe șl instabile, au a-

■ i - . .
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părut condiții care favorizează lupte 
ofensivă a poporului pentru drepturi 
pe plan politic și economic. El a 
menționat necesitatea Întăririi con
tinue a unității tuturor forțelor 
progresiste, a colaborării cu țoale 
organizațiile care se pronunță pen
tru progres social șl democrație.

Incidente la Santiago de 
Chile. In centrul capitalei chiliene 
nu avut loc, miercuri, noi incidente 
provocate do elemente de dreapta, 
soldate cu moartea unul student in 
virală de 17 ani 1 și cu rănirea altor 
persoane — transmite agenția Pren-

Secretariatul Federal pen
tru Afaceri Externe al R.S.F. 
Iugoslavia n lran3mls reprezen
tanței diplomatice franceze la Bel
grad o copie a alde-memolre-ulul 
pregătit de guvernul Iugoslav In 
problema activității dușmănoase des
fășurate împotriva Iugoslaviei pe 
teritoriul francez do diferiți indivizi 
șl grupe extremiste — relatează a- 
gențla Tanlug.

„Apollo-17" anunță o 
premieră: ___

nocturnă
Lansarea, la 6 decembrie 1972, 

a navei „Apollo-I7a, ultimul 
zbor al astronaufilor americani 
spre Lună -din actualul deceniu, 
promite g premieră spectaculoa
să. Vehiculul spatial vg fi lansat 
In plină noapte. Potrivit specia
liștilor N-A^,A., operațiunea va 
putea fi observată cu ochiul li
ber de la o distantă de pește 
930 de kilometri în Jurul bazei 
din Florida. Flăcările emise de 
rachetă vor crea, timp de două 
minute, In zona de lansare, o 
lumină artificială a cărei clari- 
tat'e sa va apropia de cea a 
zilei.
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