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MUREȘ Întreprinderile județului Mureș au un avana de 41 zile, 
în înfăptuirea’ prevederilor planului producției globale. In 8 luni din 
acest ah, producția globală suplimentară înregistrata sa ridică 
la 357,4 mUloane lei ; ea se materializează, printre altele, In 
214 milioane kWh energie electrică. 8 237 tone Îngrășăminte cu azot 
suta la sută, 315 tone carbid, peste 2 milioane bucăți cărămizi șl blocuri 
ceramice, 148 DM mp geamuri trase simple, pesta 3 OM mc cherestea, 
G&52 mp PAL, rnan.cantități de mobilă, confecții, textile ș.a. Do re
marcat că sarcina de creștere a productivității muncii, In această 
perioadă, a fost depășita cu 2,7 la șuti Din producția globală realizată 
peste prevederi cea mal mare parte revine creșterii productivității 
muncii.

Stimați tovarăși, .

Consfătuirea noastră a avut 
drept scop să analizeze modul cum 
acționează, și cum trebuie să ac
ționeze In viitor, comitetele jude
țene, organele șl, organizațiile da 
partid din toate unitățile cconomi- 
co-sociale. In vederea înfăptuirii 
In cele mal bune condiții a hoță- 
rfrllor Congresului al: X-lea al 
partidului șl ale Conferinței Națio
nale din luna Iulie a acestui an. 
Informările prezentata și discuțiile 
purtate în aceste două zlle’au rele- 
vat o serie de probleme deosebit de 
Importante. . > , '■

Primii secretari s-au referit, în 
ca vin tul lor, la preocuparea de a 
găsi cele mal bune căi pentru ac
celerarea dezvoltării Industriei, n- 
grlculturil, științei șl culturii, pen
tru ridicarea bunăstării materiale 
șl spirituale a' întregului ‘ popor. 
S-au arătat diferitele, aspecte ale șl 
muncii desfășurate în/acșâșlă di
recție, precum șl succesele obținu
te. Tovarășul Maurer ș-a referit, 
de asemenea,'’tn cuvlntul său la o 
serie de probleme legate de aceas
tă activitate asupra cărora eu nu 
doresc acum să mă mal opresc.

Pentru, toți osie evident că- pla
nul cincinal— alît in industrie rit 
și In agricultură — se îndeplinește 
cu succes, că există condiții rea
le ca pe bâza eforturilor, depuse do 
clasa muncitoare, de întregul po
por pentru dezvoltarea bazei teh- 
nlco-materiale a societății noastre 
să obținem o mal bună punere In 
valoare a mijloacelor și fondurilor 
productive de care dispunem. în 
acest sens avem un program dar 
care a fost însușit în mod unanim 
de întregul' partid și popor. Acum 
ne revine sarcina de a stabili mă- 

. șurile corespunzătoare pentru , a a- 
sigura înfăptuirea .în bune condi
ții a acestui program.

Este de înțeles pentru toți că, 
în această direcție, un rol esen
țial are munca organizațiilor și or
ganelor noastre de partid. .Trebuie 
să pornim în această ^privință de 
la hotăririle stabilite de congres și 
de Conferința Națională, de la rea
litățile societății noastre, de lă? fap
tul că partidul îndeplinește ' ro
lul de forță politică conducătoare 
în toate domeniile de activitate. 
De aici șl preocuparea noastră con
stantă de a stabili cum să-și exer
cite partidul acest rol In cit mal 
bune condiții. Pentru că parti
dul nu este o noțiune abstractă, 
ne preocupăm cum să lucreze mai 
bine organizațiile de partid din 
fiecare unitate economlco-socialâ, 
cum să muncească comuniștii din 
fiecare inereprindere șl secție, din 
fiecare instituția pentru a asigura 
îndeplinirea cu succes a rolului 
conducător ce revine partidului 
nostru In societate. Fină la urmă, 
de felul cum muncește flecare or
ganizație de partid, fiecare comi
tet de partid, «indușiv Comitetul 
Central, de activitatea .fiecărui 
memhru de partid, a fiecărui acti
vist de partid, indiferent de func
ția și de locul pe rare II arc in 
cadrul diviziunii muncii sociale din 
țară noastră — depinde modul în 
care partidul îșl îndeplinește mi
siunea sa istorică In societate.

Desigur, așa cum s-a stabilit la 
Conferința Națională, și după cum 
este tuturor cunoscut, Partidul Co
munist Român îșl îndeplinește cu 
cinste acest rol, se achită cu succes 
de îndatoririle ce-i revin In socie
tatea noastră socialistă. Rezultatele 
pe care le avem pînă acum In toate 
domeniile’de activitate se datorase 
tocmai faptului că partidul nostru, 
organele și organizațiile sale, co
muniștii îșl îndeplinesc în bune 
condiții sarcinile ce le revin, se 
străduiesc să-și' perfecționeze con
tinuu activitatea. Acesta este unul 
din factorii esențiali al victoriilor 
noastre de pînă acum, o garanție 
că și 1»? viitor vom îndeplini pro
gramul elaborat de Congresul ’al 
X-lea și dezvoltat de Conferința 
Națională din iulie 1972, > 

în informările prezentate aici au 
fost subliniate preocupările corni- ------ - ..
tetelor Județene, ale organizațiilor tențla — șl vreau să subltolez dm 
de partid, de a da viață hotăririlor nou in această consfătuire de lu-
Confcrintel Naționale. Este cunos- cru : nici un fel de mișcare sau In
cut că în preajma conferinței s-a reglstiare nu trebuie să fie admisă

/BACĂU. . In' cadrul acțiunii de ‘ autodolare, la Întreprinderea da 
Industrie locală „23 August” din Bacău a fost realizată, nu de mult, 
prima’ mașină de injectat mase plastice pentru piese pină la 150 g — 
mașină ce se importa. Pe baza rezultatelor bune obținute in producție au 
șt fost executate alte 11 asemenea mașini. Eficiența. pe deoparte, peste 
un milion lei valută economisiți, pe de altă parte, o creștere.a producției 
tie bunuride consum clin mase plastice de peste 10 ori. Aceasta mașină 
ă fost concepută șl realizata de muncitorii Ion’ Lupu, Martin Welsmarrn, 
Constantin Cozma șl Vaslle Vranciu.. '

■ ’ ■ ... ' '■ ■ ;
GALAȚI. In Imediata vednătata a Uzinei mecanice navala din 

Galați a fost deschis un nou șantier. Constructorii toarnă fundațiile unor 
noi obiective, menita să’ sporească simțitor caparitatea de producție. 
Aid vor fi" construite o hală pentru construcții metalice, o fabrică 
de aparalnj electric, hala de prelucrări mecanico șl alte obiective. 
Creșterea cantitativă a producției va fi însoțită de' mărirea gradului do 
complexitate a utilajelor. Pentru prima data In țară, alei se vor'realiza 
pupitre de comandă, tablouri de semnalizare, corpuri de iluminat și 
altele, pentru echiparea navelor maritime de 15 000, tdw,. ,p!nă Ia 
35 OM tdw. .blcmelor în unități, împreună șl 

cu ©el interesați din alte între
prinderi șl ministere, trebuie să 
devină forma principală a .muncii 
ele partid șl de stat Am spus și 
ta Conferința Naționala — repet 
șl aici — că Încep!nd de ta Secre
tariatul ' Comitetului Central, de Ta 
Comitetul Executiv, apropierea 
rnuncil de. unitățile de bază șt re
zolvarea' împreună cu masele a 
probieme’or constituie sarcina e- 
r.cnțtaiă de care depinde soluțio
narea marilor probleme care ne 
stau Iii față ! De aceea, insist să 
se ia măsuri hoiărfte tai vederea 
îmbunătățirii în rțceșt spirit a for
melor de . organizare șt a .stilului ' 

. tie/muncă; al /tuturor organelor 
noastre, de partid și de stat

Q pfoblemîi .de o' deosebită lm- 
, portajiță- este buna organizare a 
muicii. în legătură cu «Ceasta, aici 

s;â-au (ifcut un șlr/cta’ ‘ cărțOcl șl/‘dq 

s prdolemhle do organizare a muh- 
atit pe: plan focal' cit' și '.cen- 

nu sini încă soluționate în 
toate cazuri l e in . modul cel mai 
corespunzător'. Există paralelism, 
suprapunere — șj/din „această cau
ză, Q găsești foarte greu pe cel care 
poartă răspimderea, -pe> cel rare 
trebuie să realizeze o sarcină sau 
alta.. Desigur, am' în vedere că' șl 
munca de conducere șl îndrumare, 
în măsura In care este bine orga
nizată, constituie o parte a proce- 

- sului de producție, Este, ded, ne- 
„u. __________ -ȚT-ju-uir- / ^sâtaciiKem slnjplificărrșlîm-
conducătoare șl toată lumea tre- bunălățiri In organizare. Am făcut 
bule să execute". O asemenea men- unele lucruri In acest sens ta ju- 

-.,/. — dețe,, dar, pe baza a ceea1 ce s-a
venind liniei partidului. Sprijinirea spus aici,-va trebui să mergem mai 
în tot ceea ce facem pe organiza- departe.. Cred că este bună ideea 
țlile de partid, pe oamenii muh- 
cil, consultarea și atragerea mase
lor ta elaborarea măsurilor con
stitute problema esențială a bunel 
conduceri'' a societății de către 
partid, a dezvoltării democrației 
noastre socialiste. De aceea, subli
niind progresele obținute pe aceas
tă cale, insist să se acorde In con
tinuare. o șl mal mare atenție con
sultării maselor, astfel ca această 
metodă să devină ' caracteristica 
generală a muncii organelor-șl, or
ganizațiilor de partid în. toate do- . 
menille vieții sociale- îmi exprim 
speranța că aceasta va deveni șl 
o caracteristică ' a muncii mlniste-

- retor. 'pentru că șl”‘organȘe noas
tre de. stat trebuie să procedeze,în 
acetașt fel Fiecare minister și or
gan central trebuie 'să înțeleagă 
că nu poate soluționa problemele 
decit îh strinsă legătură cu colecti
vele din fiecare unitate pe care o 
conduc; prin discuții, și consultări 
ta fața locului. / ■. '

S-au evidențiat aid o serie da 
experiențe bune. Cred că merită 
a fi relevată experiența comitetu
lui județean șl organizației ’ de 
partid din Argeș. Acest județ are 
o experiență bună șl în do
meniul economic, dar vreau- să

■ menționez experiența dn1 domeniul 
activității politico-educative care 
merită studiată,. lutadu-se tot ceea 
ce este-bun spre â' fi generalizat 
Aș menționa, de asemenea, expe
riența Comitetului Județean, de «7»; Pgtea/^ » singură 
partid Galați, stilul său de muncă, Merită atenție șl propu 
practica de n deplasa membrii bi- “ “ -
roulul județean, ai secretariatului 
în organizațiile de partid pentru a 
discuta șl' soluționa acolo proble
mele. Știu că șl alte comitete Jude
țene procedează astfel. Vă ' trebui 
să acționăm mal susținut ta aceas
tă direcție. în muncă noastră de 
sus șl pînă Jos trebuie să.intervină 
o schimbare radicală —. muțind Vom consulta județele, vom sțu-
centrul de greutate din birou/ din «ta cum.să unificăm controlul de
activitatea cu hîrtlUe — pe dlscu- „fi / «1 consiliilor populare,
tarea și soluționarea .problemelor .. . .
direct cu oamenii muncll/în uni- structori care să meargă în comu- 
'tățlle economicd-soclale. Să nu ul- ni. la secretarul de partid, care
tâm că Incu mai există obiceiul de este și primar, și nu. unul singur ?
a se încerca să se rezolve pronie- H» .i u.ra
mele prin circulare, pe cale. bfrp-

blemele, 

drese și hirlli sptihind /eu aht.

poți citi o. lună de zile ■ fără 
să înțelegi nimic. Organizarea 
discutării . șl

creat o largă mișcare , națională pentru a umfla artificial producția
pentru indepiinlrea înainte de'ter- globală. Iată de ce .trebuie să
rnen, la un nivel calitativ superior concreilzflm în produse fizice tot
și cu eficiență crescută, a pionului ceea ce ne propunem să realizăm,

.-cincinaL' Această mișcare do masă la prețurile anului 1972,-adică la
t _ __ j .... prețurile înscriși} în plan. Neceșl-

taleade a se asigura un preț, con
stant trebuie bine înțeleasă de 
toți ! ........... ■ ’ -

Desigur, dacă vara realiza pro?, 
duse de calitate superioară, pro
duse noi, .de o mai înare complexi
tate tehnică, este firesc ca valoa
rea șă crească ; dar creastă creș
tere trebuie leghtă exclusiv de rea- 

. 1| zărea , unor produse cu perfor- 
'■/ ' 

xemplu,- dacă urina de camioane 
va produce basculante de 18 tone, 
de 28 tone, de 50 tone, este clar că 
prețiil 'Ioț nu ya fi același cu hl 
.basculantei de 5 tone. Va trebui să 
pornim de la consumuri-reale, de

loc m altul, de Ia înregistrarea de __ . Lorală — ■ pronlemc’.e de org
n^U1v?enri .a Sro teebutaut <te ta îSTt să cli - atlt pe ptan

— ----- ?- --. v- -*• produs. Vjreau_ca acest lucru să fie vegheze ta’apllcarea. legii —. ău trai — ,nu sini Inc
lor pentru asigurarea realizării lor. se descurce .fiecare .cum — -

Sivrea. Am dat Indicații să se elabp- 
ronstilule din arest-punct de, ve- . rezc nomlg pentru apuca

rea judicioasă a prevederi.lQr leffll.
Iată do ce Insist In mod deose

bit și consider necesar să acor
dăm o mare atenție stabilirii I tu
turor măsurilor pe baza consultă
rii cu masele de oameni al 

_  __ „ ._ .rnupclL Să punem-< capăt■’ men->|
sânii de mașini,,necesarul de forță după care
de muncă, cum șl unde să califice bîU orice, pentru că sin tem forța «sar să 
aceastâ .forță : .el au ajuns, d&âse- trwirn
menea, La concluzia că pot să: mal bule să execute*. O 
reducă volumul, investițiilor.. Ml 

este, bun; - dovedește răspundere, 
în acest fel trebuie să acționăm 
în toate județele. Desigur, noi am 
saluta dacă un număr tot mai 
mare de județe vor realLza planul 
în patru ani și jumătate, așa cum 
vom spluta întreprinderile rare-1 
pot îndeplini chiar In patra ani. 
Dar pentru aceasta trebuie să se 
țină seama de ceea ce s-a subli
niat ta conferință, de ceea ce am 
spus și acum.

Mi se pare demn de relevat că 
organizația de partid a Capitalei 
și alte organizații do partid pun 
un accent tot mal'mare, In elabo
rarea măsurilor, pe consultarea și 
partid patea / activă a celor ‘mal 
bune cadre, inclusiv, a muncitorilor 
din întreprinderi. Pînă ta urmă, 
pentru ca măsurile să fie -cit mal 
-bune este necesar ca ele să fie e- 
mariațta colectivelor dîri întreprin
derile respective. Metoda de a 
consulta/ de a atrage un număr 
cit mal mare de specialiști și do 
muncitori din ' flecare întreprin
dere în elaborarea măsurilor tre
buie să se încetățenească. în 
general, ;tn munca noastră I. Nu
mai în măsura în care organi
zațiile de partid, comitetele jude
țene se' vor sprijini pe masa mem
brilor de , partid, pe colective largi 

■ de speclăiliști' șl de oameni ni 
muncii, vom avea garanția că lu
crurile se fac cu spirit de răspun
dere, 'căj'sc ține scârna de posibi
litățile reale-; totodată, astfel, vom 
avea ; garanția că colectivele res
pective vor acționa pentru • înfăp
tuirea măsurilor stabilite.

Subliniez acest lucru pentru că, 
din păcate, se mal practică pe 
alocuri metode birocratice do 
muncă, se mai manifestă tendin
ța de;a întocmi ‘lucrările în birou 
sau de a. lăsa lucrurile să meargă 
de ta sine — ceea ce face ca unele 
măsuri ;să" vină In contradicție cu 
legile țării, cu orientările date de 
partid. în acest sens 113 da un 
exemplu >— pe-care Dam ’discutat 
zilele acestea mai mult — și anu
me, felul în rare s-a aplicat le
gea privind contribuția, voluntară 
a cetățenilor. A fost adoptată a- 
xeastă lege, la’cererea multor ju
dețe, a consiliilor populare., a ce
tățenilor./de a li se da posibili
tatea ca unele acțiuni de interes 
obștesc să le poată realiza și cu 
o oarecare, contribuție In bani sau 
In muncă a cetățenilor. în lege 
s-a specificat ceea ce s-ar putea 
face, arătindu-se, in orice caz. că 
lucrul acesta trebuie’ hotărlt de 
adunarea- generală a cetățenUor j

pentru indepiinlrea înainte de ter- globală. Iată de ce .trebuie să. 

și cu eficiență crescută, a ptanulul ceea ce ne propunem să realizăm.

J

s-a stabilit să se disciite pe sate, 
pe cartiere, iar.acestea să-și dele
ge reprezentanții care să se întru
nească șl - să stabilească ce este 
de făcut și; care-să fie contribu
ția. Așa prevede legea. Ne-am-po
menit însă că In aplicarea legii 
s-âu produs denaturări. în prac-

IAȘI. Colectivul Urinei ‘mecanice de material rulant din Pașcani 
obține rezultate de seamă In producție ca șl In acțiunea de auloutllare. 
Ca urmare a inițiativei sculerulul-malrițcr Neculal Bădăluță ' se recon
diționează, zilnic,, cite o matriță de fiecare .-lucrător, prelunglndu-so 
astfel durata de utilizare a acesteia cu 3—5 luni peste normele tehno
logice. în acest fel se vor realiza economii de oteluri speciale do 
30 tone, plnâ la sfirșltul anului. Lucrătorii din sectorul seulărle și auto- 
utllare al uzinei au realizat, prin forțe proprii, o scrie de Instalații șl 
mașini a căror valoare este de aproape 2 milioane lei.

TIMIȘ. Prin aplicarea unor studii privind organizarea mal bună 
a producției șl a muncii și Intensificarea acțiunii de autodolare, colecti
vul uzinei „Eectromoior” din Timișoara a reușit să folosească mal 
eficient, mijloacele tehnice șl timpul de lucru, sporind productivitatea 
.muncii,'. In 8 luni, cu 11 la suta față de perioada corespunzătoare ■ 
anului1 trecut In acest fel s-a obținut 'circa' M la'suta din producția 
marfă suplimentară de motoare electrice, relee au to șl tractor, aspira
toare de= praf ș.a. realizată, in această perioadă și caro Însumează 
22 milioane lcL De menționat că au fost livrate. In plus, beneficiarilor 
Interni și externi motoare; electrice cu o putere de pește 128 GM kW, 
ca .urmare, a atingerii celui mai Înalt „virf" de producție Înregistrat 
'vreodată.Ih sectorul' care deține ponderea principală In uzină.

a continuat să se dezvolte șl să se 
accentueze după Conferința Națio
nală. Este o expresie elocventă â 
faptului că eroica noastră clasă 
muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, toți oamenii muncii sînt1 
ferm hotăriți să îndeplinească cu 
cinste prevederile Conferinței Na
ționale, care corespund întru totul 
intereselor șl aspirațiilor de, pro
gres : și • bunăstare ale întregului ...... 
popor. Adunările generale rare au manțe tehnice, superioare. De e-
avut ’loc Ih s lntreprindeȘ și ’insti- .a... . . .i .
iuții după Conferința Națională au 
acordat b.atențle deosebită acestor 
probleme. Deși nu au trecut nici 
două . luni de ta conferință, din 
cele prezentate de tovarășii care au 
luat cuvjntiil rgȘsso că organiza
țiile de partid,-comitetele județeni) 
se' preocu pă toi ’ mal activ de con
cretizarea angajamentelor asuma
te,-a sarcinilor noi, de găsirea căi-

Aș dori să menționez alei în mod 
deosebit activitatea desfășurată de 
organizația de partid a Capitalei. 
Felul în care s-a lucrat plnâ ta 
conferință, dar mal cu seamă după 
aceea, dovedește efi Comitetul mu
nicipal de partid București a obți
nut o îmbunătățire serioasă a sti
lului și metodelor sole de muncă,' 
preocupîndu-se în mod concret 
șl nemijlocit de stabilirea tu
turor măsurilor pentru înfăptuirea 
angajamentelor luate de Între
prinderile din Capitală. Șl alte 
comitete Județene acționează în a- 
cest spirit Au vorbit ăld 21 do 6e,PaJe' câ ,£eîu1/ a?«5!a ,de m’™*
prim-secretori, al comitetelor jude
țene — dar și celelalte comitete, al 
căror prim-secrețari nu au luat cu- 
vlntul — lucrează în aceeași direc
ție. Mie ml se pare că In Capitală 
lucrurile slnt însă ceva mai avan
sate — șl de aceea consider că ex
periența. Comitetului municipal 
București merită să fie studiată, 
generalizată, pentru a contribui ta 
perfecționarea muncii In toate or
ganizațiile de partid.

Fină la urmă, rolul conducător 
ol organizațiilor de partid se mate
rializează în capacitatea șl price
perea cu care stabilesc măsurile 
privind dezvoltarea economico-so- 
clală a țării, a tuturor Județelor șl 
localităților. Așa cum s-a văzut, în 
Capitală există- preocuparea de a 
concretiza depășirea sau realizarea 
înainte de termen a planului cin
cinal. Întocmirea 11 stei de produse 
și punerea el-de acord cu ministe
rele, cu C-S.P.-ul, cu Ministerul Co
merțului Exterior mi se pare un 
lucru deosebit de pozitiv. Așa cum 
am subliniat ta Conferința Națio
nală șl cum a spus cu cîteva mi
nute mal înainte șl tovarășul 
Maurer, nu trebuie să producem 
orice, cl numai ceea .ce este nece
sar pentru economia națională, 
pentru nevoile interne și pentru 
piața Internalțonali în al doilea 
rlnd, trebuie să realizăm produse 
de calitate ridicată — prin calitate 
înțelegind inclusiv nivelul tehnic 
al, produselor. In al treilea rînd, 
trebuie să avem In vedere eficiența, 
scăderea cheltuielilor cu care rea
lizăm produsele. Aș dori să-mi ex
prim speranța că toate județele vor 
proceda in același mod. Am în ve
dere ca toate întreprinderile să-șl 
concretizeze angajamentele în pro
duse fizice, să le discute cu mi
nisterele, cu centralele, cu C.S.P.-ul, 
pentru a stabili ce vor realiza,, ast
fel Incit să producem numai ceea 
ce solicită realmente economia na
țională. Nu trebuie să producem 
pentru a depozita materiale prelu
crate sau numai pentru a consuma 
materii prime, pentru a raporta de
pășiri de plan.

Concretizarea în produse fizice 
este esențială și pentru a împiedica 
obținerea unor procente de creștere 
a producției globale care să nu sa 
materializeze in produse concrete 
— prin mutarea și înregistrarea

dere un model. Desigur, se poate 
face șl mal bine, eu mă refer la 
modul încarc el au procedat, pen
tru că n-ăm studiat încă modul In 
care au realizat ceea ce și-au pro
pus. După cum ati văzut, tovarășii 
de la Capltal5.au avut In vedere 
cile schimburi să introducă, nece-

; tiefl, contribuția benevolă a deve
nit un fel de impozit obligatoriu'; 
consiliile populare au trimis func- 
țlonari care s-au apucat pur șl 
simplu — să întocmească liste cu 
cit trebuie să dea fiecare cetățean, 

voiau să-și facă pe această cale

i sport’ pe care ieșea nu le pre
vede — șl.- deci/ negrevărtndu-le, 
le Interzice. Ne-am pomenit că

’ -i
ridicat in 800 de ’ milioane lei, 
— față de Veniturile ■oâme- 

“T muncii, reprezintă .destul de 
mult. Ministerul de;'FinanterȘi

Ne-nm pomeni t_ cu județe / care 

stadioane, bazine do. înot. săli de 
sport' pe care legea nu Ie pre
vede — ?V deci/ neprpvăzîndu-le. 

aceste contribuții voluntare s-au

■ ceea ce.
ijUpr numi

Termocentrala Rovinari a fost cuplată Ia sistemul energetic national. 
Primul grup de 200 MW produce din plin. Cel mai maro cazan de 
1 035 tone abur/orâ — o veritabilă performanfâ românească — se 
aflâ în plin avans de montaj. In fotografie : Zed de tone de utilaje, 
subansambluri ale cazanului, sint ridicole spre cota finală a con

strucției

că secretarul cu’propaganda să: fie 
și vicepreședinte al consiliului 
popular cu problemele activității 
educative și de Invățămlnț, pentru 
a se ■ lucra . direct cu organismele 
chemate să îndeplinească racește 
sarcini. Apreciez, de asemenea, 

‘ bynă-Ideea .ca și secretarii cil pro
blemele' economlce/să ’ fie vlcepre- 

/ ședințl ăl consilii lor populare, cu 
ati£.inar: mult.cu cit la. organiza
rea comisiilor economice s-a sta
bilit că ele sînt orgnne.de partid 
și de-stat. Această măsură/yn da 
posibilitatea ca comisiile să lucreze 
nemijlocit cu unitățile de produc
tion și, într-adevăr, să poată solu
ționa mai bine problemele. Avem 
In vedere să organizăm șl comisii, 
scoții sau servirii de" planificare 
la. județe, tocmai țlnlnd seama de 
faptul c<i in viitor ele vor contri- 

- bul la elaborarea întregului plan
— nu numai a celui local — ci și 
a planului general teritorial; vom 
avea nevoie de•■■ace»te organe de 
planificare.

. îmi surîde ldeea care s-a emis 
aici, ca secretarul cu problemele 
organizatorice să fie șl secretarul 
Frontului Unității Socialiste pen- ’ 
tru a lucra nemijlocit în vederea 
coordonării sindicatelor șl U.T.C.-u- 
lul, organizațiilor de temei pe care, 
după cite știu, le coordonează și 
în prezent secretarul cu probleme 
organizatorice. De ce să se facă 
de1'două ori această treabă, clhd 

_ . _1„. „..gură data 7
.Merită atenție șT propunerea de 

a se. studia” unificarea controlului 
la județ, cel puțin. în ce privește 
controlul’ de partid și al consiliilor 
populare. Desigur, mal ezlstă .șl 
controlul financiar —’ și pe acesta 
vă trebui să-1 .unificăm, dar în- 
tr-un mod deosebit, țlnlnd scamă 
de problemele specifice,1 strict eco
nomice, .rare fac obiectul său.

. coluyon&rli pro-

avem
trecerii produsclor.de la o între
prindere la alta- Noi am atras ți-

; i
' i

activitatea cu hîrtlUe — pe discu
tarea și soluționarea problemelor 

tățlle economico'-sbciale. Să nu ul-

a se încerca să se rezolve pro-ble-

cratică; în, loc șă se ânnlizeze pro- 
.’. concret/la față Tocului. 

Unii vor să .se Justifice;cu n- 
‘_1 —_ ' . ' < 
spus, ani scris". în-loc de.rezol-

într-adeyăr, de ce să avem doi in-

"l-

E-

nă. ta secretarul de partid, care

De ce trebuie să avem șl la- Con
siliul de Stat și ta Consiliul de Mi
niștri și ta Comitetul Central in
structori care să se ducă la același 
om, !la primul secretar' Județean, 
care, in același timp, este si pre
ședinte al consiliului popular? 

.. ... Dncâ vorbim de simplificare șl
văn, unii oferă dosare din care raționalizare trebuie să avem In 

-ii» vedere toate - treptele orgnnizatorD

(Continuare In pag. a lll-a)
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ROMÂNIA —PA TRU MEDALII 
(una de aur, două de argint și una de bronz)
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AZI: Sportivii noștri 
prezenți la atletism, 
lupte greco-romane, 

box, handbal
(Corespondenții tele
fonică de la trimisul 

nostru)
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„Născut tn.aceeași,vatră a 
suferinței ca și Horia, a 
cărui pildă revoluționară 
l-a îmbărbătat în acțiunile 
sale, Avram lancu s-a 
impus în ochii contempo
ranilor săi ca și ai poste
rității ca o f igură lumi
noasă, expresie a luptei 
hoțărîte și a setei de dreptate 
și independență națională 
a poporului român

LA C. E. I. L IAȘI

de bună calitate
Colectivele do muncă din u- 

nltațile C.E.I.L. Iași — Fabrica 
do mobilă din Iași, Fabrica de 
mobilă din Vaslui,» Fabrica de 
cherestea șl parchete de In du
rea $1 unitatea de exploatare 
Inșl-Vnslul — depun eforturi 
susținute pen‘~" -------
cinalului in 4

itru realizarea cin-’
--------- ... 4 ani sl jumătate. 
Cu cele mal bune rezultate, 

ta producția pentru

Intr-o duminică șl, pe 
drum, Iml făceam so
coteala că, încă In 
cursul dimineții, voi a- după această primă 
junge acasă. Clnd colo, surpriză, că șeful a- 
ceațâ I Mă aflam, gcnțlcl a scos nu . știu 
Împreună cu ceilalți de undo un mlnl-bi- 

. pasageri, exact In sta
rea de Incertitudine pe 
care nl deșois-o. Mă 
așteptam ta tot ce pu
tea fi mal rău : plicti
seală, nervi, regrete că 
n-nm plecat cu trenul 
do noapte. Ei bine, te
merile ml-nu fost to
tal Infirmate 1

— Probabil că s-a ri
dicai ceața șl ați plecat 
numaidedt

— Nici pomeneală : 
am slat la agenția 
TAROM șase ore În
cheiate.

— Atunci nu rnnl în
țeleg I

— Mal lntU,' șeful a- 
gențlei le-a recoman
dat celor dornici să 
servească o cafea Ia 
cofetăria Învecinată, n- 
slgurlndu-l că, dacă 
vine vestea cea bună,

serviciul ci un aseme
nea om I Dar n-am 
apucat ' să-mi revin 
după această ' "

— Eu unul prefer 
trenul : mal Încet, dar 
mal sigur... -

— Șl ce rost are, mă 
rog, sâ-țl pierzi o zi 
întreagă pc tren, clnd 
poți parcurge aceeași 
distanță Intr-o oră- 
două, cu avionul ?

— Asta cu condiția
să plece la timp ; ni
mic moi enervant dedt 
să se lase ceața pc un 
aeroport tocmai dnd 
credeai că te poți bizui 
pe rapiditatea legătu
rilor aeriene. Ml s-n 
tatimplal să aștept șl 
trei ore încheiate piriă 
să se limpezească vre
mea : cum nimeni nu 
putea proroci în cit 
timp se va produce am 
asemenea miracol, Bm 
rămas pe Ioc. In sediul 
agenție! TAROM. ur- 
clrid și coborind din 
autobuz la fiecare ju
mătate de ceas, fără să 
mă pot decide să dau 
biletul Îndărăt și să 
plec la gură. Plndeam 
telefonul — care, ca un *m>; .„.■.neli wu uuim, 
făcut, suna pentru tot Ie va da dc știre. Vâzlnd 
solul de rațiuni, cu Insă că nimeni nu-l 
excepția celei care urmează Îndemnul —
m-ar fi Interesat — șl căci flecare pasager Ișl 
nu Îndrăzneam să mă zicea; probabil, că e

■ depărtez, nid măcar mal sănătos sfi nu se 
plnă la chioșcul de depărteze — s-n dus să 
ziare, cu nu cumva, ta" 
lipsa mea, să se dea 
somnului de plecare. E 
o experiență pe caro 
nu doresc să o repet™

— Nid nu-i de mi
rare. Să-ți relatez, to
tuși, o tatlmplare cure „ ____ ,
ar putea să-ți dea de țlonar public care să-și ureazâ-l, te rog. multă
glndlt. Recent ml-o cinstească eollcitanții. sănătate șefului ngen-
fost dat să trec prin- așn. din proprie Iniția- ț(eț i j| cheamă Romeo
lr-o situație oarecum tivă, cu cafele 7 Calancea și fumează

— Ca să fiu sincer, pipă, cu aerul unul In-
nu ! cercat lup do mare—

Hard, un șubac șl 
nunțat că ține ta 
poziția amatorilor 
joc do șah. Co-i drept, 
amatori de șah nu prea 
s-au găsit, dar ta cele 
două mese s-a Încins o 
distracție de te puteai 
crede ta club 1 ,
- 7 I
— Ia spune, al auzit 

pe cineva să fi Intllnlt 
un funcționar public 
care, eonslatlnd di so- 
licitanților 11 s-a făcut . 
foame, să se ofere să 
se deplaseze el ca sfi le 
procure de ta magazin 
cite ceva de ml nea re 7 
Află deci că a făcut-o 1 
Fără să l-o fi cerut ni
meni. Fără să-i pară, 
nici pentru un moment 
măcar, că ar fi un lu
cru neobișnuit. Șl — 
sper că al reținut — 
era tocmai lntr-o du
minică...

— Al așteptat șase 
ore 7

— La drept vorbind, 
nici n-ara observat 
cum a trecut timpul. 
Pe la print am fost 
anunțați să urcăm In 
autobuz și.,.. om plecat!

— Și unde zid că

Îndeosebi
export, se Înscrie colcctlrtil de 
muncă de la Fabrica dc mobilă 
din Iași, care a realizat și livrat 
pînă acum, peste plan, benefi
ciarilor extern! mobilă in va
loare dc IBO MO lei valută. La 
acest capitol, unitățile din ca
drul C.E.I.L. Inși au. livrat la 
export produse, peste prevede
rile planului, In valoare de 
784 Ofo lei valută.

Aceste succese stat urmarea 
acordării unei atenții sporite 
pentru valorificarea superioară 
a ..nurului verde". Se Impune 
subliniat In acest sens că 
C.E.I.L. Iași se Înscrie ta ț anul 
1972 cu multe noutăți, unele ce
rute de beneficiari, externi șl 
interni, allele create din pro
prie inițiativă pentru a fi ofe
rite cllcnților mai vechi sau 
pentru prospectarea ta conti
nuare a pieței. Dintre acestea, 
bibliotecile cu mal multe piese 
ce pot fi combinate ta mal 
multe variante și In orice fel 
de spațiu de locuit 
mai căutata. Deosebit de atrac- 

s tive sint apoi mobila rustică 
din stejar masiv, precum și 
'tipurile de mobilier mixt 
(seturi de trei măsuțe executate 
dupâ un proiect propriu șl de
numite „Versailles" și „Queen 
Arme"), o garnitură de mobilă 
completă cu 14 plese. și alta re- 
prolectală după un prototip din 
1971, 6 tipuri dc scaune, mal 
multe garnituri de*'hol'etc; Ală
turi dc acestea și ds garnitura 
pentru camere dc zl șl ho! 
„Boema" din stejar masiv, de 
bibliotecile „Cadet", băncile 
„Sherixr* șl .Jumbo" pentru 
cămine șl crețe, taburetele 
„Pescarul", CJE.LL. Iași n rea
lizat poniru 1973 o garnitură 
I M-103, formată toi din 14 
piese, o garnitură de. zi ,.Zora“ 
și un dormitor „Nocturna" șl 
alte tipuri de mobilă cu paturi ‘ 
țd noptiere, dulapuri din cor
puri suprapuse, canapea, foto
lii, măsuțe ele., frumos finisate, 
cu furnire exotice. Astfel, meș
terii de mobilă ieșeni urmăresc 
să satisfacă Întocmai cerințele 
șl gusturile cumpărătorilor. In 
ultima vreme, CJS.I.L. Iași a 
fost prezent cu prototipuri pro
prii ta numeroase ilrgurl și 
expoziții Internaționale. La 
contractările pentru 1073, com
binatul sc. prezlnlă eu 110 
sortimente dc mobilă In diverse 
componente șl variante de tur
nire șl nikiri. Pentru mobila 
frumoasă, tic bună Balitata, pe

1 care o realizează, C'.l’.I.l... Iași" 
BS situează, ■ Jeocamdată, pa' i un

■ loc fruntaș Intre întreprinderile 
exportatoare do mobilă din 
țară, produsele sale fiind cu
noscute și apreciate ta 20 dc

Manole CORCACI 
corespondenta! „Sclnleii

A

un milion!
Familia DavkbBHdnru din Bo- 

Izovlci (Caraș-Scverln). a Îm
prumutat In ultimii 3 ani de ta 
Casa deajutor reciproc din co
mună suma de 789 050 lei. In I prezent are o datorie scadentă
In valoare de 310 000 lei : 73 000 
lei — pater famlltas, 88 000 — I soția sa, 85 000 — o noră, 23 000
— altă noră ș.n.m.cL Cititorul nu 
va fi mirat de felul cum au fast 
obținute aceste Împrumuturi, 

Idacă-1 informăm că David BU- 
dara a fost, plnă 
chior președintele

Itor recipi “ 
cel puțin 
nectare :
fS ’reUvltnni

I 
I 

| colorate,
ilustrate.

stat cela
Intre noi si voi 
pot decide—". In

molilor, plna la epuizarea sa fizică 
$1 psihică. încă in timpul vieții,

Județul Vaslui

I

îiatre

BOSS'

C^ECOUL ANCHETEUOR „SCîN,TE11“9
UUIireVU ,;UUn.*UF uw ivuvu ea^uMațr 
tuiască un alt lumi de însemnătate 
epocală : organizarea, pentru intila

scuze, se acuză
țlune de ană din sistemul Carasu 
dp la Ovldlu II ta stația ds pompe 

. USAS" șl •' 1 -

Considerăm că prin luarea aces
tor măsuri, necesarul de apă pota
bilă pentru orașul Codlea este asi
gurat, tar Impurlftcarea puțurilor 
scoase din uz 1a ora actuală va fi

____ 1 Transllvn- 
ivara, vara șl toamna

Ișl îmbogățea mintea ta școlile din Mlhnly Tancslcs, Sandor PetȘfl,
Zlatna sau la cele superioare din tașl al populației săsești ca SI 
Cluj șl plnă in cel din urmă ani/- .

Ioncsd Bcn'edek l-a caracterizat
astfel ; „Avram Isnen a .fost un

figura cea mal

NICOLAE CEAUȘESCU

După cum ae vede, „Dosarul po
luării" a Impulsionat luarea unor 
măsuri. Ne bucurăm, pentru cetă
țenii beneficiari, șl vom urmări 
realizarea celor promise.

■ asemănătoare : m-am 
prezentat In zori la se
diul agenției, dc unde 
trebuia să iau , cursa Iml ziceam 1 
pentru aeroport Era Instituția cu

Ilustrate

Se împlinește, azi, an secol da
ta moartea unul viteaz șl erou 
— Avram lancu. întregul nostru 
popor li dnstcșlo memoria după 
cuviință, evocind cu nemărgini
tă dragoste șl respect viața șl 
faptele sale. UNESCO a inclus 
in. calendarul său de sărbăto
riri data de 10 septembrie 1972, 
recunoscind, astfel, anvergura Inter
națională a personalității eroului.

Cine a fost Avram lancu. ce fap
te a săvirșlt șl co concepții a nu
trit care aă-I Îndreptățească la ase
menea cinstire 7 Răspunsul ta ase
menea întrebări este oferit de însăși 
viața și activitatea sa.

Din anii adolescenței, de pe- clnd

Inncii a mers pe un drum drept, lu
minat de un glnd drept : binele și 
dreptatea poporului, eliberarea șl 
drepturile națiu
nii sale, nedrep
tățite de vicisi
tudinile vremu
rilor sl răutățile 
claselor exploa
tatoare. El se 
mărturisea ur
mașul lui Ho
rea. nu numai ca 
spiță do Înrudi
re. ci mal ales 
ca glnd și faptă, 
declari nd răspicat 
tatălui său că lu
mea nedreaptă 
de atunci, in 
core unii mor de 
foame tar alții 
crapă de sătul, 
trebuie schimba
tă fără tatirzle- 
re. In numele 
dreptății sociale 
se ridica lancu, Înainte de, ■
Împlini 23 de ani. cu curaj ’ șl 
Îndrăzneală, clocotind de mlnle
greu slăplniiă. dnd nobilii În
truniți In dieta de ta Cluj. 1a În
ceputul anului 1847, hotărau apăra
rea strlmbătăților socialo existente 
și'menținerea țăranului in robie mai 
grea chiar dedt plnătentlihcL 'AtgU'-t» 
mentelej filozofico ■nu- aveau' nici-o 
putere asupra feudalilor Imbătrinlțl 
In rele, argumentele juridice izvo
rî te din dreptul firii, ușa cum le În
vățase generația pașoptistă In aca
demiile vremii, erau Ignorate sau in 
chip deliberai negate de „conserva
tori fl aristocrația", cum afirmă 
lancu intr-o scrisoare-proctamațle, 
către „frații maghiari", peste doi ani. 
Numai cu lancea, ca Horea, cre
dea șl declara lancu, se putea 
„dezlega nodul", Indicii In chip volt 
de cei interesați.

Se glndea tlnărul elev sau stu
dent ta suferințele șl nevoile țără
nimii iobage din toata Transilvania, 
lipsita de pămlnt do libertate si de 
drepturi omenești Se glndea In a- 
cetașl timp mal ales la țărani! Mun
ților Apuseni, lobfigițl nu de prea 
multă vreme. Se glndea lancu. a- 
tunci și mai tlrzlu, ta obligațiile 
nesflrșlte de robota, dijme, daruri, 
biruri, pe care țărănimea le datora 
stăplnilor de pămlnt șl slSplnllor po
litici. habsburgli, și se mal glndea, 
cu deosebire, ta mulțimea obligații
lor de cărăușie, de talere a iitlnjenl- 
lor de lemne, do extragere n mine
reurilor din măruntaiele oămlnlulul 
ta care erau siliți moții.

„Nodul" de care vorbea lancu era 
foarte incllcit nu numai datorita ra
porturilor sociale ntlt de nedrepte, 
ci deopotrivă datorită tot atit de 
nedreptelor raporturi naționale. In 
Transilvania românii, care consti
tuiau cea mal mare parte a popu
lației, emu lipsiți de drepturi șl ne- 
recunoscuU ca națiune. Lupta pen
tru eliberare socială și pentru elibe
rare națională erau astfel Indisolubil 
legate, după cum avea să arate cu

asemenea Iul Nicolae Bălcescu, Ce
zar Bolltac șl altor conducători poli ‘ici 
români, s-a pronunțat pentru cotabo- 
rarca revoluționara româno-maahta- 
ră, căutlnd să Înlăture piedicile cure 
impietau asupra apropierii si unirii 
forțelor revoluționare ale celor două 
popoare Intr-un front comun de 
luptă împotriva habsburgllor. „Firea 
ne-a aferat In una patrie — arăta el 
în aceeași scrisoare mai sus citată n- 
dresnlă „fraților maghiari" — ca îm
preună să asudăm și împreună să 
gustăm dulceața fructelor el, a mun
cii comune. Convingeți-vă deplin că 
Intre noi si voi armele niciodată nu 
pot decide—". In același sens militau 
revoluționari maghiari, • intre care

.tofantați al populație 
Ludwig Roth, Anton Kurz.

Respingerea dreptelor lor cereri 
l-a determinat pe conducătorii re
voluției românilor Bă dea ascultare 

■ ' ’ f

ghtarl, nu s-a creat un front comun 
Împotriva Imperiului habsburglc, a 
Înlesnit Înăbușirea revoluție! prin in
tervenția brutală a armatelor Impe-. 
riale hnbsburglee ți țariste. Dreptatea 
nu s-a întronat în cuiele celor ce ®i-au 
jertfit totul pentru u o avea. Pen
tru „vina" de a fi revendicat îmbu
nătățirea situației mulțimilor In su
ferință. pentru refuzul Închinăciuni
lor in fața împăratului care a „bine
voit" să calce prin locurile unde a 
curs atita singe și unde mai dălnutau 
atllea suferințe, prefecții și tribunii, 
au fast suspectați, urmăriți, tar unii 
Întemnițați 51 batjocoriți. Avram 
lancu n-a putut fi nid încovoiat și 
nici Îngenuncheat In temnițele din 
Alba Iul in ți Sibiu. Caracterul său 
dlrz, atașamentul său sincer fată de 
popor i-au dat putere pentru alte 
acțiuni in sprijinul revendicărilor

dara a fost, piuă acum o luuâj 
chior președintele casei de aju
tor reciproc. Cu toate acestea,

— n două lucruri rămin 
cum au fost șl cum vor 

fi motivate aceste împrumuturi 7 
Mai ales că printre beneficiarii 
lor se află șL„ 3 minori 1

meșterească ceva după 
un paravan. Nu peste 
multă vreme a oferit , 
tuturor celor dc față — Și unde zid că 
cite o' cafea fierbinte, g-au petrecut toate a- 
preparată cu mina lui. cestea 7
Spune-ml, tu ai tatii- — fia Suceava ; dacă 
nit vreodată un func- al drum pe acolo, 
țlonar public caro să-r" ----- -

■n cinstească solidlanf'

• - Nla X SS
care ține ta ■ Gb« SASARMAN

în depozitele și unitățile 
O.C.L. Produse Industriale Ilm. 
Vilcen se afla un stoc de 
peste 200 (MO de Ilustrate olb- 
negru, care nu mai aveau 
nici o căutare prin tutunge
riile sl chioșcurile din oraș sau 
din stațiunile de pe Valea Oltu
lui. Cum, să devină vandabile 7 
După o analiză amănunțită a si
tuației s-a constatat că pe piață 
elnt foarte căutate ilustratele 
color. „O descoperire" salvatoa
re 1 în consecință, serviciul co
mercial din cadrul O.C.L. Pro
duse Industriale a trimis ilustra
tele alb-negni ta cooperativa 
meșteșugărească „Munca manua
lă" din Sibiu, pentru™ vopsire. 
Rezultatul ? Concurind cu pozele 
făcute „ta minut" prin bilclurile 
de altădată, vederile respective 
nu „ilustrează" declt eșecul, Ia 
propriu și ta,figurat, al Întregii 
*'---- !". Pin» una alta, cum

i lor a costat 72 000 Iei, 
Întrebarea este cum se va jus
tifica această „investiție" 7 Aș
teptăm un răspuns negru pe alb, 
fâră-, site vopsele I

Avram lancu 0 
fost ridicai pe? 
piedestalul erou
lui șl Împodobit 
cu aureola legen
dei — „Om năs
cut pentru acțiu
ne — scriadespre 
ol George Barițlu 
— venise tocmai 
Ia ilmp, tocmai. 
in acel ani epo
cali™ el a 
pentru noi 
din acel 
adevărat 
dențiali, ale 
ror merite 
tru libertate 
fanfaronii 
lume nu vor 
stare de a le în
tuneca".
Istoricul maghiar 

Ioncsd Bcnedelț
linăr înflăcărat, _ 
interesantă șl totodată tipie» a 
tinerimii din deceniul al V-Iea, Na
ționalitate, libertate națională, drep
turi general umane, egalitate, Inde
pendență șl .libertate mondială — tată 
Idealurile care erau proprii' cclor mal 
buni .din această generație—JEră. șl 
lancu .un revoluționar înnăscut ea șl 

. Petan, Vasvârl sau slțl tineri ma
ghiari". Poetul Ady Endro jt-n ex
primat astfel sentimentele In țcritoa- 
rea sa deschisă către Octavtan Goga: 
„Crede-mă— că Iubesc poporul tău 
admirabil șl bogat In sentimente tot 
ntlt de mult ea și pe al meu șl per- 
mlte-mi să-ți scrin încă ceva : Iubesc 
pe lancu, acest tribun nobil, strălu
citor, poetic șj înflăcărat".

Acest viteaz este prețuit cu atlt 
mal mult astăzi, clnd idealurile 
scumpe ale poporului căruia s-a 
consncrat au fost Împlinite șl 
cu mult depășite. Prin luuta re
voluționară desfășurată sub con
ducerea partidului comunist, oanumll 
muncii din patria noastră s-flu eli
berat pentru totdeauna din exploa
tarea burghezo-mașls'ească, au de
venit stăptal deplini ai tuturor bo
gățiilor țării, al roadelor muncii lor. 
Una dintre marile cuceriri ele po
poralul nostru In anii socialismului 
este rezolvarea deplină a problemei 
naționale, pe baza politicii macxlst- 
lenlniste a partidului. Bucurlndu-se 
de deplină egalitate In drepturi, de 
posibilItâți egale de a se afirma in 
toate domeniile vieții sociale, oa
menii muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități muncesc 
!ntr-o Indisolubilă unitate, Însufle
țiți de aceeași năzuință — înflorirea 
patriei comune, edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate In 
România.

Prof. nnlv. Ștefan PASCU

A
Îmbierilor nesincere ale Curții din 
Vlena, de colaborare. A fost calea ur
mată de conducătorii românilor ta 
1818, de Avram lancu. tavorilă din 
încrederea, cu prea multa ușurință, 
In făgăduieli lipsite de garanția con
cretizărilor In fapte șl a hotariril ofi
ciale. Calo'Înșelătoare ori de dte ori 
tf fost încercată, de ta AtanaslcAn- 
gheb; tai Jnochen tie M leu, iude 
rea la Supplox Llbellus Vatachorum. 
Cale dovedita și mai înșelătoare In 
184S—49, fapt de care al-a dat 
seama lancu Însuși in timpul războ
iului civil, dnd cel ce trebuiau să 
sprijine eu armament sl alimente 
oastea populară a românilor, impe
rialii. șl-au dovedit mai degrabă 
dușmănia dedt prietenia. Și-a ■măr
turisit limpede lancu crezul său cu 
deosebire spre sOrșllul revoluției, 
clnd respinge cu Indignare învinui
rea do a fi fost Instrumente ale 
habsburgllor, dnd atrage atenția 
conducătorilor revoluției maghiaro 
cu privire ta acel „eli__„_____  „ ___ .. ement gigan
tic", amenințător de popoare șl na
țiuni. Nu oameni ol „camarillel". cl 
oameni al libertății, rare au ridicat 
armele Împotriva „apăsătorilor" lor. 
pentru garantarea existenței națiunii 
române, sa considerau șl se decla
rau revoluționarii români In chip 
Îndreptățit.

Dreptatea, libertatea, națiunea au 
fost înscrise cu litere de toc In Ini
mile lăncierllor. bărbați șl femei, 
conduși de lancu șl de ceilalți pre
fecți șl tribuni la lzblndă, ori ds 
cite ori'vreo oaste, cu glnduri duș
mane, Încerca să pătrundă in munți. 
Mărlșel, Valea Ierll, Crlcfiu. Alud, 
Cluj, Abrud. Gllflu. Fintinele șl 
multe alte locuri stau mărturie vi
tejiei moților, eroismului căpitani- 

. lor, centurionilor, tribunilor si pre
fecților.

în virtejul evenimentelor hotfiri- 
toare, al luptelor din munți 51 din 
jurul lor. tribunii șl prefecții. In 
frunte cu lancu, ou reușii să infăp-

deosebită putere Întreaga desfășu- oară, in Transilvania a unei puteri
rare a revoluției, Izbucnite in pri- populare, democratice, revolufio-
mâvarn anului 18-40. nare. Locul vechii administrații

„Oamenii libertății" cum H ca- fcudalo-nobillaro a fost luat dc o 
racteriza Inncu pe revoluționarii io- alta, aleasă pe baza ,j;ufrnp,iulul . 
mâni lntr-un document de ta aflrșl- 
lul revoluției — Înțelegeau- liberta
tea socială șl libertatea nnțlonală 
ca un Imperativ ui vremii. Ei înțe
legeau că pentru a o doblndl. forțele 
revoluționare, indiferent de naționa
litate, trebuiau 6â lupte unite Împo
triva despotismului și a opresiunii 
nobiliare și habsburglce.

Tot ce nu gindit șl au plănuit, tot 
ca au Întreprins și înfăptuit fn a- 
ceâslfl vreme, popor și conducători, 

O Intre care, de acum, lancu era recu
noscut de toți, vlrslnlci șl tineri, 
ca cel mai drept șl mal. temerar, mal 
iubit șl ascultat, se Întemeia pe 
principiile de dreptate, libertate, 
egalitate șl frățietate, socotite de tl
nărul tribun „tezaurul șl cel mat 
constituia puntea trainică dc Înfră
țire intre popoare. Pentru impunerea 
dreplățil pe pămintul Transilvaniei 
și pentru recunoașterea naționalită
ții române egal îndreptățite s-au 
adunat miile de țărani și in
telectuali români la Blaj, pe Clmpln 
Libertății, și ta alte orașe de 
pe Întreg cuprinsul Transilva
niei. ta primăvara, vara șl toamna 
anului 18-18 f>sl tot ta numele lor 
șl-a adunat Iartcu molii, I-n înarmat 

’ /cu coase șl topoare, cu puține puști 
șl incă mai puține tunuri, i-a orga
nizat tata-o legiune : Aurarla Ge-

universal". Semnificațiile multiple și 
adinei ale acestor înfăptuiri au fost 
netăgăduite,: introducerea fn con
diții neobișnuite" a unor practici de- 

■ mocratlco-ln locul celor feudale, in- 
> vechite : verificarea calităților, poli

tico-administrative ale unor oameni 
noi și a maturității poporului ro
mân. In sensul că nu fost „in stare 
a se guverna șl administra pe sieși", 
prin reprezentanții proprii, „fără 
cpltrople" și nemijlocit, „fără con
ducerea vreunei alte puteri străine0. 

Noii dregători trebuiau să fie, po
trivit Îndrumărilor lancului, in 
slujba poporaluL Toate actele și 
faptele lor trebuiau să fie „spre 
obșteasca stare" șl 'spre „fericirea 

mum «>»«*■ _____ ____ tuturor". El se cuveneau să fie
sfint obiect". Recunoașterea acestora drepți, să „cinstească dreptatea șl 

‘ .....    ‘ ' " ■ • - • sj a apere rață de oamenii nedrepți",
pentru ca aceștia afi nu poată tul
bura „rîndul bun", „fericirea de 
obște", aveau „slrlnsă datorie a face 
tuturor dreptate, a infrina fărăde
legile", a pedepsi cu asprime pa cei 
nedrepți. Națiunea șl dreptatea erou 

! cele două principii diriguitoare pen
tru toți ce! investiți cu vreo răspun
dere, mare sau mică, civilă sau mi
litară.

în armata populară șl In noile 
rlnduleli politico-administrative din 
munți se Investește o încredere ne
mărginită nu numai din bartea ro
mânilor din ' Transilvania, cl deopo- 

, trivă si a celor din Tara Româ
nească șl Moldova. „Fratele lancu" 
era mlndrta îl iperanta revoluțio
narilor români In lumi lui se con
centrau aceștia, ințeieglnd să fi ? 
„toți pentru unul și anul pentri 
toți" cu arma In mină, nentru a 
„onora cu triumfuri pe bravii noștri 
apărători, onorlndu-ne noi Înșine 
dnd onorăm bravura șl eroismul, 
in lancu" — cum scria Alexandru 
Golescu-Albu la începutul anului 
1819.

Eate cunoscut tragicul sfi—alt al 
revoluției in Transilvania. Faptul că, 
In pofida eforturilor celor mol îna
intați revoluționari români si

mina, cu centrul la Cimpenl ; ta 
același scop s-au organizat alte le
giuni ta Cetatea de oiatră n Mun
ților Apuseni si In alte părți ale 
țării Transilvaniei conduse de nlțl 
tineri asemenea lui lancu : Axente 
Sever, loan Buteanu. Slmton Ballnt, 
Petro Dobra, Ntco'.ae'Solomon. Ioan 
Vlăduțiu Constantin Ronuinu-Vlvu și 
multi al'țl slujitori credincioși al 
Idealurilor de dreptate, libertate ri 
naționalitate. Nu cu glndul vărsării 
de singe șau al nedreptățlrll altora, 
cl cu dorința dc a riști ga. cu ajutorul 
poporului înarmat, nl oștirii popu
lare ceea ce se hotărisc pe dmpla 
Blajului.De Ia începutul revoluției, lancu,

fost 
anul 

bărbați 
pro vi - 

’ ■cl- 
pen- 

toți 
din 

fi In
In numeroase localități ale Jude

țului Vaslui se construiesc In fie
care an noi edificii edilitare, așe
zăminte' de cultură șl învâtămlnt, 
obiective de interes social-econo
mic, complexe meșteșugărești ș.a. 
Amintim doar eileva din aceste o- 
biectlvo date In folosință In acest 
an in orașul Vaslui, aflat Intr-un 
continuu șl radical proces de mo
dernizare urbanistică i o casă de 
cultură ai BlnillCBtclor, un cinema
tograf, ;eu- 5M de. locuri, hotelul 
O.N.Ț. „Itacova" eu 154 de locuri, 
peste 1000 mp de spații comercia
le la parterul blocurilor,, un res
taurant cu autoservire, iar pini la 
sfirșitui anului vor Intra In folosin
ță supermagazln șl
circa de spații

tnerelale situate Ia parterul Moțu
rilor. Trebuie apoi să menționăm 
rezolvarea, cel puțin pentru o pe
rioadă de 4 uni, a alimentării cu 
apă a Vasluiului, problema prlmor- . 
diata pentru dezvoltarea acestei a- 
fez&ri, prin intrarea In funcțiune 
a sistemului de alimentare. In 
Bîrlad, de asemenea, au intrai In 
circuitul urbanistic si utilitar un 
complex meșteșugăresc bine echi
pat, precum ți un hotel modern, 
^Moldova", cu. J2S do locuri (in 
fotografiile de Jos), o policlinics, o 
farmacie, un spital pentru adulțl, 
numeroase spații - comerciale ; Ia 
Uuțl alt complex comercial sl, re
cent, In „orayul viilor", au Început 
lucrările de aducțlune a apel din 
Prut

I...
I „afaceri" 

vopsirea 
intrebart

I
| Record 

columbofil
La Varfoela a omit foc recent 

un concurs international la cart 
au iMrt.'dpat 2 (XX) de porumbel. 
Printre ci a foit prezent la start 
Si ..alergătorul'' cu matricola 
05977—70 sl inelul de control 
210S9 apartlntnd aiocLaflel „Co
lumba—0,50“ din Ploiești- Lansat 
la orele 5 și 39 de minute, el a 
ajuns «aud, in aceeași sl, la 
orele 17,3), parcurplr.d distanta 
de 1100 km cu o medie oranj de 
91,A km. O performantă care, 
după cum afirmă specialijtii, 
este superioară tuturor celor în
registrate pi nd actirn. Dc men
ționat că, in cadrul aceluiași 
concurs, alfi doi porumbel au 
sosit Ia Ploiești Ia 34 și, respec
tiv. St) de minute dupi tltufan 
recordului.

și
imprudență

Răspunsul ne bucură, vom urmări 
realizarea promisiunilor• 1 " - __ ___ _

pentru expedierea intr-un ritm ac- anulată".
celerat a nămolului de oxizi de fier . După cum
(materialul care poluează jpinza de ..........
apă subterană șl solul — .iota red.) 
la combinatele siderurgice, ta ve
derea diminuării stocului existent.

Incercînd să se
în ziarul Jielnleta",' nr. B 234 din

9 august 1972, a apărut articolul in
titulat „Poluarea amenință lacul 
Slutghlol", articol In care, printre 
alțl factori, era criticată sl Uzina 
de superfosfațl șl scld sulfuric Nă
vodari, pentru că peste 30 la sută 
din tuprafața Incului i-a redus, Iar 
măsurile de protecție a acestui ve
ritabil monument al naturii Intlr- 
zle. Din răspunsul uzinei reprodu- 

' cem mal Jos partea care se referă 
la răspunderile șl măsurile pa care 
aceasta era obligată să le la.

Jn urma sesizării conducerii Mi
nisterului Industriei, Chimice, de 
către Consiliul Național al Apelor 
(In 10 aprilie n.c.), șl pe bazo dis
pozițiilor primite s-au luat urmă
toarele măsuri :

„S-a ronumdat la 30 aprilie pro
iectantului jenera! LP R.A.N. șl 
proiectantului de specialitate 
I.S.P.C.G. ' Jin aucureșli; itabora-' „„„«„vun
real .proiectelor pentru conducta d® «sie mndlțlonatâ (la 15 Iunie a.c.)
alimentare eu apă a uzinei din Nâ- de obținerea unor tuburi PREMO
vbdarl Impusă dc Consiliul Națio- șl tuburi de oțel, In legătură cu
nai ai Apelor; i-a solicitat aproba- care aflăm că „o-a solicitat repar-
rea Introducerii In planul de Inves- Uzarea do către M.I.Ch. a acestor
11 ții pe anul 1072 a lucrării „Aduc- materiale, fără a «e obține un re-

Tn numărul dln 5 august a.c. nl 
ziarului nostru, sub titlul '„Cadri
lul invitațiilor reciproce™", semna
lam situația alarmantă a Impurifl- 
cărl.1 apelor subterane din Infiltra
țiile de anilină șl derivați nllroben- 
zenlcl de ta uzinele chimice „Colo- 

,rom“ Codlea. în răspunsul primit 
din partea Consiliului Național ai 
Apelor se spune, printre altele : ’

în urma apariției articolului, 
Consiliul Național al Apelor, prin 
Inspecția do stat a apelor, a apll-

Trartofivjta’ _____ ____
Alexandru D. Crhrtea din Tăi 

maciu, județul Sibiu, s-a taill- 
nlt tatr-una din zilele trecute, 
pe șoseaun ce trece prin comu
nă, cu un consfitean cu .care a- 
vea o răfuială mal veche. Fără 
să mai stea pe gindurl, s-a nă
pustii asupra lui rt l-a doborit 
ta pâmlnt. După aceasta, a 
luat-o la fugă peste sosea. Im- 
pruden lalală. Pentru că, o-
dată a ta mijlocul drumu
lui, a surprins de un"auto
buz aflat In plină viteză și ori- 
eo Încercară do a-1 salva 
dovedit da prisos.

cat sancțiuni contravenționale con
ducerii șl responsabililor de unități 
sl uzinelor „Colorom", elaborind și 
un plnn de măsuri — cu responsu-" 
bliltațl și cu' termene pînă la fi
nele anului 1872 — a cărui aplicare’ 
va permite o ameliorare treptată a 
acestei dăunătoare stări de lucruri™ 

Concomitent, om Intervenit la 
Ministerul ? Industriei Chimice ta 
vederea luării nfisurllor necesare 
prntru Înlăturarea Impuriflcfiril 
plnzcl subterane de apă de către 
uzina „Colorom" Codlea.

Referitor ta, aceeași chestiune, u- 
ztna „Colorom" Codlea ne infor
mează asupra măsurilor luate :

„A fost sprită * sxploatarea pu
țurilor de apă potabilă Impurlfica- 
U1 ; s-a rompensat .-aducerea Jebl- 

. tulul do apă potabilă furnizata re
țelei orășenești, prin .-acordarea n- 
cesteln la conducta Jzinei îllmen- 
UtA de apa plrlulul ,de munte) 
Turcu ; s-a redus volumul de fa
bricație a produsului anilină, redu
cere care va ti continuata $| ta 10’3 
șl ta anii următori, cu perspectiva 
opririi complete; s-au luat măsuri

• USAS", șl s-a obținut din partea 
conducerii Ministerului Industriei 
Chimice Introducerea In plan a lu
crării cu începere din trim. III se.; 
ta data de 1 Iunie 1972 s-n Întoc
mit protocolul cu Trustul de con
strucții'Industriale Constanța pen
ii u executarea lucrării; s-au În
tocmit formele pentru scoaterea 
din producția ogrlcolă a terenurilor 
prin rare urmează să treacă traseul 

.conductei de apă : s-a elaborat de 
către LS.P.C.G. București proiec
tul de execuție care a fost avizat 
favorabil’ de sfatul tehnic ' al uzi
nei™".

După toata aceste dillgențe era de 
aștepta! " ..
dlcă nl
așteptat că urmează finalizarea, a- 
d!că nl ie va aduce la cunoțtlnță 
că lucrarea e gata, a început «au 
cel puțin >u 'ncepe. Nid zorită de 
ața ceva. Apare m jbstacol, dealt
fel previzibil! realizarea conductei

zultat favorabil plnfi in prezent 
Față do expunerea făcută, con
siderăm că rezultă străduința de
pusă de noi pentru aducerea ta în
deplinire a earcinilor co ne revin șl 
lipsa oricărei culpe (sublinierea 
noastră) din partea uzinei 
tre".

Ața să fie ? Intr-un aviz din 
IM8 al fostului Comitet de Stol ăl 
Apelor se prevedea prelevarea de 
apă pentru nevoile uzinei din ca
nalul Carnsu și transportul aces
teia prin conductă Închisă direct de 
ta beneficiar. Realizarea conductei, 
se tărăgănează, nevoia de bpă de
vine presanta șl In luna septem
brie 1970 apare un act suplimen
tar, derogator, care permite .pro
vizoriu. pliiă In 1072® adoptarea so
luției de n lua apa direct din Slut- 
ghlol, diferența de debit iirmlnd a 
ti compensată cu apă din Carnsu. 
„Prezentul act — se spune in în
cheiere șl cu aceasta se pune punc
tul pe i — constituie o completare 
a avizului 145 din 1083 care rămlno 
in vigoare".

Imediat după adoptarea soluției 
provizorii a început un schimb de 
adrese la nivelul conducerilor Con
siliului Național al Apelor șl al 
Ministerului Industriei Chimice, In 
care se atrage atenție asupra scă
derii nivelului lacului Sluțghfol și 
a necesității de a se aplica restric
ții la folosirea acestei surse de apă. 
Au trecut Insă patru ani In șir, 
timp In rare nu »-a tacul nimic, 
spiritul de prevedere fiind total 
absent, rncerdnd sâ-șl scuze fla
granta neglijare a obligațiilor de 
protejare a mediului, Uzina de șu- 
perfosfațl șl acid sulfuric din Nă
vodari nu face declt să se acuze.

AI. PLAIEȘU

| Puteți da
| relații?

I Angaja tă In urmă 
aăptâmlni de soții Ele 
rcl Stoica din Inși, oii

1 cu două 
----- Elena șl Au- 

— Stoica din Iasl, strada Fun- 
dacu Mârăclnennii r.r. 1, pen
tru a avea grijfi de cel trei 
copii al lor (o fellță de 4 ani, 
alta de 2 ani șl un băiat de 
11 luni), Georgeta Perju, ta 
virată de 18—17 ani, din satul 
Unceștl, comuna Zapodenl (Vas
lui). a dispărut ta ziua de 
1 septembrie cu fetița cea mal 
mare (Daniela) șl, de atunci, cu 
toate cercetările întreprinse, nu 
a fost descoperită. De mențio
nat că G.P. (Înălțime 1,50— 
L55 m, ochi căprui spre negru, 
parul tuns scurt) nu posedă 
nici un oct de identitate. Este 
tatuată pe ambele mllni ; pe 
una scrie „Vaslle al meu" șl oe 
cealaltă „Gtan" Fetița luată cu 
ea este grăsuțtt. cu părul blond 
ondulat și cu ochii albaștri. S-ar 
putea să fie îmbrăcată cu o 
rochița cu fluturași fosfores- 
cențl la briu șl la umeri sau 
cu o rochiță roz șl cu flanehiță 
albă. Cine poate da relații este 
rugat să se adreseze organelor 
de miliție sau părinților cop! 
luluL

Rubricâ redactata de i
Dumitru TÎRCOîl 
Gheorghe DAVID 

corespondenții -Scfaftf”
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ceț inclusiv cele de sus. Nu 
acum soluții, dar mi'«e pare că 
propunerile făcute atei ta această 
direcție slnt Judicioase; le vom 
analiza șl vă rog șl pe dumnea
voastră să vă gindițl In continuare 
la ele, să le mal examinați in Ja- 
dețe — șl dacă aveți și alte su
gestii să ni le trimiteți spre a pu
tea stabili 1 măsurile cele mai co
respunzătoare. Măsurile înseși vor 
fi' comunicate în prealabil comite
telor Județene, pentru a fl discu
tate, pentru a vă spune părerea 
asupra <lor Înainte de a fi apli
cate. V " '

Stat într-adm.'fir posibilități pen
tru o mal bună raționalizare a 
munclL Nu mă Îndoiesc că ele 
exista șl ta activitatea consiliilor

pânzătoare cu cadre a tuturor sec
toarelor. Este anomwi să urnflăm 
aparatul central cu ingineri, cu 
spectalLști, tar unitățile de produc
ție să fie lipsite de îndrumarea 
tehnică, necesară., Voim căuta ca șl 
ta;acest domeniu să aducem, în cel 
ihal scurt Llrhp, îmbunătățiri cores
punzătoare, să stablUm atribuții 
precise pentru a se pune ordine. 
Fără a asigura o justă repartizare 
a forțelor — politice, organizatori
ce; tehnice — de care dispunem 
nu vom putea îndeplini in bune 
condiții sarcinile. Trebuie să in
staurăm în această privință o dis
ciplină de fler. Acesta este Urt alt soluționare rapidă, îmbunătățirile

’ 1 ■----- j—j-j <" ® corespunzătoare.-,
S-a vorbit aid șl despre unele 

problane din agricultură. Nu vreau 
să mă refer la rezultatele In pro
ducție ; ta curtad va fl „Ziua re
coltai* șl vom vorbi atunci. Desi
gur, stat rezultate bune — cele mai 
multe județe depășesc anul acesta 
planul — ceea ce demonstrează că 
avem șl în acest sector posibilități 
de a obține o creștere rapidă a 
producției, Slnt Insă șl alei unele 
probleme organizatorice — clțlvă 
tovarăși s-au referit Ia ele — care 
trebuie soluționate. Firește, nu tre
buie să ne aplicăm acum., să reor
ganizăm direcțiile agricole, dar a- 
numfte Îmbunătățiri se Impun ; în 
primul rlnd, lichidarea fărîmlțărll 
exagerate a diferitelor sectoare șl 
întreprinderi. La nivelul județului 
există un aparat care totalizează 
în medie cîteva sute de oameni; 
dispersarea lor în numeroase orga
nfeme generează paralelisme și o 
slăbire a controlului șl îndrumării. 
Clnd merge cineva tatr-o coopera
tivă agricolii se poate ocupa 
de mal multe probleme. Dacă 
merge un Inginer agronom bun. 
el trebuie să fie ta stare să 
soluționeze toate problemele din 
cooperativă. Nu trebuie1 să tri
mitem zece oameni să facă 
ceea ce poate face unul singur. Noi 
nu vom putea avea niciodată un 
număr atît da mare de specialiști 
care să se deplaseze mereu ta tonte 
cooperativele, din toate ramurile 1 
Nici nu trebuie să facem acest lu
cru ! Șl așa avem prea mulț! spe
cialiști ta aparatul central și Jude
țean I Este necesar să ne gtodlm ta 
anumite îmbunătățiri ta acest do
meniu. Mic ml se pare că cele spu
se aici ta legătură cu această pro
blemă trebuie analizate ta mod a- 
teni —. șl, fără gă producem per
turbați! în muncă — să realizăm o 
concentrare a forțelor șl o mai bună 
organizare a muncii.

Va brebul, do asemenea, să ne o- 
cupăm de întărirea consilii lor ta- 
tercooperatlste, de sporirea atribu
ții k>- lor și ■— ta acest cadru — 
să vedem și rolul rconslUtiontiude^ 

■ fțenfe^cooperatlstA 'Este;;ncceșar ■ s4 
vedem cum să organizăm munca 
lor, pentru ca ele să constituie In
tr-adevăr cadrul în caro președinții 
uniunilor, consiliilor intercoopera- 
tiste $1, periodic, chiar președinții 
cooperativelor să se adune și să 
dezbată ta comori problemele. Pla
nul pentru cooperativele agricola 
trebuie Întocmit cu participarea 
președinților' uniunilor Intercoopc- 
ratlste sau consiliilor totercoopera- 
ttsle și cu pârtiei părea ta final a 
președinților cooperativelor. Dacă 
în industrie trebuie să lucrăm cu 
conducerile Întreprinderilor, nici In 
agricultură nu putem face planul 
ta mod birocratic, fără conducerile 
cooperativelor — tar uniunea tre
buie să ofere cadrul organizat, de
mocratic, pentru a discuta șl ana
liza problemele Deci să ne gtodlm 
cum să organizăm mai buna func
ționare 
ajutor al comitetului județean in 
munca sa cu cooperativele ngri-

mele cele inal potrivite. Chiar șl 
în organizarea centralelor am a- 
doptat cîteva forme șl este bine să 
vedem acum care din acestea se 
dovedesc a fi cele mal bune. Mal 
stat neajunsuri, unele centrale 
încă n-au intrat ta atribuțiile lor, 
lie acționează cu încetineală In 
problemele Integrării șl speciali
zării în cadrai centralei. N-au fost 
preluate de către toate centralele 
sarcinile do comerț exterior, nu 
s-au adus peste tot clarificările 
necesare ta ca privește, rotațiile cu, 
întreprinderile sau cu alte centrale. 
Deci sînt probleme care necesită

rldlcare a nivelului, de trai al în
tregului nostru popor. Trebuie ac
ționat pentru soluționarea judi
cioasă, ta spiritul echității noastre 
socialiste, și. în raport qjj posibili
tățile materiale de care dispunem, 
a problemelor de locuit, de asisten
ță socială, pentru îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării cetățeni
lor cu o gamă tot mal largă de pro
duse, pentru îmbunătățirea servi
ciilor publice,- ocrotirea sănătății 
maselor, pentru satisfacerea, fntr-o 
măsură mereu sporită, a necesită
ților multiple ale oamenilor mun
cii de la orașe șl sate.. Acesta este 
un obiectiv esențial al partidului 
și stalului nostru, sensul Însuși al 
măreței opere de edificare a socia
lismului pe curo o Înfăptuim.

Am convingerea că felul ta cure 
au pornit organizațiile de partid la 
muncă, ta care nu trecut să lucre
ze colectivele de oameni ai muncii, 
ta care acționează ministerele 
constituie o garanție că vota obține 
rezultate bune. Este necesar să 
perfecționăm ta continuare munca 
noastră spre a putea asigura tradu
cerea ta viață a tuturor sarcinilor 
stabilite de Conferința Națională, 
a angajamentelor pe care ni le-am 
asumat Aceasta presupune să ne 
ocupăm de planul pe anul acesta, 
de măsurile ce trebuie luate pen
tru realizarea lut ta cele mai bune 
condiții. Să avem totodată ta 
vedere că planul pe 1073 este ho- 
tărîtor pentru realizarea prevede
rilor Conferinței Naționale. Vom 
înfăptui aceste prevederi dacă vom 
face pregătiri din timp, dacă pta- 

< nul pe 1073 va fl bine întocmit, 
dacă se va asigura pregătirea Iul 
temeinică. Ctad vorbesc de planul 
pe 1973, mă gîndesc nu numai la 
producție, ci la tehnică, și mai cu 
seamă la pregătirea cadrelor, pen
tru că, dacă ptaă ta 1073 timpul 
este mai scurt, planul pe anul vi
ilor trebuie să ne ajute să rezol
văm radical, pentru 1074—107S, 
problema cadrelor. Am ta vedere 

a sarcini- și cadrele de muncitori, nu numai 
cadrele de conducere — întreaga 
forță de muncă necesară. Anul 
1973 este anul holăritor și va tre
bui să ne concentrăm toată atenția, 
toate forțele pentru pregătirea și 
realizarea măsurilor necesare înde
plinirii planului ta- acest an.

în agricultură trebuie să ne ocu
păm temeinic șl operativ de strin- 
gerea recoltei. Există unele | greu
tăți ta județele unde au căzut ploi 
abundente. Statcm de acord să fo
losiți, ca și în anii trecuțl, toate 
forțele, Inclusiv elevii, la strlnge- 
rea recoltei, Luațl toate măsurile 
pentru a strfngc recolta la timp șt 
totodată pentru a asigura o evi
dență,..reală, obiectivă a ipțuCgețij 
ce,- am recoltat'uiTotodată, >'.sâ- <?ne 
pregătim'0 ' pentru însămîhtărî ‘n ta’ 
condiții bune, pentru a asigura' 
o recoltă și mal maro ta anul vi
itor.

în încheiere, vreau să apreciez 
că această consfătuire a fost deo
sebit de utilă ; do altfel, este nece
sar să facem cit mal des aseme
nea consfătuiri de lucru. îmi ex
prim convingerea că toate comite
tele Județene, toate organizațiile de 
partid, ministerele, centralele șl 
întreprinderile, toți oamenli-mundl

îndeplini In eele mal bițne condiții 
hotărîrlle adoptate de Conferința 
Națională, pentru a asigura spori
rea continuă a bogăției noastre na
ționale, înflorirea României pe 
drumul dezvoltării socialiste mul
tilaterale, al progresului șl civilii' 
zațlel. *

nnrtte

avtins. Să cream ta acest scop un 
fond special. Avem un program 
mare de lucrări de investiții și 
dacă nu asigurăm materialele ne
cesare nu-1 vom putea realiza.

Am vorbit de multe ori despre 
problemele calității. Rog primfl- 
eecretarl să analizeze situația din 
toate întreprinderile șl să stabi
lească măsuri corespunzătoare, în 
conformitate cu legea calității, pen
tru ridicarea nivelului calitativ al 
produselor. Ml se porc că ar fi util 
să existe o anmlsie de control final 
ol calității — ca să zic așa — ta 
care să Intre ingineri, specialiști 
din cercetare și muncitori dintre 
cel mai buni — care să controleze 
produsele după ce slnt gata, după 
ce au trecut prin toate controalele. 
Să fie o comisie muncitorească de 
calitate rare să funcționeze sub 
convoiul comisiilor economice ale 
comitetelor județene de partid și 
care, împreună cu organismele pe 
care Ie avem, să efectueze contro
lul final. Să nu mal plece din în
treprinderi Instalații sau produse 
care nu corespund cerințelor teh
nice, care pot aduce pagube eco
nomiei noastre, ne pot compromi
te ta străinătate. Mașina noastră, 
tractorul nostru sa tatilnrac în 
străinătate cu alte mașini, cu alte 
tractoare; vorbesc Intre ele și-și 
spun: „Aceasta e din România, uite 
cum nu lucrat-o muncitorii de a- 
colo", tar cealaltă spune : „Aceasta 
c din America, ta să vedem cum a 
fost făcută0. Să nu punem mașina 
românească ta situația de a-1 fl 
rușine să stea lingă o mașină străi
nă 1 Nu mai spun do oameni, dar 
să nu punem nici mașina în a- 
ceastă situație! Este necesar să sta
bilim măsuri energice in’controlul 
de calitate. Consider că înființarea 
comisiilor muncitorești care să e- 
xecute controlul final va întări 
preocuparea pentru calitate.

Aș dori, în încheiere, să subli
niez încă o dată necesitatea, luării 
tuturor măsurilor pentru realiza
rea ta bune condiții a-----
lor trasate de Conferința Națio
nală, pentru Întocmirea programe-

Cred că ar mepta să anali zăm șl 
problema instructorilor șl a îndru
mătorilor de ta direcțiile agricole 
și do la uniunile județene, spre a 
elimina suprapunerile șl paralelis
mele șl a clarifica mal bine atribu
țiile consiliilor Intercoopcratista. 
De altfel, ne gîndim ca la sflrșitul 
«wțestul an, ta decembrie, să facem 
o analiză a felului în care s-au a- 
pllcat măsurile stabilite acum doi 
ani. pentru cointeresarea șl orgsinl- ■ 
zarea activității ta agricultură, In
clusiv privind înființarea consiliilor 
intercooperatlste. Pe baza acestei a- 
nnllze vom putea trage concluziile 
necesare. Pină atunci să examinăm 
șl problema uniunilor cooperatiste 
și a direcțiilor agricole județene. 
Să nu ne apucăm acum să facem 
schimbări ci. pe baza unei analize 
temeinice, să aducem perfecționă
rile corespunzătoare, predzlnd mai 
bine atribuțiile, țlnind seama de 
experiența acumulată în cel doi ani 
care au trecut de ta înființarea lor.

Vom analiza, de asemenea, șl 
celelalte probleme care s-au ridi
cat aici, precum șl cele pe care le 
vor ridica în scris ceilalți tova
răși care n-au vorbit. ,

In cadrul discuțiilor s-au ridicat 
multe probleme economice cu ca
racter general. Nu he-am propus 
să le analizăm, acum in fond. To
tuși, va trebui să le examinăm cu 
atenție pentru a putea. lua mă
suri in vederea soluționării lor. 

’ Aș vrea, să atrag atenția asupra 
problemei urașnlăril organizării 
sistemului informațional — ta le
gătură cu care am luat o hotărire 
care nu se prea aplică — chiar cu 
mijloacele pe care le avem. Pentru 
simplificarea evidenței am stabilit 
un colecții' care, de asemenea, nu 
a făcut încă mare lucru. Este ne
cesar să intensificăm munca pen
tru realizarea măsurilor luate In, 
acest domeniu de importanță deo
sebită pentru buna conducere a 
întregii activități. Consider Juste 
observațiile făcute In această pri
vință de primii secretari și trebuia 
să ne ocuofim de soluționarea ă- 
cestel probleme.

S-au ridicat, de asemenea, pro
bleme privind mal buna tipizare 
a produselor. Unii tovarăși s-nu 
referit aici la tipizarea construc
țiilor metalice ; noi wn stabilit să 
se 'treacă Imediat ta măsuri caro 
să pună ordine ta acest domeniu. 
Aceasta este o problemă mnl 
vastă; tipizarea este necesară nu 
numai în construcții, ci și ta pro
ducția de mașini șl ta alte dome
nii. Trebuie să ajungem ta tipi
zarea unei game largi de piese șl 
subansamble. Am mal pus pro
blemă tipizării — există șl aici un ____ __ ________

ca’, realmente, tipizarea difâritelocj ! materialeF speciale să se asigure 
produse să fie rapid soluționată, din timp, iichldîndu-se întfrzlerite 

Legat de aceasta, se impun tmÂ —;«• «.»— —<
bunătățlri ta munca de planifi
care. Proleclul do lege care se dis
cută ta prezent prevede — după 
părerea moa — un cadru bun în 
ace.rt sens. Vor mal fl propuneri,. In afară de lipsurile din întreprta-

rialelor provoacă neajunsuri se
rioase. Nu putem cere întreprin
derilor rare fac utilaje chimice să 
■realizeze produse pentru care nu 
au primit materiale la timpul co
respunzător. Prlmll-secretari să 
controleze dacă s-au încheiat con
tractele șl de unde se face a pro- ------- --------- ------- _— ---- —— -
vizionarea; să se urmărească șl bunăstării materiale și spirituale 
problema importurilor, așa cum a întregului nostru popor 1 
trebuie urmărită și realizarea ex- Comitetele județene de partid, 
parlurilor. S-a vorbit de aceste - • . ...
probleme, ei nu vreau să mă o- 
presc asupra lor. Rog însă ca ma
terialele din import necesare uti
lajelor pe caro le facem în țară să 
albă prioritate, să le realizăm în

Iul planificări! centrale trebuie sa 
avem un nomenclator restrîns, dar 
jos, la centrale, acestea trebuie 
planificata concret, pînâ la ultimul 
reper. Nu ;se poate rezolva proble
ma asigurării in timp a tuturor 
ansamblurilor și componentelor ne
cesare dacă nu sc planifică șl nu 
se stabilește precis cine va produ
ce flecare piesă, orlcit de mică, 
caro Intră ta componența tuiul a- 
numit utilaj sau. produs. Știind ca 
număr de tractoare, camioane sau 
alte mașini avem în exploatare, 
trebuie să stabilim pentru fiecare 
reper rezerva necesară de piese de 
schimb. Va trebui să avem rezerva 
pentru consum curent în depozi
tul județean salt chiar în depozitul 
întreprinderii, precum șl rezerve 
în depozite centrale care să poată 
fi în orice moment livrate unde a- 
par nevoi. Va trebui să punem ta 
cel mai scurt timp ordine ntit în 
planificare, cit și în sistemul do 
aprovizionare cu piese' de schimb. 
Tot ce producem în țară trebuie 
să albă corespondentul în piese, în 
depozite, ta orice moment Sigur, 
nu vom putea dn, de exemplu, cu
tii de viteză pentru flecare între
prindere, dar trebuie să le avem 
în cita va depozite pe țară. La fel, 
ta cazul anumitor repere mari care 

' nu se consumă ta mod curent, tre
buie să avem o rezervă pentru ca 
în orice clipă să putem asigura 
aprovizionarea necesară. Nu este 
admisibil ca o întreprindere să 
stea din cauza lipsei unei piese. 
Este necesar ca prin plan între
prinderile să fie obligate să pro
ducă — lunar, trimestrial — pie
sele de care avem nevoie ; aceasta 
trebuie să fie o poziție de plan 
obligatorie. Să lichidăm cu desă- 
vîrșlre lipsa de răspundere ta asi
gurarea mijloacelor necesare pen
tru întreținerea parcului de mașini . 
și de instalații I Rog ca la defini
tivarea planului pentru anul vii
tor această problemă să-și găseas
că o soluționare completă, inclu
siv prin stabilirea normelor de re
zerve de care trebuie să dispunem.

Este, de asemenea, necesar 
stabilim o

ospect al bunel conduceri de către 
partid a tuturor domeniilor de ac
tivitate. ■ ' "

S-a vorbit aid despre o serie de 
rezultate bune obținute In lndus-

prlnderilor. în legătură cu aceasta 
nu doresc să relev decît un singur 
aspect — acela al generalizării ex
perienței jxjzttlve. Averi, într-a- 
devăr, In munca noastră rezultate 
bunts. Dacă aș lua numai ceea ce 
s-a spus nici în legătură cu turna
rea unor piese prin care se reduce 
consumul de materiale șl se du
blează productivitatea muncii, sau 
cu prelucrarea prin extrudare la 
rece a undr piese, care reduce eon
ii urmii șl sporește de cîteva ori pro
ductivitatea 1 De ce să nu luăm ■ 
măsurile necesare pentru a asigu
ra generalizarea- acestor realizări 
In întreaga țară 7 Avem direcții 
tehnice ta minister — și mic mi so 

; pare că una din atribuțiile aces
tora ar trebui să fie tocmai studie-, 
rea șl generalizarea a tot ceea ce 
se realizează nou, avansat. în do
meniul lor do activitate. Alei slnt 
și tovarăși de ta Consiliul Națio
nal al Cercetării șl Tehnologiei și 
de la ministere ț rog să se studieze 
forma cea mai corespunzătoare 
pentru Ja asigura difuzarea si apli
carea dt mai operativă a procede
elor șl tehnologiilor moderne exis
tente, Probabil că va trebui să re
vedem mai atent șl legea Inovați
ilor șl raționalizărilor, care, prin 
unele prevederi, împiedică gene
ralizarea experienței bune. Să pre
vedem ta lege că pentru ceea ce 
s-a inventat intr-un domeniu sau 
pentru ceea ce se aplică tntr-un 
sector nu se țxMte cta o a doua re
compensă. Inovația trebuie publi
cată, trebuie făcută cunoscută în 
Bcrls tuturor Întreprinderilor, sla- 
billndu-se, totodată, măsuri obliga
torii de a o aplica ta domeniul în 
care corespunde. Rog ca problema 
generalizării experienței să stea 
permanent în atenția organelor de 
partid» M-am referit Ia problemele 
experienței tehnice pentru că mj se 
iparc că slnt cale Tmai impartnntft 
iktafr. trebuie Bă fiVern dn .vedure-tșl.. 
problemele ’ genfeîaUiărfl’î^ r<£ițte- 
rișhțel în domeniul mundl po
litico, al muncii de partid. 
Avem șl ta domeniul muncii de 
partid — aid s-au dat dleva 
exemple — tot felul de metode 
bune de muncă șl este necesar' s& 
acordăm o mal mare atenție ge
neralizării lor ta activitatea noas
tră. i

Au trecut aproape trei ani de 
clnd am organizat centralele in
dustriale. Avem în acest domeniu 
și experiențe bune și negative; să 
tragem învățăminte din «ixnericn- 
ța dobîridilă ta această direcție. 
Fină la sflrșitul anului să facem 
o analiză a Mulul în care s-au 
aplicat hotfiririle.-luate în acest do
meniu, să vedem tot ceea ce este 
bun, precum șl neajunsurile, șl să 
aducem corecturile necesare. Nu 
este vorba de a ne ține de reor
ganizări, dar cînd facem o exoe- 
riență e greu de presupus că de la 
început am reușit să găsim fot- cole<

. -  - -

------ - ------ , îezuimic ouno ouvinute m umus- populare, unde stat ratate secții șl )n mt(nen cenL-alelor gi In£rc_
organisme care se mal pot comasa. . . . .
E vorba do a simplifica legăturilo 
șl contactele, de a asigura o ope
rativitate sporită în muncă ; veri
gi!® intermediare nu fac decît să 
complice și să tatirzle soluționarea 
problemelor. Este nevoie să ne 
ocupăm serios de p: 
ganlzatoricc. Cpăsldu _____
lipsurile noastre prinfelpâle este 
tocmai problema organizării. Nici 
po linie de partid nu am acordat 
destulă atenție studierii temeinice 
a acestor probleme. Trebuie să ne 
ocupăm mult , mai serios de orga
nizare, deoarece aceasta o o 
problemă cardinală a conduce
rii I Conducerea presupune în 
primul rlnd bună organizare l’Dc 
aceea, rog comitetele județene Să 
acorde o deosebită atenție acestor 
probleme. Desigur, vom adopta șl 
noi'hlcl la Comitetul Central 
cau la guvern — măsurile nece
sare pentru a pune ordine în acest 
domeniu. De altfel, la Conferința 
Națională s-a și stabilit să se cre
eze un organism care să se ocupe 
pe linie de stat de problemele or
ganizării ; vom împleti activitatea 
lui cu cea ■ desfășurată pe linie de 
partid, pentru simplificate, în 
fond, organizarea statului, a apara
tului de stat înseamnă șl organiza
rea activității de pârtiei, pentru că . 
partidul nu poate fl rupt de struc
tura generală a statului, a apara
tului do stat.

O altă latură a bunei conduceri 
despre care s-a vorbit taci șl pe 
care vreau numai sft O reamintesc 
este buna repartizare a cadrelor. 
O bună organizare presupune șl o 
bună repartizare a forțelor, a oa
menilor. ȘI în această privință, po 
Ungă multe aspecte pozitive, avem 
încă lipsuri. Trebuie să acordăm 
o deosebită atenție acestei problc- 

im& Avem ta această privință șl o 
.Jcge. Problema repartizările for ța- 
îlor, a cadrelor nu constă,- numai 
'In a asigura htimiri»ruîtot,‘Gaffieta 
cu calități corespunzătoare. Pro
blemă repartizării Cadrelor, după 
părerea moa, înseamnă a realiza — 
pe baza forțelor de care dispunem 
Ia un moment dat — încadrarea 
corespunzătoare a sectoarelor do 
muncă, Inoepînd cu unitățile de 
producție, cu cadre muncitorești, 
tehnice, politice șl de specialitate. 
Ați vorbit atei de unele lipsuri în 
repartizarea cadrelor, de faptul, că 
unitățile noi nu stat asigurate cu 
oamenii necesari pentru desfășura
rea normală a activității, do faptul 

•că absolvenții Institutelor superi
oare stat repartizați cîte o dată la 
voia întîmplăril, fără a se ține ■ 
seama de criterii elementare, pre
văzute de altfel In hotărlrea Co
mitetului Central privind învăță- 
mîntul șl în legea de promovare șl 
repartizare a cadrelor. Va trebui 
să ne ocupăm serios de punerea la 
punct a sistemului repartizării for
țelor, aslgurfnd cuprinderea cores-

compllce și să fntlrzie soluționarea .........
iroblemele cr
ier că una din

ite cu

a consiliilor cooperatiste, ca 

sa cu cooperativele ngri-

t.

.5

să’ ,_____ _________ . ~
------- - - normă de piese de privind suplimentarea produe- 
schlmb din Import pe care In mod oe[_ jj; pij-e cj formarea, ia 
obligatoriu să le avem in depozite ....
centrale — acolo unde avem mal 
multe întreprinderi de ncelași fel. 
Trebuie să avem permanent un 
stoc de piese, pentru n nu fl fle- 
volțl să le aducem din străinătate 
peste noapte, ori să oprim sâptă- 
mîni sau iuni producția. Clnd am 
înființat Ministerul Aprovizlo^ 
nării Tehnlco-Matariale am dis
cutat aceste probleme, dar ele 
nu prea șl-au găsit tacă rezol
varea ; rog ca pînâ la sflrșitul a- 
nulul ele s& fie soluționate. Este

ta aprovizionare. Avani un plan 
cincinal, știm bine — cu mid ex
cepții — ce avem de făcut Știm 
bine ce ne trebuie. Săi luăm din 
timp măsuri, în această privință, 

vă trebui să mnl adircem corecturi,' dcri,_ problema neasigurării mate- 
dar, ca orice lege, ea nu va putea 
să soluționeze pro?olcmelp practice, 

■ Unele lucruri va trebui să le cu
prindem irrft și In lege mal clar. 
Actualmente, noi punem un mare 
accent pe expresia valorică a pro
ducției, ceea ce, desigur, pen
tru o privire de ansamblu 
este utilă, dar nu suficientă. 
Exagerarea Indicatorilor valorici 
este însă dăunătoare. Iată, s-a vor
bit aici de problema pieselor de 
schimb, nu numai pentru tractoare 
și camioane, ci șl pentru întreține
rea utilajelor. Aici trebuie să^mer. 
gem la o planificare a produselor 
fizice pe repere. Desigur,.ta nlve-

t

comitetele Județene, a unor comisii 
pentru coordonarea acestei munci 
este un lucru bun. Trebuie să por
nim de la necesitatea de a intro
duce — de sus ptnă jos — un spi
rit de înaltă exigență, de bună or
ganizare ta toate domeniile de ac
tivitate. Să facem ca lozinca „mai 
Iute, mal bine șl mal eficient* să 
devină lozinca tuturor organiza
țiilor noastre de partid, a tuturor 
oamenilor muncii. Ci nd spun „mal 
iute', am ta vedere să rezolvăm 
mai repede, problemele tehnice,, să 
ta traducem1 fauri rapid procedeele 
feh&ologice ■ moderne, să facem' ca ■ 
întreaga noastră activitate să țină 
pasul cu progresul tehnic, cu rit
mul ta care sa dezvoltă astăzi ști
ința șl tehnica pe plan mondial. 
Atunci vom putea, realmente, rea
liză o prwlitcț’e suplimentară, ran 
face ca lozinca „mal Iute* sA nu 
fie fictivă, ci o realitate ta toate 
domeniile de activitate. Să ridicăm 
continuu nivelul tehnic, calitativ 
al producției, să reducem tot mal 
mult cheltuielile de producție, să 
sporim mai rapid venitul național

dezvoltarea generală a societății 
noastre, creșterea necontenită a

și, pe această cele, să asigurăm
nu vor precupeți nimic pentru a

toate organele și organizațiile par
tidului nostru trebuie să se pre- — 
ocupe în continuare, cu cea mal Urez organizațiilor de partid, 
mure atenție, de soluționarea pro- comunlștllSr, tuturor oamenilor 
blemelor de viață ale oamenilor muncii succes deplin ta această
muncii, de înfăptuirea politicii do nobilă activitate I

■J
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care nici 
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Întorcea de la o
_____ ______ Adunări
Naționale. Bagajul lui de

Imagine nocturnă a Combinalului chimic din cadrul Grupului indus
trial de petrochimic Pitești

Foto : Afjerpres
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La marginea apuseană, a 

c tarii, cnm pe ta mijlocul 
drumului dintre Oradea și 
Satu-Mare, înainte de, o 
intra ta Unutul Oașului, 
cimpla so lărgește ameți
tor, In dimensiuni do pus
tă, cu pfimlnturi fertile și 
darnice, Cumpene de fin
ita! picotesc oblice pe un 
cer limpede șl fierbinte, 
camioane poartă încolo șl 
încoace roadele pămlntu- 
liiL '

Cine s-nr fl gtadlt că în 
această Imensitate de pâ- 
mlnluri fecunde exista, 
pînâ mnl anii trecuțl. o
mică Sahara sterilă, popu
lată cu dune de nisipuri 
mișcătoare, unde fostul 
stăpln. groful Stubenlierg, 
plantase cu Incflpățlruire 
salclml țepoșl. de stepă, 
cu nădejdea vană de. a 
fixa nisipurile lntr-o rod
nicie imaginarii 7 Din fos
ta Mare Sârmuliță, aid. In 
preajma comunei Valea Iul 
Mlhal, a rămas, pe 10 MO 
do hectare, nisip ca de 
plajă, fin șl sterp, ca o 
Ironie a soartel, ca o te
melie de sărăcit; lucie, plnfi 
ce ta 1919. după vestita 
plenară din 3—5 martie, 
rigla .și compasul tehnicii 
agricole au luat In vedere 
șl arest teren posomorit. 
nrevSzlndu-i un viitor da 
aur. Căci astăzi, de la Va
lea lui Mihal !n jos. plnă 
Ia hotarele Dloslgului. uri? 
I.A.S. modem șl celebru 
gospodărește o adevărată 
trezorerie de cereale, cirezi 
șl turme, fructe și legume, 
an de nn mal îmbelșugate, 
niciodată compromise, pen
tru că stat admirabil gos
podărite de către Eroul 
Muncii Sodalfete, Emeric 
Szălto șl de către tovară
șii lui de muncă sl vise.

O călătorie pa jos, in 
perimetrul I.A.S. Valea Iul 
Mlhal, «Urnește stenice Im
presii do belșug și bună
stare, da la tarlale șl livezi 
la Bplritul edilitar al așe
zărilor omenești, de la îm
brăcăminte la fizionomia 
localnicilor. Și fiindcă ne 
aflăm sub lumina Ideilor 
Conferinței Naționale a 
F.C.1L șl in prologul sfer-

tulul de veac do viață re
publicană, cred , că succe
sele majore ale i.A.S. Va
lea lui Mlhal stau ca un 
fanion de Izbindfi socialis
tă pe harta economică șl 
spirituală mereu primenită 
a României libere, suvera
ne șl moderne.

Pe Emarlc Szâliă l-am 
cunoscut o dată in avion, 
clnd se 
sesiune a Marii

I COT Ia 10 COT. Iar cel de 
.'porcine, de la 6 (MM) la 23 COT 
de capete.

Mic de statură, modest In 
sensul fericit al cuylntulul, 
viol și cu o figură inteligen
tă foc, SzZilw iți, LstorLseșie 
ce a văzut el In America, 
ca membru al unei delega
ții de agricultori, cu un spi
rit analitic comunist, pe ca
re ziaristul din mine 11 in
vidiază.

Trece apoi, cu firescul o-

dltativ șl serios. Printre 
pionieri se afla șl Ștefan 
Szăkely, de o virată cu 
Szâbă. protagonist șl as
tăzi al marilor campanii • 
de subjugare a nisipurilor 
sălbatice.

De la cele 22 de hectare 
de lot experimental, frontul 
de luotfi s-a lărgit treptat 
plnă 'ln 1700 ha firiu, 3E72 
ha porumb. E90 ha livezi de .

3113 ha viță no
de data aceas-

mureș;). Iar una autohtoni
zată,' eu oblrșlh In America 
(Holstein Frize, pe caro □ 
remarcat-o E. Szăbă cu o- 
razln vizitei sale peste 
ocoari)? Tot ti?a. din 1 MO 
ha porumb 703 ha alnt re
partizate semințelor de du
blu hibrizi.

La ferma 5 am cunoscu
t-o pe inginera GyDn- 
gyO Farkas, femele de Is
pravă. dlrijind un sector 
do IOT ha de pomi și par-

@0®

mlhă ®o compunea dtotr-un 
marc pachet de cărți do 
spedalltate agro-zoolchnl- 
c.i. l-am adus- acum a- 
mintă de acea călătorlo pe 
cerul patriei și a surls cu 
bunătate. „Cărțile, Îmi spu
nea el, slnt tot ce avem 
mal revoluționar ta felul 
nostru de a fi. Ele ne apără 
de plafonare, de rugină su
fletească. în secolul XX — 
continuă SzabO — nu se 
poate face agricultura du
pă ureche. Cel ce nu e la 
zl riscă să se distrusă pe 
sine șl, dacă e cadru de 
conducere, să ducă de ripă 
un avut po care II are In 
seamă";'

Ezăbă a venit la Valea 
lui Mlhal in vara lui 1933, 
dlntr-un sat cu pămintun 
foarte fertile, Tamașeu, șl 
la primul contact cu nlsl- 
P'Jrlle zglrclto a rămas 
realmente dezolat Pe a- 
tiinci averea Gostatului nu
măra numai 1 400 hectare, 
azi numără 0 COT. Po atunci 
se muncea cu numai 9 trac
toare Î.A.R. șl K.D., astăzi 
slnt 130. Șl, fiindcă .no gă
sim In lumea cifrelor, vom 
pomeni că sectorul de bovi
ne o crescut de la 700 la 
4 000, cel do ovine, de la

Oameni de seama 
ai societății noastre

. . JL-h
mulul pentru care istoria o 
devenit fapt cotidian, la e- 
popeea nisipurilor devenite 
fertile, la cele 2 299 de hec
tare smulse de sub Imperiul 
vlcisiludlnUor naturala.

„Tristețea lor de atunci 
— Îmi spune Szăbă — se 
reflecta ca o lumină mur
dară pe sate șl clădiri, pe 
figurile oamenilor. S-a În
ceput cu plantarea merilor 

, rezistentI la capriciile cli
mei. fixlndu-se terenul pe 
numai 22 hectare. Se lucra 
și iarna, tind părhtntul nu 
era Înghețat. Cu eforturi 
supraomenești, s-a reușit*.

Printre pionierii acelui n- 
salt, la care spiritele con
servatoare priveau cu ci
nism, se aflau loan Lasco- 
vld (azi pensionar) șl. ceva 
mai tlrzlu, inginerul Gheor- 
gho Nichlta, in rare am des
coperit pe un fost 'consătean 
ol meu, blond și blajin, me-

ta, cifrele, oridt de maies
tuoase ar fi ele. nu pot rosti 
adevărul substantial al rea
lității. Căci aici nu se 
oractlcâ o agricultură obL?- 
nuită, ci una cu lotul spe- 

. clnlă La fel In zootehnie.
I.A.S. Valea lui Mihal are, 
pe lingă importanța pro
ducției masive, ?! aceea 
de laborator jtilnțlflc. Aici 
ideen de agricultură Intcn- 
alvă are temei profund, 
cad din eale 1 TOT ha de 
grlu. o suprafață importan
tă este hărăziți semințelor 
de clasă înaltă repartizata 
de direcția Județeană In 
alte unități. Ingineri spe
cialiști au creat alei loturi 
«elective, pe care le urmă
resc cu ochi de Argus. Trei 
ferme slnt pentru vad de 
elită, axate pe trei rase di
ferite. dintre care două 
autohtone (bălțntă româ
nească și brună de Mara

ticipantă la nivelarea aces
tui teren vast. Și Mta nu 
numai clnd o cald șl plă
cut, dor ?! Iarna, pe viscol 
sau ceață, .clnd drumul 
spre fermă era deosebit 
de anevoios. Nivelarea a 
durat trei ani de zile. Iar 
Inginera așteaptă acum cu 
nerăbdare să guste din 
primul măr al binemerita
telor eforturi. Va fl. zice 
ea, „cel mai dulce măr“ din 
viața ci. mal cu seamă că 
anul acesta au luptat cu 
seceta și că prin preajma 
Văii lui Mihai nu trece 
nici o apă curgătoare. Șl. 
fiind vorba de apă. e de 
spus că aici, ca șl In Sln- 
tana celuilalt Erou al Mun
cii Socialisto. .Gheorghe 
Golna, resursele de apă 
slnt numai freatice șl re- 
strinse. Foloslndu-le deo
camdată numai pe 300 hec- 

' tare. I.A.S. Valea Iul Mi
hai l?i propune in viitor 
Irigarea lot mal extensivă, 
mal cu seamă n legumelor, 
pa baza apel freatice.

Oriunde te deplasezi, pe 
suprafața I.A.S. Valea Iul 
Mihnl. îți Ies In cale oa
meni minunați cu biografii 
superbe. Enteric Szăbo n 
oprit, la o cotitură a dru-

mulul, un trflclOT la voia- 
nul căruia stătea un băr
bat semeț șl frumos, cu 
un aer de parcă or fl con
dus o cosmonavă. Intre 
două virate, cu o distinsă 
clrunilme, bărbatul acela 
Ba raeotnft Minai Cseh. 
Plnă in 1937 era surugiu, 
tHinsporllnd ' cu căruia 
saci de cereala In 1937 
șl-a început calificarea de 
tractorist, nzl fiind un aa 

j lu meserie. Pe fiul său, 
Vaslle, l-a făcut tot trac
torist, In virtutea aceleiași 

. legi a pămlntuluL Aici a 
intrat In partid si a deve- 

. nit unul, din oamenii de 
bază, exemplu de hărnicie 
șl ținută moralâ pentru ti
neretul întreprinderii, acest 
tineret care din armalfl sa 
Întoarce la vatra părinteas
că. fidel locurilor natale.

Iată, chiar acum, oamenii 
trăiesc din plin climatul de 
efervescenta creatoare g 
neral do Conferința Națl 
nală a P.C.R. Toți glnde 
toți fac propuneri. Mal sl 
încă 3OT ha nisip de atacat, 
se pune problema Irigații
lor cu apă freatică, se cul
tiva un teren nou cu vită 
nobilă — 50 proconto stru- 
Rurl de masă și SO procen
te pentru vinlflcațle. SI, 
nurnaldcclt, prin imaglna- 
țln mea trec rasele orgo
lioase de fructe care popu
lează terenurile întreprin
derii din Valea Iul Mihnl. 
Toate acestea, încadrate de 
tarlalele cu paioasc șl de 
fermele zootehnice, comple
tează un tablou strălucitor, 
In bogăția căruia infloresc 
biografii do oameni de Is
pravă.

Plec din Valea Iul Mlhal 
eu aceste gindurL Pe ben
zile de nisip pașii noștri Ișl 
lasă tiparul precis. Vlntul 
11 vor spulbera, ploile 
vor șterge. Dar rămlne 
alt tipar, ix-ste 
natura nu poate ____
parul bunelor șl durabile
lor amintiri. De Valea Iul 
Mlhal Îmi voi aminti me
reu cu bucurie tinerească 
— pentru că acolo oamenii 
rămin mereu tineri.

Alexandru ANDUITOIU



lui de-al Vll-lea, Congres ,interna- Economico a O.N.U. pentru .Europa,
(tonal minier, reuniune șUlnțlficâ de precum șl delegat! din Peru, liulga-
firesllgiu, desfășurată șub. înaltul pa- rta, Suedia, Ungaria ș! R.F. a Ger-
tronaj al președintelui Consiliului do hianîel au adresat organizatorilor
Stat al Republicii Socialiste Romă- cuvinte de mulțumire pentru condi- loase

7

țpro-

D.G.), nuHiĂrlndu-se prin- 
punct negativ, alături de

Â

care l-a creat,“va conlr! 
greșul mineritului pe. plan mondial,

inlro țări fi apectalișlL
Lulnd cuvlntul în numele, partlci- 

pnnjilor, prof. Boleslaw KrtrpirataL,

CORESPONDENTA 
TELEFONICA 

DE LA TRIMISUL NOSTRU

cuvinte de mulțumire pentru condi
țiile deosebite oferite desfășurării, lu- 
.crâdlor acestei importante monifes- 
jflrl 'științifice Internaționale.
n fost rostit de ministrul minelor,

edaliilor
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LUCRĂRILE CELEI DE-A III-A CONFERINȚE 
MONDIALE DE CERCETARE A VIITORULUI

Lucrările celei de-â ITI-a Confe
rințe mondiale de cercetare a viito
rului âu continuat, sfmbfltă, la Aca
demia de : studii. t economice " din 
București.

Prima parte a zilei a fost consa
crată dezbaterii, In plenul reuniunii, 
a temei „Cercetarea viitorului —• exa
men critic retrospectiv șl prospectiv0., 
în Intervențiile lor, partfeijianțli au 
relevat multiplele aspecte ale cerce
tărilor asupra viitorului omenirii, dl- 
rccțllle dc dezvoltare a acestora, pre
ocupările principale de ordin meto
dologic și metodic.

în cadrul ședinței plenare do dupâ- 
emiază s-a adoptat declarația culci, 
de-a ITI-a Conferințe mondiale" de 
corcciare a viitorului cu privire ta 
măsurile ce trebuie luate pentru crea
rea, intr-un viitor apropiat, a Fede
rației Mondiale de Studii asupra.Vit- 
tbrului șl a principiilor de bază ce 
trebuie gă călăuzească’ activitatea n- 
cv. sivii organism. Potrivit acestor 
principii, federația va- promova. și 
Încuraja studiile cu privire la viitor, 
astfel incit ele să fie deschise căîre 
toate Injțfaîivele științifice ta diferite 
discipline și domenii,' îh cadrul pre
ocupărilor federației, vor sta proble
me ale dezvoltării, planificării me
diului Înconjurător, viitorului relații
lor internaționale. în declarație se 
precizează ca studiile de .cercetare a 
viitorului <e vor desfășura in slrlnsă 
legătură cu organismele O.N.U., În
deosebi cu UNESCO șl UNITAR.

In cadrul ședinței partlripanțil au 
fost informal! despre notărirea Comi
tetului permanent al conferințelor 
mondiale de cercetare a viitorului da 
a accepta demisia Iui Arne Sărensen 
(Danemarca) din funcția de secretar 
general al acestui comitet șl alegerea 
In această funcție a iul Peier Menke- 
GlOckert (R. F. a Germaniei).

.Ședința-de lucru a comisiei de vli- 
torologie a Asociației Internaționale 
de Sociologic șl masa rotundă, pe 
tema „Viitorul informației și infor
mația asupra viitorului , i organizată

■IS.
-Sd 'I

de Centrul de informare șl documen
tare in șUtațele «odaie șl politice din 
București, au încheiat programul' 
zUel. ■ . î . . t

■ ★ .
La cea de-a IlI-a Conferință mon-. 

dial;! de cercetare a viitorului, 
Mahdi Elmandjra, director general 
adjunct al UNESCO, a declarat unul 
redactor al ziarului nostru :

Este intr-adevăr o marc onoare șl 
plăcere pentru mine sâ particip :1a 
lucrările celei dc-a IlI-a Conferințe 
mondiale de cercetare a viitorului.

Puține sfat problemele atîț de a- 
propfate de preocupările organisme-, 
lor Națiunilor Unite in general, ți 
ale UNESCO in special, ca acelea . fa ceia dip ■ urină ca un domeniu de
legate de viitorul omului, și cu ații finet de cercetare ă.unei ere oi pio- 
mal mult cele care preocupă viitorul ...
comun al omenirii, terna conferinței 
dumneavoastră. ■''■3 „a

Conirlbuțla potențială a metodelor eare "copta■ noștri gfi- faerife sâ’~'trâ-
moderne din științele sociale la dez- ine-s . ■
yoltaxea socială, economică și cultu
rală a fost subliniată șl folosită In 
parte pentru a face față problemelor 
puse de subdezvoltarea economică, In, 
special fa domeniile plârilflcărll: In- 
vâțăniintalul, politicii științei, trans
ferului tehnologic; precum șl fa do- ’• 
rnenlul nou al politicii culturale.

Dar, probabil, câ‘tocmai fa domeniul 
educației — una din problemele ma
jore ale conferinței; dumneavoastră 
— UNESCO a fost cel mal • conștient 
de importanța vitală a abordării pros
pective. în domeniul InvAțămJntululj 
prognoza nu este un simplu exercițiu’, 
stimulator și creator al minții — ea 
este In speria] o condiție de bază pen
tru un diagnostic al prosperității. 
Criza actuală a invățămlntalui se 
datorește fa special faptului ■ că, in 
trecut, viitorul nu a fost iuat fa con
siderație. Viitorul ca o dimensiune 
a abordării progreselor In domeniul 
Învățăm! ntalui a devenit, din necesi
tate, forța molivațlonalâ a studiilor 
,?1 acțiunilor noastre.

îmi exprim o convingere personală 
proțundfi că doar printr-o transfor
mare radicală a sistemelor de invă- 
țămfal putem spera să îacam față 
problemelor viitorului.
• Puțini stat indicatorii pa care eă 

ao poată pune o bază atlt de sigură 
fa stadlorea viitorului, ca finalitățile 
ce se acordă unul si stern educațional, 
deoarece aceste finalități nu sfat alt- 

, ceva dedt traducerea, Imaginii sub
conștientului nostru asupra viitoru
lui' pe care-1 lmagLnăm'pentru gene
rațiile ce vortirnta.

Cel mal bun viitor po’eare-1 putem 
spera pentru atudlile asupra viitoru
lui este ca acestea să «a desprindă 
in cuie dip urmi ca un domeniu dls-
. ...... piu—
nlerăt care nu va ninL.fi Insă nece
sară c'nd toată lumea va deveni con- 
știehiță de necesitatea -unu! viitor fa

în. încheiere aș vrea să spun, ca 
reprezenta!-,:, al unei organizații al 
cărui,;Obi(3rtiv principal eșle aportul 
ițău la consolidarea, păcii, că' sini In' 
deplin acord Cu Robert Jungk, un 
distins cercetător' al viitorului — 
astăzi prezent printre noi — care n 
acria. intr-un arUcoi al unui număr 
din „Couriere: of UNESCO",’ consa
crat in Întregime studiului viitorului 
că: „scopul principal .al - științei vl- 
iionilul trebuie. s» fie apărarea pieli 
— o condiție «gpnțtaU penteu" dez
voltarea fțtoricfi viitoarele./

în sfirșit, doresc să .mulțumesc' au
torităților romănej'.i șl' consiliului 
național 1 de organizare al conferin
ței, precum și președintelui comitetu
lui permanent al conferințelor ' de - 
cercetare a vlltoru'ul, cele mai «face
re mulțumiri pentru că ați solicitat 
cooperarea șl participarea UNESCO- 
uiul 1a această importantă conferin
ță, precum și pentru amabilitatea a- 
ffitată reprezentantului directorului 
general.

IVAN PATZAICHIN (aur la cano© 
simplu, argint la cancs dublu).

CoilalȚi medoliaii de ieri (do la 
stingă la dreapta) : SERGHEI CO- 
VALIOV (argint la canoe dublu), 
AUREL VERNESCU, ATANASE 
SCÎOTN1C, MIHAI ZAFIU, ROMAN 
VARTOLOMEU (loji argint la ca
iac patru)) VIORICA DUMITRU, 
MARIA NICHIFOROV (bronz 

caiac dublu).

minier
Reprezentant! al C.A.E.R., ComisieiStmbata s-au, încheiat- lucrările ce

IERI LA CAIAC-CANOE

WBiM: o de
- ■ *

două de ARGINT șl tina de BRONZ

COMISIA EXECUTIVA
C.I.O. a comunicat că a respins 
cererile Comitetelor olimpice ale 
S.U.A. și Olandei, prin care a- 
ceslea solicitau anularea sanc
țiunilor -dictate Împotriva îno
tătorului american Rick Demont 
șl clclislului olandez .Van den 
NoeJt. După cum se știe, acești 
doi sportivi au fost descaliil- 
cațl’ deoarece la controlul an
tidoping analizele ior nu . foit 
găsite pozitive. Președintele Co
misiei medicale a C.T.O. a spe
cificat că decizia luată este ina
tacabilă. • •

Sporit ieri, numărul
. poate fi mărit astăzi

Stat al Republicii Socialiste ’ Româ
nia, tovarășul Nicoiad Ceaușescu.

Pe parcursul n șase zile, rir.ca 2C®0 
de oameni de știință ș! specialiști de 
renume din. 49. de țări șl drgnnizații 
internaționale au dezbătut 75 de re
ferate care au tratat subiecte" de o 
deosebită valoare ștlințfflSi și prae- 
Hcă pentru dezvoltarea In continuare ______ ______
a facestui ImfwrtanVTtector aloccpno., (I Și-a exprimat convin 
miei‘ebre este industrJa''taJnl<fi‘^EL'î.‘ u nfanen de ia Hifain-âa 

în 'cabrai dimineții, președinții ce
lor șase grupe de lucru au prezen
tat scurte Informări privind conriu- 
zflle referatelor șl discuțiilor rara au 
avut loc pe marginea temei generale 
a congresului : organizarea și con-, 
ducerea activității In.Industria mi
nieră.

președintele Comitetului Internațional 
de organizare a congreselor mondlaJe 
miniere, a adresat mulțumiri condu
cerii statului român, Comîlelului na
țional do organizare â congresului 
pentru .găzduirea; nceslel prestfgicz.fa 
manifestări internaționale, pentru 
condițiile deosebite create In vederea 

. ,----- . , desfășurării "el la o înaltă jinuîă. Cu
. Cuvinlul de Închidere a hrcrfițjlor acest prilej, el, a informat pe« par
ti fost rostit de ministrul minelor, tlclpanți că viitorul congres interna-

”4lm- 
de , organizare ă manLfeștarti, . t^țe brie 1571 L.ima “.Pccur

j ?I-a exprimai convingerea câ ; rcu- «
H nlunea de ta Bucuresfl, prin lițreăfite ' (tofaifetai-Mțlcmnl, rdtaâh'.^or- (

ganizaro ii reuniunii a, ofcriP^m'bătă 
Baârn, in sala' de marmură a Casei 

. , , . ’ . ’ > ’ „ Sctateli, o. recepție for cinstea partl-
l'ț* clpânțltor. Ia cel de-al' VTI-lea' Con

gres internațional minier.

(Agerpres)

NOUȚ, CAMPION OLIMPIC 
LA DECATLON, sovieticul Ni
kolai Avilov, este originar din 
Odesa. Are o înălțime de 1,90 m 
fl o greutate de 86 kg. fată per
formanțele lui in cele 10 pro
be, in comparație cu cele ale 
fostului recordman mondial, 
americanul Bill Toomey : 103 m 
plai : Avllov — 11”, Toomey — 
10'"3/10 ; lungime : 7.68 m —
7,76 m : greutate : 14,38. m —
14.38 m : Înălțime : 2.12 m — 
1,&3 m: 400 m plat : 43”5O.'1IM
— 4TT/10 ; 110 m garduri ; 1
I4”31/l03 — 14 ’3/10 ; disc : 40^3 
m — 46,49 ni ; prăjină : 4,55 m
— 4^7 ■ m ; suliță : 61.66 m —
65,74 m ; 1 500 m : ■T22''8D0 —
4W4/10.' Recordul mondial sta
bilit de Avlloy. este de 8 434

î puncte, față de 8 417 puncte rea-

Astă j&îSră? finalele la'’fiSSj’-ca'? 
participarea a 23 de pugillștl din 
14 țări. Cei mal rnulți ■ tinalijti 
(4) ii oro Cuba.

lalâ programul finalelor, în 
ordinea categoriilor : G. Gedă 
(Ungaria)—U Gil Kim (R.P.D. 
Coreeană).; Gh.; Kostadlnov 
(Bulgaria)—Leo. Rwngwogb (U- , 
ganda) ; O. Martinez (Cuba) — 
A. Zamora (Mexic) ; Ph. Warn
ings (Kenya)—B. ' Kuznețov 
(U.R.S.S.) ; J. Szezepanshl (Po
lonia)—L. Orban (Ungaria! ; R, 
Seale® (S.UA)-A. Anghelov ■ 

' (Bulgaria) : J. Ka’dl (Ungaria)— 
Em. Correa (Cuba) ; D. Kot- 
tysch (R.F. a Germanici)—W. 
Rudkotvski (Polonia) ; ‘ R. Vlr- 
tarten ' (Finlanda)— V. Lemețcv
(U.R.S.S.); G. Carrillo (Cuba) — 
5Î. Parlov (Iugoslavia) ț T. Ste
venson (Culm)—I. Alcxe (Ro
mânia).

Din buletinul de știri 
„Agerpres”.

So aud glasuri vesele ta camere, 
pa coridoare și in sălile blocului ca 
adăpostește lotul nostru olimpic. Cele 
clteva rezultate mari din ultimele 
zile au avut un efect țoale pentru 
toata lumea — atleți, antrenori șl 
modici, nctivlșl: pe tărlm sporilvi 
După un bun obicei, sear.a stal săr
bătoriți In Intimitatea lotului atlt 
medalia (ii, di și cel ale căror com
portări meritorii n-au fost răsplătite 
cu distincții olimpice. Cu o seară 
Înainte au primit fcUrilărBe cole
gilor Valeria Bufanu, Ana Paitcu, 
Ileana Gyulal, Ecatcrina Stahl, Olga 
Szabo. Printre atllea fete, stagurul 
reprezentant al bărbaților era 
Alexe, cu urmele ultimei lupte 
figură. Deși acestuia Încă nu I 
.luminat medalia, ei ia bucură 
atenția cuvenită performerilor 
esta Înconjurat cu multă stimă 

■căldură, datorită felului exemplar in
----------- -----------I------------ «-----------

unor adversari puternici. Acum au 
Venit ta rind canolștll șl caiaclșlli. 
sportivi de nfldejde ce au săltat lotul 
reprezentativ al României cu nu mal 
.puțin de opt locuri In clasamentul 
neoficial întocmit după numărul do 
medalii cucerite.

De ta, B,Mbflurhț - 1056 focoase, 
n-a 'osLiprj.loj. olimpic pe caro cata- 
cișlil șl 'cSASlștllrnoșbrl să-1 -grape.! 
Medalia de aur a Iul Ivan Patzalchln, 
■doblndltă ieri intr-un mod atlt ds 
limpede, este col de-al cincilea „ban 
.de aur* ta șiragul nostru olimpic. 
Iar. ta total, zestrea adusă de ca- 
nolștl 81 calacLșil la patrimoniul 
lotului român cuprinde astăzi 15 
medalii I Comentariile, de la centrul 
de presă din Mttnchen, după des
fășurarea finalelor de Ieri, convers 
In a aprecia rezultatele românilor 
ca fiind In creștere fată de J.O. 
dfa Mexic șl situează echipa Româ
niei drept a doua forță dc pe glob 
fa domeniul canoe! ®1 caiacului 
N-am să. Insist osuora întrecerilor 
finale din această disciplină, ce 8-a 
prezentat cel mnl bine dintre toate 
sporturile de la noi din tară, atlt 

■ pe planul tehnicii cit și al voinței. 
.Cu siguranță. le-aU urmărit la te- 
.levizoare. Totuși, un singur moment 
as dori să-1 revedem împreună, 
prin mărturia pe care o aduce fa 
favoarea calității ranoisLilor noștri. 
Este vorba de acel final extraordi
nar al cursei lui Pntzalchta șl Co-

Ion 
pe 

e-a 

s
____ ,_______:.a -

care a-a impus pe ring Împotriva ~

vaLlov, final în rare, plită nu s-a 
developat fotografia, 23 000 de spec
tatori n-au știut cine a cfallgat În
trecerea. La fel cum sa petrece ade- 
jsca la sprinturile de atletism, 
ochiul omenesc n-a fost în stare 
să-l distingă pe Învingător ăi a fost 
nevoie să intervină celula foțoelcc- 
trlcă, Împreună cu cronometrai 
electronic, pentru a descoperi cela 
trei sutimi de secundă care au des
părți l aurul de argint.

Notabilă — și aplaudată de noi, 
toți — a fost comportarea echipa
jului de caiac 4 (cu Vernescu, Scfol- 
nic, Za fiu, Varied omeu) ocupant al 
unul loc doi (onorat de medalie de 
argint), ca șl a cuplului calaclstelof 
Viorica Dumitru ffî Marfa Nîchifo- 
rov, distins cu medalie dc bronz.

Ieri, la orele prinzutal, a -au In3 
chelat șl preliminariile In proba 
feminină de aruncare a diacului, 
probă,., intr-un fel, cea mai intere-; rțQntă 'rw*nin’i5l-'nmnirtrll dn ntlollsm 
fle ’ iu iim. uiii liu a. r util 1 iji-'
^lepltairji- normelor olimpice care dă" " 
■acces în finală a realizat-o fiecare’ 
dintre atlete Intr-un mod' suficient 
de degajat, astfel că rezultatele do 
ieri nu Îndreptățesc " pronosticuri 
ferme pentru coca ce se va petrece 
astăzi. ■ Totuși, nu se ponte eă nu 
remarc ușurința cu caro Argentina 
Menis a doblndll cea mai. lungă 
aruncare (61,58 ni) Încă de la 
prima tentativă. Rezultatul înseamnă 
un -nou record olimpic, care bato 
cu peste 3 m vechea limită ce 
"fusese realizată iot de o româncă (Lta 
'Manoliu — 93,28 m fa 1OT8). Faina 
Melnih și-a Îndeplinit baremul din a 
.doua Încercare (61,26 m). De alt
fel. discobolele cunoscute au acces 
In finala de astăzi. Inclusiv Car
men lontacu (57.82) șl Lla Manollu 
(35.83).’ . . ’ '

Gala de aseară a ..il.Tjpezlt* In cea 
mal mare parte'situația privlndu-1 pd 
finâllștil la lupto greco-romane. Du
pă Încă un tar de departajare, ce este 
.prevăzut In cursul dimineții, vor avea 
.loc finalele propriu-zfee. Sase re-

prezentării! ai României ®e află în 
întrecere nu numai cu adversarii lor 
ele pe Baltolcle de luptă, d și cu ■ e- 
chlpa.„ eanoiștUar șl cnlaciștUor 
noștri I Deși va fi. foarte greu sâ-i de
pășească pa aceștia ta privința per
formanței globale, ca martor asigur 
I>0 cititori despre comportamentul 
cu adevărat exemplar al majorității 
luptătorilor.români. N-am să mal re
vin asupra modulul ta care luptă asul, 
totului, Gheorgho Berceanu, d doresc 
să remarc pe Jon Baciu, care a obți
nut ieri o victorie la puncte asupra 
japonezului Yamamoto, in condiții 
excepțional do ingrate. Baciu condu
cea In rundul al treilea cu 4—1, ctad, 
illn teribila Încleștare carp la corp csi 
adversarul, i se produce o lurație a. 
mandibulei. Mal pe românește, li Jeșe 
falca din loci Intervine.repede me
dicul Nlcolao Ptoieșlcanu, care li po
trivește la Joc mandibula, dar vă în- 
ehlpufțl ce dureri a lntrint Bariu cn 
să reia, totuși, lupta. 1' Puterea de sa
crificiu a Iul Badu șl' voința lui de a 
se afirma au primit plnă ta urmă 
compensa, cuvenită. In duda con

re- 
.cor.lra- 

atacurilor Japonezului, rare 11 exploa
ta starea fizică precară", Bariu ‘ șl-a 
menținut avantajul și a câștigat me- 

—,     __ ____ ______ dul ia scorul limbă de 4—3 i' Urma-
ită- rtieptifa^arnatdțll de atletism ra a-ultimelor-lor-victorii, șanse' la n- 
'ta" noi■ din țață.- Fdrmălitatea îri— b medÂlli ău WBefcearitl* ? -iMarilnemL'tb?

,........ „ ■...........................■-

. 'Astăzi, penultima zi a Jocuri!or o- 
IJmpîce'de la Mttacheh, sportivii ro
mâni vor concura ta atletism (Ar
gentina Menta, Lla Manollu șl Car- 
men'Iohescu In finala probei de arun
care a discului, iar Șerban loan. In 
finala de săritură ta Înălțime), la 
handbal (pentru locurile 3—4, cu echi
pa R.D.G.), la box (Ion AJfexe ta fi
nala categoriei grea, cu cubanezul 
Stevenson) șl ta lupte greco-romane. 
Iată ded ultimele șanse pentru ca 
palmaresul olimpic al sporUdul nostru 

•’eă se Îmbunătățească tatrudtva. Plnă 
■ta această oră, colecția medaliilor o- 
llmplce 'dșUgate ta; MCfachcn este, 
■oricum, mat mică (și mai puțin va 
toronsă) dorit cea de la Mexico...

Valerin M1RONESCU
■ J'î .'i"5 ■ t , ■
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ALTE ȘTIRI SPORTIVE

PROGRAMUL l
9,13 Deschiderea emisiunii. Gim

nastica pentru top.
I,SO Cravatele rojll o Fllni se

rial : „Delfinul Flipper”.
18,00 Vla|a salului.11,10 Mari muzicieni. Zubin Mehta 

ta pupitrul orchestrei simfo
nice din Les Angeles. Prezin
ți Anatol Vlsi-u. In program s 
Beethoven — fragmente din 
,,Simfonia a lTI-a „Eroica": 
Enescu — Bapiodla ronțăita 
nr. 3. ,

13,64 De «trail patriei. .11,SS Emisiune fa limba maghiară.

I.
I
I
L

ll,o® Fotbal : Sportul Studențesc — Steagul Roșu Brașov (Divizia 
A). Transmisiune directă de 
la'Stadionul Republics. "

11,80 Jocurile Olimpice de var» — 
im Handbal : România — 
JL D. German» , pentru locu
rile 3—L Transmisiune direc
tă de la Manchcn.

13,5.3 Fotbal : Sportul Studențesc— 
steagul Roșu Brașov (Divizia 
A). Finalul reprizei o îl-a. 
Transmisiune directa de la 
Stadionul Republicii.

15.45 Publicitate;13,55 Jocurile Olimpice de vară -- ■ 
1973. Atletism : săritura la
înălțime bărbați- —- finală ; 
disc femei — finală 1802 m 
bărbați — final» ; 8 0W m

M m femei 
<M m bărbați, 

nalâ ; sosirea din cursa de 
maraton. Transmisiune direc
tă de la MOnchen.

15.13 Filmul serial pentru tineret„CIvUul*. Episodul HI : „în 
pădure*. ■ '.

18.13 Publicitate.
1®,SJ 1M1 de seri î Siluete in alb și negru : „Prințul fermecat*.
1S,M Telejurnal o Marea întrecere 

sodallslă la zL
83,05 Avanpremiera.
W,M Film artistic : ' „Gardianul*. 

Regla : Izilgi Xampa. Cu : 
Alberto Sordt, Sylvia Kpsd- 
na, Vittorio de Sica.

81,0 Jocurile Olimpice de var» — 
1078. Box — finale. Transmi
siune directă de la MOnehen. 

.0,00 Telejurnal.
83,« Baschet. ' înregistrare de la 

MUncheru
• , 1 *. ■ ' ■■• ‘ ” ’■ •/ 

PROGRAMUL II
13,39 Promenada duminical» • Mu- 

■ . ■ zică ușoară cu, formația Sa
voy © Aventuri In epora de 
piatră a Invitații emisiunii.:, 
merzo-sopraha Irina Doga- . 
ceva șl Vladimir Aliantov. In ' 
opera „Carmen* de ■ Blzet 
S Aventurile profesonilul 

rosso șl ale asistentului Bău 
Modo de Aurel Qaranga a 1S 
minute cu Don Dacky a Stele 
ale baletului românesc : Vai 
lentlna Maasfal ș! Pușa . Nlr culescu a Invincibilul Mighty 

. Mouse o „Crochiuri sattrice" 
de Comellu Vadim Tudor a 
Antologie ccmlcâ : -Un di

rector de cinema foarte pri
cepui* • Refrene Uri ce cu 
Teodora taicadu, Mihaela 
MârScir.eanu o Morile. ■ ira 
U mm a Momea: folcloric 
cu Maria Corncscu.

13,63 Închiderea emisiunii ■ de
• prinz. . ’ '

£S,M Deschiderea emisiunii de
■seară. Eroi 'Îndrăgiți de co
pii : Duration.

, K,W Serenade simfonice. Serenada 
nr; a opus <14 rin La , major

■ de Johannes Brahma. Jnțcr- 
- pretează orchestra de studio 
. a. RadlolelevtriiinU "Române.

Dirijor Constantin Dugeami. ’ Sl.ts Film .documentar : „Cerami
ca neagră* — producție a studioului „AL i Kahls'".

81,13 „Tuf» de ’Veneția" — moment 
umoristic de" Valentin Sllves-

■ tru. ■. ■ . . ' ’
£1,13 Săplimlna .culturală bucurej- 

teanâ o Expoziția canadiană
■ , de carte și disc la RucurețU.

Interviu cu directorul gene
ral, al Bibliotecii Naționale 
din Canada, dt .Guy' Silvestre 
o, Teatrul Gluleșil ■ ta Varțo- 
wa, turneu comentat de 'LI- 

, liana Mpldovan « Interviul 
, sâpiămlnll acordai de actrița 

. . Marga Barbu ■ Expoziția de'
la Galeria Apolto :. Ana Lu- 
naș. Patriciu Mațcescu sl Ion

■ Illtzan. prezentată de"criticul ,
de artă Dan Măullcă. Emislu- ('
ne de Bogdan Antonescu. y
Romanțe... romanțe — cu Ana /

, Piitaru. Mariana MdMu, A na, )
S9,M îtomanțe... romanțe — cu Ana 

. " r:__r.Citea‘șl Constantin COotș.
S3,13 Film serial , „Mannlx*. , „în 

cancnnâ* — nariea I (reluare).

Medaliați olimpici
CAIAC-CANOE.’ • Caiac, simplu bărbați: 1. — 

U.R.S.S. (Al Șasrarenfco) ; 2. — Suedia (R.. Pe-
tersson) ; 3. — > Ungaria (G. Czapo). o Canoe sim
plu : 1. — România (I. PatzaJchfa) ; 1 — Ungaria 
(T. Wichman) ; 3. — n.F.G. (Lewc). • Caiac sim
plu femei : 1. — UJLS& (1. Rtabtelnskata) ; 2. — 
Olanda (M. Jaaples) ; 3. — Ungaria (A. Pfeffer). 
• Caiac dublu bărbați : 1. — U.R.S.S. ; 2. — Unga
ria : 3. — Polonia. ® Canoe dublu :.l. — UJLS.S.; 
2. — România ; 3. — Bulgaria • Caiac dublu femei : 
1. — U.RJț„S. ; 2, — R.D.G. ; 3. — România. •
Caiac 4:1. — U.1LS.S. ; 1 — Bomănfa ; 3. — Nor
vegia.

La caiac dublu bărbați, echipajul nostru C. Coj- 
niță—V. Simlocenco a ocupat locul 3, iar la caiac 
simplu femei, Marla Nlchlforov B-a clasat ne Jo
cul 0.

ATLETISM, o Aruncarea greutății bărbați 1. — 
W. Komar (Polonia) 21,18 m ; 2. — G. Woods 
(S.U.A.) 21,17 m ; 3. — H. Briesenlck (R.D.G.)
21,14'm. e Săritura ta lungime bărbați: 1. — R. Wi
lliams (S.U-A.) 8,24 m ; 2. — II. Baumgartner 
(R.F.G.) 8J8 m ; 3. — A. Robinson (S.U.A.) 8,CB m.
• 1 500 m plai femei : l.J — L, Braghlna (U.RJ5.S.) 

4’ai”37/lCiO, nou record mondial : 2. — L. HofTmeister 
(R.D.G.) 4’02”WK»; 3. — P. Cacchl (1 talia)
45O2"9O/1CK).

CALARiri. • „Marele premiu* la dresaj indivi
dual : 1. — UmIoU IJnsenhoff (R.F.G.) pe calul

„Plnft* 1229 Elena Peiușhova (U.R.S.S.)
pe „Repel* 11 Josef Neckerinainn (R.F.G.)
pe „Veneția* 1 177 p.

Rezultate tehnice
H SCRIMA : întrecută fa sferturile d« finală (cu . 

0—2) de echipa Elveției, aelecțlonnta nonstrâ de 
spadă a continuat disputa peniru locurile 5—8. în 
prima faUlnirc, spadasinii noștri au învins Norve-r 
g’.a cu 9—5. în meciul cu Norvegia, cel mai bun om < 
al echipei noastre a fost Anton Pongraț. care a rea
lizat 4 victorii. ClșUglnd apoi șl meciul-cu Polonia 

’ (9—3), echipa României a ocupat locul 3 fa clasa-- 
montul final. . .
PăJ BASCHET : S-au disputat două jocuri pentru 
“ clasament încheiate cu următoarele rezultate : 
pentru locurile 7—8 : Brazilia—Cehoslovacia 87—69 ;: 
pontru locurile 3-4 : Cuba—Italia 63—03. Bas- 
chetballștil cubanezi au cucerit, deci, medaliile ds 
bronz.

D LUPTE GRECO-ROMANE. In reuniunea de di
mineață, Gh. Berccanu (categ. 48 kg) învinge la 

puncta pa B. Drechsri (R.D.G.), numfirlndu-se prin
tre favorițl, cu doar un purtet negativ, alături de 
bulgarul Anghelov (2,5 puncte penalizare) șl alțiL O 
victorie la puncte a obținut și Ion Bariu (la japo
nezul K. Yamamoto) in cadrul categoriei 57 kg- La 
categ. 62 kg, Ion Păun egal cu II. Wehllng (R.D.G.), 
iar la categ. 82 kg. L Gabor, de asemenea, egal eu 
cehoslovacul M. Jnnota.

VOLEI : în ultimul el med, echipa României 
“9 a Învins reprezentativa Cehoslovaciei (3—1), da- 

' slndu-se pe locul cinci ta clasamentul final al com
petiției. Pentru locurile 9—10 : Polonia — Cuba 
3—0 ; pentru locurile 7—8 : Coreea do Sud — Bra
zilia 3—0.
pfa HANDBAL s Ieri după-smlază, pentru tocurile 

13—14 Danemarca — S.U.A. 18—18 (12—6) ; pen
tru locurile 11—13 Japonia — Islanda 19—18 
(11-12).

NfiSTfiSE-aSHE ÎN HNfiU TURNEULUI 
DE LA FOREST HELLS

- S'mbă‘5, in, Btsnifinalele tradițio
nalului turneu InterTuițtonal „Open“ 
do tents "dc la! Forest Hills (S.U.A.), 
campionul român Iile Năstase a re
purtat un remarcabil trucces fntre- 
clndu-l cu 4—8, 7—8, 8—2, 8—1 po 
«mostratal jucătoramerican Tom 
Gorman. Iile Nâslase J1 va Intijnl 
astâr.1, ta finală, pe tenlsmanul , 
american Arthur Ashe, învingător 
In L-ci seturi (6—1, 6—4, 7—8) in 
fața compatriotului său Cliff Richey,

In sferturile de finală ale pro
bei do dublu mixt, perechea Iile 
Nâstase (România)-Rosemarie Casals 
(S.U.A.) a învins cu 0—3. 6—3 
cuplul american Pam Teeguaiden- 
Jeff Borowtak.

IERI Șl AZI, LA FOTBAL
Ieri, in cadrul celei de-a treia 

etape a campionatului diviziei A la 
fotbal, au fost înregistrate urmă-

taarele rezultate : Universitatea Cra
iova — F. C. Argeș 1—1 (0—«). Au 
marcat Tară! ungă șl respectiv Ol tea- 
nu Universitatea Cluj — Rapid 
1-* (1-9). A lnacris Ulfăleanu ; 
U. T. Arad- — Dinamo 9—1 (9—9). 
Golul a ' fost Înscris de Lîicescu. A- 
soară. Steaua — Jiul 3—0 (1—0). ’Au 
marcul Dumitru (2) și Năstase.
. Astăzi, In cadrul aceleiași' etape, 
au loc următoarele partide : Sportul 
Studențesc — Steagul Roșu (Stadio
nul Republicii, ora 14) : C.SJfL Re
șița — C.F.R. Cluj ; Petrolul — Sport 
Club Bacău ț Farul — A.S.A. Tg. 
Mures.

TELESPECTATOR 
LA OLIMPIADĂ

Aur
pentru aur 

SmuUăjparcd unor zei neprici
nici, accaita medalie dc aur uta« 
fa a paisprezecea, zi a Jocurilor ! 
Pentru' reprezahtantil . nofln, 
prețul caratelor, olimpice a cres
cut ‘simțitor™ Iată ae ce merită 
sd vorbim mâi pe larg despre 
Ubindn Iui Patzaichin, lider in
contestabil al competiției desfă
șurate ieri pe arenă de apd. Noi 
credeam ci vom . doblnai mai 
devreme aurel supremației, in- 
fr-una din probele celor 5. 
cercuri, după cum existau pre
mise da a păstra mal multe 
șanse la aceasta ord in discipli
nele eu sau fără mdnuși. Hazar
dul insă, precum ați văzut șl ați 
auzit, se poate . manifesta sub 
cele mâi diuerse'arpecle : arca
de fragile, capete ultradure, ar
bitri foarte severi sau foarta 
îngăduitori !n sens unic, buleti
ne de punctaj completate nu de 
computere infailibile, ci de" oa
meni mai mult sau mai puțin 
suldectivi... După ca toți acești 
factori, și afjii care-mi scapă, 
au contribuit la pierderea unor 
aluuri numite Cuțov,. Antonia, 
Pomctcu — după ce i-am căzui 
pe handbalifti Încinși de Justețe 
intr-o âutentied fipald, pe care 
la fel de bine o puteau clșlipa
— iota momentul mult aștep
tat : locul I și medalia de aur l 
Ivan Patzaichin — România !

Dar, cum ziceam, după o ord 
și ceea, șeii hazardului potrivnic 
ap reclamat cel mai ridicat preț 
cu putință pentru slrdludtd vjc-t 
torte a.ftacdului de la Mila 23
— și anume trei biele zecimi de 
secundă, acMvalentc cu diferen
ța intre aur șl argint... Am plă
tit deci aușul cu atu-1 ,

Suporteri, adversari, spectatori 
imparțiali vor fi, probabil, de 
acord că aceasta este cea mai 
ciudata-toană a celui mai mis
terios oaspete ta aceasta ediție 
XX. •Conslderajitini și constatări 
care, evident, nu știrbesc — cl,‘ 
dimpotrivă; subliniază mai pu
ternic — excepționalele calități 
ale lui Patzaichin, .un fel de lise 
Năstase ai papaici, despre care 
cronicile olimpice vor mai vorbi 
in termeni elogioji Ia viitoarele 
2—3 ediții! Bravo, băiete !

Dan DESLIU

i

ninL.fi


MOSCOVA

jț-s'-' 1', »»l '

actuale

Noi sl noi fapta — petrecute în 
irsul aâptămlnll pe care o încheiem 

vin să Ilustreze consecvența 
■ste urmărită traducerea in
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Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialista România

Mult stimate tovarășe președinte,
Vă mulțumesc cordial, in numele Consiliului de Miniștri, cit șl al fa

miliilor Îndoliate, pentru sentimentele de profundă compasiune și condo
leanțe’e transmise Consiliului de Miniștri șl familiilor afectate de tragicul 
occident de avion.

’ WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R, D. Germana

Primirea la Consiliul do Miniștri
președintelui Federației internaționale 

de marketing
Slmbătă dimineața, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Paul Nlculescu- 
Mizil, a primit pe președintele Fede-

a

rației Internaționale de marketing, dr. 
Constantin Drăgnn,

Întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială. (Agerpres)

Dejun in onoarea ministrului culturii 
și științelor

Președintele Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, Dumitru Popes
cu, a oferit, simbătă, un dejun In 
onoarea ministrului culturii și știin
țelor din Grecia, Constantin Panayo- 
tnkis, care face o vizită . ta țara 
noastră.

Au participat loan Urșu, președin
tele Consiliului ’ Național pentru,

£

Grecia
* -ur-AV r- - -V- TV®

Știință șl Tehnologie,’ Ion Dodu Bă
lan șl Ion Brad, vicepreședinți al 
Consiliului Culturii ți Educației So
cialiste, Vaslle Gllga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

De asemenea, a Imit parte Aristoto, 
Phrydas, ambasadorul Greciei 1a 
București.

(Agcrprea)

Plecarea
Delegația orașului Montevideo, 

condusă do dr. Oscar Victor RnchetU, 
primarul orașului, care nc-a vizitat 
țara Ia Invitația Consiliului popular 
ol municipiului București, a părăsit 
slmbătă dimineața Capitala, Indrep- 
tindu-se spre patrie.

Pe aeroportul Olopertl, oaspeții 
uruguayenl au fost salutați de Gheos- 
ghe Cioară, primarul general al Ca- 
Îiltalel, de nlțl membri ni comitetu- 
ul executiv al consiliului popular 

municipal.
A fost de față Victor Pomes, am

basadorul Republicii Orientale a U- 
ruffuayului.

înainte de plecare, dr. Oscar Vic
tor Rachettl a acordat o declarație 
redactorului Agerpres,'Mircea Bum
bac. ' \

dL Tllc Vcrdeț, prim-vlcepreședln- 
al Consiliului de MlnLțtrL De a- 

sfemenca, Inlllnirile avute cu dl. 
Cioară, primarul general nl Capitalei, 
și cu tehnicieni din conducerea mti- 
niclpaiș au fcwl fructuoase ele per- 
mițmdu-ml să iau cunoștință mal 
bine cu realitățile’ românești aflate 
In plin avtat. Cu acest prilej, om 
discutat pe larg despre diversele as
pecte ale dezvoltării urbane, proble
mă care no preocupă șl pe noi, nm 
reținut planurile îndrăznețe de dez
voltare n Bucurcștiulul In viltorU’anl. ! 
Totodalâ, am avut satisfacția do a ’ 
vizita unul din marile dumneavoastră 
centre petroliere — Ploiești — care 
mi-a oferit o imagine mal exactă șl 

_ . . destul deicompleth asupra drumului ii
bac. N pe care este angajată țara dumnea

ta turneul pe.rare l-am întreprins voastră pe linia progresului economic 
prlntr-o scrie de capitale din Europa șl sodal-cultural. l>?șl Uruguhyul ,șl j. 
— a spus oaspetele — nm avut plă- România slnt situate'la distanțe mart
----- .. «.j _ a gubnujjj Tn Încheiere primarul 

dorea mea In 'România o orașului Montevideo — ele slnt legate,
om reușit aă constat lu- prin relații de prietenie foarte tame

a subliniat'in încheiere primarulcerea să vizităm și BucureștiuL Cu
toate, că șederea
fost'scurta;. ... __ -n__ ,,
miri Interesante. Deosebit de utilă a , șl realizările poporului român, cor- 
*“* i_._i.__s.'—alai șl’ospitalier, ne bucură deosebitfost pentru mine convorbirea purtată

Ieri s-a inaugurat în Capitala
-••■X

Expoziția de nutoutllarc n Mlnlste- mult din import, se produc acum, In gini ' A «1 <h»n«lI ’ A IImz»’ ’. „9-.1 sB 1 ----1—— 3.—    
tare și”Âpelor. prima de acest fel iedelor jT 'tehnologlllor^^propril.

. j,, Agregatul-de pompare tractat APT 
50,60, utilizat pentru pomparea apel r 
In sistemul da irigații,■, ce remarcă . 
prin instalația de supraveghere au
tomată, pe bază de program, cu 
care este dotat. Platforma exteri
oară a pavilionului este dominată 
de castelul metalic de apă cu rezer
vor sferic, destinat al Intentării cu. 
BDă potabilă sau.industrială a unită
ților agricoțe, a localităților rurale, 
a unor întreprinderi Industriale. Ală
turi, pe aceeași, platformă, se gă
sesc combina de recoltat sfeclă, gra
pa -vibratoare, . mașina - de recoltat, 
mazăre cu transportor.

Cea mai mare parte a produselor 
realizate prin autoutilare slnt con
cepute ®1 proiectate de, către înstlțu- i 

„„ ...__  ___ ' tul-.de cercetări, pentru mecanizarea'
găsim o caracteristică comună șl. agriculturii,. Institutul de slu ’ 
anume: gradul-, uridlcnt,.,-de .;Jeh- ». cerpptări. pen»“ .......
nicltate, .calitatea. fixccuțleL re^CeRbțiU..d
altfel, acesta atribute l_ 
poslblUlL’HL „__ ■
rele expuse sfl participe cu succes. 
In acest ah, la șase ttrgurl șl ex
poziții Internaționale de pe trei con
tinente.’ • ’ , ■ ■ , .

Multe dintre ' utilaje!
aint o premieră tehnică. _ 
pentru păsări, instalații de o 
bltă complexitate, aduse plnă

rului Agriculturii, Industriei Alimen- exclusivitate, In .țarii pe baza pro- țni!"ra ffi-î ’ rvs»Lmr» «-I n . . Irjital«« âr9 t „t «,i J l ,_la 1 >
din țara noastră, s-n dcschLs Ieri di
mineață In pavilionul IL de pe ma
lul lacului Herâstrău, din cadrul 
complexului expozlțlonal din Plata . 
„Sdntell". Expoziția a fost ’deschisă 
de Angelo Miculescu, ministrul ugri
cul turti, Industriei alimentare ei 
apelor. ,

Pe o suprafață de circa 7 OM mp 
slnt expuse peste 7M utilaje șl in
stalații, un bogat sortiment do piese 
do schimb, rodul importantei nebuni 
de autoutilare impusă de procesul 
de mecanizare a agriculturii șl de 
dezvoltare a Industrial' alimentaro 
din țara noastră. Do la minusculele 
traductoare do presiune sau debitme
tre pentru conductele do Irigații, 
plnă la marile .instalații, cum ar 
fi stația de uscat furaje verzi,

gra dul ■, i-ridlcnt,•, -de:,: Jeh- >..

întoarcerea tovarășului Janos fazekas de la Varșovia
: ' ,r. ’ " j

ministrul aprovizionării tehnlco-rna- 
tcrlale ți controlului gospodăririi 
fondurilor fixe, Radu Cohstantlnesțu, - 
vicepreședinte al Comisiei ■ guvernă- • 
mentale de colaborare ji cooperare 
economică ți tehnică,’ reprezentanți 
al Ministerului Afacerilor Externe, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față membri al Amba
sadei R.P. Polone la București.

. Slmbătă dimineață s-a înapoiat ta 
Capitală, venind de la Varșovia, vice
președintele Consiliului da .Miniștri, 
Janos Fnzckas, care a participat Ia 
InUlhlrea președinților celor două 
părți în Comisia guvernamentală ro- 
mâno-polonă de colaborare econo- 

• mică..
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

erau prezențl Mihai-Marinescu, vice
președinte al. Consiliului de Miniștri,

r. r

’ T ’ . '■ •’ '
Ieri,, riua t națională a Bulgariei, 

s-a deschis la magazinul universal 
„Victoria" din Capitală o expoziție 
cu vinzare, organizată-de. magazinul 
TUM din Sofia. Slnt. expuse bunuri 
de larg consum : tricotaje, Impri
meuri, articole de parfumerie și ar
tizanat, țesături ,șl blănuri, covoare, 
articole de uz casnic șl gospodăresc.

La deschiderea ofldalâ a expoziției, 
cure„va funcționa plnă la 13 septem- 
brle.tau fost de. față Nlcolac Bozdoa, 
ministrul comerțului Interior, Pân
do Ivanov Pancev, adjunct al mi
nistrului comerțului . Interior șl . al 
prestărilor do servicii din R1P. Bul
garia, Spas Gospodov, ambasadorul 
R.P. Bulgaria La București, membrii 
ambasadei bulgare, reprezentanți at 
ministerelor de resort din selo 
două țări.

♦
Slmbătă dimineața-a părăsit defi

nitiv țară ‘ noastră Nlccoîo Moscato, 
ambasador extraordinar șl plenipo
tențiar al Italiei ta Republica Socia
lista România.

’ * ,
între 1 șl 9 septembrie ne-a vizitat 

țara o delegație a Comitetului pen
tru pace din Republica Moli, for-

I

I

____  ____  au Ir.creat <7 Brașov, institutul,'.- des. .
intra ca unele dintre produ- proiectări pentru Industria aUmen- 

■ tară.. Realizarea proprlu-zlsă .a utila- .
jelor prezente Ia cxbozIUe a-fost 
efectuată, practic, de .către toate uzi
nele do ■ fabricat jl reparat mașini 

,jle prezentate ’ Wțricole. . -
Icfl. Abatoarele 

deose-
nu de

Expoziția, este deschisă plnă la 20 
septembrie n.c.

Ing. Ion LAZAR

Cu prilejul celei dc-a 24-a aniver
sări n .creării Republicii Populare 
Democrata Coreene,. ambasadorul â- 
cestel. țâri , la București, ’Rang lăng ’ 
Sâp, a rostit, slmbătă seara, o cuvfe- 
tare la posturile noastră do radio jl 
televiziune. (Agerpres)

Utila jet ți Instața|ii moderna’ din agrîcullvrâ ji industria alimorjtarâ; realizate prin eufoutilare
'■ ' ‘ ‘ ‘ l' ' Foto: 6. Cristian

în ziua do 8 septembrie a încetat Maxim Gorki, „Discipolul dlavolu-
din viață Alexandru Ftați, figură Iul- de G. B. Shaw, „Trenul blindat*

.............................. . j, de V, Ivanov, „Din jale se întrupea
ză ELectra" de Eug. O'Neill, „Idiotul" 
de F. Dostolevakl, „Oameni și șoa
reci" do J. Steinbeck jl, recent, „Ia
dul șl pasărea" de Ion Omeseu. .1 

Realizări de înaltă expresivitate
Brilsllcă ta care conținutul adine al 
operelor capătă totdeauna ■ sensuri 
grave de natură ati emoționeze cele 
mai diverse categori! de spectator), 
aceste spectacole l-nu'situat ea una. 

cauza revoluționară a poporului, pen- dintre Individualitățile de frunte ale 
tru eliberarea patriei do sub jugul mișcării noastre teatrale. Ca profesor 
fascist «1 edificarea orindulril sorta- al Institutului de artă teatrală și ci- 
■■ • nematogrnfică a desfășurat o labo

rioasă activitate pentru formarea do 
noi cadțe artistice.,

Pentru valoroasa sa activitate ar
tistică a fost distins’' cu*, titlu! de 
maestru emerit nl artei, cu ordine șl. 
medalii ale Republicii 1 Socialiste 
România. ’ '

Stingerea’ din viață a Iul Alexan
dru Flnțl Înseamnă o grea pierdere 
pentru teatrul românesc și pentru 
toți iubitorii de artă.

coMiTimn.
FOȘTILOR- LUPTĂTORI ’ ■'

ANTIFASCIȘTI S
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA
CONSILIUL CULTURII 

ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE
ASOCIAȚIA OAMENILOR 

DE ARTA DIN INSTITUȚIILE 
TEATRALE ȘI MUZICALE
' INSTITUTUL DE ' ARTA 

TEATRALA ȘI CINEMATOGRAFICA 
„I. L CARAGIALE"

TEATRUL NAȚIONAL 
„I. L CARAGIAUî-
*

11 septembrie 1972.' Accesul pilbli- 
culul pentru a-șl iun rămas bun Intre 
orele 10—13. Mitingul da doliu va 

' avea loc la ora 13,0«J,

procminentă n teatrului românesc, po 
care l-a slujit cu devotament’ șl cu 
un exemplar simț al datoriei cetățe
nești. Ca actor, director de scenă, 
director de teatru șl profesor la In
stitutul de. artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Carnglnlc", el s-a Im
pus ca o strălucită pcrsonaUtalo ar
tistică. Membru al Partidului Co
munist Român din anul 1912, a mi
litat cu convingere.șl dăruire pentru 
cauza revoluționară a poporului, pî

liste.
Născut ta anul UMJ1, a studiat Con

servatorul de artă dramatică pe care 
1-â absolvit ta 1023. Cariera artistică 
șba taceput-o ta 1021, ca artist po 
scena Teatrului popular, Iar din anul 
Iflffl șl plnă ta 1025 a fost angajat 
ca actor la Teatrul Național din 
Bucufeștî. Din 1023 șl plnă In 1040 
a jucat neîntrerupt în cadrul Com
paniei Bulondra-Maxlmlllan-Storin, 
remarclndu-M ca unul din cel mal 
înzestrați lntcrprețl ai generației sale, 
în 1076 a revenit mal tatii ca artist 
șl apoi ca director de scenă ta Tea
trul Național, unde <■— exccpttad pe
rioada 1019—1032 clnd a condus Tea
trul armatei — a lucrat intens plnă 
în ultimele ..zile ale vieții sale.

Printre marile creații ale actoru- 
. Iul eo înscriu cele realizate .ta pie

sele „Un domn pribeag" de Nieolae 
lorga, „Potopul" de S. Berger, „VI- 
novnțl fBră vină" de A. Ostrovski, 
ta care publicul l-a apreciat. inteli
gența și profunzimea Interpretării.

Ga regizor și-a atrns prețuirea 
unanimă prin valoroasele sale puneri 
în scena; printre acestea In- 
scrllndu-se memorabilele spectacole 
realizate cu piesele „Dușmani!" de
i . ... ,
Corpul neînsuflețit al defunctului 

va fi depus in hoiul sălii „Comedia" 
o Teatrului Național „I. L Caraglo- 
le- din Calea Victoriei, ta ziua do

‘cursul,,______ . ..............
astăzi — vin sl Ilustreze consecventa 
cu care este urmărită traducerea In 

• viață a liniilor directoare ale partl- 
'dului jl statului nostru In politica 
externă, stabilite La Congresul al 
X-lea, reafirmate șl dezvoltate La re
centa Conferință Națională j: ele re
liefează caracterul activ, dlnamie al 
acestei politici, vigoarea cu care 
țara noastră promovează ideile de 
progres și pace, de largă cooperare 
Internațională.

In acest sena, o Intensă activitate 
desfășoară stalul nostru pe planul 
dezvoltării șl Intensificării relațiilor 

t de prietenie șl colaborare tovărășeas
că cu’ toate țările socialiste, preocu
pare-centrală a politicii noastre ex
terne. în aceste zile, primirea de că- 

"-’_î-_ .1
icfepreședintelul Consiliului de .Mi- 
Iștrl al U.R.S.S., LV. Smirnov, a 

prilej de a se , remarca 
evoluția mereu ascun

de prietenie jl co- 
iltilatcrală dintre Romă-

mată din dr. Sacko Mnmndou, pre-
ședințe, șl prof. Ahmndou Dlcko, 
membru al comitetului.

ta timpul șederii ta țara noastră, 
oaspeții nu avut convorbiri cu mem
bri ai conducerii Comitetului național 
pentru apărarea păcii, au vizitat 
obiective economice, soctal-culturalo 
și turistice din București, Brașov, 
Pitești, precum șl stațiunile de pe 
litoralul Mării Negre.

♦
La cinemascopul din Ploiești a avut h 

loc slmbătă ' seara un spectacol de 
gală cu filmul „Cornul de '■ capră“, ’ 
organizat ta cadrul , zilelor filmului 
din R. P. Bulgaria, cu prilejul celei 
do-a 28-a aniversări a victoriei re
voluției loclalîste din Bulgaria. 
.. Au luat parte reprezentanți al or
ganelor locale' de. partid șl de stat, 
al unor instituții șl Întreprinderi, un 
numeros public.

încheierea consfătuirii conducătorilor Oficiilor 
de invenții din țările

între 4 și 9 septembrie a avut lac ( 
la Mamaia consfătuirea conducători
lor Oficiilor de invenții din țările , 
membra ale C.A.E.R.

Au participat conducătorii Oficiilor 
de Invenții din : R.P. Bulgarin, R.S. 
Cehoslovacă, Cuba, R.D. Germană, 
R.P. Mongolă, R.P. Polonă, România, 
Ungaria și uniunea Sovietici In 
baza acordului existent, la ședință au 
participat, de asemenea, In calitate 
de observatori, reprezentanți ai R.S.F. 
Iugoslavia.

Au fost examinate probleme tda 
colaborării In domeniul proprietății 
industriale care rezultă din Progra- , 
mui complex nl adlnclril și perfec
ționării In continuare’ a colaborări! șl 
dezvoltării integrării economico so
cialiste, a țărilor membre ale 
C.A.E.R., precum șl din hotăririle se
siunii a 2S-a a Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc și nle ședin
ței a 59-a a Comitetului Executiv nl 
C.A.E.H.
. In cadrul lucrărilor au fost adop
tate regulile de procedură ale con-

membre ale C.A.LR.
sfătulril, precum șl unele materialo 
metodologice prlvliid mărcile do fa
brică. S-a examinat proiectul de 
Acord multilateral privind protecția 
juridică a Invențiilor, modelelor In
dustriale și do utilitate șl a mărcilor 
de fabrică create In cadrul colabo
rării economico și tehnlco-ștltațlflce. 
De asemenea, s-u . examinat stadiul 
lucrărllnr privind realizarea proiectu
lui de sistem Internațional al țărilor 
membre ale CA.E.IL de prelucrare 
automată a datelor bibliografice din 
literatura de brevete.

Consfătuirea a elaborat recoman
dări privind ajutorarea șl sprijinirea 
Oficiului de invenții din Republica 
Populară Mongolă și a analizat pro
bleme referitoare la colaborarea ta 
domeniul pregătirii șl ridicării califi
cării cadrelor de specialitate ,dta ță
rile membre ale C.A.E.R. A Tost exa
minat șl aprobat planul do muncă 
pe anul 1973.

Consfătuirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă tovărășească, de înțelegere 
reciprocă.

s'

•4 ICKtfr «38 ''» VaiFă.'5 •<!■?»v*4 e Ntkotellna Buraac i FLACĂRA
- 13.33 ; 16 ; M.13.
a Procesul unei stele i FEROVIAR
- 8.0 ; 11 : 13,15 ; 15,45 ; 18,10 î
3®,M. TOMIS - " . ..............   ’
It ; 18,13, la gradina — S3.

M,15. w

ROMÂNIEI
•I

la Expoziția inter
națională „Tehnica 

agricolă-12.
La Expoziția internațională 

„Tehnica agrlcolă-72", deschisă 
la Moscova, ziua de 9 septem
brie a fost Ziua României. Cu 
acest prilej, Ia, Clubul presei a 
avut loc o con/erinfd de presă 
la care au fost prezențl B.G. 
Siva-k, adjunct al ministrului 
industriei de tractoare și mașini 
agricole al UJI.S.S., alte persoa
ne oficiale sovietice, precum ji 
Vaîeriu Bdrbulescu, jefui A- 
gmțiai economice a României 
!a Moscova. Dupfl ca Paul Nlcu- 
lescu, directorul pavilionului 
românesci a prezentat expona
tele, Evgheni Kolaclov, secretar 
responsabil al Camerei de co
merț ji industria a U.R.S.S., a 
tnminat directorului pavilionu
lui nostru diploma de onoare 
ala Camerei ac comerț ji in
dustrie a UJLS.S. decernate 
Camerei de comerț a României, 
Intrcșirindcrilor de comerț ex
terior „Imagrex" și „Autotrac
tor", precum șl unui număr de 
18 uzine producătoare de mașini 
agricole care iți expun produ
sele In cadrul expoziției „Teh
nica agrlcolă-72*.

Tot cu prilejul zilei țării 
noastre, in cadrul expoziției, 
reprezentanții firmelor ile coc 
marț exterior ale României jl 
UJLSS. au semnat contracta 
importante pentru livrarea de 
diverse mașini agricole romă- . 
neșil către Uniunea SovieiicA

S. PODIM A

(Agerprcs)
_________V ■:

Cursuri de

stenodactilografie

fl-

5
j

Grupul școlar de construcții 
Craiova, rtradn Hunnileșli nr. 
62, face înscrieri pentru con
cursul de admitere .In școala de 
specializare posUlcealâ de ste 
■nodactllografle pcnirji- 
română și limbi otriilne 
ceza-gcrmanfi) cu dura 
școlarizare de 2 ani, 

înscrierile te fac ptnfi ta data 
de 13 septembrie 1072 șl se pri
mesc fețe absolvente ala liceului 
teoretic cu și fără bacalaureat. 5

Informații ta secretariatul 
școlii, telefon 1.57.SG.

• Sfiala Terna ji dlavom i PA
TRIA - 1» ; 1S,W ; 1S,W ; IS ; 13,33, 
GLORIA - 9; 11,13 ; 13.53 ; 10 J 
18,13.; 33,33,

Salul ”—

9 î 11,14 î 13,30 | 
® H"’«iraao''’- "9,S5 1’1,0 î H S
1S.18. Moniparnasie-U — «,«,
Străinii din tren — 33,43 i CINE
MATECA (sala Union).
a Pădurea pierduta a VITAN —
15.30 ; 18.
a Doamna șt vagabondul — 0—18 

, in continuare. Program de docu-
ÎS Gentle- menuuro — M,13 : TIMPURI NOL„ ■_ .....— o Despre dragoste i UNIREA —

13.30 : .18.a Blnr™vinla(l animalele și eo- 
pili 1 C.IUVIȚA — 0 : 11,13 ■ îxn 1 
13,0 : 10,15 ; ÎTM.
O Daci e marți, ■ Belgia 1 BU- 
CEGI — 15,43 î 1®, la gradină — 
30.13, VOLGA — 9'1 11.15 t 1340 1 
H ! 18,15 ; SOJO, ARTA — 13, M ' 
16 ; 39,15, la grădină - 19.30.0 Felix, sl Otllla i PROGRESUL 
— 15^3 ! 19.
e Robin Hood I DUZESTI — 15.33 i 
is. la grădină — MJ3.
s Ferma din Arizona i DACIA — 
9 ; 1W : IS : IB,M, LIRA - 15,30. 
30, la grădină — 13J9.
o Naufraglați ta spațln ■ DRU- ..... ------- _ U.3J - sb. MIO-

1340 S 1.6 : 19JO.

0 r.i iruuuu — ,
19.15, Montparnasus-U 
Străinii din tren — rt

Pădurea pierdută : VITAN — 
; 16.

. Satul meu, patria mea i LU- o Doamna jl vagabondul - 0-18 
filNA - 9 ; 11,0 ; 14J3 ; 17,15 ; 38.
a HI o Bravo — 9 ; 13 ; J". ~ 
menii norocului — IB ; 3L4-FESTI
VAL.
• Mesagerul I CAPITOL - 9 1.
11,15 ; 13,0 ; 16 i 1JJ3 ; 31, la gra
dină — 1S ; Si.
n Tora i Tura I Torn 1 ■ BUCU
RE,E1T - 8.18 ; 11,13 i 14,15 ; 17.15 ;
3®,15, SCALA - 8,0 ; II.M ; 14,50 î
17,30 : 30,33, GRADINA DOINA -
19, GRADINA FESTIVAL — 16J5.

SCâUrepi; FAVORIT - 9.15;
ji; 13,45 : îfl : 18,18 : sm me

lodia — 9,45 I 11.1B ; 13.0 : 1® ; 
16,M ; 33,43, GRADINA SELECT - 
10 ja.o lllibolul domnițelor I COTRO-
CENI - 0JÎ ; 18.
• Provincialii 1 LUCEAFĂRUL —? Provincialii i LUCEAFĂRUL — 

Sc ll.U ; 13J3 I 15 ! 1W I 31. MO- 
DJEBH - ® 1 11,13 ; 13,33 ;ea.to. la gradină - 19JS.

BERN - ® ; 11,13 ; UJ3 ; IS ; 10.13 ; 
sa,io. in gridlnâ - 19,30.
a Creierul l VICT ORIA — 9;
11.15 ; 13.M ; 11 ; iljo ; to,0, EX- , CELSIOR — 6,0 : 11 : 13.15 ; 13,45 ;
18.15 ; 38,30, AURORA — 9 : 11,10 ) 
13.M ; 13,0 ; 16 : n.W, la gradină
- 0.13.

ige 'Ayeatnri la Marea, NcțuptfFfeEE? ' 
•RKNTABI13 J3> ; 19... .a Balada ltd Cabla. Ilngue ■ FLA
MURA - 9 ; 11JJ; 15 ; 17JO ; ta. 
a Fala caro vinde Borl i CEN
TRAL — 19 : ujs : ta : I7J0 : w. 
• program do desene animate pen
tru copii — 1» ; 11,|S, Tlnlln șl 
Templul Soarelui — 13J0 j U ;
18,13 ; M.W ; Doina.

• Naufraglațl
, MUL HARn - 

RITA - ® ; -

1

£®<a:ț'r e-?;,
3 '

a Teatrul sallrtc-muzlcal „C. 
naso" (la grădina Boema! s Trâs- 
nltul meu drag — sa.
■ Teatrul „Țăndărică” (sala dLn 
«tr. Academici) i Thrrișorul Petra

TRACTOARELE

Chimiștii din Bomști in
Cele mâl noi produse fllofar- 

maceutlee realizata do chimlțlil 
din Borzeșfi tint aminele acidu
lui 2,4 D — erblclde cu carnete- 
rtsllcl superioare, destinate In- 
deosebi culturilor de griu șl de 
legume. Trebuie menționat fap
tul că timpul de pornire o In
stalației șl do obținere a prime
lor cantități de produse finite a 
fost scurtat cu aproape 8 luni 
de zile, față do cel prevăzut In 
proiecte. Este meritul specialiș
tilor Ghcorghe Ecje, Cornel io- 
nescu, al maistrului Ion Agro- 
«oalo și sl altor operatori chir 
miști care au muncit cu un In
teres deosebit pentru pregătirea 
Instalației încă din timpul pro-

belbr mecanice. Obținui sub 
formă de ■ concenLrat ■ emulsio
ns b 11, noul' erblcid poate fin 
ușorușor aplicat cu aparatura .de 
stropit existentă In dotarea 
unităților noastre agricole. De - 
altminteri, ța Borzcștl nu fost 
realizate In ultima vreme șl 
alta produse . fitofarmoceutlce . 
eu caracteristici superioare. 
Dintre acestea,’ amintim plnclo- 
xul șl compușii Iul — Insecticid 
folosii In pomicultură ți Icgumj- 
-.ulturfi. ce se caracterizează 
printf-o toxicitate redusă pentru 
albine ;. clorurn etilmercurică, ■ 
hexacloranul, duplltoxul șl ni
țele. în total, șe fabrică aici 13 
produse fitofarmaceutlce, utilizn-

agriculturii ■
te ta protecția chimică a plante
lor. Inginerul' B. Vnisbuch, ad
junctul șefului serviciului cerce
tare, ne-n spuș că specialiștii din 

j, Borzeștl slnt preocupați ta n- 
’ ceste sile* de lărgirea gamei de 

produse fitofarmaceutlce. El ur
măresc ^realizarea unor produse 
mal bune din punct de vedere 
biologic, cu toxicitate? redusă 
fațâ de om șl animalele folosi
toare, â’căror aplicare să permi
tă realizarea unei eficiente eco
nomice ridicate'

Gh. BALTA
corespondentul „Scinteii"

Pe un teren experimental da 
lingă localitatea Harwich, nu 
departe de țărmul Atlanticului, 
a avut loc o demonstrație prac
tică cu tractoarela romanești 
U-445 ji U-550. Anunțata in 
prealabil da preta, acțiunea a 
atras un mare număr de vizita
tori. Localnicii se aflau în fața 
unei premiera românești, produ
sele uzinelor de tractoare din 

ogoarele cu mașini agricole pro- : 
duse do firme din Anglia, S.U.A., 
R.F.G., Franjo, italia.

Erau de fată numeroși spe
cialiști și tehnicieni, precum |l 
paste 3(W fermieri britanici 
dornici jt, totodată, curioși să . 
cunoască cele două tipuri de 
tractoare românafti. Cunoscător 
ji pretențios, publica! a' supus 
tractoarele românești — dupd 
cum era și firesc — la cele mai 
dificile examene, urmdrindu-le 
cu mlnuțlozUate caracteristicUc, 
performanțele" comportamentul. 
Și aceste mașini, create de mli- 
nile și mintea talentaților noștri 
muncitori, tehnicieni șl ingineri, 
mașini ala cdror.însușiri tehnice 
șl economice au obținut apre
cieri favorabile pe diveree me
ridiane ale globului, șl-au trecut 
șl aici, în Anglia, examenul cu 
calificativul „excelent". Două 
cifre slnt concludenta :» dacă 
anul trecut In Anplia au fost 
vindutc 3ă0 tractoare brașovene, 
in lunile care s-au scurs din 
anul curent numărul tractoare
lor românești achiziționate de 
cumpărătorii britanici a depășit

N. PLOPEANU
Londra, S

jcdintclui Republicii Zair, generalul 
de corp de armată Mobutu Șese 
Seko, șl vizita In Zair, In primăvara 
acestui an, a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, NIcotae Ceaușescu. au pus 
bazele aprofundării colaborării șl 
cooperării bilaterale, corespunzător 
necesităților celor două țări șl cauzei 
păcii și Înțelegerii Internaționale. 
Pentru dezvoltarea dialogului stator
nicit Intre cele două țări șl traduce
rea In viață a hotărlrllor adoptate de 
cel doi șefi de state are o importan
ță deosebită vizita făcută In această 
săpt&mlnă ta țara noastră do Nguza

șl științifice pe nnll 1972—1974, sem
nat cu prilejul actualei" vizite.

Discuțiile tn problemele actuale 
ale situației Intemnțlonalo au pri
lejuit reafirmarea pozițiilor Înscrise 
Iri declâraUâ’"oomuna. semnată de cel 

. doi președinți la Kinshasa, privind 
promovarea principiilor dreptului 
Internațional In relațiile dintre sta
ta ; solidaritatea față do lupta pojx«- 
retor din Africa șl de pe toate conti
nentele pentru Independență națio
nală, împotriva ■ imperial tem ului, co- 

’ loalnltsmulul. șl neocotontallsmulul, 
împotriva rasismului șl pollllcii do 
apartheid, pentru dezvoltarea coo-

rile globului. Pa această linie i»a 
■ Înscrie șl participarea României ta 
Tîrgurllo Internaționale de la Zft- 

' greb, Leipzig, Broo și VJena, ta ca
drul cărora exponatele românești, 
care au Ilustrat progresele economiei 
noastre naționale, s-au bucurat de 
aprecieri elogioase. De asemenea, 
găzduirea, ta aceste zile, ta capitala 
ospitalieră a României, a cetei de-a 
IlI-a Conferințe Mondiale de Cer
cetare a Viitorului., a ‘celui de-a! 
VII-lea Congres Internațional mi
nier și a altor manifestări Internațio
nale reflectă preocuparea pentru in
tensificarea schimburilor culturale,

public asupra acesteia. Se cuvine n 
fl menționat faptul că in raportul 
final, al comitetului, slnt Reflectate 
pe larg activitatea șl propunerile 
delegației țării noastre la tratativele 
din acest an, călăuzite tocmai de do
rința do a asigura progrese reale in 
domeniul dezarmării. Este incon
testabil că asemenea progrese 
ar fl nu numai In folosul întă- 
rlril securității mondiale, dnr șl a! 
ridicării nivelului de trai material si 
spiritual al populației din numeroa
se țări, nivel afectat de spirala cres- 
clndii a cheltuielilor pentru Inarmar?.

Este semnificativ că. In prezent, îri 
multe țări din Occident se Înregis
trează, In aceste zile, o sporire a ten
siunii sociale, ta baza căreia stau fe
nomenele de Inflație, creșterea cos
talul vieții șl șomajului, multinllca- 
rea fenomenelor de înrăutățire h 
situației maselor largi popu
lare. Drept urmare, sute do 
mii de oameni înrolați In marea ar
mată a muncii b-bu încadrat In am
pla bătălii de clasă. în Italia, după 
greva generală a celor MOGDfl de fe
roviari, 309100 de muncitori din In
dustria chimică nu Încrucișat bra
țele, cerlnd satisfacerea revendicări
lor lor economice. Noi greve ur- 

• meazS «ă se declanșeze șl In 
alto sectoare (industria construc
țiilor, cimentului, a zahărului 
c'.c.).'. ‘ Amplificarea mișcărilor bo- 

, dale In Anglia, Întărirea for
melor do organizare șl de luptă alo 
color ce muncesc — subliniate de 
Congresul do ta Brighton el sindi
catelor britanice — demonstrează 
procesul de radicalizare a clasei 
muncitoare britanice, afirmarea șl 
rolul, tot mat Important al acesteia 
pe scena politică șl socială. Puterni
ce frămintări sociale elnt semnala
te, do asemenea. In Franța. Spania. 
Șlnt mărturii concrete ale hotfirlril 
maselor muncitoare ds a lupta -pen
tru apărarea drepturilor șl interese
lor lor vitale, împotriva ofensivei 
monopolurilor, pentru pace șl pro
gres social

\

CRON/CA M/7T/?/Vă r/ONAtA
terne. în aceste zile, primirea de că
tre tovarășul (Nlcotae Cenușescu a
r.lștrl al L... 
fost un nou p 
cu satisfacție 
dentă, adlnclrea șl diversificarea 
legăturilor de prietenie șl co
laborare jjnulUtaternkl dintre Româ
nia T ■' 
manL_„------- ---- ———„_______ --
naționale ale Bulgariei șl- R.P.D. 
Coreene ; convorbirile româno-ceho- 
slovace de la Praga, tatllnlrea 

. de la Varșovia a președinților 
celor două ' părți din- Comfata 
guvernamentală româno-po!onă; de 
colaborare , economică, Încheiată cu 
Inițierea unor acorduri șl măsuri con
crete pentru accelerarea ji lărgirea 
cooperării bilaterale — țe’ Insșlu pa 
linia amplificării relațiilor frățești. 
In Interesul reciproc și al unității 
țărilor socialiste.

în cadrul politicii ci externe Iubi
toare de pace. România socialistă a- 
cordă o atenție deosebită dez
voltării relațiilor eu statele din 
Africa. Asia ri America Latină, 
care au pășit pe drumul afir
mării independente In acest sena 
este remarcabilă evoluția relațiilor 
dintre țara noastră șl. Republica Zair. 
Vizita ta România, ta 1&70, a pre-

șl B.R.S.S. Mesajele de felicitări. Knrl 1 Bond, membru al Consiliului nomlcă .șl socială de alne stătătoare;
lifealările consacrate sărbătorilor Executiv Național Însărcinat cu ofa- sprijinul acordat mișcărilor de eli

berare națională ; realizarea secu- 
j ritățLÎ europene ețc. Astfel, și a- 

cmstă vizită a adus o contribuție 
La dezvoltarea legăturilor da priete
nie șl colalxKnre romăno-zalreze, Jn 
concordanță cu IntercBele ambelor 
popoare, nle luptei popoarelor pen
tru Rberiate $ Independență, națio
nală, sie nobilei cauzo a păcii șl în
țelegerii Internaționale.

în lumea sontemporană, caracte
rizată prin sdtaclrea interdependen
țelor jl jcceterarea. progresului civi
lizației umane, dezvoltarea fluxuri
lor de valori materiale șl spirituale 
Irttre state, multlpllcnrcn șl per
fecționarea formelor de colaborare 
Intre popoare reprezintă un impera
tiv major. Ujțbi asemenea cerințe o- 
bțecUvo li corespunde Intru totul 
orientarea spre dezvoltarea relații
lor economice, tehnlco-ștUnțlflca, 
culturalo ale României cu toate ță-

tchnlco-ștltațlfice ta Interesul pro
gresului omenlriL

în preajmă deschiderii noii se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
Comitetul pentru dezarmare de la 
Geneva șl-a Încheiat lucrările. Bi
lanțul’ activității po anul în curs Im
pune constatarea că problemele 
prioritare, ale dezarmării șl. ta pri
mul rir.d. ale dezarmării nucleare.

, nu și-au găsit nld In acest an lo
cul și ponderea ce 11 se cuvin ta 
cadrul tratativelor, că nu s-a ajuns 

ÎS încă In abordarea lor In termeni 
concrcți — de tinde insatisfacția re
simțită do opinia publică. Această 
constatare subliniază oportunitatea 
punctului de vedere al tării noastre, 
reafirmat de tovarășul Nlcolao 
Ceaușescu ta raportul la Conferința 
Nnțională, potrivit căruia este timpul 
să re treacă de Ia vorbe In fapte, 
să fie abordate problemele funda
mentale ale dezarmării șl să se facă 
pași efectivi ta soluționarea lor. să 
fie democratizată activitatea comi
tetului și să se asigure un control

.Ionel Însărcinat cu afa
ceri externe șl cooperarea «1 Repu
blicii Zair. înaltul oaspete zaIrez a 
lost primit de președintele Consiliu
lui de Stat, Nfcolac Ceauș eseu, pre
cum șl do președintele Consiliului do 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, șl a 
purtat discuții eu ministrul afacerilor 
externe, Comellu Mănescu. In cursul 
acestor Intllnlri si. convorbiri s-au e- 
vldențlat ui satisfacție, de 1 ambeta 
părți, iplritul de prietenie, dezvolta
rea relațiilor reciproce ta domeniile 
politic, economic, .mllural-gtlințlflc, 
po planul .-elațiilor dintre Partidul 
Comunist Român șl MLșcarea Popu
lară a Revoluției din Zair ; In același 
timp, s-a exprimat — oșa cum arată 
Comunicatul comun — dorința ambo- 
laf părți de n acționa pentru promo
varea ta continuare' ă legaturilor pe 
multiple planuri dintre România șl 
Zair. în acest sens, ciut prevăzute 
măsuri concrete In alde-mcmoire-ul 
referitor ta cooperarea economică și 
ta Programul de schimburi culturala

Bi-

Viorel POPESCU
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reciproc de mărfuri pe anul
1973 șl semnat protocolul privind

rltate șl colaborare vor putea În
cepe In cea de-a doua jumătate 
a anului în curs. Iar conferința va 
putea fl convocată • In anul 1973”, 
a apreciat Walter StoesseL

APROPIAT
ORIENTUL Festivității® Sofia cu prilejul 

sărbătorii naționale a R.P. Bulgaria
SOFIA 0 — Corespondentul Ager- carto pe care erau înscrise succesele 

pres, C. Amari țel,’ transmite :Cu pri- j ■ ---- ■■
lejul sărbătorii naționale a Republicii 
Populare Bulgaria — a 23-a aniver
saro o Revoluției Socialiste —.la

. Sofia a avut loc o manifestație a 
oamenilor munclL

Prin fața tribunei din piața ,.0 Sep
tembrie”, In caro sc aflau Todor Jiv- 

,kov, prlm-secretar al CC. al P.CB., 
■președintele Consiliului de Stat, 
Stanko Todorov,, membru al Biroului 

, Politic al C.C al P.CB., președintele
Consiliului de Miniștri, alțl conducă
tori de partid șl do stat bulgari, 
oaspeți c!o peste hotare, au trecut 
coloane de manlfcstanțl purtlnd pan-

Miting cmsăcra t aniversării 
proclamării R. P. D. Coreene 
.Coree.ană s-a transformat

A.C.Ț.C. informează'că .ta Phenian a stat socialist Lnduiirtallzat, 
de-a 2'1-a aniversări a proclamării 
R.P.D. Coreene.

■ Au parii ci pat. Țoi F.:i Ghcn. mem
bru al Comitetului Paliile al C.C. al 
Partidului Muncii dln;Cdreea, preșe
dintele Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme, Pak Sen Cer. membru 
al Comitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., vlcepremler nl Cabinetului 
de Miniștri. O Jin U, membru ai 
Comitetului Politic nl C.C. al P.M.C..

. șeful Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Coreene, alțl conducători 
de partid șl dc slut

Lulnd cuyjntul, O Jin U a sublini
at printre altele că, tn perioada care 
a trecut do 1a proclamarea sa. R.P.D.

i
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misiuni! 
confirmi

cooperarea bilaterală in 
lehnico-eeonomic.

din Cuba, . primul mln„__ _.. 
t vernulul revoluționar, și. cit alti 
ducători dc .partid șl de stat 
Cuba. ,

i' C C. :r ■ ti
Reacțiile diferitelor 

tUllce șl c- 
In presa pa-

î’sb

• W. Rogers a cerut Senatului S.U.A. să voteze o lege privind 
Întărirea securității misiunilor diplomatice

Ții

stative din marile 
1073, noul plan social

lioreze situația, g 
' ș cu vi

de Mlntșlrî întrunit mid, a

■j.

Japonla. încercare» 
auloriiăț Hor milita
re americane de a 
transporta, ' Intre 
baza Șaganii — 
parțlnind forțelor 
S.U.A. — șl • rada 
portului Yokohama, 
tehnică militari 
destinată a fl tri
misă In Vietnam a 
Inlimplnat rezisten
ța dirză a luptăto
rilor pentru pace 
niponi. în fotogra
fie : în portul Yo
kohama, demon
stranții au format 
un obstacol viu, 
silind vehiculele •> 
tnertane »ă se re- 
Inloarră ,1a baza 

Șamanii

ATACURI ALE PATRlOTlLOR
o CAMBODGIA

PNOM PENH 9 (Agerpres). — După 
un masiv tir do artilerie executat 

-asupra pozițiilor deținute de trupele 
regimului de ta Pnom Penh ln re
giunea Kompong Trabek, situată ln 
aproximativ-80 kilometri sud de ca
pitală, detașamentele patriotice cam
bodgiene, sprijinite de blindate, au 
luat cu asalt opt: poziții alo forțelor 
ionnoltate. Pierderea de către re
gimul de la Pnom pfenh a celor opt 
poziții din Kompong Trabck oferă 
patriojilor khmeri posibilitatea unor 
importante Inițiative asupra bazei 
£luvflale Neak Luon, de pe fluviul 

„Mekong, considerată de importanță 
vitală pentru aprovizionarea Pnom 
Penh-ulul. ■

SAIGON 0 (Agerpres). — în tilll- 
• mole .2-1 .de oro au continuat- cu în
verșunare luptele din Jurul orașului 
Tlen Phuoc dIntro forțele patriotico 
și unitățile salgoneze. De asemenea, 
patrloțli nu atacat o poziție snigoneză 
din apropiere de Da Nang, precum șl 
baza Camp Evons, unde este canto
nat comandamentul forțeior de blin
date ole armatei regimului Thleu, 
provodnd inamicului pierderi grele.

al R. D. Vietnam
■ I -

HANOI 0 (Agerpres). — Ministerul
Afacarffior Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității o declarație In care 
denunță continuarea bombardamen
telor aviației americane, la 8 seplem- 
brie, asupra unor centre urbane, 
printre care portul Halfong. Arăllnd 
@1,..șl de această dată, aii fost Lnfeâ 
intrate victime In rlndiil populația 
șl distrugeri de clădiri șl cottsifucțll 
cu ceroctcr civil, declarația cere Ad
ministrația americane să pxrnă ime
diat capăt bombardamentelor, minării 
și țjlocairit porturilor nord-vletnameze 
și tuturor celorlalte acte de v+o^- 
lare a suveranității șl securității 
JL D. Vietnam.

CONVORBIRE 
NORODOM SIANUK 

LE DUC THO
’ . , [
PEKIN 9 (Agerpres). — Norodom 

Stanuk, șeful standul cambodgian, 
președintele Frontului Unit Național 
nl. Cnmbodglel, a avut o convorbire 
cu te Duc Tho, membru al Biroului 
.Politic al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, consilier spe
cial nl ■ ministrului Xuan Thu'y, con
ducătorul delegației guvernului R.D. 
Vietnam ta Conferința de ta Paris In 
problema Vietnamului, care se află 
la Pekin In drum spre capitala Fran
ței, Informează agenția China Nouă.

reuniunii de la 
Dar Es Salaam

DAB ES SALAAM 9 (Agerpres). — 
Conferința la nivel Înalt n, Organi
zației țărilor din Africa centrală șl 
da est s-a Încheiat ta Dar Ex Ba
laam, după trei zile de dezbateri 
consacrate examinării situației po
litico de pe continentul nfrican și 
îmbunătățirii relațiilor do cooperare 
șl de bună vecinătate dintre țările 
membre. '

Comunicatul final adoptat de că
tre part Ici pan ții ta conferință — șefi 
de stat, vicepreședinți sau miniștri 
de externe — nralâ că principala 
problemă cu caro sint confruntate 
astăzi statele, africane Independen
te o constituie rămlnarca unor în
semnate regiuni alo continentului 
sub dominație străină. în acest sens, 
partlclpanțli și-au exprimat hotă
rî rea dd a acorda un sprijin sub
stanțial sporit mișcărilor de elibe
rare din teritoriile africane incă 
neeliberate. Membrii mișcărilor do 
eliberare recunoscute de către Or
ganizația Unității Africane pot be
neficia. de acum înainte, de tranzi
tul liber In cele 15 state participan
te la conferința de ta Dar Es -Sa- 
taam, arată comunlcatuL Se .preci
zează, de asemenea, că atlta timp 

' dt N.A.T.O. va continua să spri
jine colonialismul portughez, ■ pre- 
cum'șl regimurile minoritare rasista 
din Rhodesia și Africa de sud, lupta 
armată reprezintă arma cea mai si
gură împotriva puterii coloniale, a 
apartheidului șl a discriminării ra- 
Klnlc din teritoriile africane aflate 
Inch sub dominație străină.

Refcrlndu-se ta problemele coope
rării regionale, comunicatul arata 
că partlclpanțli ta conferință au re
liefat rolul major n.l promovării 
unor strfnse relații de colaborare, in 
interes reciproc, pentru realizarea 
unei atmosfere de destindere pe 
continent.

NAȚIUNILE UNITE 0 (Agerpres).
— Libanul a adresat Consiliului de 
Securitate o pllngcre In legătură cu 
raidurile întreprinse, vineri, pe teri
toriul său, de avioane ale forțelor ar
mate tsraellene — anunță agențiile 
United Press International-și Așso- 
clnted Press.- PUngerea a fost Înain
tată de Însărcinatul cu afaceri libanez 

zln Națiunile Unite, Samir Mobarak, , 
lnlr-o scrisoare adresată reprezentări- ' 
tulul RJP. Chineze la O.N.U„- Huan 
Ilua, președintele Consiliului da 
Securitate pe luna tn curs. In scri
soare se afirmă că raidurile avioane
lor israellene „constituie o nouă În
călcare flagrantă de către Israel a 
«cârdului efiu de anmbflîțâu cu Liba
nul, a Cartei O.N.U. și a rezoiuțlllor 
Consiliului de Securitate”.

* .
DAMASC 0 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvinl militar sirian, reluat 
de agențiile United Presa Internațio
nal și France Preșse, a deelarat că.j, 
mal multe formațiuni de avioane si- | 
rienc au atacat, simbătă la amiază, 
pozițiile israellene de pe înălțimile !■ 
Golan, zonă ocupată de IsraeL El a ’. 
menționat că formațiunile siriene au 
doborit. două . avioane israellene, In 
cursul luptei aeriene care a avut loc 
cu acest prilej, plcrzlnd, totodată, , 
trei-aparate. ’

ir

TEL AVTV B (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint mîllUr de la Tel 

-Aviv a anunțat, d) aviația Lsraellană 
a interceptat, slmbătă, mâl multe. 
formațiuni .de avioane siriene, curo 
nu încercat- sil atace pozițiile tsrae
llene de pe înălțimile Golan — trans
mit" agențiile Reuter, France Presse 
șl United, Press International.

*
CAIRO 0 (Agerpres). — La Cairo 

s-a deschis simbătă conferința mi
niștrilor'de externe al țărilor arabe, 
In cadrul ’ căreia vor fi examinate 
probleme privind evoluția situației în 
Orientul Apropiat Cuvintul inaugu
ral a fost rostit de secretarul gene
ral al Ligii Arabe, Mahmud Riad.

PHENIAN 9 .(Agerpres) — Agenția Coreeană i-a transformat Intr-un
A.C.Ț.C. informează că .ta Phenian a stat socialist Industrializat, cu șuve-
ayut loc.un înîitlng consacrat celei ranitate politică completă, cu o eco

nomic națională independentă, cu o 
capacitate puternică de autoapărare 
ș! cu o’ cultură națională înfloritoa
re. '

Partidul șl'guvernul R.P.D. Coree
ne — a spus vorbitorul — ;ău susți
nut constant linia reunlficării națio
nale Independente’ șl pe bază demo
cratică și au dus o luptă energică 
pentru transpunerea In viața a aces
tei linii. Situația actuală Impune 
promovarea cu energie’ a cauzei rc- 
unificării naționale, prin mobilizarea 
tuturor forțelor patriotice din Nordul 
șl Sudul Coreei

repurtnte In întrecerea pentru reali
zarea și depășirea prevederilor celui 
de-ni șaselea cincinal. Printre cel 
care au raportat importante depășiri 
de plan in cele opt luni ale acestui 
ari se numără oțetarii șl constructorii 
marelui' combinat metalurgic de la 
Krcmikovțl, constructorii de mașini1 
de la firma „Balcancar*, prolectanțâi, 
de la Institutul de proiectări ,JE- 
nergoproiect”, colectivul Uniunii eco
nomice de stat „Bălgarplod”.

' Manifestații nle oamenilor muncit 
au avut loc șt in alto orașe alo R.P. 
Bulgaria.

Bgffitoîiarea cooperării economice 

româno — vest-germane
BONN 9 — Trimisul special Ager

pres. V. Crișii, transmite : Ministrul 
, secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior al României, Nlcolae 
M. Nlcolae. care se află Intr-o vizită 
In R.F. a Germaniei, n avut o între
vedere cu Karl-Heinz Sohn, secretar 
de stat la MinlsleiT.il Cooperării Eco
nomice al R.F. a Germaniei.

Au fost discutate probleme referi
toare la cooperarea economică, pe 
terțe piețe, intre cele două - țări.

Oaspotele român a purtat, de ase
menea, convorbiri cu depulați In 
Bundestag, cu conducători al marilor 
firme In'duxtrlâle O. H. 1-L Siemens, 

• Slcmag, precum șl cu personalități 
alg vieții economice din R.K.G., In 
cursul cărora nu fost discutate noi

posibilități dc lărgire a colaborării șl 
cooperării economice.• ' . .’J ’i .

♦
La Bonn s-nu desfășurat lucrările 

sesiunii Comisiei mixte româno— 
vosit-genruine In vederea examinării 
posibilităților de dezvoltare,’ In con
tinuare, a schimburilor comerciale șl 
cooperării tehnlco-economlce dintre 
România șl RJ?. a Germanici. .

La Încheierea tratativelor, In pre
zența ambasadorului României la 
Bonn, Constantin Oaneea, a fost pa
rafai protocolul cu privire'la schim
bul

în favoarea convocării 
conferinței general - europene 

„S.U.A. SÎNT GATA SĂ PARTICIPE LA CONVORBIRILE 
PREGĂTITOARE DE LA HELSINKI" f.-f .•.w^7șS;ri ; '' i-'

El n relevat, ln context, că, In cursul 
„ aceștei„verl, , pregătirile din țările 

occidentale pentru convorbirile care" 
urmează să albă loc au progresat, 
„vonvuruiriic urcgaiiiuarc mulllla- 
ierale privind convocarea conferin-

WASHINGTON 0 (Agcrpres). — 
Lulnd cuvlntul In.Camera Reprezen
tanților, Walter Stoesscl, asistent 
pentru problemele europene nl se- ______  _ ___ _____ „
cretarulul Departamentului de Stat, „Convorbirile pregătitoare
u declarat că S.U.A. stat gata sa ierale privind convocarea
poarte la Ilelslnki convorbiri In ve- țț| gencral-europene pcotrn secu- 
derea realizării unor noi progrese pe 
calea îmbunătățirii relațiilor Esl- 
VcsL „Considerăm conferința gene- 
ral-curopcană pentru securitate șl co
laborare drept un nori' pas In cadrul 
acestui proces” — a declarat StoesseL

PREMIERUL TANAKA A APROBAT

Memorandum adresat de secretarul general 
țărilor membre ale O. N.U.

■ ■ . i
.cș, - i'.,f «prav» - ctiinrâ-ib r- -- ■-...............

. NAȚIUNILE UNITE 0 (Agerpres). ...........
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a adresat vineri un me
morandum delegațiilor celor 132 de 
țări .membre ale organizației, In care 
cere înscrierea pe .ordinea do zi a 

■celei de-a 27-a sesiuni a Adunării
Generale a punctului’, intitulat „Mă
suri-pentru prevenirea terorismului 
și a altor forme de violență care pen
In pericol vieți 'omenești iau'.aduc acta pa viitor”.

WASHINGTON 9 (Agerpres). —
Secretarul do stat american, William 
Rogers, a cerut Senatului S.U.A;, 'șă 

■ voteze cil mal curipd o lege dc cali
ficare, drept crimă federală atacarea, 
asasinarea' sau răpirea, unul diplomat 
străin acreditat In Statele Unite. Un 
amendament ar trebui să prevadă in-

a ■ S H B B

atingere libertăților Individuale”. Se
cretarul general al- O.N.U.' consideră : 
că „manifestările de terorism sșl vio
lență,au devenit'ațlt de Îngrijorătoa
re și răii Implicații atât de ' grave,', 
Incit ele < trebuie> examinate" de Adu
narea 'Generală * pentru • adoptarea 
unor măsuri care ,să contribuie la. 
prevenirea comiterii unor asemenea

cluderca In această categorie de de- 
polrlva Invlțaților,oficiali care nu nu’ 
reședință permanentă pe teritoriul a- 
merican. In. prezent, la New York 
poliția orașului, ajutată de mal multe 
departamente federale, întreprinde 
măsuri de întărirea securității nusiii- 
nllor diplomatice de pe Ungă O.N.U.

■ . ■'-.aS

llct șl a actelor agresive' comise Im- 
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COMERȚUL EXTERIOR Al ROMfiNIEI - 0 CONTRIBUȚIE 

LA PROGRESUL ȚÂRILOR IN CURS OE DEZVOLTARE
I ’/'■.! ît!.’. r ' ■>'.

ALGER 9 — Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite : Sub tl'-î 
tlul „România fl tendințele manifes
tate In dezvoltarea' comerțului ■ idu 
c-rtcrlor”, ziarul „EL MOUDJAHID” 
publică' un' amplu artledl Ln Care a- 
rată ’că țara noastră, rare întreține. 
In prezent, relații comerciale cu 110 
stata alo lumii, sc' prerintă astăzi 
pe plan Internațional ca .7 un «făcă
tor activ al .promovării comerțu
lui reciproc avantajos, ai întreține
rii unui climat favorabil păcii. și- în
țelegerii Intre popoare. ______ __

încurajlnd neîncetat dezvoltarea re- pol coautoare — privind rambursarea 
'tațllldr- econdmrcSr'ccr(6,'ln' continua- 
re „El Moudjnhid”, România fi-a spo
rii țVdiversificat In' nidlT constant'co
merțul său exterior cu țările In curs 
de dezvoltare,-in scopul intensificării 
aportului său la progresul lor eco
nomic ji social.

Relevlnd că ritmul schimburilor cn- 
merctalo a'c iărll noastre cu statele 
In curs de dezvoltare a cunoscut an 
de an o sporire considerabilă, zia
rul arată că „In circuitul comercial 
româno-african "au fost înregistrate 
îmbunătățiri progresive ln structura 
mărfurilor ce constituie obiectul 

•r.j n Trtr/: el :><:)

£3 S □ 0

... r
schimburilor bilaterale”. O dezvoltare 
considerabilă a acestora a fost mar
cată In ultimii ani prin livrările ro- 
mâneștlș^de Instalații < ’ ’
întrebuința?!, necesare economi 
rilor africane. "’ "

’tenslficnîe Imp.__ ____ ____ „„
produse specifice piețe! africane. Da

’ lor Unite pentru comerț ‘ ?!■> dezvol
tare, România a luat inițiativa de a 
prezenta propunerea —susținută de 

■numeroase țări africane devenite p-

mâncjtlj' de Instalații complete 
mașlfii și’ utilrije, de diverse țjpUrJ 

economici 
. .Șimultarj, au fost 
ipbrturile. românești 'de 

„ 2’-", 4.—. 11_  _ J 
' asemenea,, la- Conferința Națiuni-Ifir’!"'’ rânîlf* rhSrr»fricii < >1 ii ^avwmI-

Principiile de bază ale normalizării 
relațiilor dintre Japonia și R.P. Chineză

TOKIO 0 — Corespondentul Ager
pres, FL Țulu, transmite : Primul 
ministru Kakuei Tanaka a aprobat __ ______J
prlhclplllc do bază ale normalizării de conducerea P.

’relațiilor cu R.P. Chineză, elaborate ln esență, pentru
de Consiliul Partidului liberal- zării pe baza Cdemocrat — organism « - . ■. -
creat"de. guverii pentru 
aspectelor concrete ale acestui Im
portant capitol al diplomației nipone. 
In acest fel, a fost netezită calea 
spre vizita pe care premierul ur
mează să o facă tntr-un viitor apro
piat ta Pekin.

PrlnclpUla’ normalizării relațiilor

Japoniei cu R.P. Chineză, care, 
înainte de a ti supuse atenției pri
mului ministru, fuseseră aprobate șl 
de conducerea -P.L.D.. se pronunță, 

j realizarea normali- 
___ ...____ Cartei O.N.U. șl b 

consullăUv principiilor Conferinței de Ia Ban- 
examlnnrea dung ; neamestecul in treburile in

terne ; renunțarea la folosirea forței 
sau amenințarea cu forța ; promova
rea schimburilor economice șl culln- 
rale In condiții dc egalitate șl fără 
nici un fel de discriminări ; cooperare 
în vederea păcii și prosperității țări 
lor din Asia.

creditelor acordate pentru procurarea 
de echipament industrial prin 
mărfuri produse de unitățile res
pective țau prin alte mărfuri.

„Dinamismul dercoitârii economiei 
românești contemporane, recentul 
program de mâluri privind schimba- 
rile economice ti cooperarea — con
chide „El Moudjahid” — au creat po
sibilități sporite pentru participarea 
tot mai intensă a României la divi
ziunea internațională a muncii, ln cir
cuitul mondial al valorilor mate
riale”.

GEORGETOWN 0' (Agerpres). — In 
capitala Guyanel.—...Georgetown — 
au 'continuat lucrările Conferinței 
antllmperlnllste a țărilor din zona 
Caraibilor. ‘ r

Partlclpanțli au adoptat o rezoluție 
care se pronunță pentru llchidnren 
blocadei. economice Instituite împo
triva Cubei, pentru restituirea de că
tre S.U.A. stalului cubanez n bazei 
militare navale do ta Guantanamo ; 
rezoluția condamnă războiul de a- 
greslune din Indochina și bombarda
mentele lansate de aviația S.U.A. 
asupra unor obiective civile din R.D. 
Vietnam. Pnrticipanțil și-nu expri
mat solidaritatea deplină cu guver
nul președintelui Salvador Ailende 
șl cu Frontul Unității Populare din 
Chile. 1

-
PEKIN 9. — Corespondentul A- 

gerpres, 1. Gălățcanu, transmite : 
Tovarășul Ci Ten-fcuel. membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, a primit grupul de 
activiști al Partidului Comunist Ro
mân. condus de tovarășul Victor 
Bolojnn, membru al C.C. al P.C.R., 

• prlm-secretar al Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R.. care ra află la 
odihnă In R. P. Chineză.

La Întrevedere a luat parte Iosif 
Chlvu, Însărcinat cu afaceri a.i. al 
Romanici la Pekin.

Convorbirea care a nvut Ide 
acest prilej s-a desfășurat lntsDș 
mosferă caldă, prietenească.

Ministrul industriei con- «
slrucȚiilor de mașini tu 
Romftniei, Ioan Avram, și-a În
cheiat vizita oficială făcută In An-

,glla la invitația guvernului britanic. 
Simbătă, oaspetele român „s-n Întâl
nit cu lordul Drumalbyn, ministru 
de stat ta Departamental industriei 
șl comerțului. A fost de , fată -am
basadorul României ta Londra, Vâ- 
slle Pungan.

Secretarul general cd C.C. 
al P.C. din Ecuador, pef,rn
Antonio Sand, șl-a încheiat vizita In 
Cuba. El’ n avut convorbiri cu Fidel 
Castro, prlm-secretar nl C C. al P.C.

" ’ 1 iul ministru nl gu-
1 di alti con- 

dln

___ _____ _______ ________ spre 
Moscova, pentru continuarea consui- 
tSrllor sovlelo-americane, ■ ln'con
formitate cu Înțelegerea realizată ln 

. cursul -vizitei președintelui Nixon In 
Uniunea Sovietică. .__ -

Președintele Republicii 
Krabe Egipt, Anwar ®ada*’ ® 
promulgat un decret privind efec
tuarea unor schimbări ln guvernul 
egiptean — anunță agenția ăLEN. în 
baza acestui'decret, Mohamed Has- 
gân El Zayynt, care a deținut plnă 
In prezent funcția de mlntatru do 
stat însărcinat cu Informațiile, a fost 
numit mintatru dc externe. Predece
sorul său. Murad Ghnleb, a fost nu
mit ambasador ta Ministerul do Ex
terne.

Comunicat iugoslava-

etiopian, Aklllou Abie Wold, șl con
vorbirile pe care acesta le-a purtat 
cu Gemal ■ Bledlcl, președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, transmite agenția Tanlug. 
Părtllo au examinat stadiul actual șl 
posibilitățile mulllplo ale dezvoltării 
in continuare a relațiilor bilaterale 
In domeniul politic,. economic șl teti- 
nlco-șUlnțiflc. în cadrul schimbului 
de opinii asupra problemelor inter
naționale, părțile au relevat însem
nătatea Inlllnirilor, contactelor șl co- 
laborârll mitiUlateralo dintre țările 

; nealiniate,‘In scopul Îndeplinirii ho- 
tăririlor conferinței do la Geor
getown.

Un puternic incendiu 3
Izbucnit intr-unui din cele mnl 
populate cartiere ale capitalei indo
neziene, Djakarta. Focul n cuprins 

... . T „ , . ~ , aproximativ KMIdti.clădiri șl, polrl-
Tlinlnmil Prrric Rann Pre- ©tîOpidn. ț”3 î3e‘Srad a fost dat v). dâ(giyr oficiale; n distrus circa
Uliuugul rwis—Dunn. publicității comunicatul privind vizi- 700 de locuințe, Iflsind pesto 3 099 de

I persoane fără adăpost
Uliuuyiu rujia—DUtm. publicității comunicatul privind vlzi-

ședlntele I ranțcl, Georgra Pompidou, u ttcutâ ln iu8OSiavla de premierul 
a avut simbâiâ ia Feldafing am 
Starnbergersee, lingă MOnchen, o în
trevedere cu cancelarul R.F. a Ger-- 
maniei, Willy Brandt, In cadrul că
reia s-au discutat probleme legate 
de conferința la nivel Inațt a țărilor 

‘ membre ale' Pieței comune lărgite, 
prevăzute pentru 19—21 octombrie,-la

’Paris. .

Guvernul Republicii Chile 
a hbțărlt să stabilească relații dlplb- 

' maUce, la nivel de ambasadă, cu
■ Guvernul Revoluționar Provizoriu ol
■ Republicii'Vietnamului de Sud. A- 
tordul ln această privință a fost 
semnat de ministrul chilian de ex
terne, Clodomlro Almcyda, și Hoang 
Blch Son, adjunct al ministrului afa-

■ cerilor externe al" G.R.P.-al Repu
blicii Vietnamului de Sud.' '

REZULTÂTE ALE MISIUNII „VENUS-8"
MOSCOVA 9 (A- ximativ o oră. De ne

gerpres). ' Agenția suprafața planetei „ve- 
T.AS.S. a ’> dat. pu- nas”, aparatele < 

informai!!
timp de 50 de minute. 
, Experiențele realiza-
aulbmate „Venuj-8” au ouewsui 
permis obținerea ur.or „Venus-8” 
date privind caracteriz- 
itole flzlco-chimlce ale 

. atmosferei fl suprafeței

T.A-S.S. o ■ dat ■ pu- nus, u 
bllcitilții unele recul- transmis 
tale ale > zborului sta- 1J— J~
ției automate „Ve- -----„--------- - ------
nus-8* și a coboririi te cu ajutorul stației
line a acesteia pe pla- 
neta Venus. Pentru 
prima oard In istoria 
explorării planetei, in
trarea In atmosfera pla
netei Venus si coborî- 
rea lină au fost reali
zate pe partea lumina-

' tă de Soare a acesteia. planetei Venus slăbește 
tn timpui - coboririi, considerabil pătrunde- 

securității naționale, '«w g
Kissinger, a părăsit sîmbătă Wa- (formații timp de apro-

Consilierul prezidențial
ol S.U.fl. pentru problemele

telor obținute, sa poate 
aprecia că denilldlea 

au solului fa suprafața 
planetei Venus este pu
țin mai marc de 1,5 
grame ps centimetru 
cub.

Succesul

. .. . .
tn localitatea belgiană Rebecq 

Rognon s-a deschis un festival 
dedicat României ; festivalul, 
care ca dura trei rile, ca prilcjul 
acțiuni culturale rontânești îl 
belgiene. Lă inaugurarea festivi- 
tă/ilor au participat primarul lo- 
caUUjli, procurorul regal, re- . 
presentantul ministrului culturii 
franceze ți cel al guvernatorului 
provinciei -Brabant, ' senatori ji 
deputafi, primari-dln locallldtllc ■ 
incednate, precum fl ambasa
dorul României. la Bruxelles. 
Alexandru Ijăzăreanu. tn cuvlh- 
tările rostite ru acest prilej, pri
marul localității, președintele 
consiliului cultural local și am
basadorul României au subliniat 
utilitatea unor asemenea 'mani
festări pentru cunoașterea si a- . 
pro pierea dintre popoare, men- 
ționlnd,. > In context, relațiile 
prietenești dintre .Romania |i . 

fflelgla. •
La Kuala Lumpur a foit des

chisă expoziția „București — 
capitala României”. La ceremo
nie au participat Yang Berhor- 
mat Encik Mohtar Hashim, se- '. 
erelor parlamentar la ăfinist'erul . 
Culturii, Tineretului ți Sportului 
din Malai/ezia. reprezentanți al 
Minijsteruhii Afacerilor Externe 
sl Ministerului Culturii, Tinere
tului șl Sportului, membri ai 
parlamentului, oameni de'itHn- 
(ă șl cuUurd, oameni de afaceri, 
precum șl membri ai corpului 
diplomatic.. A fost prezent am- ' 
basadorul României in Malaye- 
ria, Marin Alexie.

r~
FRANȚA

Așteptat, cu viu In
teres ne opinia publi- lioreze sitt— 
că franceză. Consiliul familiilor rtț 
de Miniștri Întrunit mid, a v"' 
miercuri. In ■ prezența pensionarilor, 
președintelui _ PompI- llul de Mlnlșt

franci menită .să ame- treprlnderllor mici șl 
___  grea a mijlocii se arată ingrl-, 
ci: vănlțuri jorată față de 

văduvelor și 
■Hor. Consl-

dou7 a " fost urmat 'de bătut, de asemenea, o sindicale din Franța-- 
o conferință do presă serie de probleme, le- C.G.T. șl C.F.D.T. — 
In rare primul minis- gate de salariul ml- 
tru Pierre Messmer, nlm, asistența sodnlă, 
însoțit de olțl membri impozite ele.

i af echipei guverna- Reacțiile .<
, mentale, a prezentat grupări pol 

măsurile preconizata courlle din ,™
i" de; guvern ■■. în cadrul. .rizlsinĂ ®int Ensrc«t<i in

nța-numltulul „Plan
1 socla-I”. Premierul

COMSPOW.
', frate semnificative : DENȚA DIN PARIS

„Franța este o țară 
prosperă ln compara-

, țle ‘cu trecutul și ln 
raport cu , concurențll 
el. Dar oricât de pozl-

' tlvă <Hte' această con-

ț-.ț * V i 1 O . SaVxFîiJă.fi.lb ,
Justețea șoluțlllor teh
nice adoptate ’ ta pro- 

......... ‘leclarea-șl , realizarea 
' planetei. Aprecierile.....stației automate inler-
prellmlnare duc la con- planetare, care trebuie
cluzia că atmosfera funcționeze In con-

pStrunde- deosebit de grele
sistemele' dc ■ bord au rea luminii solare pe riu pe sil praf,o ța plnnc- 
'--------- Pămlnt in- suprafața acesteia. De tai Venus, aprcclnză

asemenea, pe baza da- T.Â.S.SwsSt r .....  ’ ’ ' ..... .........

In Italin s-au înregistrat 
violente furtuni rare au provo- 
cat importante, pagube materiale. 
Ln Roma, ploile, ^deosebit de-abup- 
dcnle. au căzut fără Întrerupere 
Limp de'BO de minute, provpdnd 
Inundații șl scufundări de teren. Pa 
străzi, înălțimea apoi a atins. In 
unele locuri. 80 de centimetri, fă- 
cind imposibilă circulația;

Ituri jorată față de eventu
ala creștere a sarclnl- 

_____  ____ lor sociale.
Miniștri a dez- Principalele centrala 

ou, a fost urmat de bătut, de asemenea, o sindicale din Franța—■ 
conferință do presă serie de probleme, le- C.G.T. șl _C.F.D.T. — . ... j.. —. considera că recentele 

măsuri nu răspund re-- 
vendlcărllor ■ esențlalo 
ale clasei muncitoare. 
Ln rindul lor, parii-': 
dale comunist șl so
cialist exprimă rezer-: 
ve serioase față de 
importanța șl eficiența 
planului sociol pre
zentat de guvern.

Intr-un comunicat 
dat< publicității vlnerij 

___________________ Biroul Politic al P.C.1 
i______Francez a hotărât „or-

general • de un anume gnnlzarea unei ample
■ ' .............. campanii pentru dlfur-

zarea programului co
mun (programul de- 
cuvernămlnt asupra 
căruia au căzut .de a- 
cord ln această vară 
comuniștii șl rodallț- 
til) și a unei serii de, 
largi dezbateri publice 
asupra conținutului 
său”.

După cum aprecia
ză o serie de obser
vatori, în contextul 

ie^» o serie de proi'ec- campaniei electorale 
te calitativ impred- pentru alegerile legi-, 
sa- 
salariului minim”. în 
vreme ce Consiliul na- ■ , . ■ .A.—, nu a determinat o mo-

scepticism. Astfel, zla- 
. ............ nil 1 .’„LE MONDE*

Biatare, ea nu ne poa- constată că formațlu- 
le satisface”.' nțlo guvernamentale
,lntr-adcvăr, crește

rea rapidă a prețurilor 
înregistrată In luna 
Iulie, precum șl . uite

1 fenomeno negative pe 
L plan economic șl so- 
J clal hu determinat o 
l serie de măsuri onli- 
i r inflaționiste șl au în- 
I splrat în bună parte 
L actualul program gu- 
i . vcrnamental. în e®en- 
t ță, planul social Ișâ 
i propune . slăvlllrea

• 5Uonal al patronatului1 ră a frina expansiunea „
economică. în ce pri- francez Ișl exprimă a- 
vește măsurile: concre- cor*1111 ffltfi de accen
te, guvernul n anun- M P™ Pe exparwlu- 
țat acordarea unei su- nea economică, Con fe
me de 2,3 miliarde d era țin generală a ln-

se declară satisfăcute, 
amintind Insă că 
UJDJL, 'partidul majo
ritar, „rămlno totuși 
foarte atent față de 
creșterea prețurilor”. 
La rlndul său, ziarul 
„COMBAT" consideră 
că planul ■ sortai con
ține „măsuri parția
le,^. o serie do proiec-

■

’ ‘ r-1 ■
■ București

dlflcare substanțială 
In ambianța politică 
din Franța.
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