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HUNEDOARA, coiecuvui ma-șlnă. Această -realizare este cu «Ut

toate. fortefe
g

I.A^. șl cooperativele agricole au da
toria să constituie un exemplu In-

în majoritatea zonelor tării se lu
crează din plin la recoltat și la pre
gătirea terenului pentru Insămlnțări- suBcțltor in muncă, să explice coo- 
lo de toamnă. Pinfl In ziua de 8 aep- peratorilor că este In Interesul tio- 
tembrlo a.c. floarea-soarelul a fost 
stalnsă de pe 6S ta sută din supra
fețe, atlt In LAS., cit șl In coopera
tivele agricole. Cu flecare zi, recolta
tul porumbului, al celorlalte cuilurl 
se extinde spre zonele din centrul și 
nordul țării. însllozarea furajelor,' 
una dintre cele mal importante lu
crări de sezon, s-a efectuat in pro
porție de tB la sută In I.A.S. șl de 
abia 19 la sută In cooperativele a- 
grlcole. Intru cit, numai unitățile a- 
grlcole cooperatiste au do InsUozat 
peste 8 milioane tone de furaje, este 
necesară urgentarea acestei Importan
te lucrări de care depinde, In foarte 
mare măsură, creșterea efectivelor și 
a producției animaliere. In strinră 
legătură cu recoltatul sn desfășoară 
lucrările de eliberare și pregătire a 
terenului pentru semănatul griuiui. 
Arăturile pentru lnsămlnțărlle de 
toamnă au fost efectuate pe 60 ia 
sută din suprafețele prevăzute la 
I.A.S. șl pc 43 la sută In cooperati
vele agricole.

Acum, ci nd ne a flăfn abia Ia în
ceputul amplei bătălii/pentru stdn- 
gerea actualei recolte șl pregătirea 
celei viitoare, lucrările.- pe dt de nu
meroase, pe nllta <lc urgente, impun 
organizarea (.exemplara, a- muncii fn 
toate unitățile agricole, urmărlndti-se 
repartizarea șUulWW<?MtallrioasS a 
forțelor manuale și a mijloacelor me- 
eaniee ți de transport, Experiența 
multor campanii agricole a demonstrat 
necesitatea unei acUvitați organizate ' 
plnă ta amănunt, pe baza unor pro
grame de lucru clare, cu răspun- ____ .__________ _______ _____
derl șl termene precise pentru fie- cerea timpului de încărcare In clmp 
care lucrare și pentru flecare punct și a durate! de descărcare a produ- 
de lucru..

întreaga activitate de partid ta 
sate trebuie să albă ca obiectiv pri
mordial, in această perioadă, antre
narea țărănimii, a mecanizatorilor, 
a tuturor incrătorllor ogoarelor, la 
executarea lucrărilor agricole. In pe
rioada campaniei de toamnă tre
buie evitată organizarea ședințelor 
sau n altor netlvitațl care ar sus
trage cadrele de ta județ sau din 
comune de 1a munca pentru reali
zarea sarcinilor curente din ugricul-'

căruia, ,al Întregii economii naționa
le, să munceiscâ neobosit la stringe- 
roa recoltei, astfel Incit nimic din 
roadele ncestul an să nu se piardă. 
Pentru a putea acorda un sprijin cit 
mal eficient organizațiilor de partid 
șl unităților agricole, In multe jude
țe membrii birourilor comitetelor ju
dețene de partid, al consiliilor popu
lare, specialiștii organelor agricole 
slnt repartizați să sprijine direct șl 
să răspundă de Întreaga activitate ce 
se desfășoară pe raza unul consiliu 
intereooperatlst. Ajutorul lor se do
vedește in mod deosebit util In pri
vința organizării acțiunilor de întra
jutorare — cu forță de muncă șl mij
loace materiale — intre coopcrșilveln 
din cadrul aceluiași consiliu Intercoq- 
peraUsl, ca șl intre acestea si între
prinderile agricole de stal. In’acest 
fel sa asigură folosirea mal bună, ta 
Întreaga capacitate, a tuturor mași
nilor și utilajelor existente.

Pe agenda urgențelor actualei pe
rioade n muncilor agricole se înscrie 
cu o mențiune specială transportul 
producțtaL Considerat, pe drept‘cu- 
vlnt, veriga esențială a campaniei de 
recoltare, transportul recoltei reclamă 
o puternică concentrare de forțe șl, 
mal ales, o bună organizării Este lm- 

' parlos , nece-W să flfc nsdzulta jsl 
' .puse la. punct. tpăle mijloacele ...de 

transport, pentru h asigura folosirea 
lor la Întreaga capacitate. Deoaebjt 
do importantă este dirijarea mtjîoa- 
celor de transport acolo unde- este 
cea mal mare-nevoie șl urgență. în
lăturarea staționărilor inuiHe. redu

și a durate! de descărcare a produ
selor. ....

Tn cadrul lucrărilor de recoltaro 
cel mal mare volum de mur.cî 11 eo- 
lîcltă strinsul porumbului. Șl aceasta 
cu atlt mal mult cu dt lucrarea tre
buie făcută In cele mal bune con
diții. ta timp șl fără pierderi, țl- 
ntad seama că I această plantă va
loroasă reprezintă una dintre prin
cipalele culturi premergătoare pen
tru griu.

O lucrare urgenta este șl recolta- 
-----  —------ Ud floril-soarelul, care trebuie să 

tură. Comuniștii de ta sate, din- fie practic Încheiată In' următoarele

Borne pe distanta

Lc-mr fl, desigur, greu „decanilor" de vlrstă 
comuna briilcand Movila Miresii să-ți punâ la în
cercare memoria spre a-ți aminti, plnd In cele mal 
mici detalii, de viața lor de acum 34 de ani. Cite fi 
mai cite evenimente nu s-au Incrustat o dată ctr 
scurgerea vremii pe rdbojul timpului I l,e mal poate 
ții omul „ca la carte" pe toatei Iar daci ar.fi să ne 
glndim la generațiile mal tinere, care-țl cunosc loca
litatea cu alți ochi, această Incursiune in timp ar 
fi extrem de grea, dacă nu chiar imposibilă. De alt
minteri, 34 de ani înseamnă aproape cumpăna unpl 
vieți de om, ața cd scrutarea timpului pe această dis
tanță, compararea a ceea ce a fost Movila Mircriî în 
anul 1933 cu ceea ce este ea astăzi reprezintă pentru 
oricine, tlndr sau virstnlc, localnic sau drumeț de oca
zie, un prilej de meditație inriruciivd, educativă.

Aceasta a fost probabil ți ideea, pe cit de simplă, pa 
Bill de ingenioasă, a celor care au ‘ -------
simplu, sugestiv, pe un panou impunător

tibabil ți tdeea, pe cit de simplă,
, a celor care au gindit să in/ățițece 

“ — cc-fi a-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
1V?

Liniat In centrul civic al co
bii economice fl sociale a co

line parcă drumul — plai 
munci, schema dezvoltării .
munel; In felul acesta a fost pus anul 1972 să se pri
vească peste timp, fată In față, ca intr-o confruntare, 
cu 1938.

Două coloane de cifre. scoase din filele unei mono
grafii ; ele nu înseamnă o trecere In revistă laconică, 
seacă, ci încep să vorbească intr-un limbaj simplu, 
cu o mare forță de argumentare, de convingere, lată, 
fn 1938 alei a fost o școală z- acum slnt trei ; grădi
nițe 7 nici una — acum tint trei. Anul 1938 are nume
roase rubrici „clbe" : In dreptul lor au apărut un 
dispensar uman, un cdmin cultural, o baie comunala, 
trei biblioteci. De la 0 casa electrificate in 1938, acum 
apar 1150 ; față de două aparate de radio în 1938, 
acum în comună slnt 500 de abonamente la radio fl 
400 la televizoare, iar la 5 cadre didactice ți un cadru 
medical în 1938, acum le corespund 47 ți, respectiv, 
11 asemenea cadre. Ce înțeles si dai faptului câ In 
locul unui magazin comercial, acum slnt 12 ?•

Comparind cifrele din monografii nu paf! să nu 
ta plodești cit de repede îți vor pierde actualitatea 
datele „proaspete", la zi, din 1972, cit de profunde vor 
fi înnoirile da mline pe care le vom raporta la ziua 
de azi I

Privind, urmărind ziua de astăzi la proporțiile el 
reala, la scară naturală, ața cum se înfățișează ea fl 
cum o film, conlurlnd viitorul la dimensiuni mult 
amplificate, ața cum II visăm, este bine, iste Instruc
tiv să nu uităm a privi ți In urmă. Cum au tăcut-o |l 
cel din Movila Miresii.

Trălndu-ne intens timpul sfl ne deprindem a privi 
peste el, spre bornele dinspre care vine ți spre ori
zonturile spre care îl ducem.

Constantin MORARU

10—15 zi!<s In! scopul- evitări! pier
derilor do producție care se - semna
lează In unele unități, specialiștii 
recomandă organizarea culesului 
i_____ ll ... ,
nice. Orie 11 de miel ar părea can- 
. ....... ’ produse risipite după re- 

lecarilcă, dacă ftat adunate 
■le1 pot insuma riill 5! mii' 

___ ;

derflor da producție care sesemna

manual In urma mijloacelor mecă-

titățile de produse risipite după re- 
coltarea/nj!..' ’■ 
cu grijă ele 
d® tone. t.
, Tlnlnd «cama de condițiile speci
fice din acest an, ae recomandă să 
se acorde o atenție deosebita organi
zării Judicioase a.culesului struguri
lor, In special de pe acele suprafețe 
de vil unde exista pericolul depre
cierii calitative șl diminuării produc
ției. In țoale podgoriile culesul, fiă țm 
facă In cri mal. acurt timp pasibil,, 
că nu se risipească nici un ciorchine 
de strugure.

O atenție cu totul deosebită se cu
vine acordată recoltării șl transpor-: 
tarii legumelor și fructelor, cu atlt

(Continuare in pag. a

Combinatului mașină. Această realizare este cu atlt mal la sută față de perioada corespunzătoare n anu-
voloroasĂ cu cit este prima mașină de acest Iul -trecut. La obținerea. acestor rezultate nu

■ - - .................... contribuit. In mod deosebit, colectivele do mun
citori de Ia Uzina de vagoane, Uzina de strun
guri, C.E.I.D, uzinele textile „30 Decembrie" 
șl altelo. ■

MEHEDINȚI I-)ln Tumu Severin
plecat luni, in prima aa cursă,, cargoul „Turnu 
Sevcrin-Drobeta 1030“, vas caro a fost lansat ta 
apă In prezența tovarășului Nlcolne Ceaușescu 
cu prilojul aniversării municipiului.' Evenimen
tul a avut loc cu o lună mal devreme față de 
data prevăzută tn angajamentul constructori
lor. In acest felj potențialul productiv al 
Navrom s-a Îmbogățit cu primul din
cele 12 cargouri de 2 200 tone destinate 
transportului general do mărfuri ce vor fi con
struite pe șantierul severinean.

CLUJ. în cele 8 luni ale anului In curs, 
colectivele întreprinderilor industriale nle jude
țului Cluj, puternic angajate În Întrecerea so
cialistă pentru realizarea cincinalului înainte de 
termen, eu Înregistrat Importante ouqcese. Ast
fel, ele au Încheiat activitatea pe 6 luni cu o 
producție marfă și prestări i de servicii supli
mentare In valoare de 223 milioane ‘leL S-au 
produs peste plan aproape 1300 tone de oțel, 
1000 kilometri conductori electrici izolați, 9 OTO 
tone ciment; însemnate cantități de utilaje

siderurgic de la Hunedoara a realizat beneficii gen ți,calibru realizată plnă acum In uzină șl 
suplimentare lnsunilnd peste 42 (KW 090 lei, cu c.hlnr' in țară.
2 009 600 le! mai mult declt fusese prevăzut în
angajamențul anunl asumai In cinstea cclei de-a UADAMIIDEC Colectivul întreprinderii
XXV-a aniversări n proclamării Republicii. Mai MAKAPuUnCț.
mult de 20OMOOT lei din totalul beneficiilor de Industrie Ioc.aJă „Izn* din Vișeul de Sus, mo- 
s-au obținut pe scama reducerii cheltuielilor blllzat de sarcinile trasate de Conferința Națlo- 
materiale. între altele, slderurglțUl combinata- nalfi a partidului, a întreprins noi măsuri tclf- 
.iut-hunedorcân ău economisit peste 5 500 tone , nlco-organlzalorice In vederea valorificării mal
cocs metalurgic, 6OT0 tone cărămizi refractare bune ’ a resurselor naturale locale șl sporirii- 

' ■ producției maierlolelor de construcții. Intre al
tele,-la cariera din Bocșa a fost’montată o nouă 

■llhîc telmologlcă pentru producerea criblurii.
Tot In'această carieră, începlnd cu Juna septem
brie, s-a'trecut la organizarea producției fn trei 
schimburi. Ca urmare, constructorii de drumuri 
vor primi de alcl. Tn medie lunar, cu circa 739 

' '. Acest fapt deschide
largi posibilități .pentru realizarea sarcinilor 
cincinalului, .la acest sortiment, eu circa G luni 
mâl devreme.

_______1___1_______________ Ui— ft...

și cantități apreciabile de metal, energie elec
trică ți combustibil. , , ț.. -

BRAȘOV. La uzina de tractoare din Brașov, 
In secția șaslu este urmărită cu Insistență acțiu
nea de raționalizare a muncii. După «seml- 
automatlzarda celor 8 strunguri paralele de lone null multă criblură, 
pa. Utila carcase mari,— prima linie o--. ’ '
ganlzată ,pe, principii ergonpmlce din uzină 
— ,ln acțiunea de modernizare slnt cu
prinse alte mașini. Zilele acestea, un colec
tiv din cadrul secției, condus, de inginerul ARAR întreprinderile lndusirtala dln ju-
Slmlon Sfipuharu, din care mol fac parte electrl- hishm.
etanul Ion Mlnea, lăcătușul Elemcr Erzso șl dețul Arad au realizat, in 8 iunl ale anului, o

producție marfă peste prevederile planului în 
valoare de, 158 milioane lei, depășlndu-șl angaja- 

paralel meniul anual cu- 4' milioane lei. ”2 la sută din

maistrul Ion Preciip, a obținut un nou .șl impor
tant succes în acest domeniu, reușind să moder
nizeze' șl să transforme strungul parale. ...»------- ------ - __  --------------------------------
SM-639X2 0IM mm, pe care se prelucrează osia sporul producției s-a obținut pe seama creșterii
tractorului de 63 CJ?., o piesă grea șl lungă de productlvlUțll muncii, care față de perioada tehnologice, prefabricate din beton urmat, trlco-
2 'rh, In strung de copiat cu comandâ-program. corespunzătoare a anului trecut a crescut cu taje șl altele La baza acestor realizări șemnlfl-
Acensla permite ca întregul clclu.de prelucrare 10,2 ta sută. Sporul producției este materializat catlvo stau rezultatele unor Întreprinderi, care
să se desfășoare automat, .fără Intervenția omu-’ în realizarea peste plan a 62 vagoane marfă, 17 țl-au îndeplinit în întregime angajamentul
Iul, ceea ce reduce considerabil efortul fizic șl - i
mărește productivitatea muncii cu 50 ta sută. — —...... ,------------------------_
Totodată, s-au creat condiții ca muncitorul care 7 milioane șl jumătate Iei confecții ■ texUlc șl
servește acest strung să’ poată lucra Ta încă o ort

2 m, In strung de copiat cu comnndâ-program.

vagoane călători, 22 strunguri, 01 mil mp. țesături 
de bumbac, peste 14 milioane lei mobilă, peste

alte produse. Volumul exportului a sporit cu 20

ȘANTIERUL FABRICII DE RULMENȚI DIN ALEXANDRIA :Ta 
recenta adunare generală a salariațlior, care a avut Iov la această uni
tate, s-a ho tării ca o serie de obiective — hala auxiliară, magazia cen
trală, depozitele șl canalizările — să fie terminate Înainte de termen. 
In fotografie : echipa de sudorl-monldri condusă de Nlcutae Mlhalache 
execută o serie de lucrări la hala monobloc. Foto : S. Cristian

propun spre perfecționare și generalizare

Cu un on In urmii, da
rul nostru prezenta, sub 
titlul „Hărnicie; cinste, 

■onoare, demnitate socialistă ■
— o prețioasă inițiativă de 
masă pe meleagurile arge- 
șene*. programul acțiunilor 
pe care jl le propuneau or
ganizațiile de partid, colec
tivele de muncă din jude
lui Argeș, pentru „promo
varea In rindul maselor de 
oameni al muncii a spiri
tului de hărnicie, ------ -----------------
onoare și 'demnitate socia- , Corbi) jl-au interii progra- 
llslă, pentru’ formarea unei ’ “*'* J----- -<-«<-<- -—
opinii Intransigente împo
triva celor caro prejudicia
ză proprietatea de stat și 
obștească, precum șl perso
nală n cetățenilor*. Izv-orl- 
tă din elanul civic, spon
tan, firesc, unanim, al oa
menilor mundi din acest 
județ, reflex al entuzias
mului matur, responsabil, ~
cu care ei, asemenea intre- un an. Un răstimp In care 
gil țări, au răspuns chemă- ------------ ' —
-ii partidului, prețioaselor 
îndemnuri ale tovarășului 
N1COLAE CEAUSESCU 
(„SA promovăm cultul 
muncii, cel mal i înalt res
pect față de omul harnic, 
creator in producție, să 
promovăm cinstea, corecti
tudinea, principialitatea, 
trăsăturile etlco-morale 
Înaintate*), nljlfiitaii a 'că
pătat an' șrlm -ontur In ca
drul iarelcului lolectlv de 
la U.M. Muscel il 1 fost 
imediat șreluată, cu însu
flețire, de :Stre țăranii 
cooperatori din comuna 
Boteni. „Apoi, ne spune in

rslc, a opfimtaa-fti culorilor 
etice, ale -întregii societăți 
ți, deopotrivă,’ ale- fiecărui 
component al el.

tn acest context a ana- 
.llz'al, recent, plenara activu
lui lărgit al organizației ju
dețene de partid Argeș acti
vitatea depusă de-a lungul 
unui, an pentru traducerea 
in viață a inițiativei „Hăr
nicie, cinste, onoare, dem- 
vr?.■’ -• 
După cum a reieșit atlt 

din materialul 1 prezentat 
plenarei de către tovarășul 
Gh. Năstase, cit șl din dez
baterile la care nu partici
pat reprezentanți al tuturor 
domeniilor de. activitate din 
județ, inițiativa s-a concre- 

șcrle de icllunl Izvorlte din 
programr'- —
ganl rail I 
Intreprln

varățul Gh. Năstase, prim- 
secretar aT comitetului ’ ju
dețean de partid, ca orice 
acțiune generată de Insețl 
necesitățile redlstdfll con
crete, de slareă ■ de spirit' 
dominanta In staul Unei co

le propuneau or- •- lactivltăți, toi mai mutic
inlrcprindcri (U.A.P., Gru
pul industrial petrochimic, 
intreprindefea textilă Pi- 
tețti) ți tot mai multe lo- Ul
calități (Curtea de Argeș, nitate sociallstă‘ 

cinste,' ^Țopoloveni, t Jie^ani, mm B

mele da activitate profesio
nală, politico-ideolo-gică, 
etico-educatlvă, sub semnul • 
năzuinței de a face din 
hărnicie ■ șl cinste, din p- 
no-are fi demnitate, perma- 

- : nențe -ale muncii | lor pro- 
1 ductivc, ale existenței lor 
sociale, ale vieții lor de fi
ecare 2i._

A trecut, de atunci,

țara noastrd a trăit, la tem
peratura unei inalle efer
vescențe politice, eveni
mente de seamă, culmi- 
nlnd cu pregătirea și des
fășurarea lucrărilor Confe
rinței Naflonale a partidu
lui, cu angajarea Imediată 
a întregului popor in efor
tul de a îndeplini obiecti- 
cui fundamental al acestei ■ gărilor de 
etape: Cincinalul înainte —
do termen. Un obiectiv a 
cărui îndeplinire implică 
eforturi nu numai In dome
niul strict productiv, d fi in 
direcfla pregătirii lehntco- 
ș1 i i n 11! I c e, p-o l i tico- id ep lo
gice, a desăvirșirii cultu-

Uzat, tn primul rind, Intr-o ----- - ' ■ ■— -j 
programele de lucru ale or
ganizațiilor de partid din 
Întreprinderile industriale, 
programe sare țl-au propti? 
stimularea spiritului de 

' inițiativă al muncitorilor. 
Inginerilor șl tehnicienilor, 
valorificarea capacitațli a- 
cestora de a Imbunătațl pro
cesul de producție, de a-șl 
îmbogăți necontenit cunoș
tințele profesionale, de a 
Inova, de a duce o luptă 
necurmată împotriva dero- 

" 5 Ia disciplina 
muncii, a abaterilor de ta e- 
ilca toclallsiă. Acțiuni caro 
au avut un binemeritat 
ecou In întreaga Industrie a 
Județului, aplicarea lor con
tribuind efectiv la obținerea 
succeselor pc care Argeșul,

e șl-an propus 
spiritului de

asemenea întregii țări, Ic-a 
raportat Conferinței Națio
nale a partidului și, prin a- 
ceasta, la asigurarea , unor 
premise favorabile pentru 
îndeplinirea sarcinilor spo
rite ce-i revin acestui ju
deț tn cincinal. Slnt da no
tat, in acest sens, contribu
țiile unor colective cum 
este cel al Grupului Indus
trial petrochimic, n cărui 
inițiativă, decurgind din de
viza ,.Eu produc, eu con
trolez, eu răspund", n con
tribuit ta întărirea spiritu
lui de responsabilitate pro
fesională, ta rporirea exi
genței fata de calitatea pro
ducției, de respectarea ter
menelor din pian. Po aceeași 

linie, anallzind posibilitățile 
concrete de dezvoltare a 
mișcării /novatorilor din ca
drul ■ntreprlnderll ’.or. po
sibilități rare a-au ’ost încă 
fructificate pe rtateurtr con
dițiilor tehnice t ' ’ ' .
comuniști! de la U.A.P. au 
lansat o jțhemnre 1..*/"“ 
neață : '
tehnician să realizeze.

existente,
- i

______ Indrăz- 
„Flccare Inginer șl 

■■■■ -• u
locui sân de muncă, in de
cursul unul an, cel puțin o 
îmbunătățire tehnică, valo- 
rlnd minimum 15 MO de 
lei:* Șl, tot aici, in scopul 
asigurării unei preocupări 
eficiente a fiecărui salariat 
pentru ridicarea nivelului 
său profesional, a fost pro-

Petra DRAGU

(Continuare în pag. a Il-a)

taje’și altele La baza acestor realizări semnlfl-

anunl, cum ar ti uzina „Unirea" din Cluj, 
„Electroceramica* Turda, Fabrica de produse 
retractare din Dej, Fabrica de ciment Turda țl 
multe altele.

MAȘINA AUTOMATĂ DE FORAT 
PUȚURI DE MINĂ, O REMARCABILĂ 

CREAȚIE A SPECIALIȘTILOR NOȘTRI

Zilele trecute, prof. fng. Bujor Al- 
lă,șan, ministrul minelor,1 petrolului 

. geologiei, a telefonat redacției zia
rului nostru : - Un colectiv,do ingineri 
șl muncitori din departamentul nos
tru — ne informa d-sn — o materia
lizat o admirabilă Idee științifică șl 
tehnică. El a conceput șl realizat o 
originală mașină automată de forat 
puțuri de mină.. A șl Intrat In ex
ploatare.

— Unde forează 7
— In Dobrogen, la Altln Tepe.
A doua zi urcam „Dealul Galben", 

de la Altln Tepe, spro mina de pi
rite cuprifere.

...Șl am văzut lucrlnd o Instalație 
de forat puțuri de mină, In stare să 
egaleze ți chiar să depășească In 
multe privințe „Dresser-ul* ameri
can. Realizată — unde î In micul 
atelier din Scălenl al întreprinderii 
de foraje șl lucrări geologice t.po- 
ctale !

Urcam „Dealul Galben" rememd- 
rînd materialul documentar răsfoit 
mai Înainte, ta București. Metoda 
clasică de săpare a puțurilor șl sui
torilor de mină, prin perforare șl 
pușcare, metodă anevoioasă șl difi
cilă, trebuia Înlocuită cu o tehnologie 
modernă caro să permită obținerea 
unor viteze rapide și cheltuieli mici. 
Exista o soluție, una facilă, tn același 
timp, Insă, costisitoare pentru eco
nomie : importarea unul Dreaser. O 

’ asemenea mașină (livrată In mod 
obișnuit cu lot echipamentul de uti
laje aferent :,grup de acționare, gar
nitură de foraj, sapă, anexe) mobili
za un fond valutar de ordinul milioa
nelor de let Dar ministerul do re
sort a hotarlt să realizeze mușina de 
forat cu forțe proprii.

Era o cutezanță. Dacă pentru in
dustria .construcțiilor de mașini n-ar 
fi fost, să zicem, .0 problemă, In 
schimb pentru o ramură industrială 
de un cu totul olt profil, chestiunea 
ridica obstacole previzibile.. Cu allt 
mai more este, deci, meritul color ce 
au Izblndlt. Lor, acestor oameni În
drăzneți, capabili, dănilțl profesiei șl 
muncii, le consacrăm aceste elogii : 
inginerului Ion Ionescu, om ta 60 de 
ani, dar cu o gindlre dinamică șl

[
proaspătă, creatorul mașinii; ingi
nerilor I. Zahlu. directorul între
prinderii, Valeriu Petru, Patil Berbe- 
cnru și Tănase Marinescu, acesta din 
urmă reolizlnd, înlr-o concepție deo
sebit de’ Ingenioasă, partea do auto
matizare a instalației. Lor 11 s-nu ală
turat dțlva dintre cei mal buni mun
citori șl tehnicieni al atelierului din 
Scălenl —mecanicii Dumitru Flores- 
cu, frații Dan (Aurel și Gheorghe), 
Dumitru Vișnn și Gheorghe Tstrate, 
maistrul Gheorghe Constantin. Toți 
aceștia n-au fost doar simpli execu- 
tanțl al proiectului. Adeseori, au 
avut contribuții de o fină creație 
tehnică și, după cum vom vedea, 
mulțl dintre el aveau bă participe 1a 
experimentarea instalației pe care au 
construit-o.

Urcăm „Dealul Galben" spre mină 
șl in apropiere, po un platou de roci 
dură, zărim Instalația In funcțiune. 
Pe o arșiță de august, creatorii ei, 
devenlți pentru o vreme sondori eau 
operatori, demonstrează performan
țele propriei lor glndlrl tehnice.

La pupitrul de comandă — Ingine
rul Ion Ionescu, - t ■

Mai au de forat doar 12 metri șl 
mina de ta Altln Tepe va avea un 
nou puț.

In cilcva minute, sapa a ieșit 
suprafață. Nc-n fost de-njuns : 
zuserăm Instalația in funcțiune.

— Forează invers, adică ascendent 7 
Fața arsă de soare a inginerului 

Ionescu se destinde, omul se amuzi
— E’ prima Întrebare pe care ml-o 

pune fiecare. Da, așa este. Amplasăm 
Instalația deasupra galeriei subterane, 
forăm o gaură de puț de uh diame
tru normal, plnă la galerie, apoi 
montăm acolo, in capătul prăjinilor, 
o sapă cu diametrul de circa 2 metri 
șl forăm invers, de jos In sus.

Stăm sub uh prun, ei să ’ se mai 
odihnească, noi să privim in voie 
instalația românească de forat puțuri 
do mină. Lasă impresia că a ieșit de ' 
pe banda de montaj n unei mari în
treprinderi constructoare de mașini.

Ștefan ZIDARITA
T

(Continuare In pag. a V-a)

La revedere, 
la Montreal in 19761"

'•ri'8‘.'îîil ... ... .

Aseară, pe stadionul Olimpic 
din Munchen, a avut loc 
festivitatea de încheiere a

1
Jocurilor celei de-a XX-a

MUKCHEH72
Olimpiade

CORESPONDENTA telefonica 
DE LA TRIMISUL NOSTRU
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Muzeul 
din Foișor

Foișorul de Foc din Capitală, | 
pa care apariția telefonului a- I 
vea să-l scoată din funcțiune I 

1 
I 
I 
I 

ji un cc- I 
fadlitează I

I partid
In loc

ce, coi

I

pa care apariția telefonului a- I 
cea tă-l scoată din funcțiune I 
ca punct de observare la clfitra’ a 
ani de la construcția sa, reinfrd I 
în actualitate. Miinc te redes- | 
chide aici, după o perioadă dc 
reorganizare, muzeul ^consacrat 
htoriel... focului și, mai ales, 
tehnicilor de luptă împotriva 
Iul. Preluat da 
pompierilor ji 
timp cu multe exponate noi, 
Infațișlnd cele mal semnifica
tive aspecte din lupta fi activi
tatea pompierilor de-a lungul 
anilor, muzeul, in structura sa 
aetuală, este totodată 
ritabtl laborator care . ____  _
vizitatorilor dc toate uîrstele o 
instruire practică deosebit de 
prețioasă pentru prevenirea țl 
combaterea efectelor dirtructi- 
ue ale focului. Deci, o tntilni- 
re cu „OF* in fosta lui casă, cu 
atlt mai agreabilă cu cit, pentru 
vizitator, este un prilej de a 
nu-l acea... muia/ir la cl acasă 1

D© la 
vînătoar© 
la crimă

Vasilina Mnrflcl din 
Lunca la Tisa (Maramureș) a 
plecat, Intr-unn din aceste iile, 
In oădure să culeagă ciuperci 
Se upropla însă seara șl ea nu 
se mol Întorcea r acasă. Neli
niștit, soțul său a anunțat 
joastul de miliție din comuna 
Boclcolul Mare. Peste 70 de 
persoane din sat au pornll-o 
prin pădure in căutarea -el. 
După aproape patru ore de 
căutări, V.M. a fost găsită îm
pușcata în locul numit „Poieni
ța". După" 40 de ore, autorul 
faptei n fost Identificat in per
soana lui Albert Keray, vlnă- 
tor din romano Boclcolul Mare, 
care a declarat că, fiind plecat 
de unul singur la vînhtoare de 
bursuci, la un moment dat a-n 
apropiat de un lăstăriș, ' In 
care L s-a părut că se află o 
vulpe. Fără aă mal - verifice a- 
ceosta presupunere, a pus arma 
la ochi șl a tras. O confuzie 
soldată cu o crimă pentru care 
acum va suferi consecințele 
prevăzute dc lege.

comandamentul 
înzestrat Intre 
exponate noi, 

lupta ji activi-

f

Btltul
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de la șantierul: naval Brăila ?
9 <

:|

,>i ,1

au răspuns : 'da, e adevărat, avem . _ .
asemenea deficiențe, clar și tovart-* de producție. Replica 
șui are.,. Șl !-au arătat acestuia aii- 

"tea lipsuri, Incit omul, avertizat, 
nu a mai criticat niciodată. Nu ge
neralizez, dar. cred eu, aceasta este 
una din cauzele care fac ca-In între
prinderea noastră fluctuația eă fie 
exagerat de mare. ț

AUtudlnen refractară față de cri-? 
tlcfi șl' 'tendința de a acționa oub 
Impulsul acesteia nu sini specifice 
doar unor cadre din secții. Le-am 
Inlllnlt din păcate, ți La nivelul 
conducerii șantierului,

— Directorul Întreprinderii, na 
spune tov. Gheorghe Potera?, res
pinge părerile oamenilor, tar uneori 
recurge chior la persecuții împotriva 
color care 11 critică. .

— De ce nu ați Intervenit, che- 
mmdu-1 In fața biroului comitetului 
do partid ? — am întrebat

— Am Încercat stol, dar nu am 
reușit în iusta Iulie am convocat 
o ședință a biroului, In care' urma 
să analizăm stilul de muncă’al di
rectorului, ca membru de partid cu 
sarcina de președinte al comitetului 
oamenilor muncii. Dar, In ziua fi
xată. directorul a plecat din Între
prindere. Ne-a ®pua, a doua zi. cS 
„„.a uitat". Apoi, eu am plecat in 
concediu șl ldcțlltoruj nu a mal ți
nut ședința.

De fapt, aveam să aflăm mal tîr- 
zlu că după cltevn zile a plecat In 
concediu șl locțiitorul secretarului. Șl 
astfel analiza programata, in luna 
iulie nu ®-a mal ținut nici In august. 
Critica, cum tx> vede, b fost trimisă 
șl ea... In concediu.

Experiența multor organizații a 
demonstrat, totodată, "că membrii de 
partid au datoria nu numai să fie 
intransigenți față de lipsuri, intole
ranți In fața abaterilor,- dar, In ace
lași timp, să știe să (primească cri
tica. autocritica — ale nefllnd o sim
plă recunoaștere formală, d un anga
jament caro să ofere garanția înlătu
rării- neajunșurllor. La Șantierul 
naval din Brăila nu ea procedează 
r:. ■

s-a '■

ftfe' fe ft 'U70' î ® ii ftp
Ancheta'noastră, întreprinsă In d- 

teva organizații de bază do La Ș.an- 
tlerul naval din Brăila, iși propune 
®ă urmărească in ce măsură comi
telui de partid militează pentru sti
mularea criticii șl autO'Crlticil, pen
tru incelățentren unuL'climat propice 
discutării deschise, curajoase a !J;>- 
surilor, ca o premisă a trecorjl ta ac
țiune In vederea Înlăturării lor.

— Am Îndrumat organizațiile de 
bază de pe șantier xâ aibă perma
nent In vedere această laturii a acti
vității, ne-a spus Iov. Gheorțrlie Pole-, 
raș, secretarul comitetului do partid 
din întreprindere. Din păcate, nu 
peste tot rezultatele sini cele aș
teptate.-

Intrind in amănuntele "problemei,' 
aflăm că, de fapt, comitelui de 

Ud s-a mărginit să cea... efaluri, 
loc să întreprindă măsuri energl- 

_ , concrete pentru a crea criticii șl, 
autocriticii un clmp larg dc manifes
tare în vederea dezvăluirii șl lichidă
rii lipsurilor, pentru mobilizarea tu
turor energiilor pe drumul perfecțio
nării întregii activități. Drept urmare, 
In locul spiritului combativ, Intransi
gent, și-au făcut loc moleșeala, atitu
dinea conciliantă, străină eticii și 
normelor statutare de partid.

Despre cauzele unor atari stări de 
lucruri ne-au vorbit mai' mulp se
cretari de partid.

— Activitatea noastră ar avea 
mult de dștLgat, ne spunea sudorul 
Mîrcea. Coslicl, secretarul organiza
ției de bază din sectorul r con- 
etrucțiî, alolierul sudură-montaj, 
dacă, așa cam 6-a subliniat la Con
ferința Națională, amin criticii • șl . 
autocriticii ar fi permanent șl efi
cient folosita, dacă criilcile formu
late ar ajunge ta cel vizați direct, 
eau, care Blnt in măsură șl. aU- dato
ria ®ă asigure Înlăturarea neajunsu
rilor semnalate. La noi. de pildă,, 
s-a asimilat fobrlcațla cargoului de 
4 300 tone. Primul vas se află Intr-o 
ft/ză înaintata de lucru. Construc
ția navei se doafășoară insă anovo 
Jos, Defecțiunile fn aprovizionarea 
cu materiale, Îndeosebi cu oxigen șl 
electrozi, fac ca, lună de lună, gă 
lucrăm In asalt Sigur, planul c £ 
realizat Dar eforturile suplimen
tare depusa constant puteau >fl i 0- 
rientatc spre depășirea pianului. La 
adunările de partid sau sindicalo, 
muncitorii au criticat: aceasta situa
ție. Numai că... n-a avut cine să-1 
asculta. In doi, ani, la .ședințele 
noaslrc de partid a venit, o singură 
dată, doar secretarul comitetului de 
partid pc Întreprindere. Oamenii 
spun acum : bine, bine, «ă-1 criticăm 
pe cel care no produc greutăți — șl 
avem deătu’e — dar. eă fie șl el pre- 

; zonțt Altfel,. noi spunem,'noi auzim.
— Alții, în schimb, cintlnuă tova

rășul Gheorghe Draga,''secretarul 
organizației' de bază de ls atelierul 
do sudură asamblare, privesc criti
ca Intr-un fel ciudat La câteva .șe
dințe, de pildă, unor maiștri 1! s-au 
arătat, de către muncitori, neajunsu
rile din sectoarele respective ș, defi
ciențe în organizarea locurilor de 
mur.ci. In aprovizionarea- cu mate
riale, neaslgurnrea decalajului intre 
diferita operații, condiții nccoras- 
Dunzăloara dc lucru ța. Cel vizați

ele problemei, 
comitetul de
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pir
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Casierie cu... I
■JSb'fa . a 'a chiJii-t .ho siiJ.r'

. --.—«I. str. Crișanu nr. tM, șef de de- I 
pozlt ln cadrul lotului de I 

:țll Orșova, s-a «re- • 
nu dc mul

"îfijsi • • : *•' hiijii-ț: ,iiofilotimie,
Gheorghe Bălulescu, din mu

nicipiul Drobcta Turnu-Sm 
sir. Crlșana nr. 1 
pozlt in cadrul 
construcții Orșova, s-a pre
zentat, hu dc mult, la șantie
rul nr. l?al I.C.T. Crnlova, str. 
Breslei nr. 213, p-entru a ridl- ! 
ca salariile, muncitorilor din I 
cadrul loturilor Turcenl-Balota ■ 
și Orșova. , La întoarcere — 1 
după cum ne relatează el In- '] 
tr-o scrisoare ■— In timp cc t 
efectua plățile, Intr-un pa- I 
chel sigilat, In loc dc l&Uă de I 
bancnote de clic 23 lei, cum > 
scria pe el, a găsit lCw de ■ 
bancnote de.„ 30 lei; Un piua I 
de 23 OM) lei I A anunțat ime- | 
diet conducerea întreprinderii, . 
.șl, la trei zile după aceea, a I 
fost chemat la Craiova, deoa- I 
rece casierul central, întors dc 1 
pe teren, descoperise că ore un I 
minus In casă de... £>003 leii I , 
Din aceeași scrisoare aflăm insă | 
că Gh. B. a mal restituit, încă . 
de două ori (In ■ anii 19S8 și I 
1870), casierie! respective gume I 
do 2—3 OM lei, primita tot in 
urma unor greșeU făcute In nu- I 
mărare ' Așa stlnd lucrurile, I

- întrebăm : casieria Intră cumva ! 
in lichidare 7 Ca să știe oame- « 
nil unda se fa ce. plata ! I

R
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partida
în grădina publică din orașul 

Vaslui, In ziua de 17 august, In 
toiul amiezii, cțnd majoritatea 
oamenilor lucrează, la o masă 
din parcul do distracții pentru 
copil, trei oameni mari „mun
ceau" din răsputeri ți el : Con
stantin Băseacu, Gheorghe Păs- 
călin șl Nlcolae Murdare — toți 
din Vaslui — jucau pocher pe 
bani. în Jurul lor — numeroși 
copii. Surprinși de organele do 
miliție, cel trei „așl“ au fost de
feriți judecătoriei Vaslui, caro a 
Încheiat prompt partida cu „ci?-, 
tigurlle" de rigoare : Gheorgho 
Păscălln, (eliberat in aprilie a.c. 
după 8 luni de detenție) —■ două 
luni Închisoare ; Constantin Bfi- 
scscu — o lună Închisoare ; Ni- 
coltte Mordaro - 1 OM de lei 
amendă. Porto dreaptă pentru 
fiecare.

i!;'?'iii,;1

Cu pădurea 
după ei

Turiștii auto, îndrăgostiți de 
munte, se deplasează, mai ales 
slmbăta ji duminica, pe Valea 
Prahovei sau pc Valea Teleaje- 
nului, O parte dintre ei Insă «Int 
atit de „indrăgojliți* de pădure, 
incit Ia întoarcere pornesc cu 
ca acasă, !ulndu-fi „ca amiatl- 
rj" crengi rupte la Intlmplare 
sau chiar puicii de brad smulsi 

. din rădăcini. Numai In luna au
gust, organele de miliție ale ju
dețului Prahova au depistat 
peste 50 dc astfel de „turiști” din 
Capitală ji din PloiestL Nepu- 
tind demonstra cum „au răsărit" 
brazii respectivi in majini, toți 
au fost sancționați conform le
gii. Pentru ca: altă dată, să lase 
pădurea.^ în pădure f

Rubricâ rodaclatâ de 1 
Dumitra TÎBCOB 
Gheorghe DAVID 
fi corespondenții ^dnfoti“

. .f - „ to™ feăă-FTȘ -a

nelndepllniroa ta timp a unor sardnl 
’’ . ’ ultimului —
lovirea Interlocutorului — a fost bru
tală, străină clicii cetățenești șl, cu 
htlt'rmi mult, celei partinice, acesta 
fiind și locțiitorul secretatului comi
tatului de partid pc secție. Paradoxal, 
organizația de partid nu a interve
nit. Cazul a ajuns In fața comisiei 
de judecată tovărășească, dar, In fi
lial™ a fost clarul. „Argumentul 
pumnului" este expresia degradării 
relațiilor dintre oameni, este o ati
tudine 'care, favorizează un climat de 
toleranță cu grave- consecințe asupra 
muncii Întregului colectiv. Tocmai de 

n® aceea el trebuie' stigmatizat
— Cauza acestei stări de lucruri 

lșl găsește explicația .In stilul de 
muncă a! comitetului de partid po 
întreprindere. ne «spune ’ tovarășul 
Crlstachc Moșneag, șeful secției or
ganizatorice a Comitetului municipal 
de, partid Brăila. Membrii biroului 
șl chiar secretarul se rezumă la dis
cuții dc «suprafață, sa" gladesc «să nu 
se pună rău, cumva, cu șafLL

La întrebarea cum înțelege co
mitetul municipal eă acționeze față 
de aceasta «situație, tovarășul Ion 
Nieolae, secretar al comitatului mu
nicipal de partjd, ne-a apus :

— Starea de lucruri de la șantle-. 
ru! naval trebuie cit mal curlnd 
curmata. Am șl hotărlt, e adevărat 
cu intîrzlcre, măsuri corespunză
toare. Pentru atitudinea 6a refrac
tară, pentru refuzul de a îndeplini 
unele sarcini, directorul șantierului 
va fi piM în discuția comitetului mu
nicipal de DarlltL Db asemenea, 
vom forma un colectiv,, care 
examina stilul muncii de partid de 
nici, in așa tel ca eă putem depista 
toate neajunsurile existente. în func
ție de conc'uzilfe la care vom ajun
ge. vom lua. desigur, măsuri.

Firește, măsuri se impun. Trebuie 
însă adoptate acele măsuri «are să 
rovjtallzeze spiritul combativ, In
transigent. să readucă, In activitatea 
politică de masă, critica și auto- 

de

Necesitatea unei atitudini exigenta 
față da lipsuri, a analizei, critice și 
autocritice. a muncii în toate dome
niile au fost formulate cu clarita
te; cu tărie ta Conferința Națională. 
Atitudinea critică șl autocritică des
chiși, curajoasă — sublinia tovarășul 
NLCOLAE CEAUȘESCU - constituie 
garanția hotărlrll de a se acționa cu 
răspundere pentru lichidarea tuturor 
neajunsurilor, pentru realizarea hotâ- 
rîrilor partidului șl sfatului.

Existai In aceasta apreciere, prlndr
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Foto : M. Andreescu

critlca — principal Instrument 
muncă șl de educare comunista.

— La no! — argumenta afirmația 
da mal sus sudorul aiircea Costică — 
unii tovarăși, atunci tind stnt cri
ticați, au o atitudine pe care nu o 
putem accepta. Nu de mult, pre
ședintele comitetului sindicatului pe 

1 întreprindere a fost chemat la co- 
1 miletul do partid. A refuzat să vină 

și, firește, a fost criticat că nu-șl 
aduce contribuția 1a rezolvarea greu
tăților din ' ’ ’ '
Știți cum a repl . .
„Las'că te aranjez eu*. Ș" '
de cuvfnt. La acordarea 
de fruntaș In producție In acest an. _, .
tovarășul, respectiv a fost radiat do * ptală iunfprogram concret de acțiune,
pe lista, deși fusese propus șl apro-; ' iusmt-.. _ - setx-, ^...:
bat--ln grupa sindicală, wituninia; sa

Am consemnat șl alte atitudini 'fa 
fel' de reprobabile.. / Sudorul Voslle 
HJntea, secretarul organizației U.T.C. 
de la sudurii II, ne relata că, a- 
tuncl tind" a încercat să-șl exprime 
o părere diferită, de cea a șefului de 
sector, a fast Jignit.’ într-o altă Im- ____________
projurnre, \dnd se discuta o proble- țn viață a acestor- Incontestabila
mă de producție, Vasile țSloată l-a devăruri.
criticat pe maistrul Gheorghe Radu. 
Era o observațlo tndroptațllă, vlzlnd

procesul de producție, 
illcat ? Răspunzlnd : 

" Șl s-a ținut 
____ ___ ' Insignelor

0 sarcină permanentă a organizațiilor 
dâ iteidp Eftbțele crilldl și ''âutb- 
criticii ca arme de perfecționare a 
muncii, n climatului moral din vlnța 
fiecărui colectiv, ca metodă‘de acti
vitate constructivă, concretă, sini 
mal mult dorit evidente. Este de 
datoria organelor de partid din 
Brăila să militeze pentru-afirmarea

•4t

VASLUI (Corespondentul 
„Sclnlcli", V. laneu). — Pen
tru servirea In condiții op
time, Civilizate, a cetățenilor, in 
Județul Vaslui s-au construit. In 
ultimii doi ani, 4 complexe de 
servire noi. Recent a fost des
chis In municipiul Blrlad un 
complex meșteșugăresc mixt, feu 
patru nivele șl parter, cel mal 
maro din județ, cu o suprafață 
productivă de 1-1M mp. După 
cum rie-a . relatat tov. Pompei 
Gtibără, președintele U.J.C.M.', 
unitatea cuprinde secții cu pro
ducție da unicate șl de mică 
serie, de confecții, încălțăminte, 
marachlnărle," tricotaje, un ma
gazin de desfacere a produselor 
proprii. O preocupare deosebită' 
se acordă extinderii producției 
de covoare de tip oriental, in 
prezent exista secții de covoare 
înnodate (tip oriental) In Vaslui,

siiWcfțîf ... sqjta iul? •‘T’Jfll
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Ioan VLANGA

In vor a acestui an la Bâilo Fe
lix a fost datfi In folosința o 
modernă bozS do tratament. 
Noul obiectiv este format din- 
tr-un bazin acoperit ți douâ in 
aer liber, sâli de masaj, duș 
subacvatic. Fotografiile de mai 
Jos reprezintă noua bazâ de 

tratament de la Felix
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realizarea sarcinilor de pian 
ale întreprinderilor șl, pe

(Urmare din pag- >)
■ - ■■■ - • - .. iuti usia HiUUl HUI

nușă o formă de reclctar/ ?ună^drcptat^ ela^^pot^ fl
la locul de muncă0, al că
rei flux continuu este asi
gurat prin confruntarea , ,, , „ . _
iSermoncnta a stadiului pro- lor .-exultnle pe rare le-a
fesional aflns de flecare 
muncitor cu acela al frith-- !
tașllor In producție. Tot pe Pe una iugi 
llnta contribuției la Imbu- Unut 3 prodi

10 «6’000 ”dc‘‘lol - îi este 
de subliniat faptul eă toate 
Întreprinderile care au‘ e- 

îkVeprinderea taxtita^din
bilanțul pe opt luni al ju-j 
dejului, publicat recent, cuAS S „ L, w,«O, R I «a *4 ZI 3

incluse ln rlndul elemente
lor rare au contribuit ne
mijlocit ta obținerea bune
lor .-exultate pe sare le-a
Județului irgeș. De plldăj Uy de muncă. 

' 3 —țiust ilci «-a ab
ținut 3 producție, narfă su- 

nătațirea calitativă a struc- PP!,l?nAțr®.ln. /«t’-oaro dc 
tarii profesionale a colecti
vului se înscrie chemarea 
organizației de partid de la 
întreprinderea textilă din jumpso» uuxuu^»
nlrt șl fovețe*^6 foS 9

productivă S" — chemare a!pruuuvu^a. — cnviuuiu u> .... .—--- 7 ,, i ~ .
cărei ecou s-a făcut-Slmțit .depășiri ale, sarcinilor da 
sl In nlle întreprinderi șl P'an 10 (toțl Indicii.
nle cărei rezultate s-au CpnSemnind aceste acț!-

5,
concretizat In opțiunea 
multora dintre „foștii" func
ționari pentru noua profe
sie. Sini de consemnat, de 
asemenea, numeroase alte 
acțiuni care au contri
buit la obținerea do c- 
conomii sau Ia restructu
rări tehnice vlzlnd micșo
rarea cheltuielilor valutare. clallsta";

uni. rezultatele economica 
obținute, plenara a scos, 
de asemenea. In evidență 
seninillcațlilc etice ale e- 
forturllor depuse de oame
nii, muncii, avlnd in frun
te orgaialzatllle de partid, 
sub deviza „Hărnicie, cin
ste, onoare, demnitate so-

t.(.____ __________ _______ Popularizarea șl
Pe această Unic,1 In progra- inrașlrea el, ta fiecare loc 
rnul de măsuri elaborat de do mi ‘ 
organizația de partid de Ia 
UXLL. ■ Pitești, In urma 
consultării cu masa largă o 
salartaților, a fost Inclusă o 
amplă acțiune - cura de" 
desfășurare - u.enliă să a- 
slgiirc, prin (orie șl resurse 
interne, condițiile necesare 
realizării, plnă In 1973, eu 
mijloace proprii, a tuturor 
pieselor eare plnă acum 
erau procurate iln Import.

Toate îceste ictitml — șl 
allele asemănătoare — con
stituie participări directe, 
efective, ale .organelor șl or
ganizațiilor de partid la

_,lrea el, ta fiecare loc 
_ muncă, ca acțiune poli
tică, civică, patriotică, a fă
cui să sporească responsa
bilitatea. Indlvlduota față 
de producție și bunul ob
ștesc, ,să te consolideze spi- 

1 ritul muncitoresc, de .abne- 
,'gațle față de intarcsele
obștești. Îndrăzneala romu- 
nisfa atlt Ih dezvoltarea
gindiril tehnice Inovatoare, 
cit șl In rombateren holă-

t 7
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Pitești o expoziție cu prin
zi ud zed șl zeci de afișe 
variate, expresive, mobili
zatoare, tipărite Iii' ultimii]

velor din - cnrc fac parte, 
trăsături care impun mal 
înalte exigențe muncii • po
litico-educative șl care, u- . 
ncorl, îndreptățesc inovații an. De asemenea, n fost
In sistemul ofinnlzntbric, In subliniată funcția stimu-
raporlurilc . întreprindere- latoorC a „Pinourllor
salariat, conducero-colec- hărniciei-." existenta In

. toate Intreprlhdarila : a-
Dln multitudinea do for- ceasta ‘ experiență ixizitl-

în ■

î:7 î

cu și in romiraiereii suia- j. «
rltfijl deschisă a neajunsuri- **ârl
lor. In acest sens, oartîd- rombalivttate «I Intrans -
panlll la dezbateri au icm- Scnță ln apărarea princi-
k«lat plenarei o seric de P1,lof *' nonnclor eticii co-
trăsături noi adăugate pro- moniste. Chiar in ziua ple-
fllulul spiritual ni colectl-

jS-'y

,i

'ei'
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cn „Uzina noastră — familia 
no Miră", Inițială ,1a „Mus- 
celeanca" (unde nu s-a în
registrat. conform angaja
mentului, nici o absență 
nemotivată) șl au fost pro
puse spre generalizare Ini
țiativele organizațiilor de

I

me șl metode ale muncii ' vă, a fost _______ _
politico-educative de mesă, ea prlntr-o expoziția 
utilizate de organizațiile <_____ ' 7-1.—---
do partid, unele s-au bucu- cîtorva sule do' fruntași In 
rat cu deosebire da prețui
rea partlclpanțlldr. Printre 
olo, mal ales agitația vi
zuală concreta, Inspirată, 
cu adresă directă, rare < o 
bună bucată dc vreme a 
fost In mod ttejuMlflcat ne
glijata ?l care a avut șl are 
un rol important in crearea 
In rlndul roiectlvelor a unei

oarei a tost deschisă In

!
i
I 
!.o
ÎO după amiază do 

rriarțb Cele două încă
peri alo casei căsăto-

DOUĂ INITIATIVE CETĂȚENEȘTI
1 3 *

LA BRAȘOV

Sfatul tinerilor căsătoriți11
cu privire la familie, la U.T.C. II sa vorbește 
actul căsătoriei, Ia obli- pol tinerilor despre :

, . gnțlllo și drepturile so- taliile care I___ _  „
■1 rlllor din Brașov a-au iilor, la relațiile dintre existe Intre părinți șl

1 umplut de băieți șl fete, el și. In general, la c.11- copii, despre obligațiile

pol tinerilor despre rc-
gațllle șl drepturile so- lațllle caro trebuie să

Slnt tineri care, prin 
depunerea actelor ceru
te, au șl făcut primul 
pas pa calea conviețui
rii ca viitori soți. Acum 
se găsesc, aici, băieții 
Intr-o încăpere, fetele 
In cealaltă. Au răspuns 
cu toții Invitației Con
siliului pomilor al mu
nicipiului Brașov de a 
pnriielpa In un sfat cu 
oameni de specialitate 
șl îndelungată experien
ță carp s-au oferit să

matul conjugal. Se vor- pe care 
bește apoi deapre obli
gațiile viitorilor soți fa
ță do copil (sub aspect 
juridic), despre urmă
rile nefaste pe care des
facerea căsniciei le are 
asupra acestora, despre 
modul In care trebuie 
gospodărite clșllgurita 
cte.

în continuare, dtc un 
medic (La fel: separat 
pen ru o ta poarei în fiecare du^

. „ _  ----- __ pentru băieți) dă dlava HAceste conva--
ștea.jrnpreunăi dcuVPrbă staturi pus privire .ta re- » - - - "
•‘•“JiM u^c;reco-. gimul de vtata șl la In- uitate, deoă-
'WdfcWR!W< ^^“^'“^^^’-'reeelcon'îrlbuîe la ctari-
vlețuire ormimloasă,, .șl relor soții,care vor .fi’hr flcărea unor probleme III ci C1 tl */K Uliurșlln cA rlmrinA mn— • _ . r -

„Sfatul tinerilor căM- -~
tortțl" se desfășoară tăp- frecventeze 
tamlnal. în același mod: 
mal intli, un jurist vor
bește tinerilor : sepa
rat cu fetele, separat eu 
băicțn. Tema se referă 
la prevederile codului 
familiei si alo altor legi

, situația să devină ma
me li se recomandă să 

! cursurile 
devenite atlt de fami
liara denumite „Școala 
viitoarelor' mn:ae“, care 
tse’ organizează cu regu
laritate pe Ungă cir
cumscripțiile sanitaro.

Din partea organiza
țiilor de tand sau a

LA PLOIEȘTI

a.
primii șl le osu- 
■ln netul eăsăto-mă, prL.---------------

riel, cu privire la edu
carea copiilor șl — legaț 
de aceasta — despre co
laborarea pe care tre
buie 8-0 albă cu școala.

în continuare se răs
punde întrebărilor pe 
caro le pun tinerii, se 
darlflcă unelo proble
me. „Sfatul tinerilor că
sătoriți" este programat

..___ di. . Aceste convor
biri' și-au dovedit incon- 
tMtnblln' utilitate, deoa-

floarea unor probleme 
legate de actul căsăto
riei, constituind In ace
la?! timp un factor edu
cativ de Însemnată im
portanță pentru viitorii 
soți. ,

Nlcolae MOCANII
Corespondentul 
„Scintoii"

^Sfatul cetățeanului11
„Sfatul cetățeanului" 

eata o lăudabilă Iniția
tivă izvorita din dorința 
edililor - ploicțtenl de a 
aven lunar un dialog 
direct, | nemijlocit, cu 
cetățenii orașului. în fl 
septembrie a.c.. prima
rul Ploleștlulul, tovară
șul Gheorghe Alecu, Îm
preună cu - vicepreședin
ții consiliului popular, 
au avut prima intllnire 
cu cetățenii.. Numeroși 
participant! la acest ve
ritabil dialog cetățenesc 
au dezbătut multiple

probleme privind mal 
buna, gospodărire n car
tierelor orașului, Igiena, 
salubrizarea, înfrumu
sețarea. întreținerea 
fondului de locuințe si, 
altele.

Itamlnc ca, In cursul 
lunii, Comitetul execu
tiv al Consiliului popu
lar al municipiului Plo
iești să urmărească În
deaproape realizarea 
Întocmai a angajament 
lelor luate și soluționa
rea tuturor problemelor 
ridicate. Sfatul cetățca-

nulul Lșl va găsi nslfft 
finalizarea și eficiența 
In realizările pe plan e- 
di! ilar-gas jxxIĂresc. In 
a doua Inlilnlre — care 
va avea loc la începu
tul lunii octombrie — 
cetățenii Vor tl infor
mați despre ncțlunile 
întreprinse si despre 
ceea cc s-a realizai' din 
ce B-n discutat In dia
logul anterior. ’

C. CAPHÂRU 
corespondentul 
„Sdntoii"

i -ra s m, e @ @ -

școală, justiție,

clațil culturale șl ț tehnice, 
cte — Împărtășind expe
riențe, șl malode educati
va demne do -reținut, cum 
ar fi constituirea „.Sfatului 

.------ -----------------,----- bătrînllor" In mediul rural,
partid și conducerilor ud- prezenta activiștilor de
mlnlstratlvc de la U.hLM. partid fa unele 0-0 de dlrl-

“ ~ - - - '■- ■■■'■ - ‘ - - - ■

iltățlior,’ . . __________ _______„o„.
organizații de masă, aso- . șeană, pentru că, In esență,

B n

sistemul feroviar.' vă, a fost Ilustrată al
ea prlntr-o expoziția do . ....... ........... „„ „
panouri Infățlșlnd chipurile mente cu care este organi-

genție. crearea „Colțurilor

iportnre din 
if. Rezultate

niuntil și corn) 
întreg județul 
bune In munca politică — 
s-a arătat In plenară — n 
dat șl -prezența statornică 
pe ordinea de si a adună
rilor generale ale organiza
țiilor de partid a u:taf pro
bleme eUce concrete, toa
te vlzlnd cultivarea unei, 
atitudini înaintate față de - 
muncă șl de bunul obștesc, 
unei comportări impregna
te de spiritul moralei so
cietății noastre. S-a eviden
țiat eficiența unor acțiuni

și din — _____  _____ _
privind atenția plină de o- cinstei" In marile majjazi- 
- ---------- —„ --- --------- - no> [ns{ltu[roa de „Cutii ale 

propunerilor cetățenilor" in 
toate localitățile. Judecarea 
publică a faptelor antiso
ciale. elaborarea unui „Pro
gram de ocrotire a naturii", 
încredințat In bună măsură 

. KKrlotățllpr de turism și 
drumeție, create recent, 
îonsolldarca brigăzilor de 
tineret de muncă voluntar 
patriotică „Argeș" $1 mul
te altele.

Am stăruit Insă aici a- 
ffupra aplicării inițiativei 
In domeniul direct produc
tiv, deci asupra capitolului

rată despărțirea colective
lor de solartațll care Ies In 
pensie, sau mica solemni
tate. generatoare de mln- 
drte șl răspundere, eu. care 
este IntJmplnat flecare nou 
angajat ti! întreprinderii—

Țoale acestea reprezintă 
numai □ parte din acțiunile 
șl modalitățile de concreti
zare a obiectivelor de- 
curglnd din Inițiativa .Hăț- 
nlcle. cinste, onoare, dem
nitate socialistă"." Plenara 
s-a ocupat pc iarg și de 0- 
pllcarea el In celelalte do
menii — gospodărirea loca-

no, Instituirea de „Cutii ale

Hărnicie din deviza arge- 
Z -7-.
el lo cuprinde șl le justi
fică pe toate celelalte, în
deplinirea optimă a Înda
toririlor de producție, a 
planului fiecărei întreprin
deri șl secții, fiecărui om 
o! muncii, constituind o 
chestiune de cinste față 'do 
misiunea Incredlnțata, de 
onoare In fața colectivității, 
de demnitate muncitoreas
că, comunistă. De altfel, 

■ așa cum s-a subliniat In 
scrisoarea deschisă pe caro 
Consiliul județean al Fron
talul Unității Socialiste a 

. adresat-o, In cadrul ^ple
narei, tuturor oamenilor 
muncii din județul Argeș — 
noua etapă de muncă, des
fășurata sub semnul efor
tului întregii țări pentru 
traducerea In viață a ho- 
tărlrUor Conferinței Na
ționale a partidului, pentru 
întâmpinarea aniversării 
Republicii, iwnlru realiza
rea și depășirea prevederi
lor cincinalului, presupune 
eforturi mal mnrl gl mult 
sporite sub raport calita
tiv. Etapa perfecționării

l

i

aeilvllățli in toate domeniile 
Impune și perfecționarea 
mijloacelor do acțiune co
lectivă polllleo-soctală. în 
acest context. Inițiativa ar- 
geșeană se cere și ea per
fecționată. Prin acțiuni mal 
concrete, prin ellmlnBren 
unbr tendințe tesțlvlste 
(de pildă, unele luări de 
cuvint In cadrul plenarei 
s-nu păstrat In limitele a- 
flrmallllor declarative. In 
dauna aserțiunilor cu ca
racter concret), prin fo
losirea exemplului per-

sonnl al cadrelor de con
ducere din Întreprinderi șl 
Instituții șl, mal cu sea
mă. prlntr-o lupta Indirji- 
tă Împotriva oricărei ca
rențe In procesul productiv, 
a oricărei derogări de la 
disciplina muncii. în legă
tură cu aceasta, un singur 
exemplu, vlzlnd situația 
absențelor de la lucru, a- 
les la intlmplare din mai 
multe posibile : In 1.51. 
Cîmpulung, ca urmare a 
muncii politico-educative 
dime sub deviza „Ifămi- 
c!e....“, absențele nu scăzut 
In Jumătate față de perioa
da similară a anului tre
cut. Desigur, un fapt demn 
de laudă Dar dacă ne gln- 
dlm că această jumătate se 
notează cu cifra 1950 — și 
că este vorba numai de si
tuația unei singure între
prinderi din Județ —' ajun
gem la concluzia, pe care 
de altfel nu sub!tn!nt-o șl 
participant!! la dezbateri, 
rtl un obiectiv asupra că
ruia trebuie Insistat in vi
itor eu șl mal multă vi
goare este întărirea disci
plinei In muncă, atitudinea 
față de producție,

în aceasta lumină, princi
palul obiectiv a! programu
lui de viltor.nl Inițiativei, 
adoptat din toată inima de 
întreaga adunare, nu putea 
fi altui deci! cel exprimat 
In frumoase cuvinte de 
unu! dintre vorbitori : „în 
această etapă, pentru noi 
toți. Hărnicie, cinste, onoa
re, demnitate înseamnă : 
Cinci naiul In patru ani și 
Jumătate .“ O „rimă" esen
țiali

a

V.

viltor.nl
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Continuăm publicarea unor opinii asupra prevederi
lor proiectului Legii cu privire Ia dezvoltarea economi- 
co-soclală planificată a României, apărut în „Scinteia" 
nr. 9221, din 27 iulie a.c.

SA SE SUBLINISE ROLUL 
CONTRACTELOR ECONO
MICE DE LUNGA DURATĂ 
CA INSTRUMENTE DE PLA

NIFICARE

procwelor de producție, este Insu
ficient redată In prevederile pro
iectului; contractele economice 
fiind enumerate Intre elementele 
de care trebuie să ee țină seama la 
actualizarea șl Îmbunătățirea pla
nului anmd (ari. 30). Or, după cum 
am arătat,, contractai economie, 
mal precis, contractul de lungă du
rată, nu constituie nn simpla ele
ment, ce servește — alături de alte 
elemente — numai ta „actualiza
rea șl Îmbunătățirea- planului a- 
nual, ei reprezintă un Instrument 
de planificare, stfnd ta baza funda
mentării și elaborării planurilor 
anuale.

Nici In capitolul III ar proiectu
lui. In care, sini reglementata ela- 
pale șl modul de elaborare n pla
nurilor, Inclusiv a planurilor a- 
nuale, nu se arată rolul cont nete
lor economice de lungă durată ea 
Instrumente de planificare, me
nite să asigure participarea nemij
locită a oamenilor munci! la con
ducerea activității economice, la 
gestiunea întreprinderilor undo 
elnt angajați, la luarea deciziilor.

în schimb, se accentuează' in mod 
deosebit asupra rolului esențial in 
activitatea efe planificare ceri re
vine centralei industriale, conside
rată ca „unitatea de planificare’ do 
bază” (art. 53). Fără a subestima 
rolul coordonator al acestei mari 
organizați! economica complexe, 
socotesc totuși că acest rol nu 
poate duce la diminuarea Inițiati
vei In materie de planificare a 
întreprinderilor, a colectivelor de 
oameni al muncii ce le alcătuiesc.’

Consider el centrala, concepută 
ea „unitatea principală a conduce-' 
rll planificate a activității econo
mice*", nu poate fl identificată cu 
„centrala — unitatea de'-bnă’ In 
activitatea de planificare economi-’ 
co-soctaU", așa cum a fost, definită 
In ari. 38 din proiect, deoarece, ca 
unitate principală a conducerii 
planUicnlc, are menirea tie a 61a- 
blll obiectivele fundamentale ale 
organizației, de a formula — pe 
baza șl In limitele directivelor ge
nerale prevăzute In planul central 
— politica acesteia, deciziile do 
politică economică ale centralei 
urrtdnd să formeze un cadru pen
tru deciziile întreprinderilor sub
ordonate. Acest cadru nu trebuie 
Bă frineze Inițiativa întreprinderi
lor subordonate in elaborarea șl 
realizarea propriilor planuri de 
producție și repartiție, in cure —- 
după cum am arătat — contractele

PROPUNERI ÎN LEGĂTURĂ CU ARTICOLUL 57

în raportul tovarășului NIcoIae 
Ceaușcscu ta Conferința Națională 
a partidului ts-a scos In evidență 
faptul că, prin togile adoptate, prin 
masurile organizatoric® noi șl. In 
special,, prin Introducerea princi
piului conducarll colective, rela
țiile economice și juridice din sfera 
producției materiale au fost așe
zate pe baze noi. s-a creat cadrul 
legal pentru perfecționarea condu
cerii planificate a economici na- 
țkMiale, perfecționare ce trebuie sft 
constituie un proces . permanent, 
determinat de însăși dezvoltarea 
forțelor de producție șl ale rela
țiilor de producție, sublinllndu-ac, 
totodată, că această perfecționare 
continuă trebuie să pornească de 
la traducerea in viață a hotâriritor 
adoptate.

în acest context, socotesc că pro- 
Iccăul Legii cu privire 1a dezvolta
rea econornieo-sccialâ planificată 
a României trebuie să La in consi
derare în ma| mare măsură uncie 
rcșlemenlări conexe, ce nu fost 
deja elaborate pe baza hotărlrllor 
Conferinței Naționale a partidului 
din 1M7 șl directivelor Congresului 
ni X-Iea, In vederea creării con
dițiilor caro;să permită acțiunea 
mal depUnfl a legilor economice, 

i folosirea mal judicioasă,a acestora 
J In, activitatea de producție..
j Astfel, hșgca contractelor econo

mice a stabilit un raport măi 'judi
cios intre planul central și Iniția
tiva unităților economice, trarw- 
fonnlnd contractul economic de 
lungă durată Intr-un instrument 
de pLnnlftonre, care stă la baza 
elaborării planului anual, perml- 
țlnd stabilirea unor legături mul
tiple intre furnizori șl beneficiari. 
Contractele de lungă durată, În
cheiate pe baza cunoașterii șl In 
vederea îndeplinirii sarcinilor ema
nate din planul cincinal șl de per
spectivă, cervcsc la fundamentarea 
planurilor anuale și la reglemen
tarea In detaliu a schimbului do 
activități între organizațiile socia
liste Interesate.

Această exigență, 
ducerii planificate

economlce Joacă un rol primordial, 
constituind șl un important In
strument de planificare.

PSștrind principiul conducerii 
unitare, pe baza planului unic, 
opunea sccretarid-general al parti
dului nostru in: expunerea In des
chiderea colocviului privind pro
blemele științei conducerii noctotă- 
țli, trebuie sa acționăm continuu 
pentru dezvoltarea Inițiativei de Jos' 
șl extinderea autonomiei unităților 
economice socialiste In toate sec
toarele de activitate, oȘlfel Incit, 
la toate nivelurile activității de 
conducere, deciziile să pontă fl a- 
doptate Pe baza opiniei oamenilor 
muncii.

Față de principiile arătate, cred 
eâ „unitatea de bâză In activitatea 
de planificare eeonomleo-srclală* 
nu paste fl deeît întreprinderea, 
care, este in același timp — potri
vit art. 1. dl.-i Legea nr. 11 din 21 
octr 1971 cu privire la organizarea 
și conducerea unităților socialiste 
de atai — „unitatea de bază In 
care se desfășoară activitatea eeo- 
nomleo-soclalĂ șl In care oamenii 
muncii ișl exercita direct preroga
tivele ee decurg din dubla lor ca
litate de proprietari șl producători 
oi bunurilor miteriaJe**.

Aceasta nu diminuează cu nimic 
rolul centralei, ca unitate princi
pală a conducerii planii leale a ac
tivității economice. In stare să a- 
clgure o conducere superioară a 
artlvitfițli de producție șl de de>sfa- 
care a produselor care inlrfi in pro
filul el de activitate, prin elabora
rea obiectivelor fundamentale de 
ansamblu șl alo fiecărei tntreprin- 
den suborooaate In parte, prin în
tocmirea onor sludll de prognoză 
privind, dezvoltarea In perspectivă 
u activității centralei .Ș.a,m.d.

Propun, de âccca, modificarea 
corespunzătoare a art.. 5S—GO. pri- 
;vlnd utrlbuțUlc c miratei Indus
triale in domeniul planificării șl 
art. 61 privind 'atribuțiile între
prinderii In același domeniu, luln- 
du-se in considerare șl reglemen
tările existente; In această materie 
(art. 31 șl resțfectlv uri. 1 și 9 din 
Legea nr. 11 din 21 oct. 1971), po
trivit cărora Întreprinderea — dos- 
fâșurindu-șl activitatea in confor
mitate cu legile In vigoare șl in 
cadrul planului de ștat — are largi 
atribuții In . domeniul planificării, 
In organizarea producției șl a' 
muncii, răspunzlnd. totodată, față 
de organul căruia II este subordo
nată (centrala Industrială) de în
deplinirea planului șl a Indicato
rii»- tehnici, econonild șl finan
ciari.
Dan GRAMATOVia 
procuror la Procuratura Generală

FILATURA OLTENIȚA : montarea a 62 de ringuri pe suprafețele existente, mal buna organizare a producției șl a muncii, ridicarea calificării 
lorilor constituie principalele direcții de acțiune avute In vedere de muncitorii, inginerii șl tehnicienii acestei moderne unități de Industrie ușoară 
rt clnd s-au angajat să realizeze planul cincinal ta numai patru ani țl patru luni. în

Rotaru și Alexandrina Tlcheaua ; ele depășesc zilnic norma de producție cu 15 la sulă.
filatoarele Elena 
Foto : S. Cristian

Cu aproape 25 de ani In urmă,, 
pe lingă uzina „Independența" 
din Sibiu lua ființă prima școa
lă profesională popin' pregă
tirea cadrelor In ramura con
strucțiilor de mnțlnL De atunci, 

i școala slbiană a pregătit a-; 
proape 28 OM de - muncitori, a- 
dh.fi mal mult dedt un sfert 
din întreaga populație a ora
șului. Dezvoltarea impetuoasă 
pe care o cunoaște In ulti
mul timp această uzină — o fa
brică .de., unelte- pneumatice. 
Intrată In funcțiune la Începu
tul acestui an, o nouă secție do 
utilaje complexe șl o nouă tur
nătorie care vor intra In cu-- 
rlnd In producție — a făcut ca 
grupul școlar propriu să Înre
gistreze, pentru anul școlar 
1872—1973, un adevărat record 
do cereri ale tinerilor care vor 
bS învețe o meserie. în noul 
nn școlar, nu mal puțin de 1 300 
de băieți și fete vor fi callîi- 
cațl aici în meseriile de strun
gari; frezori, rectificatori, ca- 

. zangil. tlecirictani. șl- altele.
Posibilitățile pentru pregăti

rea cadrelor dnt tasă mult mal 
mari. ?a Ungă școala profesio
nală, In zadrul grupului fuhe- 

. Uonează -un liceu de special Ita-ju 
-.te,-.card pregătește -tehnicieni ta 
ramura construcție! de mașini- 
șl o școală de. maiștri cu doua 
secții — mașini de-nșchîere - b! 
montaj de utilaje. Pc de altă 
I.mrțc, In uzină slnt orgunta-- 
te șl In acest an cursuri de ca
lificare de scurtă-durată și de 
ucenicie la locul de muncă. In 
cadrul cărora este Împărtășită 
experiența celor mai buni mun
citori, tehnicieni șl ingineri al 
uzinei.

N. BRUJAN 
corespondentul „Sdntoii'

’.r clnlle din ce In ce mal Importante 
puse In domeniul comerțului nostru 
exterior 7 înainte dc orice, faptul că, 
a.nl do, zile, exportul s-a realizat da 
către alțî lucrători, nu de producă
torii de mărfuri. Dar aceasta este 
o altă etapă, depășită — azi, produ
cătorul se Identifică tot mal mult eu 
comerctanlul ; șl atunci, cum se 
poate lipsi acest producător, acest 
comerciant de datele prețioase pe 
care 1 Ie poate oferi activitatea de 
marketing î O dovadă a atenției scă
zute ce se dă acestei activități este 
șl faptul că, In unde Întreprin
deri șl, centrale industriale, în 
compartimentele de conjunctură slnt 
repartizați tocmai acel lucrători 
care nu corespund tn serviciile 
operative ; de asemenea, acestor 
compartimente II se repartizează, de 
multe ori, sarcini cp nu (in de oblcq- ; 
tul lor de adlvltate>sșcentrallzărî. de 
date, multlpllcăfr," situații, evț- r 
dilnțe ș.a."

în unele Întreprinderi șl centrale 
industriale, activității' de marketing 
nu 1 se acordă atenția cuvenMă, Iri- 
truclt bc pare că, In aceste cazuri, 
s-a optat pentru comercializarea unor 
produse tradiționale pe piețe mâi 
mult sau mai puțlxu. tradiționale. 
Aceasta rezultă și din modul In care 
se desfășoară propaganda comercială. 
Acțiunilor de acest fel Al se atocă 
fonduri reduse, deși reprezintă p 
investiție pe termen lung, eu efec
te dintre cele mai favorabile. Dar 
nici aceste fonduri nu se chel
tuiesc integral șl efident Ana
lizele întreprinse relevă existența 
unor mari economii la cheltuieli pen
tru reclamă, economii realizate lnșă 
prin neindepltnirea obiectivelor plâ-

studlu ol pieței (ceea ce presupune 
cunoașterea dimensiunilor șl structu
rii pere-IL, ’prognozarea tendințelor dd 
evoluție a tehnologiilor, a mutațiilor 
conjuncturale), ci șl ca Instrument 
de orientare a producției, ca pîrghte 
pentru practicarea unul export activ, 
prin utilizarea unor modalități adec
vate do promovare : publicitate, for
me de distribuție corespunzătoare, 
prezență permanentă pe piață ș. a.

Din capul locului tio cuvine re
marcat că In acest domeniu, în ulti
ma vreme, In - multe centrale Indus- . 
triale s-au făcut o seamă de pro
grese. Depășlndu-so etapa dnd com
partimentele de marketing 'existau 
In exclusivitate In Întreprinderile do 
comori 'exterior departamentele șl1 
lnlerccntrale — deci, oricum, departe 
de producător — au fost Înființata 
asemenea compartimente Intr-o serie s 
de centrale Industriale — multe din
tre , ele .doycdlndu-șl din plin,,uliU?f, 
tateo.

—- La Grupul Industrial de matale 
șl aliaje neferoase, folosirea de 
către serviciul de resort a unor me
tode de marketing a permis dezvol
tarea la dimensiuni optime o capa
cităților de fabricație și diversifica
rea producției, In strinsă concordanță 
cu cererile beneficiarilor externi și 
tendințele pieței externe — na spu
nea tov. Tndorel Ioncscu, șeful com
partimentului de marketing de la 
acest grup Industrial. în legătură cu 
diversificarea producției, aș vrea să 
amintesc asimilarea In fabricație a 
aliajelor pentru lipire șl sudură, a 
celor tabulare cu miez dccapant. a‘ 
pulberilor de metale șl aliaje ne
feroase, a unor filtre din bronz. 
Tonte aceste produse, intens solici
tate pe piața Internă șl ceâ externă.__ ,____ _____________ ____
care nu o, eficiență ridicată, au foif nlflcate. Este vorba de o concepție
asimilate In fabricație curentă In greșită. A nu urmări șl a nuțlnesca-

piața 
I posl- 
avan- 

j -tj. ■ - de comerț' exterior este similar cu a ac
cepta diminuarea eficienței exportu
lui Un exemplu edificator, in acest 
sens, 11 constituie modul1 In care uni
tățile noastre exportatoare organizea
ză expoziții In străinătate — latură 
Importantă a activității de marketing; 
In urmă cu dteva luni a fo.:‘. elaborat 
un program pentru organizarea expo
zițiilor de către întreprinderile noas
tre In anul 1072. Analiza arestul 
program relevă că se intenționa 
concentrarea majorității expozi
țiilor In țări cu caracter predo
minant agricol, multe- din ele a-

Cităm din Legea cu privire Ia or
ganizarea țl. conducerea unităților 
Boelallstc de stat (capitolul II, Orga
nizarea șl funcționarea centralelor) : 
„.centrala Industrială .„organizează 
prospectarea pieței interne și externe 
In "vederea cunoașterii necesităților 
de ’consum ; stabilește relații directe 
cu beneficiarii pentru constituirea 
portofoliului de comenzi șl determi
narea altor elemente utile Încheierii 
contractelor economice0. Evident, c- 
xarcllarea acestor atribuții psentlnlo 
are un scop bine conturat. ..în cenlrul 
atenției ministerelor, centralelor, uni
tăților economice trebuie să sica rea
lizarea riguroasă a tuturor sarcinilor 
de care, depinde amplificarea expor
turilor noastre'— sublinia tovarășul 
Nleolae Ceaușcscu la Conferința Na
țională a partidului. Angajamentele 
toate cu « Privire la depășirea jptanu- 
lul iiroduețtei. industriale' trebuie să 
se concretizeze in bună parte In, 
produse pentru export. O riecesllnic 
Imperioasă este, de asemenea, crește
rea compellllvllățli produselor ro- 
ntancțtî. adaptarea permanentă a 
producției ta cerințele piețe! externe, 
valorificarea lot mal bnnă a mărfu
rilor noas'.re pe piețele slrălnc**.

Se pune, deci, Întrebarea : cum 
ncțlonează centrala industrială in 
domeniul prospectării pieței externe, 
s-a înțeles peste tot importanța de
cisivă pe care o are marketingul in 
activitatea de comerț exterior ? Mar
ketingul — Înțeles nu numai

J

<1

■

do esența con
ți _ științifice a

_ „ „crvlell funcții ......
care contribuie lnțr-nn fel sau altul la realizarea fi
zici cantitativă și calitativa a planului de producție.

Prevederea de la art 57 alin, g, privitoare la inter-

d
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^Z-Xegea nr. 71, din 28 decembrie 1969, la ari. 4 alin. 3 
''r.dcrzJcc organizațiilor socialiste punerea in fabricație 

a unor produsa fără desfacere asigurată prin con
tracte economice. In timp ce prin actualul proiect, ta 
art. 57 alin, b, s® permite ptank cjrea producție! fizice 
și, deci, șl fabricarea acesteia șl pe baza unor studii 
speciale dc conjunctură.

Projnimsn să se pună de acord prevederile celor 
două legi șl oplntez ca fabricarea unor produse de că
tre industria noastră sS. se faci șl pe baza unor stu
dii conjur.etarale întocmite pentru piața externă. A- 
cesle studii ©ă fie analizate și însușite de Consiliul de 
Miniștri, care urmează ®ă dispună ce produse pot fl' 
fabricate pentru export, fără exiștența pentru moment 
a unor contracte externe sau comenzi ferme.

Tot ta ort. 57 alin, b se dispune modul do planifi
care a numărului și structurii de personal pe princi
palele categorii pere-onal de producție, personal de 
administrație și personal de Întreținere ș! pază. Refe- 

,rindu-ne ta ingineri șl tehnicieni, înseamnă că aceștia 
ori unde ar lucra, In orice compartiment funcțional, 
Intră tot In categoria personalului de producție. Adică, 
dacă un Inginer este șef al cerviclulul plan Intră in 
categoria parao’oalului de producție, !dar dacă această 
funcție este deținută de un economist nu mal este 
personal dc producție, cl de administrație.

Propunem, deci, ca această categorisire a personalului 
să, se facă nu după acest criteriu, ci după locul unde 
lucrează. Adleă, să intre In categoria personalului de 
producție toți solartațli care lucrează în ateliere, secții 
sau servicii funcționale cu un profund caracter tehnic.

zicerea angajării fondurilor materiale șt bănești pen
tru Investiții In toate cazurile clnd 'Capacitățile sint in
complet folosite, consider că prezintă o importanță 
deosebită pentru creșterea eficienței economice. Pen
tru ca, Intr-adevăr, această dispoziție să genereze 
'efectele dorite, apreciem el este necesar să se lămu
rească șl să se stabilească in amănunțime, pentru fle
care ramură a economiei naționale șl u industriei, 
precum și pentru activitățile joctal-cnlturalc, co se în
țelege prin folosirea completă a caprcltățllor existente.

Ridicăm această problemă,.lnlrucit numai un singur
Indicator nu este suficient șă furnizeze dale compleie- 
asupra folosirii capadUPlor de producție. Din Înseși 
prevederile prezentului proiect, da-la ari. 57 alin, a, 
ar rezulta că so consideră complet folosită capacita
tea de producție dacă s-a generalizat schimbul II șl 
s-a extins schimbul III ; In realitate. Insă aceasta nu 
este complet folosită aUta timp cit nu s-a generalizat 
șl schimbul IfL

Credem că analiza trebuie să se bazeze mal mult pe. 
indicatori Intensivi și să fie făcută ta nivel de mnero- 
ccjnomle sau ta nivel de Județ chiar pentru unele in- 
vcsUlil de nn volum mai mic, pentru a se realiza 
totodată o coordonare a investițiilor făcute de Indus
tria republicană, industria locală, cooperația meșteșu
gărească, cooperația de producție șl do consum, ev.'- 
tlndu-se unele paraletlsme nejustlfleale care, do multe 
ori, duc la efectuarea unor lucrări ce nu sini foto-.ite 
la Întreaga lor capacitate.

Gh. Benone POPA
director adjunct, Sucursala judeleană 
Argeș a Bfincii Nafionalo .Recoltarea furajelor la cooperativa agricolâ Borduțoni, județul Ialomița

LA FABRICA „1 MAI“ ORADEA j

Noi modele de blănuri i
La Oradea exlut’i o cegl“ șl „Bihoreana", brlcll, se disting hal- 

vcche , iradițlo in 
con f ecț loniirea hal -
nelor de blană și a 
celor din stole sau 
materialo plastice 
Îmblănite. Fabrica 
de blănuri „1 Mal” 
din Oradea realizea
ză 150 de modele da- 
asemenea produse. 
„In ultima vreme no 
spunea tag. Adalbert 
Catena, directorul u- 
nltățll, In Intreitrin- 
dc.rea noastră se des- a pieilor 
fășoară o Însuflețită 
Întrecere pentru trans
formarea pieilor do 
oaie In blănuri scum
pe. Am obținut blă-

foor- 
opo- 
risul,

l cenți am realizat no! 
blănuri mlțoase. de- 

ț numite „Poiana", „Bu-

________________

*

I
pe. Am obținu, 
nuri caro Imită 
te bine nutria, 
stimul, zebra, 
pisica sălbatică. Re

vvs» »» vai.ua .

Blana ,.I’olana“, de 
pildă, seamănă cu 
stofa din păr de că
milă și so produce In 
culorile alb, negru șl 
bej. Blănurile ..Biho
reana0 șl „Buccgl- 
stat mlțoase,- cu firul 
lung șl bucle. Noile 
modele de blănuri, 
foarte căutate ații pa 
piața Internă, dl și la . 
export, permit o va- pentru haine, 
loriflcare t

na dc velur cu garni- ) 
tură de blană lâ nian- l 
șefe și* guler, haina " 
textilă îmblănită pen- l 
tru femei șl copil, că- j 
ciuli moderne șl gu- 1 
lore. Din bucățile de l 
blană care rezultă de J 
ta croit cpafecțlo- ț 
năm covoare, huse i 
pentru autoturisme, 1 
pături șl căptușeli

superioară D!n toate colțurile 
Inferioare, țării, precum și din

Bunăoară, blănurile1 partea numeroșilor be- 
„B!horeana“ șl „Bu- neflc’url dc paste ho- 
cegl* se obțin din tare, întreprinderea o- 
picl do calitate infe- rădennfi a primit nu- 
rioartl Tare oină a- .
cum trau folosite ta mire pentru calitatea 
căptușitul tubelor0. produselor sale.

— Printre noile 
produse, — ne-a In
format tov. Ion Man, 
inginerul șef a! la-

mal scrisori do mulțu-

Aurel POP ,
corespondentul 
„Scînieii" 1

mal mult cu dt se samnaleaza une- 
\ le fenomene de tărăgănare a preluă

rii, ceea ce ducts la deprecieri cali
tative. De aceea, In’toate județele 
trebuie organizată preJuartta opera
tivă a ecesio^ produse, pentrn a sa
tisface dt mal deplin ecrlntek de 
consum ale populației, aslgurind,.- 
totodată, rezervele de Iarnă șl ma
teria primi necesară fabricilor de 
conserve. Acolo unde, dlnlr-un'mo
tiv zau altul, ■ preluarea Intlrzlo. este 
de datoria unităților agricole să facă 
totul pentru valorificarea Integrală a 
teșnunelor. I

EsehțLnl eștp ca In organizarea ăc- 
; SlviiățiJor 'de sezon să sa acorde 

prioritate recoltării pe terenurile 
unde urmează șă fie insămintate grînl 
și celelalte culturi de toamnă. Se 
apreciază că, In toamna acestui an, 
cxislfi condiții favorabile pentru 
Începerea mal" devreme a semăna
tului și executarea acestei lucrări la. un

.. ., I 
cel mal înalt nivel calitativ. Pen
tru a pune baze temeinice viitoarei 
recolte, specialiștii agricoli să adap
teze condițiilor' locale 'recomandările < 
cu caracter general de ta consfinții- 4 
rea griului, să țină seama de parti
cularitățile fiecărei pa c?lc. de teren, 
îri flecartj' LAS. șl cooperativă agri
colă gă se urmărească amplasarea 
griului după cele mal bune premert 
gătoare, șe efectueze tn mod di
ferențiat- pregătirea șl fertilizarea 
terenurilor destinate acestei culturi; 
să se încheie la ilmp lucrările de 
condiționare a semințelor. Respect 
tarea . cu: strictețe a fiecăruia dintre 
clementele tehnologici recomandate 
la tțuliura griului, insămlnțaraa suș 
prefețelor planificate ta perioada
optimă și asigurarea densității norj 
male «!nt cerințe de prim ordin 
pentru creșterea producție! ta hec
tar. Iată de ce In perioada semăna
tului este necesar să se organizeze 

i control riguros asupra respectării

îl

,î

i

tehnologiilor fa griu, ca șl la cele
lalte culturi de toamnă. Pentru .a 
Întări spiritul de răspundere a celor 

.ca muncesc la semănat, se vor în
cheia’ procese vorbale de recepție, 
In baza măsurătorilor ce se vor efec
tua [a încheierea lucrărilor.

Antrenarea largă a țărănimii, u 
tuturor mecanizatorilor la execu
tarea volumului mare do lucrări din 
această perioadă, organizarea mun
cii In două schimburi, acolo unde 
este ptralblL slnt măsuri menite să 
asigure realizarea ta timp a lucră
rilor din actuala campanie agri
colă.. Muncind cu hărnicie șl en
tuziasm, folosind din plin toate mij
loacele existente,. oamenii muncii 
din agr'cjltură, toți locuitorii satelor 
vor putea efectua ta timp șl fără 
pierderi recoltatul și transportul 
produselor toamnei, depozitarea lop 
corespunzătoare, vor crea toate con
dițiile pentru obținerea unei recolte 
cit mai mari In anul viitor.

urma unor serioase studii de mărire- ma de evoluția extrem do rapidă a 
ting.. structurii cereriI șl ofertei pe

Un exemplu din zecile de acest fel. Internațională, a nu studia noi 
Șl totuși, fn ciuda avantajelor i:eto bllltăț' prin care să' se obțină
pe care marketingul le oferă pro- taje superioare din activitatea i
ducțlel șl exportului. In alte centrale 
Industriale acestei activități nu 1 se 
acorda -tocă atenția necesară. A- 
csasia este, la ora actuală, concluzia 
analize’, atente a ceea ce întreprind 
In realitate compartimentele de 
marketing, sau cele denumite „stu
diul conjuncturii0, „studiul pieței", 
..relații'*, existente In cadrul direcțll- 
lor da export din unele centrale in
dustriale. și In întreprinderi de co
merț exterior. în unele centrala In
dustriale,’ aceste servicii fio că a-, 
boâdenzîl numai anumite laturi ale 
activității de marke'dng, fie că, pur ___, ___ __  ... _
si simplu,- studiază-doar conjunctura ■ vind ea exponate produsele alLmcnta- 
exlstcnta pe piețele externe, In pe
rioadele respective ; „la zi“ — cum 
s-ar spune. De ollfcJ. tov. Alexandru 
Benedict, șet de servieta' In Mintale- ! 
rul Industriei Chimice, aprecia In 
modul următor situația de fapt e- 
xtstentă in 'această ramură :

— Deocamdată, compartimentele 
de marketing din.unitățile industriei 
chimice nu au trecut la ncllonllc de 
anvergură pe care Ie presupune a- 
eeastă activitate. Ele întocmesc slu- 
dll. privind posibilitățile imediate do 
plasare a unor produse pe piețele 
unde gc pot obține condiții main- 
vantnjoase, efectuează analize . de 
prețuri. întreprind acțiuni de pro
pagandă eomcrclnlă In străinătate. 
Nu putem spune că actualele com
partimente de .marketing din unită
țile Industriei chimice — Încadrate, 
totuși, cu un personal destul de 
puțin numeros — au depășit, cu mult. 
realizările serviciilor de studiu al 
conjuncturi! existente acum 2—3 ani 
In Întreprinderile. specializate do 
comerț exterior.

Ce a determinat șl determină men
ținerea acestui deorilaj nefavorabil 
între activitatea de marketing și ®ar-

re. Or. se știe, nu este nevoie de 
multe expoziții pentru a vinde pro
duse alimentare. în același timp tre
buie semnalată penuria ce s-a con
statat in privința expozițiilor de pro
duse alo industriei constructoare de 
mașini — ramură cu sarcini deosebit 
de ’mari șl in continuă creștere in 
domeniul exportului.

Volumul șl eficiența* exportului de
pind in tot mal mare măsură de mo
dul In care producătorul-expor- 
tnior se sprijină, in luarea deciziilor, 
pe informațiile obținute prlntr-o In
tensă activitate de marketing. Tată 
de ce, concomitent. cu consolidarea 
progreselor- de pină acum tn acest 
domeniu, trebuie întreprinse noi ac
țiuni, astfel Incit utilizarea largă a 
celor mal adecvate metode șl tehnici 
de marketing, în activitatea practică 
de zt cu zi a unităților economice, să 
servească ca o pîrghle importantă In 
orientarea schimburilor comerciale 
externe, în scopul creșterii canide Șl 
substanțiale a1 volumului șl eficienței 
comerțului nostru exterior.

Dan MATEESCU

ALBA ■ IULIA ’ (CorercondcnluJ 
,3cinteli“, Ștefan Dlnlcâ). — 
Colectivul de muncă de la fa
brici db produse refractare din 
Alba Iulia a obținut rezultate 
Importante In îndeplinirea sar
cinilor da plan și a angajameh- 

■ telor asumate In Întrecerea so
cialistă. Dintre succesele cele 
mal recente ale colectivului a- 
ccsrteî unități remarcăm ter
minarea reparației capitale la 
cuptorul rotativ nr. 2 cu 10 zile

nta 1 devreme șl obținerea, pe 
această bază, a 12OT tone șa- 
tnoUJ, echivalentul a I S-DO tone 
cărămizi refractare. Valoarea 
acestei producții suplimentare 
esto do 3,75 milioane lei. Supor
tul acestor rezultate 11 constituie 
repartizarea judicioasă,a munci
torilor, In special a celor nou 
angajați, pe secții șl operații, u- 
tlllzarea eficientă a mașinilor șl 
Utilajelor, îmbunătățirea tehno
logiei de fabricație.

.0
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pentru binele umanității; cu mereu 1. . . ...
mai mult entuziasm, cu loialitate ?! Incinta imensei, arene — gazde
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Șerban Cloculescu aparține celei 
de-a" treia generații de critici literari 
romănl, intrați in literatură diipă cel 
dinții război mondial. Prima gene
rație ii cuprinsese in principal pe 
Malorescii șl pe Ghcroa, a căror pre
zență In viața literară determinase 
în ulllmul sfert al veacului trecut 
cele două mari direcții critice la noi. 
A, doua generație critică, foarte nu
meroasă, a fost Ilustrată de numo ca 
ale Iul IbrUleahu, Jorga,' Lovlnescii, te_ .
Mihall Dragomlrcscu, lf. Sanlelevlcl, H. ’

S ^-onle^-râl.
susianu. P. P„ Noguleseu fele. Dife
rențierea profilurilor a Început eu- 
rind, nu doar prin stiluri, critice,-el 
ți prin situarea ta raport cu’ marii 
Înaintați — și, dacă se vorbește des
pre succesiunea . maioresclanlS sau 
despre cea ghcrlstă, in același timp 
trebuie observat 'Că formulele' fiecă
rei personalități critice definesc ve
ritabile noi direcții originale, ta do
meniu, încorporind înrudirea primă, 
dar deopotrivă șl deiașarca de a-, 
ceasta. Mal toți cel notați lșl conti
nuă activitatea mult după primul 
război mondial, concomitent cu cea 
dc-a treta generație de critici — 
Perpcflatefiis, Rotea, Călinescu, Vlamj, 
PompBlu VI. SCreinu
s. a. Intre si cărei de virată
este Șerban Ctoralcscu, az! septua
genar. . •

Șerban Cloculescu a Început prin 
a fi un. sever șl; . Gciikilnt. cri
tic al literaturii ©onlcmporane ti
nereții sale, pasionat de actul cri
tic, dornic să se .desfăteze la lec
tură, _
savureze amănuntele, dCs&ftmtadu-î 
țesătura In analize labirintice, a- 
tracțloase pentru cititor. ‘ pentru 
a ne compune, apoi, ta ‘ chip origi
nal, operele In vederea unor 
concluzii de ' o certă originalitate. 
ES nu avea nimic „judecătoresc" In 
cronicile ți articolele sale ; ducea 
mult mal departe spiritul criticii Iul 
Lovlnescu, stabilind o conversație 
foarte expllcaLlvfi cu dlitorul, sfări- 
iTdnd aparent orice metodă sau 
sistemă? trednd amănuntul Intere
sant înaintea ansamblului,, Ifisistlnd 
asupra pitorescului, dar oferind, cu 
precizie, in aceiași timp, datorului 
optala sa despre carte, formulată, 
„obsecvios*, . cum spunea G. Cflll- 
hoscu, dar cu 6 iscusită'valorificare," 
de obicei amuzată, o însușirilor sar
castice ale-Iui Zoii. Dar Șerban Cio
cul eseu nu se definește ca ii ri " po
lemist, ci 'mal curind ea un flriojo- 
gist ironic al literaturii. Fîztologis- 
iul din -această speță nu are nevoie 
săi portretizeze Integral ; el circulă 
savant ta jurul proluberanțel. al ex
cesului, al nereușitei hau in jurul 
puncîelor- sublime, al părților ce fac 
opera să sctateleze — șl din releva
rea dibace a acestora se definește 
opinia dară a criticului. La transfor
marea actului critic Intr-un act de 
creație literară propri-j-zlsft, Șerban

Cloculescu are o contribuție din critic șl Istoric literar a lui )
seria esențială a lui Lovtaescu, lorgn Cloculescu este
șl G. Căllnoscu. ■ _ . De la publicațiile sale prime de

Este semnificativă rezerva Întregii Făcl» literară a Iul N. D.,Cqcș;
,u r„ui. j. . Sfiptămina muncii intelectuale,

artistice a ;u! Cams’ Petrescu. 
ambele apărute ta, urmă cu aproape 
cinci decenii — și pini azi. cind,pro
fesorul, criticul șl istoricul literar 
se află, cu _ inteniltate prezent In 
presa literară, la catedra jmiverai- 
tffl-ă, la* conducerea Bibliotecii. Aca
demiei, la L-ibum conferințelor pu
blice. ta forul vieții .Ijterars, a des
fășurat o remarcablfâ arafvltale 
de exeget îrttLla sa selecție de 
studii șl articole — an’rulă la 
maturitate, c!nd "spiritul -critic față 
de , propria judecată funcționa cu 

’ tot aii ta ’severitate qa șl față de 
lucrările .contemporanilor săi - , — 
este Aspecte lirice eoniemporane ; 
o nllffi aven ră șe adune cu 
Ereeași severitate: ta iflffi), intitulată 
Varietăți critice. Pasiunea lstcrlc- 
literară n rămas să predomine ta ac- 
Hvltaiea criticului, evidentă de la Lrt- 

, cepului tipăririi lui CaragJale (Cores- 
. pohdenfei acestuia cu Paul Zarifopoî)

■ din cele patru volume de Opere, 
și apoi a biografiei marelui scrii
tor. Ceea ce era atracția rno- 
nagrafică îl porireUslleft s-a in- 
tltalt tl cu taraslnța tablourilor

■ de. onUaniblu. ta acoa originslâ 
Istorie a. Illcralurli române moderne, 
scrisă In colaborare cu - Tudor

_________  __ Vlanu șl Vladimir Strelnui ta care 
cliuicf" iGcraTw <tatorește“toiăritor P®^ /-iri Șerț»n -Cl<tool<8»cn pri- 
acestul fel de-critică pentru ritl- ye; tel ncrpnu rile literaturii, artls-
• - * ■ ilee, do lA’Clriova la Haadeu. așauar.

ctiprinzlEd majoritatea figurilor de 
'• pnm-plari ale epocii 1848.șl ale-celel 

Imedfat urtnfitoare. Un studiu- despre 
Dimlirie Anghrl, un eseu despre 
ArghezJ — Introducere In poezia 
Iei Tudor Arghezl, stat, ca’șl exe
geza despre Caragtaîe, ca și por
tretele generației ,'pașoptlstc, .-lucrări 
ce- trasează parcă: pictural, iconluru,- 
r-.ie. evidențiind — prin faptele de 
amănunt sau prin cete fundamentale 
din biografia: șl opera zcrljțwrJÎui 
analizat — prptllurHe. făctadu-le 
distincte șl expresive, pentru .clUtor.

■ - Așa cum spuneam, doar prrțlal
operă critică-a tal Șerban. Ctocules- 
cu â foit adunată ta votam. Ih semn 
jiș omagiu, a .apărut .recent o cule
gere' cita activitatea M, volumul As
pecte literare contemporane, licărit 
la Editura Minerva. A'dăuglndu-ae 
taerărilpr amintite, acest volum a- 
duce o rrtrnă dovadă asupra probi-, 
lății șl francheței criticului, a omu
lui do cultifră care W exprima de 
curtat! încredere.! ta forțele creatoare 
aia "poporului, devoțluncâ ' față ‘de, 
cultura națională, de unmnlmv.»!. ro- 
ci.iltst. care, a adus o contribuție im
portantă la aflmaren literaturi! 
noastre, la îmbogățirea cu opere du
rabile a'.pitrimontahi! criticii și isto
riei iiientre românești.

Mlhal GAF1ȚĂ

acesteT genfcraț.11 critice fală de crea
ția, sa, din cârc, cu excepția lui Per- 
pftMldus, nu â adunat decit tlrzta de 
tot ta volume ți cu o admirabilă 
exigență. Au Impiedieal-o și împre
jurările grele ale. . războiului, dar 
mal ales uh, cert respect față de clti- 
îr ț| conștiința, unei anumite reia- ' 
Ivltăț! a judecății critlfee, ' atunci 

. rtleolul, studiul, eseul 
dau ponderea gustului, april nd la 
gustul șl preferință 'cititorului, cîte- 

' mlndu-(.In.sprijin afectivitatea, mfș- 
dndu-J scnslbUitațea. Dacă, ‘ Utefa-

iHStMNAtil DESPRE

CREAȚIA LUI
ȘERBAN CIOCULESCU

: ... r. . ■ . : , ai : i~
tura Interbelică a cunoscut o allt da 
amplă circulație, dacă s-a creat ta 
această perioadă „un, mit ol .marilor c'--'-' ■-----
acestui fel «te-critică ,.pentru , .... 
tor», pasionată, , ingenioasă, capil- 

aă disece pinza epică, să-1 vantă, gen ta caro - Șerban Ciocu- , 
ze amănuntele, destrămlndu-i lescu excelează.

Interesul1 pentru detaliul literar, 
pentru componentele care determină 
valoarea și declanșează scnslbllltă- 

. tile dlltorllor, nu puteau să nu^l 
conducă spre exegeza lstorlr:-lllera- 
ră. . Profesor cu consecventă (la 
cursul secundar, la imlvcrsltate), 
sistema in cercetare și rigoarea ex
punerii sub formă de aparent coloc- 

‘ viu cu ascultătorul l-au dus la stu
diul. .monograficdespre Carnglale 
(Viața lui Uaraglale, IMO. ed. II. re
văzută, 1939). lucrare clasică In ,do- 

• tpenta- Cartea e oi monografie bio
grafică, de un nivel științific 
neîndoielnic, dar scriltcrul mono- 
graftal IL apafp „ cititorului ca un 
erou literar, deci ca tin om viu. Edi
tarea operei Iul CaraglBle — mal ta
ții cele patru ■ volume ce'. urmează 
începuturilor 'realizate de Paul Za- 
ritopbl — face parte din edițiile, ce 
Inaugurează un gen de tipărire n 
clasicilor. "Reluarea , acestei lucrări 
In noun ediție Caragiale (împreună 
cu Al. Rosetti și Llvlu Călin) reali
zează cea mal cuprinzătoare ediție 
critică șl istorică a operei Iul Căra- 
gialc, planată ta cadrul genezei ei 
și ta proiecțiile șl ecourile de epocă. 
. Acestea stat contribuțiile care au 
devenit In scurt timp extrem de 
cunoscute. In public, dar opera de

Aseară, pe stadionul Olimpic din Miinchen, 
a avut loc festivitatea de încheiere

■> • * 1
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ta urmă 
anunțlralu-BC prin aceasta cMscnt- 
derca celei de-a XX-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de yară; aseară , ta 
fața a 80 OM de spectatori — ■ avut 
loc festivitatea de închidere. '" ■ ■

în loja oficială au hiat loe.'Guslsv ■ 
Heinemann, președintele Republicii 
Federale ă -Germânici, WHly .Brandt, 
cancelarul R. F. â Germanie!.:-’Avery 
Brundagef președintele CJ.O.. și alto 
perscmalBătl. ,

. Cercntofiiâ- finală a’ Început- Ia': ora 
j 19,30 s— moment ta. cdre.'pe stadio

nul olimpic șl-a făcut; apariția un u- 
rlaș car?alegoric,tras da opt cal,. In-, 
aoțlt fiind, de tinere șl tineri■ Îmbră
cat! In.oostusM"populara' bavareze, de 
muzicanți șl xlegasl. ®ai 'aprbxlmaUy. 
10 OTO. do' competitori. — reprezehtlnd

defilat prin fața tribunelor 
___ ____araț — urihSl’,coloană stabo-: 
Mrind prietenia dintre sportivii celor 
cinci contlrieiite." !Lă trfecerea acestui 
Imens fluviu’ al tinerilor sportivi, 
mOhcheneilf șl ceilalți spectatori’ pre- 
zohți In'tribune .au ovaționat; pe -.coi 
care timp de 10 zile au oferit specta
cole sportive de. Înalt nivel. întreceri 
pasionante' pentru cucerirea medali
ilor și. a gloriei, Olimpice.

Pe podiumul ’ din cehfrul arene! a' 
urcat âpol președintele in funcțiune 
al Comitetului olimpic ' InternațlonaL 
Avery’ Brundage ; m ișâlță dnipeîe-

nul olimpic și-a ficut apariția un u- 
rlaș car,.alegoric-tras da opt cal,, In-, 

fiind* <!•: tinere șl tineri, imbră- ’ aa-n # S Km Vcrt<"Oxl-a
.muztoâriți'și' xîegasi. 'Cei aproxlmallv 
10 0©0i'de'::'cempetlt<S-l..—■' reprezentlnd 
131' da țări' de" pă toate continente
le — au *'
braț la braț

— ,za'iv4Mi ss* așwrmaj* &gust. O. secundă numai șl — in sunet 
de tțoynpetă și bătăi scurte de tobe 
— flacăra" olimpică sc' stingo Încet, 
Încet. -Steagul olimpiadelor este co- 
borlt do pe cel mai-Înalt catarg, In .... . . .. ■ . £.;® 

. tV_ ___ ___ ___ icnezll, dealul'
vecinătatea stadionului) răvanâ , , 

cinci salve, de tun. .Drapelul alb cu 
cele 3 cercuri este, purtat opre ieși
rea clin arenă. In sunatele imnului

Ie. Greciei, tara da origine a Jocu
rilor. R«îpi:biic!i Federale a; Germa
niei. gazda prezentator Întreceri, șl 
Canadei, țară ce va găzdui, perie pa
tru ani următoarăa ediție a ------ ,-----------------------------------...
J.O. Pe impozantul tablou 'dec- timp• «s dinspre .„Colina speranței* 
trohlc do afișa) , apare Inscripția ; (cijm'.au denumit mdnchenezll d-ealu' 
„Montreal 1B76Ț. Avery Brundage de- dm veri 
clară : „în numele Comitetului In
ternational olimpic, după ce'em 'ofe- <
rit pfesedlntelul Heinemann și po- rea din arenă, ta sunetele imnului 
porului rast-german. autorităților . * olimpic. .MOmerit emoționant : «Jeaxu- 
oroțmhil și comitetului de, o-- P^marehii stadion apartr,;aircubeul 
ganiatre a Jocurilor omagiul profun- .' "
del rioMlrC' gratitudini, proclamăm

. închiderea-Jocurilor celei de-a XX-a - 
Olimpiade și, conform tradiției, In
vităm tineretul din toate țările ră sa , 
reunească'.peste patru ani ,1a Mpn- , 
țreal; pentr u a" celebra cu noi. Jocurile 
celei de-a XXI-a Olimpiade. Fie u- 
cestea o, rarsă tle bucurie și ?lnțele-j 
gere. ȘI, astfel, flacăra olimpică se 
va transmite dara lungul timpului 
pentru binele umanității, cu

Rh4--«--î 
fervoare*. în aplauzele tuturor șjxtr- 
tivilor și apectatorilor, ta semn de 
recunoștință față de Avery Brundâge, 
pentru activitatea sa de 20 de ani la 
președinția C.I.O., pe tabloul electro
nic apar: cuvintelej ’„Tank' you Avery 
Brundage4 („Mulțumim Iul Brun-

.Stadiorrai rămtae deodată In Întu
neric,singură flacăra olimpică arde, 
acolo, sus. deasupra tribunelor, ta 
cupa unde a fost sprimd la 28 au-

_ — «ulUă «aWU-UUB 
rGc!I“. Un" curtubeu original, for
mal ci! ajutorul h cinci tcvLdin ma
terial plăcile, umpluta cu heliu - ta 
culorile olimpice^
.Pc. plata, stadionului'apar ■ «dteva 

rate de tineri și. tinere ta costuma 
naționale., Fetele prind de drapelele 
țărilor participante die o plachetă șl 
nunze-.de lauri. Jur-împrejurul pis
til, , de școlari mtochenezl, fie
care. purtind cite o torță, formează 
un lanț luminos. Apoi", toți cei din 

------~‘-,7 d 
oaspeți. — 'fonnează un Imens corte
giu. Indrcpttadurse spre Ieșire in 
aplauzele, șl ura lele mulțimii. Spor
tivi! .-aveau să Xle. Însoțiți de băieții 
cu torțe pină In gâtul olimpic.

Și, astfel, a XX-a ediție n Jocurilor 
Olimpice do vară a luat sflrțlt. Ma
rea sărbătoara a, sportului mondial, 
clmenUnd prietenia dintre sportivii 
celor cinci continente, va fi reluată 
peste 4 ani In Canada, la Montreal.

jocului, nu arc 
pereche pe teren"

15 000 de spectatori 
au aplaudat Jocul 

șl victoria 
tenismanului român 

la Forest Hills 
î

„Racheta de aur* a. României, 
Iile Năslase, a repurtat dumi
nică după-amlază la Forest 
Hills cel mal impresionant suc
ces din întreaga sa carieră com- 
petlțlonală : 3—2 (3—6, 6—3,
6—7, 6—4, 6—3), ta fața rache
tei numărul unu a sportului alb 
profesionist american, Arthur 
Asho, Intr-o finală de străluci
tă clasă Internațională, care ■ 
durat circa două ore. Nfistase, 
pe care presa americană II nu
mește „argintul viu al sportu
lui alb”, a demonstrat • că 
"dreptunghiul s&u de gazon, nfln 
Imposibilului este foarte redu
să. După un schimb lung de 
mingi, pc serviciul Iul N&stase, 
mingea expediată in forță de 
Ashe m lovește cu viteză de 

. fanda albă a fileuiui, după care 
cade ușor ta terenul .Iul Ilie. 
Spectatorii, prezențl ta număr 
record pe stadion — 14 6M — 
începuseră să aplaude punctul 
ca șl realizat ol jucătorului a- 
merlcan, dnd’ campionul ro
mân ajunge la plasă șl, spre ui
mirea iul Ashe șl a tribunelor, 
ridică scurt mingea șl o pune 
ușor, cu un metru mai departe, 
ta terenul advers. Este 6—3 
pentru Năstase ta setul al 5-lea,

3

opera sA setați

Uri,

5

i

.'■< • "i

■ te". ..tei.»? - te' f

1 1 ..
psntina Sfanis ți Valeria Bu

ritoppl ■ 
Innugut 
clasic.. _ 
Iri nouă

zeazâ cea mal cuprinzătoare ediție

ț>

XVI-a
rt “ s 1 -

Nemeș, Radu ■ Popescu. Regla 
• artistica : Yannis VeaMa.

SI,îl Telegloh : Sad. Reportaj fil
mat de Valerin Clrcjraleru.

23,19 Vedele ate muxldl ușoare — 
Muslim Magomaev.

sa,S3 „M de ore’.

Medaliafi olimpici
CAlJtRIIL' „Marele premiu a! națiunilor0: 1.

R-F. a Genriihlel.33 puncte ; 21 — H.U„A. 32,23 p ; 8.' «o _ . '

Duminicd . s.*crc. cînd trpns- 
miteam’ corespondența^ Stfaril- 
rieccu avea asigurată medalia de 
argint, iar in .ultimul meci’acea 
si lupte contra lui lakoveriko 
pentru cea de aur. Pe Iakovenko 
nu-l învinsese niciodată, iar •' an
trenării șl aiți ‘ spedalițtii din' 
preafrna luptătorului, noilru pri- 

" veau cu'scepticism dexnodămta- 
tul partidai. !n vestiar, ii pri
ceam pe lirâilecntil ■ noetru cu. 
mușchi "de fier ți ambiție' de o- 
fel cum 'se lungise pe-o bancă ; 
închidea ochii si încerca parcă 
s-adoarmă, apoi, brusc, se scula 
șîj făcea 'clțiva pafi'reper! prin; 
câmerd. Mi-a pus mina pe «mări 
ți i-ăm zis In glumă ed mă vlrd

, sub: podea, A rimblf, dar, glndute 
rile ÎI erați; Inir-ăltă'pârii. Pro- 
babil,. dmlr-ătlția oameni, uria-h 
șnl luptător' era singurul care 
credea' In steaua’ sa. In forța, In 
dibăcia, ți to; j coinfa ’ proprie. 
Peste puțin timp, Martlhescu a-, 
nea si .dezlănfute cea. mai mare j 
bucuria printre rdrtuinH din ca
tul olimpic.

Despre Ghebrghe Bcrcear.u 
nu adaug la eupsrlâj.iviia. spuse 
șl scrise de toți decit faptul că 
rar..mi s-a intîmp’laj. să intllnețc 
urî sportiv cu" aîlfa slmf de res
ponsabilitate față de colecție, a:

tti da eon-știent de eeea'ce ,!n-'■ 
seamnă o medalie de aur pan-' 
tru întreg lotul, olimpic român, 
pentru prestigiul sportului no»- 

, tru. '
- Of despre „ Ion Pctcaichin, 
performer olimpic ți ta I&&8, ce 
să mai spunem deci! că este, un 
atlet edrula ii adrazâm aplauzele 
«mărire scrise pentru cd nu s-a 
culcat pe laurii cuceriți in Ire- 
cut, iar. prin muned fără mena
jamente a adăugat talentului sdu 
noi ralenft'. A fost sportivul pa , 
deplin îndreptățit sd> te Intoafcd

■ In țară nu cu ’.una," ri cu două 
medalii dr nur J

J . Adreilpd. acețtor^trei . bărbați -3 
3 da; auz'. wcnc’ftRltșle cuvintej. de. ț 

laudă, tju-i-putem-.uita nici pe 
ceilalți sporitei romilni care aici, . 
la SfGnchen, s-au ddruii j Intru 
totul disputei’ sporftee. depăiin- "■ 
du-ji uneori propriile per/or- 
manțe ți șansele cu. care . erau 
creditați, șt au reușit «- roiun- 
jeased palmaresul românesc Ia .•

■ a XX-a ediție a Olimpiadei cu 
tsisd alte (ace medcili de,argint

i ș! alte ^mp-ta, de brona ’tau eși 
prefioo.se, puncte.-' DJ,nacest. '

l punct ‘ de vedere, dtleieic Ar- - 
gentina Meni? șl Valeria Bu-“ 
fanu, trăgătorul Dan lupa și

’ bo~enl Ion, Aiexe merlld toc-

Să eomlderafia noastrU. Fără 
a-l nedreptăți pe ceilalți om- 
basadori ai «portului romd- 
neec care te întorc acum aeaiă 
eu fruntea sui, nu putem, toțuți, 
sd nu adresdm, fn mod deosebii, 
«'leva cerințe de calde felicitări 
In’aruamblu atic luptătorilor da 
greeo-romane, canoiitilor fi ca
notorilor, cit , ,»i handbalițtilor 
-- și, blnelnlelej, antrenori
lor lor. pentru contribu
ția la sestrea noastrd de me
tal prețios, dar ?t pentru slmbe- 
tele de lătlifacție pe care-le-au 
adu» pefețele. noartre, ale țu- 
t’urbr;".dupd dttteii zile de aytep-

r Pentru că "nici iubitorii sportu
lui din țara noastră, nici cel care 
coniiuc treburile mișcării noai- 
tre sportive,' ți nici sportivii tn- 
fiji nu "se pot declara pe deplin 
malfutniJL Dar . despre aceasta, 
despre ce mâi trebuie făcut pen
tru ea mișcarea noaitrd sporticS 
să progres ere, tȘ urce noi trepte 
in'ierarfiiâ mondială, vom avea 
răgcatil să discutăm pe . îndelete 
QcasH, ta tihnii. .

Valeria MIBONESCU 
ăîffiich’en, 11.

PROGRAMUL I

9,05 Deschiderea emlsjunîl. "Telex 
S,C5 Muzică populară. Clnlfl Ma

rin Marcul ■
Căminul.
Curs de limba engleza. Lec
ția a 16-a.
Prtm-plan — fumailalul Nl- 
colae. .Măr cui eseu.

11,M Film' serial ,,Salut Germain*. 
Episodul ^Surprize la pavi
lionul de vinătoare*.

11,43 SeSecJlunl din emlsluhaa
„Promenada duminicala*.

13,» Telejurnal.
17,35 Deschiderea emisiunii da 

după-amlazS. Curs de limba 
franceză. Lecția a 17-a.

H.M Steaua Polară — CWu, de 
orientare școlară ți profesio
nală • Califtrârea la locul de 
muncă. Emisiune realizată Ia 
Uzinele." „13 August* din 
IlucureșU.

18^5 Muzică populară din Moldo
va. SollțU : Elena Macarle, 
Victoria Galan șl Anton Achl-t

11,43 Public:ta'fe. ’ *
13^9 .Arta In lumea contemporană. 

Anchetă Internațională , cu 
pârtldpanțl la’ cel de-al 7-lea 
Congres lntcmațlcnal db es-

. teiiră. t
19,H ltol de seri. Siluete In alb ți 

negru : „Calllul barză”.
19,M Telejurnal Marea întrecere

zoda llstă Ia ri.
39,10 Scară de teatru : „Torquato , 

Tnssor do Goethe, Traducere 
de Laura Dragomirescu. A- 
dapiare pentru TV de Yannis 
Veakls. Distribuția : Ileana 
PredeacJ, Leopoldlna Dălănu- 
ță, Ion Marinescu. Vaslle 
Gheorghiu. Aiex. Repan. Ate». 
Geană. Decoruri : Vaslle Ro
taru. Imaginea : George Gri- 
goroscu, Miha! Brebu, Ales.

j

a

PROGRAMUL" B

ÎI.» Tetectaemateca pentru tine
ret. „Cura siăm tinere ?*. — 
o prcduclle a studiourilor dta 
R.P. Ungară.

51J0 Viața economică ■ CaplUleL 
■ St,M Luminile rampei. Dan Gri- 

• gore. ■ . ■ -
SUS Telex, tehnlco-șaințlfic.
n,H Dicționar . muzleal-dLstracUv 

(reluare). . ‘

o Sfinte Tereia ți diavolii i PA
TRIA — 19: 11,50; 13,»; SS; 13,33, ■ 
EXCELSIOR - 3,4»; 11! 13,S3; Ui 
18,30:»,45.
a Cornul de capră : VICTORIA
— »•: nas; îs.»: 18; ib.ss; *30,45.-. 
o Mania grandorii i LUCEAFĂ
RUL — 0; 11.1»; 13.30; 18; 1.8,30;
31, FESTIVAL - 9; 11,13;, 13,S«; ta; 
18.30; SI, la grădină — 18,38, GRA
DINA DO IN A - 18.13. •
a Aventuri la- Marea Neagra : 

■LUMINA — 9; 1218; 13,33, CO-
TROCKNI — 14; 18,43; 18,20, CRIN- . 

,GAST - 13.38; 19.
a Tor»! Tora I Torn I : SCALA
- 8.45; 11.»; 14,30; 17,»: W,Ș®,
BUCUREȘTI — »; 13.38: 16.U; «. 
FAVORIT — e.KI: ÎL»; 19.30; 1BJO.
GRADINA SELECT — 10,39? 

, o Pescărușul s BUZEȘTI — 
. 18, la grădină -■ J5._

(scria
(«30) - 
13,45; '
19,15, • ,
a Fuga : URA — 18,■ la grădină — -

u Fala care > vinde flori : CEN
TRAL — 10; IțȘBJ 18; 17.15; S.S.

a' MesageruFi sala paiatului 
de bilete mî) — 17.13; 

— 20,18, CAPITOL — B; 11,15: 
13; 18,39; 11, la gradină —

Doamna ți ivagabondul : TIM
PI NOI — B,45—K,1S in conti-

u, patria mea : FE- 
■ 15,30; 17.43; S3.

, J FEROVIAR — B.1J; 
.145; 18; 18,13; M.J5, .GLO-

____  , e,i3:: 11,M; 13.45; 18; u,13;
20,S3, MODERN —i 3; 11,13; 1S,M; 
-“18,13; m;n, la grădină — 19.

Gentlemenii norocului ; ERO
ICA — M.S); 18; H.S, MOȘI- t 

- î 3,S5; 1.7.43. . 1' _ J.J; J!; |4; iap 1
19.1», Se- , !

MJ® : CI- ț

13,S3: 110;' IMS?'»>, ME-" ' ” 
— 0;. 11,15;- B^9;-U: IB,30;

! animate : DOINA — 10. 
I marți, e Belgia : DOINA 
3,33; 10: 18.U; 31.33. FI.A-

■ 9; IMS: Î2.ÎS: li; 18,18:

o uoamna
■ PURI NOI 

nuaro.
• Baiul meu, 
heNtari -
• ClLSre|l( 
11J3; 11.43; 
Iti A

LOR .re 1___  ,
1 ' ta O tailtfericita — 1____ _

Oglinda cil două, fețe — ts.ia, Re- , ! 
-cert' vtnlnl gklbatec — Li.M : CI- ț 
.NEMATECA faala Unldnî.
. 0 Provinciali! î, GRIVTTA - 
ii.is: uja: 18; i»,is: 
LODIA'— ----- ‘ ‘ ------
®J,4J.
• Desene
• DacM e
— 11,15;
MURA -

.M,33. " ' '1: .I.-... ■ >
e N'evăzul, necunoscut : DACIA 1
— »; 11,13;’ IMS: 1S1 lS.ri;-.Mm. 1
o Felii șl Otllla : MUNCA — IS;, 1

• Procesul ane! stele < BUCEGI l
■— 15,43; 18, ta grădină — 83. AU- )
BORA — 9: 11.15; 1J.M; 13,43: 18; I 

■S0J8. la grădină — se, 15. >
S Satul care moare : RAHOVA — l

40: io: n.is ’
a Naufrașlațl In spațiu,: .UNIREA l 
— 1B. ta Hrădlnă - IS.S3. .’
e Ttnlln ți Templul Soarelui : l
DRUfdUL SARH -- iS.tC: 17.45: ÎU. [ 
a Ferma" din Arisona t GIULEtSTI 1 
— 13,30; 13.15; MIORIȚA — 9; IS,M; l 
te; 18J3. 1
a Fuga după Uniate : POPULAR i
— 13, M: 11; se.15. )
a Desculț In oare : PACEA — i 
IS,M: 18; is. 1
« Balada Iul Cable Hogne : VOL- I 
GA — 9: 11.13: 13.73: i«: ia.iB: ț
SÎ.ÎQ. ARTA I— 13; 17.M; 33,1», la . 
grădină' -H 'I®. ' 1
a Vedere de pe pod : VIITORUL I 
- I3.M: 1.3; K,S3.
B Lupul negru : COSMOS — 
L3.30: 18; 33,15.
a Creierul s TOMI3 — 3:" 11.13; 
13,J0: .15,43: 13. ta grădină — K.1X 
a Mărturisirile nnul comisar de 
pollile făcute procurorului repu
blicii : FLACARA — 13.73: 18; ÎC.1S.

V. Rcr.infcv (U.R.S.S.) ; 2. — J. Ciorak (Iugoslavia) ; 
3. —• C. Knireinski (Polonia), o Categ. semigrea (IOT 
kg) : 1. — N. Martiiiescu (Romănta) ; 2. — N. Iako
venko (U.R.S.5.) ; 3, — E. Kiss (Ungaria). 0 Categ. 
grea (plug .100 kg) :sl„ — A. Roțcln (U.R.S.S.) ; 2, — 
A. Tomov (Bulgaria) : 3. —. V. DolipsehI (România). 
Clasamentele au foști.validate Ieri in această formă,, în 
urma discutării unor contcstftțil. ■ ■

Rezultate tehnice
H.HANDBAL. Duminică noaptea, ta „Palatul Sportu

rilor- din M&nchen s-a disputat finala turneului 
• olimpic de\ handbal care a opus selecționatele lugo- 

Klnviel f! Cehoslovaciei. ..Conform pronosilcurllor, re
prezentativa •lugcalaviel a:dș;Jga: cu Scorul do 21—16 
(12—3). Superioritatea ■ handbaliștllor-Iugoslavi a fost 
evidentă tacă din prima’ repriză, cînd au luat un avan
taj decisiv pentru obținerea victoriei finale. Golurile 
campionilor’ olimpic! au fost Înscrise de Lazarcvld 
(o), Pokrajnc (4), Lavrin.tel. (3), Popovld (3), Horeai 
(2), MUjak (2) și Mlfikovlci.(!).' Pentru formația, ceho
slovacă au. marcat :. Jary "(6), Bfeneg’ (4), Havan (3), 
Lavko (2) fl- Mikes (l); înte-uri joc cfenUnd pentru 
lccurile 5—8, âelecțj'ocata U.R.S.S. a întrecut cu . sco
rul de 17—18 (10—5) formația.R-F. a Germanic!.'

rjm FOTBAL. Competiția, olimpică, de fotbal s-a înche- 
. ES lat cu succesul reprezentativei Poloniei, care In 

finală "a dispus cu 2—1 (0—1) de echipa Ungariei.' 
7^- ----- ■ Fotbaliștii’, maghiari au deschis scorul -ta minutul 42

Gh. Markov (prin Varadij. In repriza secundă, echipa poloneză a 
preluat. Inițiativa. Ca urmare,': la numai trei • minute 
da la reluore, Deyna .-cgHleaz£ în minutul 63 același 
Deyna înscrie.golul victoriei. " ■

—Y—  . ■> ... 1. „> . , , cvnuuȘ
2. —,’P. Gala nntUlparcle.formații ■ IH3LONÎA : KosUrn, Gut, Gorgan,

Anczok. Cnilklewlcz, Maszczyk, Kraska, .Deyna, Szol- 
dus (Un- tyslk, Lubariski Gadoeha ; UNGARIA : Gcczl, VepL 

M. he- PanrslCT, P. Juhașz, Szflcs, Kozmn; Antal Dunal 
(Toth), .Kft (Koculs). Varadî, EdoJJunâl, BallnL:

?’ '■ / ’t '■ •'J' ■ t/’-ia ’ nv'

ItsiiB 48 p. ; ■

HANDnAL. Clasamant final : 1. — Iugoslavia ; 2.—
"Cehoslovacia ; S. — Bominia.

' ? u. ' ' - y’. . - . • : • '
NATAȚIli în ’urma deseaîiflcfirU. Inotătoruk:! ame

rican Rick Demont. (pentru dopaj), primele trei locuri 
In proba de 4OT m liber nu revenit următorilor : 1.- — 
B. Cooper (Australia) ; « —. S. (tenter (S.U.A.) ; 3. J— 
T. Mcflreeii-îS.UtA;)., .

• LUPTE GRECO-ROMANE : e Categ. semimuscă
(48 kg) : 1. — Gh. Bereeanu (Itomănla) ; 1 — R. Alla- 
badi (iran) ; 3.ȘL Anghelov (Bulgaria). 0 Cate?, 
muscă (53 kg) : j. — F. Klrov (Bulgaria) ; 2. — K. IO- 
rayasna (Japonia); 3. — G. Bognanni (Italia). 0 Caleg. . 
cocos (57 kg) ; 1. - R. Kazakov (U.RJ5.S.) ; 2. - 
H. .Veil ,(R.F‘. a Germaniei) ; 3.' — R. BJoerlto (Fta- 
laarla). <» Caleg. pană ‘(82" kg) : 1. — C"„.
(Bulgaria) ; 1,1— H. „Wehllng (R.D. Germană) ; 3. -
K.UpIen (Polonia). 0 Caleg. eemlușoară (38 kg):L-
Ș. Kișamutdlnov (U.R.S.S.) : 1 — ȘL Apostolov/(Bal- __8„.„„
H^'uLÂ'3,’ ~ (îaaJla); ? ■ 'Arbitrul vest-german Kurt"Tschcnscher a condus
L4. kg) : 1. — W., Macha (Cehoslovacia) ■ 9 — p r—------------ ■.

Ktopouloa (Grerfs):; & — •
0 Caieg. semlmijloeie (83 kg) 
garla) ; 3. —,A« țfazarcnko (U.ÎLSJ5.) ; 3. —; sa. 
nadld (lugoilayis). o 'Cnleg. mijlocie (50 kg) ; 1. •

- ■ L • J

• Cele- mai -multe UUuri b- 
< limpice lâ Mtînchen le-au cu
cerit Eportlvil din ■ Uniunea 
SovioticA : (In total OT tio-me
dalii). Delegația 8 late tor Caile 
ale Amerldi- — 33 (total 93), Iar 
cea a Ft. D. .Germane —, 20 (to
tal S3), :Urnieazâ echipele R. F. 
a Germaniei șl Japoniei — clic 
13 (totalî țO, reepecțlv ' 29 da

’ mcdailț), .'Ausb-alle! 8 — . (17), 
Poloniei — 7 (21); Ungariei gi 
Bulgariei.— die 8 (total 33, rea- 
pactiv 21 medalii) o,te. Cu cefe 
IS medalii olimpice (3 de aur, 8 
do argint.' 7 de "brunz). echipa 
țării noastre se. situează pe to
cul 12—13 (la egalitate cu Sue
dia) In clasamentul- (neoficial) 
pe medalii, clasament Iri care 
figurează 47 (te țări. Celelalte 
74 de țări participante nu au' 
obținut nici o medalie.

e Biroul de statistică al Joen- 
* ritor ’Olimi

anunțat (

de spectatori' au urmărit dlver- 
eoJo competiții ale moroiul .eve
niment «porii v. ■

o Li MSnehcu, in cadrul 
unei ședințe a A.LB.A., s-a a- 
cunțui oficial, că prima ediție a 
camptoratiuhil mondial de box.

. pentru- amatori va avea ioc In 
. aaul 1973 In organizarea «federa

ției Japonezo de ffpeda'ltate. 
.Reuniunile: se .voc desfășura’- 
pcobabll to Osaka. In • anul .1974, 

. aceste campionate ®e vor disputa 
la Montreal (Canada). Campio
natele mondiale vor aven, toc In 
flecare tui, cu excepția anului • 
dnd aii toc Jocurile Olimpice.. ■ 
A..1.B.A a stabilit ca Întrecerile, 
campionatelor eă te desfășoare 
intre Bsechlpe rcprezesitaUvc de 
continente, alcătuite din die U’ 
pugillțti (Europa, Africa, Asta,' 
America de Nord, America de 
Sud, Australia). Europa va B. 
reprezentată de două echipe.: 'mplce’ de la MUnchcn a reprezentată de două echipe.-

oficial c.l perie 3 ®M (MJO I Din buletinul de știri ■ „Agerprea*

ALTE ȘTIRI
'■ ‘ ‘ ■■ ':t ,

O, Echipa de .fotbal Dinamo Bucu
rești a" „părăsit ieri Capitală, pierind 
in Italia, qndo va IritUnl m-ercurl, !:;- 

■* tr-o partidă amicală, cunoscuta e- 
cMpă Botogna. Au făcu* deplasarea, 

.prlțMȚO «Iții : Lucescu, Dinu. Deleanu, 
R. NunrrcUier, Conslantlnescu. Duml- 

, trIu -TI. "Florian Dumitrescu si Săl- 
ceanu.

e Peste IOT 800 de spectatori nu ur
mărit pe tircullul de la Mohza com- 
psUțla automobilistică „Marele pre
miu" al Italici*, "cursa conllhd pen
tru, campîbnatul mondial (formula I). 
Contlnutadu-si scria succeselor "din 
acest sezon, campionul brazilian E- 
merson ^Fittipaldi a terminat învin
gător, după ce a parcurs 317.823 km 
(33 deUupe.de circuit) In lh 20%8’’ 
4/10, renllzlnd. o-’medie orară de 
211,812 km. ‘ E! a concurat pe o ma
șină „Lotus". Englezul Graham HUI 
și „francezul Jean Pierre Bel toise, 
«toi dintre .favorlUI; cursei, s-au , sl-

ultlmul șl decisiv nl campiona
telor Statelor Unite, la care au 
participai absolut cele mat mari 
rachete ale tenisului profesio- 
n 1st ș! amator din cele ctacl 
continente, printre care Stan 
Smith, Ijjvct, Roscwnll, New
combe, Richey. Gorman, Or an
tes, Glmeno, Van DlUen, Pillcl 
etc.

Năslase a început medul pu
țin crispat, In timp co Ashe — 
recunoscut drept cel mal bun 
jucător american pa suprafețe 
de gazon șl ciment — era com
plet’ relaxat și - sigur pe vic
torie. ■ Primul set 11 la’ Ashe cu 
6—3, după care Năstnse, lup- 
tlnd pentru flecare minge, echi
librează scorul. In cel de-al 
treilea set ambii campioni merg 
din egal ta egal ajunglnd ,1a 
G—fl șl deci Ja „lle-broak", clrtd 
S din cele B mingi jucate stat 
ctștlgate de Ashe: Așadar. 7—8 
pentru jucătorul american șl.

' ■ 2—1 la soluri. In timpul celui- 
de al 3-lea set, Nfislaso pierde 
din puterea dm concentrare ca . 
urmare a unor decizii defavo
rabile tai, date do arbitrii de 
linie. Campionul romăn echi
librează din nou scorul in setul 
următor prlntr-un break obți
nut ta cel de. al 8-lea ghem, pe 
care 11 fructifică copios reali- 
rind 6—4 ta favoarea sa șl 24-2 
la seturi.

Egalarea a constituit pentru 
ambii jucători momentul psiho
logic decisiv al medului : Nâs- 
tase a Întrezărit posibilitatea 
victoriei,: ta timp ce oponentul 
său teama Infringeril. Cu toate 
acestea, tot Ashe este acela 
cure dștlgă primul ghem pa 
serviciul lui Nâstasc, caro răs
punde Imediat cu un break, fe- 
galează, preia conducerea și 
dștlgă cu 6—3.

„Deși medul N'fistase—Ashe 
a demonstrat d; de egali șt de 
străluciți stat ambii jucători 
— scrie New York Tlmesț-ț- 
rczultatul dovedește că ajt.jll 
cinci campionul român vrea bS 
se concentreze exclusiv asupra 
jocului, el nu are pereche pe 
suprafața de gazon*.

Așadar, cea mai Importantă 
competiție mondială a sportu
lui alb profesionist și amator 
pe â.hul'1972 a fost dșligntă de 
un român. Iile Năstase. caro — 
după cum sublinia președintele 
federației americane de tenis 
pe gazon la ceremonia premie
rii ce a avut loc po stadion >— 
„a adus multă culoare, momen
te de tenis adevărat și frumu- 
Bcțe acestui campionat*.

La sflrșltul meciului. Iile 
Nitalase a declarat următoarele 
ebrespondenților internaționali 
de presă, core-1 asaltau cu in- 
trebărife ; „Această victorie'este 
cea mal frumoasă din viața mea. 
Sini fcrldt că am reușit să În
ving un jucător de mare clasă 
cum esțp* Arthur Ashe*. La rin
ei::1. său. Arthur Asho a spus : 
.'.file Năstașe a meritat victo
ria. El n jucat foarte bine. Nfls- 

' tase s-a Impus In momentele 
decisive ale Jocului, cind eu am 
fost crispat*.

C. ALEXANDROAIE
- *

In urma acesta! strălucit suc
ces. Tlle Nâstase conduce deta
șat ta clasamentul „Marelui pre
miu — F.I.L.T.*. avind acum 
5(14 puncte. Spanioli

’ „Orahtex \ so’ afirt . pa ...
3® puncte, fiind urmai de Stan 
Smith (S.U.A.) — 317 puncte, 
Andrea Glmeno (Spania) — 2S3 
puncte etc. .

SPORTIVE
tua". pe locurile 3 ș! respectiv 8. 
După ’ dlsputaren a 0 probe. In cla
samentul campionatului mondial 
(formula I) continuă să conducă 
Emerson Fittipaldi cu 01 de puncte, 
urmat de Denis Hulme — 31 nuncte. 
Jaccky Stewart (Anglia) — 27 punc
te. Jacky Ickx (Belgia) — 23 punc
te etc.

0 Două rezultate In atenția echi
pelor Rapid șl F. C. Argeș. Formația 
suedeză Landritrona — adversara de 
miercuri- a rapldișillor In ..Cupa Cu
pelor* — a terminat Ia egalitate (0—0) 
pe teren propriu partida de cam
pionat cu Ilammarby. In clasament, 
LanțLskrona se află pe locul 6, la 8 
puncte de .lider. Campioana Lu
xemburgului, ArU — partenera de 
Întrecere. a plteștenltor In „Cupa 
campionilor, europeni*, a pierdut îa 
scor (cu 5—0). pe teren propriu, ta 
fața echipei Jcunei.se.

prefioo.se
deUupe.de
Jcunei.se
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Pasaj rutier
La Ieșirea din orașul Mlcrcurca- 
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■ La adunarea de doliu

însărcinatul cu afaceri 
al R. P. Chineze In Bucu- 
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BIHOR

Noi conslrucjii de locuin|e în 
cartierul ieșean „Tât&rași0

VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI PROGRESIST

mRGEȘ-^

5 I-*!

z'ILFOV-W^'
•-IL- M «jw ■ **,

rurol sd va ridica numai în acest 
’ an In aproximativ 330 milioane leL

activiști ai

■PRAHOVĂ p

Excelenței Sale Domnului KALEVI SORSA
Prim-mtnislru al Finlandei

HELSINKI

CJu ocazia învestirii Excelenței Voastre cu înalta funcție de prim 
mlnLsiru al Finlandei, vă rog sft primiți felicitările mele cordiale șl cele 
nud bune urări.

Folosesc acest prilej pentru a-ml exprima convingerea efl relațiile 
de prietenie-șl colaborare româno-flnlandeze vor continua să se dezvolta 
în interesul popoarelor noastre, al păcii și cooperări! în Europa șl in 
Inlreaga.lurne. J

ION GHEORGHE MAURER
Președintele CoMiliului de Miniștri 

al Republicii ȘdctaUsțe România

CORESPONDENȚII „SCÎNTEIP TRANSMIT
i 'l -'i ' . * .

Ministral român al Forțelor Armate 
a plecat în R. S. Cehoslovacă

Cn urmare a Invitației primite, țelor Armate, generali și ofițeri su- 
lunl dimineața, generalul dc armata period.
Ion Ioniță, ministrul Forțelor iărmn- A fost de față Miroslav Sulek, am
ts ale Republicii Socialista România, basadorul Republicii Socialiste Cobo
ri plecat in Republica Socialista slovace ta București.' 
Cehoslovacă pontru a asista ta o 
aplicație ce, sa - va desfășura pe _ 
teritoriul acestei țări.
^JbsLplecare, pe aeroportul Băncasa, 

emul prezențl generalul-colonel Ion 
Gheorghc, prlm-adjunct al ministru
lui Forțelor Armate și șef al Mareiul 
Stat Major, generalul-colonel Ion 
Poman, adjunct al ministrului Forțe
lor Armate șl secretar al Consiliului 
politic superior, generalul-colonel Va- 
slle Ionel, adjunct al mlnislculu! For-

*
In aceeași zt, ministrul român nl 

Forțelor Armate a‘sosit Ia Bratislava. 
Pa aeroport au venit in InUmplnare 
Jozef 'LenarL prlm-secrdtar al C.C. 
al P.C. din Slovacia, general de ar
mată Martin Dzur, ministrul apărării 
naționale a R.S. Cehoslovace. Ondroj 
Klokoc, președintele Consiliului na
țional slovac, alțl reprezentanți al 
conducerii de partid, și de stat ti 
SlovacleL

Sosirea în Capitală a unei delegații
P. C. Chinez

Luni dimineața a sosit In Ca
pitală 'delegația de activLștl ai Parti
dului Comunist Chinez, condusă de 
long Clun-pu, membru- 01 C.C. al 
P.C. Chinez, secretar adjunct nl 
Comitetului provincial Liaoning' nl 
P. C. Chinez, membru al Biroului 

‘ Permanent tal Comitetului revoluțio
nar provincial, care, la Invitația C.C 
al P.C.R., va face o vizită In schimb 
de experiență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Olopenl. 
oaspeții chinezi nu fost InUmplhațl 
de Miu Dobrescu, membru supleant

al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.IL. Teodor Marinescu. Ion 
Clrcel membri al C.C. al P.C.IL, 
șefi de secție la C.C. al P.C.IL, 
Iile Rfidulescu, membru' nl C.C. 
al P.C..IL, 'secretar - nl Comite
tului municipal București al P.C.IL, 
Ion St. Ion. vicepreședinte al Con- ' 
slllulul Economic, de activiști de 
partid.

A fost prezent, de asemenea. Van 
Ten-luan.
ad-interlm

. re»U.

șl edificii soclal-culturale sie Ca
pitalei.

în județul Galnțl, unde și-a con
tinuat vizita,, delegația a avut o InL- 
lllnlre cu- membri 'ai' Biroului'cv- 
tnltetulul.. Județean de.portldL-a vizitat 
feantlcrelc navale și portul, precupvgț 
;i.A.S,. ..Avicplan.Jp v.Judcțid^„Con- 
stanta, dcțegațla A.KLE.L. a vizitat 
stațiunile de pe litoralul.' Mării Ne
gre.

Un ghid 
de largâ utilitate■

Secția de propagandă a Comi
tetului județean de partid Ilfov a 
editat un volum Intitulat „Loca
litățile județului ilfov*. Cititorul 
acestei cărți, bogata In date șl 
fapte, are posibilitatea să cunoască 
istoria fiecărei lbcnlltău,. transfor
mările înnoitoare pe plan econo
mic, social-cultural șl edilitar pe
trecute in anii socialismului, pre
cum șl, perspectiva lor de dezvol
tare. Jț <- l FWf

^Filmul în sprijinul
, ' . • • • •- , I... . ..protecției muncii

■ --1 - < ■’
întreprinderea județeană cine

matografică â pus "la dispoziția 
cinematografelor muncitorești șl 
cluburilor un număr Important de 
pelicule, nvlnd ca temă protecția 
muncii. Printre acestea se numără 
filmele „Fabricarea coloranțllor*. 
„Rugămintea unul om“, „Inevita- 

' blliil*, „Rutina* ișl altele^ care,sini 
i deosebit do instructiva. Acestea șl 
i încă alte 2D de !filme au fost pre- 
, zentate plnă acum muncitorilor do 
, la Fabrica de postav Azuga. Uzina 
. de reparații auto-CImolna. uzina 

„1 Mal* și cea do Utilaj chimic 
1 Ploiești «1 altor , multor colectiva 
1 tadusirlule prahovene.

îndeletnicirile 
satului

Tn satele județului se dezvoltă 
continuu activitățile industriale șl 
de prestări servlclL Registrul lor 
cuprindă sute de meserii șl ocu
pații, de la Împletituri din răchită 
și sirmă plnă la prefabricate clin 
balon,, confecții metalice mu pro
duse turnate din , aluminiu. Va
loarea producției-Industriale, ca șl 
a prestărilor de servicii In mediul

„Floarea de lotus" 
la a treia ediție
La Oradea s-a dfesfăjșurăl festl- 

valul-concurs de<jnuz!cfi ușoară ro
mânească „Floarea de lotus*. Aflat 
la a treia ediție, fesUvalul-concura 
a rounlt In acest an elevi din 23 
de județe ale țării.

' In afara concursului au susținut 
un .concert interpret! co:utacrațl do 
muzică ușoară, precum șl laurea
tele celei dc-n doua ediții a festi
valului.

dorheiuj Secuiesc a Începui
Blrucția unul pasaj de nivel peste ’ 
liniile de calc ferată. In Tungfme" < 
de 804, metri, pasajul va avea două ( 
piste de circulație .ți mai multe ț 
drumuri laterale do acces. Se inlă- « 
tură astfel bariera care, din cauza . 
numeroaselor manevre >ale trenu- ; 
rllor, a Influențat.1 defavorabil, fiul- ’ 
dltatea circulației rutiere. <

.v.i.'î SI C.-ti' MS" i 
4

SBISTRIȚAW
NASAUDF\

Continuă 
modernizarea 

șoselelor
Șoselele dintre localitățile Ulu- 

Spermezeu, Lcchința-Șlntireag, 
Blstrițn-Budacu de Sus, Lechlnța- 
Hertaa șl altele au fost redate du
pă asfaltare- circulației ;. In pre- 

-1 zertî se lucrează ta moderni
zarea ultimilor kilometri al șoselei 
Năsăud-Slngcorz Băl-Rodna. Da ta 
începutul anului șl plnă acum vo-

re”; lurnul lucrărilor do modernizare a 
-u drumurilor din județ a crescut cu 

- « 23 la sută față do realizările ace
leiași perioade a anului trecut 

rol- . j
wmwm ir-"-"w «mm bj ia m i’’»

i u

Asociațiile 
turistice la lucru
în scopul :1 cultivării interesului

pentru excursii po drumuri \ de , 
munte șl nl dezvoltării bazei mate- , 
riaJe necesare, ta județul Argeș , 
s-au constituit plnă acum S ' 
asociații turistice. Prima a ’ 
luat ființă ta prezența a 10OTO ’ 
de turiști, pe muntele Strlm- < 

■ tu. . Acum a , fast constituită ( 
a dricea asociație LurLlIcA, de- ț 
numită „Topologul". ' Asociațiile j 
turistice înființate, plnă acum au . 
inițiat excursii in masivele Pă
pușa, Cumpănă șl Piatra Craiului ' 
șl au< antrenat pe membrii -lor la < 
împrospătarea marcajelor și âme- < 

de no! trasee turistice.

■vremea-1 COTIDIAN
J1 /l 1 "' " "

dț prestigiu

AL OAMENILOR MUNCII DIN CIPRU (AK.E.LJ
In cadrul vizitei pe care o tatre-

« prindă In țara noastră delegația
î Partidului Progresist al Oamenilor
' Muncii din Cipru (AK.E.L.1, condusă
i'ilft tovarășuluf Mihalț ..Poumnojiris.
■.membru al .Biroului Politic., al 
;riAiK.E.L., n vizitai-Fpbrtea^da^cop-

' Șfocțll și iricotajo ■ București,-Muzeul
> de-istoric a partidului comunist, a
' mișcării revoluționare și democratico
. din România, cartiere noi de locuința

• ________ '

‘manifestări ȘTIINȚIFICE internaționale
ț La Mamaia au luat șflrșlt lucră-
> rile celui de-al D-lea Congres taier-
Ș național de studii asupra trontiere-
ț lor romane, organizat sub auspiciile 

Academiei do șlilnte codata șl poli
tico din țara noastră.

; Parlicipanfil — cercetători de re-
î nume din peste 29 de țări — nu
I dezbătut, timp de cind zfle. aproape
! 70 dc rapoarte șl comunicări știin-
' țlflco din domeniile istoriei sl nrhco- •
1 TMhli Tematica abordată s-a referit
- în'-.aJ;aerai ta studiile asupra. Isio-
t jtel militare a Imperiului roman, cu
; deosebire asupra limesului dunft-
i rean, dacic șl oriental. Dunărea de
f- Jos ți Scyihta Minor, reprezenttad
’una din frontierele cete mal ame-
i nlnțate, unde cforturlfo de apărare
t ale romanilor nu fost mnl tadirjlte
p șl mal .-sistematic organizate.
[ Lucrările congresului, ca șl vlzl-
! tete da stutlll făcute la vestigii
I greco-romane. ruinele unor, cetăți ți
i alte construcții militare șl civile din

*
E Luni dimineață au început ta Bu-
' cureștl lucrările Simpozionului ln-
■ ternaȘional pentru studiul loesuluL 

Alături de numeroși siredaliști r<>-
! mâni, participă geologi, pedologl șl
, geografi din Austria, Cehoslovacia;
i ILD. Germană, R.F. a Germaniei,
> Halta, Polonia, Ungaria șl U.ILS.S.
f In ședința Innufiurata. particlnantll
; nu fost salutați de Ftadu Boiczntu,
‘ adjunct al ministrului , minelor, pc-
r trolulut șl geologiei, de reprezentanți
î al conducerii Institutelor do geologie,
f de studii și cercetări pedologlce și do
ț geografie.
! în prima zl a lucrărilor, Iullus 
j'Flnk, profesor ta Institutul de geo

grafic al Universității din Vlena,
- președintele Comisiei pentru loea a
< . . •. ,'i
a

r

(Urmare din pag. I)ș ..... ......
• Lucru suplu șl blno finlsnL Se vede

Dobrogea, au oferit partlclpanțllor 
posibilitatea unei largi Informări a- 
supra descoperirilor, din ultimul 
tțnp. un contact direct cu Istoria 
ntlt do frămlntată a acestor melea
guri In primele veacuri ale erei 
noastre. Congresul a prilejuit do 
asemenea, o mal profundă cunoaș
tere o Intensei opere de romanizară 
desfășurate cu' secole in urmă ta 
gurile Dunării șl unei mnl bune în
țelegeri a procesului formării ace
lei romanități orientale care a ju
cat un rol Important In procesul 
formării Umbli șl a poporului român.
’ .t : : r 1 r: i

în cuvlnlul de Încheiere, prof.
D M. Pippldi. directorul Institutu
lui de arheologie din București, pre
ședintele comitetului de organizare 
a congresului.- a anunțat convoca
rea următoarelor congrese : In 1074 
in R. F. a Germaniei.» in 1B7B In 
R. P. Ungară șl în 1570 In Anglia. 

(AgcrpreB)

l

Asociației internaționale.pentru stu
diul * aualernarelor, a . prezentat ra
portul do activitate al comisiei pc pe
rioada care a trecut de ta ultima re
uniune. Apoi, prof. dr. GOtntcr 
Haase, din R.D. Germană, n expua 
harta loesulul In Europa.

începînd de marți dimineața, par- 
llclpanțll la simpozion vor face o că
lătorie do studii in sudul țării, ta 
timpul căreia vor examina zăcă
mintele de loc® carocierisUco aces
tor zone șl vor fnco un schimb larg 
de vederi asupra unor probleme de 
actualitato caro preocupă pe mul ți 
geologi, pod ologi șl geografi din nu
meroase țări. - -

(Agerpres)

*

, . .f . ț. <sb nUie.-'i 
: Iferi - in țară î Vrcmeacta*'» iă- 
Cfl ite-cea mai’ mawpartetaP țft» 
CIL Cerul a fost' fflnl”tnnlt-hr«J 
perit. Au "căzut ploi temporare 
In Crlșann; Banat, Oltenia ’ijl' Ju
mătatea" do' sud-vcct a Transil
vaniei. în Muntenia s-au som
nolat ploi locale, Iar ta Moldo
va Izolate/ Vlntul a suflat slab, 
pînă la potrivit Temperatura 
aerului la ora 14 oscila Intre 13 
rde la Clinpnlung Muscel șl 

grade 1a Rfiuseni. La vt, Omu 
s-a semnalat șl lapovlță.

Timpul probabil pentru zilele 
de 13, 11 șl 15 septembrie. In 
(ara : La Începutul intervalului 
cerul va prezenta Innorărl ac
centuate și vor cădea Ploi, mnl 
frecvente In nordul și estul tâ
rli. Temperatura va continua să 
scadă ușor. Apoi cerul va de
veni variabil, iar ploLle vor de
veni locate. Vlntul va prezenta 
Intensificări do scurtă durata. 
Tempera turtle minime vor fl cu
prinse Intre 5—13 grade, iar 
maximele Intre 15—23 grade. L* 
Bucuroșii l Cerul, mal mult no- 
fos ta început va deveni, trep
tat variabil.’ Ploaie do scurtă 
durntA Viat slab, pirta ta po
trivit Temperatura In scădere 
ușoară ta început apoi In creș
tere.

PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI NIL M 
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Extragerea I: Ca teg. 1 : 1 variants 

.23% a 1OT0W tei șl 1 variantă 19% 
n 40 GOT tel ; a 2-a : 1 variantă IWț, 
a 55 307 .101 șl 2 varianta 10% n 5 531 
lei ; a 3-a : 4.53 a 14 537 lei : a 4-a : 
30.50 a 2170 loi ; ta 5-a': 70.55 a 867 
lei : a C-a : 2 035,03 a. 40 leL

REPORT CATEGORIA 1 : 043 153 
lei.

Extragerea ă U-a : Coleg. A 
variantă .25% 
rlnntă 10% z 
lx kîl ; a i lus , m .
1&14.20 Q (X) leL;.E : 07,33 a‘ 200 le!.;

As 78 054

.

ta; ince^tuI«âtM^r^^^ pi-! ’ dalltale din'tară au primit ,de 
nă acum 'colectivul' fabricii do" la Bacău Încălțăminte Iii; peste 

- S0 modele noL Amintim din* 
ro acestea ghotolc 'bărbătești 
■u elastic șl tălpi mnirîtate, ta- , 

neSjb|iă dip pici 
ilofi tip sport din 

piele de bizon bicolor cu um
bre-și pantofi pontru roplL 
Tehnologiile . moderne --.-'-Z 
rlalele' folosita conferă . noilor 
modale da încălțăminte ele
ganță șl durabilitate. încălță
mintea ; flexibilă din ploi velu- 
rhțc;; iwczință multiple avnn- 
Li.JL' . UUi-UVUH, -l£jte-
nlcă,^l ,taa.lhlcă la purtat. ‘prin 
să ca adapteze la ccrlrițeie 
doi șl gusturilor, cumpăr!

' nă acum colectivul ” fab...... ...
Încălțăminte șl pielărie ..Par
tizanul* Bacău a livrat benefi
ciarilor interni, și ,extorni,’pes
ta prevederile. - planului, 7 2OT J_ A—rodiii; 7S _ < ^„.oi

r de pr'oduqțlo este
I .Lhî llllll.;, II1VI.CV.1 WJl IIU, , 
rllor șl tehnicienilor de alc.1, 
creșterii productivității mun
cii. organizării mai, bune a fliî- 
xurllor tehnologicii. în pre
zent, întregul Colectiv nl fabri
cii băcăuane este angajat in
tr-o muncă Însuflețită pentru 
traducerea In viață a. sarcinilor 
izvorlte din documentele Con
ferinței Naționale a nartlduluL 
Tovarășa Cleimnsa Badu, in
giner. șef al fabricii, ne spu
nea că muncitorii de alei au 
hotărlt să realizeze plnă la afiir- 
șltul anului &OWO perechi în
călțăminte peste prevederile 
sarcinilor de plan!. După cal
culele făcute de specialiști, 
sarcinile ce revin acestui colec
tiv pentru actualul cincinal vor 
fi realizate- Chior nud devreme 
dec!t In 4 ani și jumătate. J J 

în răstimpul care a trecut din ■ 
acest an magazinele de. epe-

■ tizanul" Bacău a livrat beitefl- 
! . clarilor interni, și externi, ’ pes

ta prevederile. - planului, 7 2>W 
perechi Încălțăminte. Acest spor 
. .‘„te ----- .......
hărniciei' muncitorilor,

. tra acestea 
cu ........... T. — ____ ,—_ .
călțăminlo flexibilă din pici 
velurate, pantofi tip .—1 
piele de bizon bicolor cu um
bre-șl pantofi pontru -topii. 
Tehnologiile, moderne șl mnw-

*' / f

Plecarea tovarășidni L. V.1 Smirnov
Luni a părăsit Capitala, indreptin- . . .

du-se spre patrie, Leonid VasilievicI oaspetele a fost
Smirnov, membru al C.C.- al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al UXS.S., caro, ta invitația 
Comitetului Central a! Partidului

, ComjmLsi Romlh șl a. Conslilulul do 
Miniștri’ nl Republicii Socialiste 
România, șl-â petrecut concediul de 
odihnă in țara npastță.

aeroportul Olopeni, 
salutat de Mihai 

Marinescu, membru , ol C.C. al P.C.IL, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, șl Nicolae lonescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al' P.C.R.

A fost de față .V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniuni! Sovietico la 
București .

La plecare, pe

(Agerpres)

CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE A R.P.D. COREENE
i

Luni după-amiază, Ia Combinatul 
chimic din Craiova a,avut loc o adu
nare festivă organizată' cu ‘prilejul 
ZllcLnaționale n R.P.D. Coreene;

Au luai porte reprezentanți al Coi 
miletului județean Dolj al P.C.R. șl 
al consiliului popular Județean, a! 
organelor municipale de partid șl do 
stai, chlml.șli din cele pește 20 de 
unități ce compun acest complex nl 
industriei cralovene.

Au fost prezcațl' Kang Iăng Săp, 
ambașadorul R.P.D. Coreene , la 
București, șl membri al. ambauadeL

In cadrul adunării a luat cuvlntul 
lng. Gheorghc Ghebnn; director ge
neral adjunct al .combinatului, care 
a vorbit despre semnificația procla
mării, la 9 septembrie ,1MS, n Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
despre succesele obținute de poporul 
coreean, condus de Partidul Muncii 
din Coreea, in frunte cu tovarășul 
Klm Ir Sen, ta opera de edificare 
socialistă n țării. Vorbitorul a subli
niat, totodată, inițiativele, șl propu
nerile făcute do R.P.D. Coreeană 
pentru unificarea pașnică a țârii, șl 
care șl-au găsit concretizarea in con-

• ■ ’ 1vorbirile desfășurate intre delegațiile 
Societăților de Cruce Roșie, precum 
și intre reprezentanți ol Nordului și 
Sudului.

Tn’continuare a vorbit ambasadorul 
Kang Iăng Săp, caro a subliniat suc
cesele repurtate de Republica, Popu- 

■ Iară Democrată. Coreeană în opera 
de transformare socialista' a țării, 
eforturile ce so depun pentru înde
plinirea sarcinilor , stabilite Ia Con
gresul ol V-lea nl Partidului Muncii 
din Coreea privind unificarea pașni
că a țării, prin forțele imite alo în
tregi! națiuni. Referlndu-so la rela
țiile de prietenie dintre Partidul 
Comunist Romăn șl Partidul Muncii 
din Coreea, dintre guvernele și po
poarele României și R.P.D. Coreene, 
ambasadorul a nrfitnt că elo se extind 
tot mnl mult. Vizita efectuata anul 
trecut In R.P.D. Coreeană de dele
gația de partid șl de stat, condusă 
do tovarășul Nlcolao Ceaușescu, n 
subliniat vorbitorul, se înscrie ca un 
moment deosebit In procesul de dez
voltare șl extindere a acestor’relițlJL

(Agerpres)

Cronica zilei
Președlnlcle Comitetului de Stat . 

Planificării, Maxim Berghianu. a pri
mit luni dupâ-nmlază pe N. N. ino- 
zemțev, conducătorul delegației Co
mitetului de Stat al Plahlficărl! de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., aflată In țara noastră cu pri
lejul convorbirilor caro au avut Joc 
în aceste zile pe linia organelor cen
trale do planificare din cele două 
țări.

în cadrul Întrevederii au fost abor
date probleme prfttind coordonarea 
planurilor de dezvoltare a economic 
llor naționale ale Republicii Socialis
to.Români a și .UdLSLS. pe perioada 
1070—1083, adtacirea specializării șl 
cooperării In producție, lărgirea

ji, continuare a schimburilor economico 
reciproce.

■; La. convorbire a participat Gheor- 
ghe Sîroe, ‘ vicepreședinte nl. Comile- 

. (uJulȚtta Stat ol PlânlflcărlL'

Ministrul afacerilor externe ol Re
publicii Socialiste România, Corncllu 
Mănescu, a adresat o telegramă de 
felicitare' noului ministru nl aface
rilor externe nl Finlandei, Ahil Kar- 
jalnlnen, cu ' 
aceasta funcție.

------olandei, Ahll I 
prilejul numirii iii 

,le.
■ *

Luni după-amlnză n sosit fa Bucu
rești Daniel .Narcis Mtonga Mloka. 
ambasadorul Republicii Unite Tan
zania ta Republica Socialistă Româ
nia.

’ ’ ' " ■ *■’.
Luni a părăsit Capitala delega

ția Băncii Centrala și a Băncii dc 
comerț exterior ole R.P.D. Coreene, 
condusă do Zl Zang IlLTk, vicepre
ședinta nl Băncii Centrale, care! ta 
invitația Băncii Naționale a Repu
blicii Socialiste România șl a Băncii 
române do comerț cxierlor. a făcut 
un tehlmb de experiență In țara 

. noastră.
(Agernrra)

jeroe tio uon tim partea uos 
. foșlllor luptatori .anilțasclșii 
ibllca Sdciallsifl România,

călțâmlntc peste’ prevederile,’ 
sarcinilor de plate După cal-

emerit al artei.

,_JÎ
•a 4-a :
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elc-
mlntoa j flexibilă din plai velu- 
rhto prezintă multiple avan
taje : este ’lișoacă, comodă,-Iglo- 
nlcă, sl, trainică ia purtat" Prin 
mobilitatea cil caro reușește să 

:no- f .■ 
_____ ,_____ pătători--, 

lor. ca și prin entitatea el,‘ În
călțămintea, cu marca ,,Co:idi-

® ",Ki" -oh"'realizată la Bacău și-a ctș- 
tfgat un binemeritat prestigiu 
aiiț în tară cit șt in străinăta
te. Dovadă că pe lingă comer
țul Intern, Întreprinderea, ,, are _ ... 
oșlflzi ‘parteneri constanți in 
peste 20 de țări ale lumii

Gheorghc. BALTA
- 'cbreipondenîul’ sSdnteli*- ’

- . . •: g-, -. ■ • •- '
In, holul sălii „Comedia* a Teatru

lui Național ,,I. L. Caraglale* re a- 
flau, luni la amiază, numeroși actori 
bucureștcnl Bl olțl oameni de teatru, 
reprezentanți ai unor lasll tuțll cu i tu- 
rnl-nrtlsticc, rude, prieteni și admira
tori venlțl să aducă un ultim omagiu 
actorului Alexandru Fliițl, maeștrii 
emerit; al art oi. i ,

In jurul catafalcului se aflau co
roane. șl Jerbe de flori din partea Cos 

..miletului.foștilor luptători onțlfeSclșU 
din Republica Socialisifl Româhla; 
Consiliului Culturii ,șl; Educației So
cialiste, Asociației oamenilor da artă 
din irisilluțilta teatrale șl muzicale, . 
Institutului de artă teatrală și clne^ 
matdgrafifcă „I. L Cârtigfalc", Tea
trului Național' „I.' L. daraglale, din 
partea familiei, a rudelor și prldte-ț 

, nllor. .
Erau, de osemoneabdepuse ordinele 
rrfedalllle-'eu’care Alexandru Flnți 

a fost distins pentru valoroasa sa ac
tivitate artistică. -

nu răstit cu- 
vlnlărl criticul dramatic Nicolac Ca- 
randlno, artistul poporului Radu Be- 
ligan, directorul Teatrului Național 
„1. L. Caroglale", artista emerita Dina 
Cocea, vicepreședinte al Asociației 
'oamenilor de artă din Inîtltațlile tea
trale șl muzicale; Constantin Măciu
că, director în Consiliul Culiuril .șL 
Educației Socialiste,' dramaturgul 
Aurel Baranga. Vorbitorii au evocat 
prodlglMM. activitate artistică dos- , 
făsurată de Al. Fdnți, de-a lungul a 
'cinci decenii, sufaîlnllnd totodată par
ticiparea sa conșecventă .la", lupta pgn-

fășuraiă de Al. Ftațl, do-a lungul a 
■cinci decenii, subliniind totodată par
ticiparea sa conșjecvantă .in", lup!a pen
tru eliberarea patriei de sub. jugul 
fascist, pentru edificarea orindiiiril 
socialisto 'In România.

După adunarea dt: doliu, cortegiul 
funerar s-a îndreptat apre Cimitirul 
Bclu, undo a avut loc ceremonia ta-, 
butnar ÎL c
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i CREATOARE
motoare hidrostatica; puterea Insta
lată : j»9 C.P. ; Instalația este echi
pată cu agregate, inclusiv dispozitive 
hidraulice șl Mectromagnetlee' caro 
asigură efectuarea prin telecomenzi 
(de ta pupitru) a tuturor operațiilor 
tehnologice — rotire, tracțiune, ali
mentare cu prăjini șța. Lucrările de 

----- inclusiv mon- 
inștalațlel, se e- 

----------------e zile. Viteze de 
înaintare; realizate la Altin Țepe, ta 
viteza forajului : cu sapa-pllbt, 4,12 
m/oră, cu sapa lărglloare — 1.37 
m/oră. Durata efectivă a întregului 
foraj, in ambele sensuri, 80 do ore. 

Așadar, această nouă șl modernă

mod practic, o nouă etapă in tehnica 
executării puțurilor șl suitorilor do 
mină. tată, deci, cn se poate realiza 
cu torțe proprii I

Zilele trecute am avut plăcuta 
surpriza câ mă .retalllnesc in trenul 
de Constanța cu (rații Dan. meca
nici de primă anină, venind din Do- 
brogea.

— Slntem zhemați ta București. 
Trebuie că plecăm In Valea Jiului cu 
Instalația.' Forăm citeva puțuri ta 

curl Petroșani. I 
__1 Erau satlsfăcuțL

ISSGEHBaWE Șl TOMP 
adaptarea mașinii șl pentru foraje 
intre galerii. Știți cum vine asta 7 O 
lansăm, de ta un orizont la altul, 
prin propriul puț forat de ea șl tre- " 
cern astfel. In adlnclme, do lă gnle- 
rlo ta galerie...

T- Am putea Ieși cu Instalația a- 
coasta șl peste hotare ?

— Firește. Chiar vom Ieși, j Slnt 
Informat Insă că Industria construc
țiilor de mașini, care ta mod normal 
ar trebui să preia șl să construiască 
în serie asemenea Instalații, avtn-d cu 
totul alte posibilități, nu prea ®e 
grăbește ®ă o tacă. Așa că, ta anul 
ce vine, vom construi tot noi dteva 
instalații pentru trebuințele proprii.

„Avem convingerea că după efec
tuarea unor acțiuni corespunzătoare 
de marketing, instalația respectivă 
va fi mult solicitată șl ta axoort" — 
se precizează și Intr-o notă adresată 
ministerului de resort io către între
prindem ranstructoaro.

Citeva Unire arlndpalele caracte- 
rLsllci tehnico : iu iceastă instalație 
se realizează foraje .'erticala șl cu 
Înclinații oină '.a 13 ic £rade, la un 
diametru , de l 2®0—1 500 mm .și la 
cdindml de plnă ta 230 m. In tere
nuri eu duritate mare ; are o acțio
nare hidraulică prin două grupuri 
do pompare care antrenează douâ

că au lucrat oameni pasionați do 
meseria, lor. .Firește, problemele do 
uzlnarc. în special a unor piese de 
ademenea gabarit, depășeau posibili
tățile micului atelier din ScălenL Au 
fost realizate, prin cooperară, la uzi
nele '.J Mai“ din Ploiești, ..Rulmen
tul" Brașov, „Energoreparațll* Clm- 
pina, la Plopenl...

— Primul puț cu nceaslă Instala
ție, adatii pe atunci ta fază de expe
riment, a fost forat ta un șantier 
de-al nostru din Somova... De ta pri
mele Încercări a dat rezultatele' scon
tatei... Era iarnă atunci șl ne Înghe
țau mlinile pe manele... Aceiași oa
meni din atelier, care nu conairult-o, 
erau și atunci...

Arșița de august in Dobrogea. se 
lipește de piele. Iar oberatoril-son- 
dorl, pe jumătate goi, așează prăji
nile ele foraj in stive. Oare vor aleea 
să foreze la altă mină. In altă zonă a 
țării ?

— Au fost aici șl clțiva tovarăși 
din conducerea uzinei de utilaj pe
trolier „1 Mal“ -Jin Ploiești. Ne-au 
spus di sini surprinși, nu te așteptau 
sA vadă o asemenea instalație. E me
ritul atelierului. Acum ne prcocupft

pregătire șl organiza 
tarea șl demontarea___
fectuenză lri 15—20 de zile.
înaintare' realizate ta Altin Tepe, 
rocă dură : nditfelmea puțului 82,5 m;

' j ’ i : cu sapa-plldt, 4,12 
m/oră, cu iapa lărgitoare — 1.37 
rn/oră. Durata efectivă a întregului 
foraj, In ambele sensuri, 80 de ore. 

Așadar, această nouă șl modernă 
Instalație românească marchează, ta

Kosovo, zl de vară 10T2-. O guiță 
de detunături dinspre cheile Iba- 
ruliti, multiplicate prin ecou, au 
marcat prologul. Pe acest fundal 
stereofonic co risipea liniștea cO- 
pleșlloaro a pădurilor de fagi șl 
coniferl, a demarat do curtad1 cea
..._ ■ 

.dată ta regiunea respectivă șl, in 
același limp, una dintre cele mal 
spectaculoase'construcții conceputa 
ta Iugoslavia.
‘Practic, așezările contemporane 

din această zonă se constituie, in 
principale beneficiere ale vastei 

' lucrări Inaugurate In defileul rluiui 
lbar care, avlndu-șl izvorul La pesta 

,1.500 meiri Înălțime, In, „țara- de 
piatră0 — Muntenegru, ce nvlntă 
spre latura nordică a , trapezului 
muntos ce delimitează podișul cu 
bogății fabuloase, denumit Clmpln 

‘ MlerleL
înălțarea barajului do ta Gazl- 

vode iste o lucrare capitală ta; an
samblul statemulul hidrotehnic 
Ibar-Lcpenat, a tarul construire va 
transforma Intr-o adevărată grădi
nă pfiminturLle do la Kosovo-Polie. 
Cu borta provinciei autonome so
cialiste Kosovo In față. Illn Valrlcl. 
președintele consiliului executiv nl 
provinciei, ne-a explicat nouă, zia
riștilor poposiți )a PrLșltlna :

— Prin sistemul hidrotehnic 
tbar-Lepenaț vom eiștlgn lupta 
pentru apă, vom rezolva problema 
noastră nr. 1 In Kosovo ; o vom re
zolva pentru toate generațiile; po 
cel puțin două seeole, finind sca
ma de evoluția, intr-o asemenea 
perioadă de timp — anticipată de 
„profețiile" calculatorului elecirb- 
nic — a unor factori fundamentali : 
demografic, agricol, urbanistic, in
dustrial.-

Ce consecințe va avea pentru 
Kosovo, in special, și pentru eco
nomia Iugoslaviei, in general, re
zolvarea unei asemenea probleme 
este îesne . de înțeles dacă luăm In 
zonsiderare, da pildă, .lumal unul 
dintre factorii anumerați de Ilia 
VEk’.ci — sei Industrial, țlnlnd .tea
ma de resursele Imense de care 
dispune regiunea In această privin
ță. Este'vorba, desigur,, de. cu telul

.„ __ .. _ .

coniien, a uernarat ao .curma cea 
mai vastă lucrare întreprinsă vred-

I

dintre factorii anumerați Jo ilia 
Vaklcl — cel Industrial, te l nd ,șeă-

dispune regiunea In sceastă privin
ță. Este vorba, desigur, de cu lotul 
allo resurse clocit acelea In căuta-

. t
(Agerp?e3)

■ ' T -

Tn
ară a apelor Ibaru- i 
necesară construirii ' 

______  r,___ r— l 
Cind va fi complet terminat, hl- <’ 

drosisiemul Ibar—Lcpenaț .va avea ț 
patru baraje, două mari tacuri de 
acumulare, două hidrocentrale,

■ A oi A i i E rffl A n « r. xll

debit. 2®o" tan do canale 
și 2 5©0 km do conducte. ______
cadrul primei etape, In zona lba- 
rulul vor fi construite, in afară de 
baraj, 13 tonele In lungime totală 

, de 10 km șl 30 de apeducte lnsuF 
mlnd peste 1 S©3 metri. O dată eu 
rezolvarea problemei acoperirii ne- 
cesitațllor de apă, prin captarea 
torențllor șl regularizarea nivelului 
riurllor, vor fi definitiv împiedicate 
Inundațiile periodice devastatoare. 
Prin larga rețea de Irigații, in 
circuitul economic ai țării se va 
Înscrie cu un potențial, redutabil a- 
grlculiura din Kosovo, beneficiară 
a unor resurse excepționale. Aceas
ta, nemalvorblnd do faptul că pa
trimoniul turistic va beneficia șl ă 
din plin do tonta avantajele decur- 
gind din rcallzaren lucrării.

Realizarea acestei opere prile
juiește o nouă demonstrație a soli
darității Întregii comunități srocin- 
liste iugoslave. Alături de Serbia, 
toate celelalte republici iugoslave 
au asigurat o parte insemnata din 
fondurile necesare realizării aces
tui sistem, fonduri care depășesc 
posibilitățile provinciei Kosovo. In 
aceiași timp, înfăptuirea proiectului 
ilustrează concludent • preocupările 
susținute pentru traducerea In via
ță a politicii stalului socialist iu
goslav l. (je dezvoltare -mal acce
lerată a acestei zone, ca șl a altora, 
in cadrul reducerii decalajelor de 
dezvoltare economică Intre regiunile 
țării. în cadrul acestui proces de 
dezvoltare, construirea sistemului 
hidrotehnic fbar—Lcpenaț va marea 
o etnpă-chele a transformării ținu
turilor Cimpiel Mierlei, ale* În
tregii regiuni Kosovo Intr-o zonă 
economică înfloritoare — mărturie 
semnificativă, a vitalității șl puterii 
creatoare a socialismului.

George IO.NESCU

Ct- 
rea cărora ■ sultanul 53urat a ajuns tras cu rlgln ta profunzimea văii. ■ vierea temporară a apelor Ibaru-
cii oștllc sale ulei, cu secole In Barajul da'la Gazlvode, care vu lui. operație uc«x-aur.r
urmă : pietrele prețioase, despre avea la terminare o înfllțimc de barajului principal,
care vorbeau- legendele șl baladele Î07 .metri șl o formă itejjîeo, ' ' ~ '

■ populare din - vremuri pierdute In răsturnata, un fel dc amforă
negura timpurilor. In ce-1 privește '..^uukiv «ugn, «u «parca i_ 
pe căutătorii moderni de comori, Inedit;element ornamental ol
aceștia, echipați cu detectoare șl; t„.„ 
hisiriimente de forat, au deseope- tel lucrări. In aproximativ un do
rit ne aceste meleaguri In ultimele —*■—«■-*- — *—-ojxl.. . 
două decenii tezaure Intr-adevăr 
inestimabila : nproape trei sferturi 
din zăcămintele dc zinc șl plumb ____________
ala Întregii Iugoslavii, rezerve dc unul (ibarui, 
nichel de pesta 20 de milioane do bazinului do

cu oștllc sale alei, cil secole ta Barajul de'Io Gazlvode, care'• ■ B'Vt'imrfe A ■ ■ I Jrk ÎA-Biwaf-E fxCl tS-Zn,‘ S '' ‘„4." . fl_ M k fi. H — .
troEcbnlcă 

răsturnată, un fel dc amforă cu 
-deschidere largă, va apărea ca un 
1 Inedit:element ornamental el na
turii înconjurătoare. Datorită âcos-

cenlu șl jumătate vor face joncțiu- 
---------  ----- —no două rlurl, repartizate de cum- 
aproape trei sferturi pânu. apelor din această regiune 
ta do zinc șl plumb balcanică sâ aparțină hidrografic — 

', afluentul' Moravei) 
do apa curgătoare absor-

două hidrocentrale, 
două stații da pompară da marc . principale 

Numii in

fF;

»

0 ' -
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tone, mar! zăcăminte de crom, mag- 
nezită, azbest caolln, bauxită etc. 
Exact ta Inima celebrei clmplt, 
unde au căzut pe vremuri In bătă
ile sultanul Murat și viteazul con
ducător al oștilor slrbe, cneazul 
Lazar, exista azi una dintre cele 
mai mari exploatări do lignit ia 
suprafață De altfel. Kosovo tezau
rizează in subsolul său 9,5 milioane 
de tone de lignit, adică aproape 
trei sferturi din rezervele respec
tive ale întregii Iugoslavii.

—Așadar, ta zona torsului Infe
rior al ibarulul, tn plin decor car
stic, In rare apa rlulul a tăcut Inci
zie adincă, mina omului va aduce 
tabloului autentic ai naturii, ză
mislit de capriciul erelor geologice, 
un Impresionant „detaliu" geome
tric, un retuș do beton armat — 

'ah'r.z d » i . . /.■/;’ 'țîxsLteid
.a.;-... „'...'.«rî j

blfo de Marea Neagră, lor nilul 
(Lepenațul, afluentul Vardnrulul) 
— baziniîlul Mării Egee.

Conform estimărilor, prima fază 
a stelemuiul hidrotehiîlc Ibnr—Lo- 
penaț urmează să se Încheie In 
1078, după care faza a doua va con
tinua plnă In 1932, prin amenaja
rea bazinului ciulul Lepehaț,’ In 
prima etapă — cea mnl mare lu- 

. crure de Investiție a actualului cin-, 
cinai iugoslav — .w prev/jdo reali
zarea unul lac de acumulare core 
va permite construirea unei vaste 
rețele de Irigații In clmpia Kosovo. 
Se vn oferi posibilitatea' ridicăriI 
unei hidrocentrale rare' va ‘pro
duce 33 milioane fcW/h anual. O 
hllfl lucrare ■ Importantă o consti
tuie construcția unui canal lung de 
aproape un" kilometru, pentru' de-
I.: 1 ci. ; .iT 'vted,'’ . . < . I 
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„Sîntem gata să acceptăm
! 1 ia " mun guvern provizoriu 

de uniune națională"
© 0 IMPORTANTĂ DECLARAȚIE A G.R.P. AL REPUBLICII 

VIETNAMULUI DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 11 (Agerpreș). — Agenția 
anunță că „la 11 septembrie, Guvernul Revolt., 
Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a dat publi
cității o declarație importantă în legătură - ■ ■■■ 
păcii in Vietnam".

In acest document, relevă V.N.A.,
G.R.P. declară că, pentru rezolvarea ...— „ „„ e„uu--
corectă a probleme! vietnameze șl a- rale, cu adevărat libere si democra- 
năm,. S.U.A. trebuie să respecte in
i’ . ■; _________ ,
dreptul la autodeterminare al popu
lației sud-vietnnmeze, să pună canăt 
bombardahnentelor, minării ti blocării 
porturilor Republicii Democrate 
Vietnam, să înceteze complet acti
vitățile militare in Vietnamul de sud 
®1 s.'i-șl retragă rapid toate trupele, 
consilierii și materialul do război.

Declarația subliniază câ „o solu
ționare a problemei interne a Viet
namului de sud trebuie să pornească 
de Ia situația reală a existenței in 
Vietnamul de sud a două administra
ții, două, armate ți a ailor forțe po
litice. Este necesar să se realizeze 
ualtalea națională. Părțile trebuie să 
se unească pe'baza egalității, 
pectului reciproc și neclîmlnărli 
ciproce, Iar populației trebuie să 
garanteze I ________
acest scop, este, necesar ca in Viet
namul de sud să se formeze un gu
vern provizoriu de uniune naționa
lă eu trei componente egale, care 
să-și asume sarcina rezolvării trebu-

—„.j V.N.A. 
cvoluționar

ca stabilirea

rilor țării, în perioada de tranziție 
plnă la organizarea de alegeri geno-

elgurarea unei păci durabile in Vlet- t!ce“.
nam, S.U.A. trebuie să respecte In- C„ uu-
dependența poporului vietnamez, clarațla. — GJR.P. este gata să ac- 
lațlel sud-vietnnmeze, să
L-,.IM,,.. uauMHiuuvi, unii 
porturilor Republicii 
vietnam, să înceteze

res- 
---------------re. 

r populației trebuie si I se 
libertățile demccrallce. In

Cu alte cuvinte — subliniază de- 

cepie un guvern provizoriu de uniu
ne națională care să nu fie dominat 
de nici una dintre cele două grupări 
antagoniste^ Pentru aceasta, „Guver
nul Revoluționar Povlzoriu și nd-' 
ralnlstrațla de la Solgon, fără Nguyen 
Van TMeu, Ișl vor numi fiecare re- 
prezanbțBțil săi pentru a participa 
la guvernul de uniune națională. De
semnarea persoanelor aparțlnlnd ce
lui de-al treilea grup so' va face 
prin consultări".- Declarația afirmă că 
cele trei componente ale guvernului 
provizoriu de uniune națională vor 
fl egale In ceea ce privește numărul 
membrilor și statutul lor.

PARIS 11 (Agerpreș) 
capitala Franței.după

NOI BOMBARDAMENTE 
ALE AVIAȚIEI S.U.A.

ASUPRA R.D. VIETNAM

A 30-a aniversare a luptelor 
de la Kozara

o CUV1NTAREA PREȘEDINTELUI I. B. T1TO
BELGRAD 11 (Agerpreș). — După 

cum informează agenția Taniug, 
lpind cuvintul la Prijedor, cu prile
jul celei de-a 30-o aniversări a eroi
celor lupte ale partizanilor iugoslavi 
desfășurate pe muntele Kozara. din 
Bosnia, pentru alungarea cotropitori
lor hltiarișU, președintele R. S. F. Iu
goslavia, Io-sip Broz Tito, i a BiibllnJnt 
că bătălia i de la Kozmra este una din 
epopeile luptei, de eliberare a po
porului- iugoslav in cere au f<Mt lim
pede oglindita frăția șl unitatea po
poarelor Iugoslaviei, Ei a relevat, In 
continuare’ că frăția șl unitatea con
stituie condiția de bază a existenței 
Iugoslaviei sodallste, subliniind, tot
odată, că în comunitatea iugoslavă

■ î". ; ț£țfsf"? ț* ' x.
toate popoarele-slnt ac-jm egale, ele 
au toate drepturile.

Președintele; Tito a vorbit, de a>.c- 
meneta despre ■ politica externă a Iu
goslaviei Facem-'parte, a declarat el, 
din rlndurilc țărilor neangajate șl In 
curs de dezvoltare, din rindurilc tu
turor țărilor mici șl mijlocii care' ac- 

■ coptă principiile conferințelor Cțe la 
Belgrad, Cairo șl Lursaka. Acestea, 
a continuat președintele Tito, sini 

. principiile întregii omeniri progre
siste, care au fost limpede formulate 
șl pun mal presus de toate lupta 
pentru pace, pentru egalitate Intre 
popoare șl pentru deeoJonlzarea 
unor fortărețe ale colonialismului

Convorbiri 
economice 

rOmâno-algeriene 
ALGER 11. — i Corespondentul A- 

ficrirres transmite : Tovarășul Ion 
Pftțrin, vicepreședinte ni Consiliului 
do Miniștri, mi nistrul comerțului 
exterior al României, a avut, luni, 
întrevederi cu ministrul nigerian al 
industriei și energici. Belaid Abdea- 
salam. în aceeași zi. el a avut o 
nouă' întrevedere cu Layachl Yaker, 
ministrul nigerian al comerțului. Au 
fost examinate probleme privind 
cooperarea economicii și schimbu
rile comerciale dintre România și 
Algeria.

La întrevedere a luat ’ parte Ște
fan Mihni, 
la Alger.

ambasadorul României

Ș,

, •

V

ROMANIA 
la tîrguri 

internaționale

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii So- 
ViOtice, AIexel Koslghln, a primii 
grupul de reprezentanți al Ministe
rului Afacerilor Externe al Indiei,- 
condus de Nath Kaul,. secretar pen
tru afacerile externe, care, între 5 
și 10 septembrie, s-a aflat la Mos
cova pentru consultări politice.

Președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Ge ano, 
Walter ’Ulbricht, i-a os-
cutei militante americane pentru 
drepturile civile, Angela Davis, ordi
nul „Marea Stea a Prieteniei Popoa
relor", lh aur, pentru meritele ei In 
lupta Împotriva Imperialismului, pen
tru Înțelegerea Intre popoare și men
ținerea păcii. Angela Davis, membră 
a C.C. td P.C. din S.U.A., <i fost pr’ 
mită, In aceeași zi, de Erich lîi 
necker, r-i™ -> c
P.S.U.G. _ .

ortul anual al Fondu- 
onetar Internațional, 

publicat Ia Washington, subliniază 
că inflația a continuat să afccleza 
economia lumii ca;:>linltsle. Potrivit 
raportului; tn anul 1971 prețurile au 
crescut in medic cu 5,5 la sută In 
prlncipalolo șapte țări Industriali
zate.

ffîm if gen,șeîuJ sUtulul- pre- 
ședintele Cnbtaetulul de Miniștri al 
R. P. D. Coreene, a primit o delega- 

1 ție a membrilor socialiști al Cameirel 
Consilierilor (Camera superioară) a 
Parlamentului japonez, care se află 
in; vizită la Phenian.

Lucrările celei de-a doua 
întîlniri a ziariștilor din 
Est și diu Vest, consacrată 
problemelor securității și 
colaborării în Europa, lnrare 
participă numeroși gazetari din 20 
de. țâri, nu Început luni la Jablonnn, 
lingă- Vitrțovla. Din România tint 

• prezenți Octavian Paler, redactor-șef 
al ’ ziarului „România liberă", și 
Constantin • Florzsi,, rectactor-șef nd- 
JuiKt al revistei „Uimea". La des
chiderea lucrărilor a luat cuvintul 
Stefan Olszowski, ministrul afaceri
lor externe nl R. P. Polone.

irl—
. . - , >o-

prim-secretar ol C.C. al

româno-iugoslavei* ■ “

UN COMENTARIU AL AGENȚIEI TANIUG 
IN LEGĂTURA CU VIZITA iN IUGOSLAVIA 

A TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER 
...vA M * ' *

BELGRAD 11. _______
nostru, G. Ionescu, transmite : în 
legătură cu.vizita președintelui Con
siliului: de Miniștri al României; Ion 
Ghebrghe Mnurer, in Iugoslavia, Ia 
Invitația președintelui Consiliului 
Executiv Federal, Gemal Bledlcl. co
mentatorul diplomatic nl agenției 
Taniug subliniază : „Convorbirile 
conducătorilor de sial din cele două 
țări au devenit o practică in dez-' 
voltarea relațiilor și colaborării re
ciproce și, neîndoielnic, România 
este țara cu care convorbirile la cel 
mai Înalt nivel ș de acest gen slnt 
cele mâl frecventei: Aceasta, reflectă

® ALGER
Cu prilejul Zilei României la 

Tirgul intema(ional de la Alger, 
directorul puBillonulul româncic, 
Barbu Radulescu,' a oferit o re
cepție.

Au luat parte I^auachi Yaker, 
ministrul nigerian al comerțului, 
Mohamed Farah, directorul ge
neral al tlrgurilor șl. export fiilor 
din Algeria, funcționari supe
riori ai ministerelor economice 
algeriene, reprezentanți al So

cietății naționale de hidrocarburi 
/ — Sohatrach, al Socicldfli na

ționale de cercetări și explaa- 
I țâri miniere — Soriarem șl al 

altor instituia economice și co
merciale algeriene, directori al 

I pavilioanelor țărilor participan
te Ia Tlrgul international de la 
Alger, oameni de afaceri, mem- 

l bfl ai corpului diplomatic.
Au fort prezen(i Ion Pflfan, 

: vicepreședinte al Canrlllului de 
Miniștri ăl Republicii Socialiste , 
România, ministrul comerțului 

i exterior, aflat In vizită oficiali 
In Algeria, precum și Ștefan 

1 Mihai, ambasadorul României la

Consilierul special al Bap1 
președintelui S.UJL. Ini Mi
problemele securității naționale, 
Henry Kissinger, a sosit duminică 
seară la Moscova, El este Însoțit de, 
James l.ennn. nil nistru adjunct al co
merțului al S.U.A., șl do colaboratori 
ai Casei Albe.

Primul ministru td Tur- 
(jlei, Fcrlt Melen, a relevat, Iritr-un 
interviu acordat ziarului •„Wiener 
Zeituhg", că guvernul turc sprijină 
toate eforturile Îndreptate spre rea
lizarea unei păci trainice in lume. 
H b subliniat, dc asemenea, că toate 
problemele litigioase trebuie să se 
rezolve pe calea tratativelor.

In comunicatul dat pu
blicității de Ministerul de 
Externe vest-germem, 18 ln‘ 
cheicrea vizitei oficiale in Malta. a 
ministrului de externe Walter Schell, 
se precizează că in. cadrul discuțiilor 
purta le cu premierul Dom Mintoff 
s-a făcut o trecere in-revistă a rela
țiilor bilaterale, abordlndu-sc, tot
odată, aspecte ale situației interna
ționale, , Intre care problema pregă
tirii conferinței general-europene 
asupra securității și cooperării.

Conferința regională a
F.Ă.O. în raportul prezentat Ia con- 
t-o .H *- = ■ -I 3' -
farlnța regională a.,F.A.p, (Organi
zația Națiunilor Unite pentru all- 
menlațlo șl agricultură), ale cărei 
lucrări se desfășoară In Kuweit, se 
subliniază că țările In curs de dez
voltare trebuie să dubleze producția 
lor agricolă pentru a soluționa pe 
yfltor ? problema alimentației. .■ Pol'ri- 

; vlt raportului expus de directorul 
general ■ al F.A.O., A. Boenma, pro
ducția agricolă a țărilor iri curs de 
dezvoltare a crescut in anul 1970 in 
medie cu 13 la sută, dor ea a scăzut 
la aflrșltul lui 1071.

Un nou incident în Irlan
da de Nord.In cursul .unel EC‘ 
țlunl de patrulare, efectuată lnlx-o 
regiune situată la 3>5 kilometri la. vest 
do Belfast, un vehicul blindat da 
tipul „Snracen", care transporta mi
litari britanici, a fost aruncat In aer 
de o mină instalată de teroriști. Ex
plozia a provocat moartea a trei mi
litari britanici și rănirea gravă a al
tor trei.

Cu prilejul sărbătorii da
rului „LTiumanită", Eaennfl 
Fajon, membru al Biroului -PoliUc, 
secretar al C.C. al P.C.F.,' ' di
rector al ziarului „L'IIumanlic", a o- 
ferît un dejun In onoarea invltoților 
Ia’ sărbătoarea ziarului „LTIumanltă". 
Au fost prezențl Raymond Guyot și 
Gaston Pllssonlcr, membri al Birou
lui Politic, membri ai C.C. ai P.C.F. 
Dejunul s-a desfășurat intr-o atmos
feră’ cordială, tovărășească, llustrind 
relațiile prietenești existenta Intre 
P.C. Francez șl partidele comuniste 
șl muncitorești' frățești Din partea 
ziarului ^Sclnteta" a luat parte la 
dejun Nlcolaa Corbu, redactor-șef 
adjunct, i ■■ ■ ’

• 1 -» . •

PARIS 11 (Agerpreș). — Sosit In 
capitala Franței. după o ședere de ' 
trei săptâmlni la Hanoi, Le Duc Tbo, 
consilier specia! al șefului delegației 
R. D. Vietnam la conferința cvadri- 
pnrtltă in - problema Vietnamului, a 
declarat ziariștilor, pe aeroport, că a 
revenit la Paris pentru '„a continua 
convorbirile cu Statele Unite In ve
derea reglementării pașnice a pro
blemei vietnameze". Delegația IL D. 
Vietnam, a subliniat Lo Duc Tho, se 
situează pe o poziție serioasă și de 
bunăvoință la această conferință. 
„Dacă partea americană va adopta o 
pozljie similară, a menționat el. slnt 
convins că problema va putea fi so
luționată și pacea restabilită grabnic 
In Vietnam".

S

-- Corespondentul

Gheorghe Mâurer, In Iugoslavia, ta 

Executiv Federal, Gemal Bledlcî. co- 

Țahlug

legăturile de prietenie foarte dezvol
tate șl relațiile sincere și de bună 
vecinătate, precum ți dezvoltarea 
accelerată a cooperării In diferite 
domenii ale relațiilor Interstatale".

Relevlnd, că ..punctele de vedere 
tde celor două guverne asupra’ eve
nimentelor de actualitate mondială, 
asupra căilor de promovare a coope
rării Internationale,

Reuniunea miniștrilor de 
externe din țările membre 
de Uniunii Europei occi- 
dentde (ce,°țaso 'Arl rnembre a|® 
C.KE. plus Marea Britnnle) a avut 
loc luni, la Roma. In cadrul întru
nirii au fost evocata, printre altele, 
probleme privind relațiile cu țărilo 

"socialiste din Europa, conflictul din 
Orientul Apropiat

Peste o sută de persoane 
și-au pierdut vîațn «'■ wH1- 

matlv o mie de locuințe au fost dis
truse de cutremurul de pămlnt cure 
s-a produs, In patru septembrie, In 
regiunea pakistaneză GHgltj situată 
în apropierea graniței cu India. Pre
ședintele Zulfiknr Aii Bhuțto e or
donat ‘ imediat alocarea 
2M 003 . de rupH pentru 
populației sinistrate.

ca și in privin
ța asigurării unei DăcI afabila in 
lume tint fie complet Identice, fie 
foarte apropiate", ■ agenția Taniug 
subliniază : , Recent, in luna mal, cel 
doi șefi de stal, președinții Tilo si 
Ceaușescm au reliefat din nou, ln‘ 
cursul reuniunii lor de la ,P,oriile de' 
Fier, panelele de vedere identice ale 
celor dou& țâri asupra evenimente
lor mondiale actuale, ca $1 asupra 
principiilor cooperării dintre Iugosla
via și România.

țări au devenit o practică In 
voltarea relațiilor șl colaborării 

neîndoielnic, _______
este țara eu care convorbirile ta cel
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Uniunea națională ă- 
frlcană - ________ _
(ZANU) — cele două nilor

C. BENGA

® VIENA
i Tlrgul international de la
1 Vicna, desfășurat Intre 6 șl-' 10 

me din îl de state'șl-au expus

ORIENTUL

rlror Eugen Popițâ) premiul 11.
[ucu-

13 Invenții
11 medalii

1 l'Ji ■*Li -8 j U

1 Alger.

HANOI 11 (Agerpreș). — Aviația 
S.U.A. șt-a continuat luni raidurile 
de bombardament asupra teritoriului 
R.D. Vietnam, atadnd, printre alto 
centre populate, șl capitala țării, Ha
noi. Au fost Înregistrate numeroase 
victime in rindul populației civile șl 
distrugeri do clădiri cu caracter ci
vil. M.A.E. al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație in caro con
damnă noile acte ilegale alo S.U.A. 
și ccro guvernului american să pună 
imediat capăt bombardamentelor a- 
supra Vietnamului de nord, minării 
și hlocâril porturilor sale, precum șl 
tuturor celorlalte Încălcări ale suve
ranității țl securității R.D. Vietnam.

SANTIAGO DE CHILE 11 (Ager- 
pres). — Intr-un Interviu acordat 
postului de radio’ „Portales" din San
tiago'do CliUe șl reluat dc agenția 
Prensa Latina, președintele Republi
cii Chile, .Salvador Allende, a- con
damnat recentele tulburări jxise kt 
calc do elemente do dreapta șl « 
avertizat asupra perieoilelor unei a- 
xomcnoa orientări.

Președintele a cri 11 cat hotărirca in- 
treiKinderil cuprifero nord-ameri- 
cane „Kennecoll", ale cărei bunuri 
din Chile au fost naționalizate, de a 
nu recunoaște decizia Tribunalului 
Kjmdal ehiîlan al cuprului In proble
ma indemnizațiilor și a denunțat 
amenințările acesteia la adresa sta
tului diSSian. „întreaga țarii va tre
bui să acționeze cu fermitate In fața 
amenințărilor companiei nord-ameri- 
cane dc a institui embargoul asupra 
cuprului chilian" a spus președin
tele Allende.

© ȘEDINȚA CONSILIULUI 
DE SECURITATE

• DECLARAȚIA REUNIUNII 
CONSILIULUI MINISTE
RIAL AL LIGII ARABE

NEW YORK 11 (Agerpreș). — Du
minică seara. Consiliul do Secu
ritate și-a reluat dezbaterile, convo
cate la cererea Siriei șl a Libanului, 
In legătură cu atacurile lansata la 
fi șl 1) septembrie de către aviația 
faracHană asupra 1 teritoriilor acestor 
țări.

După ce rezoluția prezentată de 
unele țări africane și Iugoslavia, a 
fost respinsă, reprezentantul Libanu
lui șl-a anunțat intenția de a solicita 
noi instrucțiuni din partea guvernu
lui său. Ulterior, s-a anunțat că șe
dința Consiliului de Securitate s-a 
a minat sine die.

CAIRO 11 (Agerpreș). — Duminică 
au continuat in capitala 11. A. Egipt 
lucrările reuniunii Consiliului mi
nisterial al Ligii Arabe. A fost mms- 
Mzală situația din Orientul Apropiat 
In lumina ultimelor evenimente pe
trecute In zonă

La sflrșitul reuniunii a fost dată 
publicității o declarație, difuzată de 
agenția M.E.N., In care se arată că 
gtateăe arabe.Ișl exprimă deplina 60- 
lidarilato cu Siria .și Libanul, In 
urma acțiunilor aviației Ura el lene a- 
supra' teritoriilor celor două țări. 
Totodată, consiliul a afirmat spriji
nul față de cauza poporului patea- 
tinenn.

INTERVENIM REP.REZENTANT.ULUi ROM^N

loslrea în scopuri pașnice a spațiului extraatmosierlc.
în cadrul dezbaterilor n luat cuvin- leva* utilitatea unei convenții in tor

tul șeful delegației române, amba- —._ ----- ------ .
sadorul Ion Datai, care, amintind po
ziția consecventă a României Iii fa
voarea definirii, prin instrumente Ju
ridice IntemațSonqle, a drepturilor și 
obligațiilor statelor In ceea ce pri
vește spațiul extraalmosferic. a de
clarat că țara noastră sprijină acti
vitățile comitetului In această di
recția. în context, reprezentantul ro
mân s-a pronunțat In favoarea con
tinuării eforturilor pentru definirea 
proiectului de tratat asupra Lunii, 
astfel incit acesta să poată fi su- 
Bus aprobării Adunării Generale a _____ _______

'.N.U. la apropiata sesiune, și are- curs de dezvoiiarc.

naționale, afla io în curs do exami
nare fn cadrul comitetului, asupra 
Înmatriculării obiectelor lansate In 
spațiul cosmic.

Delegatul român a arătat că acest 
organism de specialitate al O.N.U. 
trebuie să se orienteze mal molt spre 
actlviUți care să asigure tuturor sta
telor, Indiferent de mărimea terito
riului sau de potențialul lor econo
mic, accesul Ia utilizarea tehnicilor 
spațiale; In vederea dezvoltării lor e- 
conomlee ți sociale, a creșterii bună
stării popoarelor, avindu-se in vedere. 
In primul rind, necesitățile Urilor In Pure rlr» rl ciirv'rili

I

Practicile rasismului — 
racile ale unui sistem perimat 

șo- gur drum — cel spre , 
de coneen-

„Poate că nicăieri in 700 WO de negri 
lume albii nu-șl apără mează — remarcă 

ție eu otita insolență 
i ea in Rhodesia" —

se spune lnir-un re
portaj publicat In 

i ultimul număr al re
vistei vest-germane 
„STERN". Această a- 
firmațle este spri
jinită de autorul 
articolului cu nume
roase date : 230 de mii 
de albi au SO do repre- 

. zentanți In parlament, 
lor cele 5.2 milioane 
de negri — 16. Dar nici 
acești 16 nu exprimă 
voința i ' 
populației_ _____
fiind de obicei recrutai, 
pe sprinceană din ria
dul celor care slnt pe 
placul albilor. Cum se 
ajunge totuși la acest . 
număr derizoriu de 
16 ? Prin aceea că, po
trivit legilor rhode- 
siene, la alegeri slnt 
admLșl să participe nu
mai cei cu avere și 
cultură. Or, averi au 
colonii de origine eu
ropeană ; lor le apar
țin arașele, întreprin
derile, exploatările mi
niere, liniile ferate șl 
două treimi din pă- 
mlnturlle cela mai ro
ditoare, populației 
băștinașe revenlndu-i 
de obicei doar terenuri 
extrem de sărace din 
regiuni nisipoase șl se
cetoase. Aceste discret 
panțe sociale slnt rele
vate uneori do înșiși 

i cetățenii categoriilor 
privilegiate. „Noi trăim 

I aici după principial :
„Un-dol-trei", poves- 

' leșie cu cinism un 
| tlmplar britanic stabi

lit in Rhodesia după 
col de-al doilea război 
mondial : o piscină, 
două mașini, trei ser
vitori. Asta e mini
mul". în schimb.

. JBM, _____ _— lagărul
pretențiile de domina- „Stern".,.EuropeniL au trare". , 

Reamintind că O.N.U.
a adoptat in diferita 
rlndurl măsuri de con
damnare a politicii ra

cului arată că aceste

cluburi, baruri, hote
luri, parcuri. In caro 
n-are voie să calce 
nici un negru. Prczeri- _____  ...
ța acestuia pe domti-" stale rhodesiene, artl- 
niile albilor este, cori- colul arată că aceste 
siderală, după legile măsuri au fost aluda- 
rasiste rhodeslene, ca te sau nu și-au alina 
furt și pedepsită cu obiectivul din cauza 
Închisoarea sau lagărul sprijinului acordat re
da concentrare.. în tt- filmului Smith dc către 
semenea lagăre se află Portugalia, ' Africa ,de’ 
sute de africani, a- Sud șl alte puteri co-
proape toți Inlelec- lontale, grație cărora 
luai ii de culoare, In a putut supraviețui a- 

_____ ________ frunte cu lideri ăl cest regim antipopular, 
șl interesele partidelor patriotice revoltător vestigiu nl 
d do culoare, flcgale: Uniunea po- unul sistem de mult 
SK’JX__ rulați porului african -J- perimat.

' ” rin- Zimbabwe (ZAPJJ) șl care kisoțcsc articolul 
h’ națională ă- relevă aspecte ale per- 

— Zimbabwe secuțiilor și represlu- 
.------- , Jpracticate do ra-
organiznții . ale : popii- siști. Reproducem una 
L-iției. băștinașe care dintre- ele, InfățLșInd 
conduc lupta1 de clibe- felul lh care poliția ta
rare. Despre soarta In- cearcă să-i readucă la 
teiectuailidr negri, lată tăcere, cu ajutorul, 
ce declară un cetățean bastoanelor .ți al eli
de origine africană, nilor, pe demonstranții 
unul dintre acei puțini din rindurlle poporu- 
care au 
bacalaureatul ta__ _
bury, capitala Rliodc- 
siel. „Se pare că in â- 
ceasiă t,’,,,. . .
negrii înzestrați cu 
cultură șl spirit critic 
nu există declt uh sin-

ajuns să-.șl in , lui Zimbabwe, pare 
catul la- Sails- luptă Împotriva discri

minărilor și asupririi, 
_____ ... _ pentru libertate șl 

țară pentru dreptul de a fl stăpini 
“ -4 pe soarta lor.

T.U, -yii-'jV/;1'/J-t'";.''»- 
;.-5 -1,:■'•,Vb7,X'7; ‘

WASHINGTON 11 _____
denlul nostru, C. Alexandroaie,, 
transmite : Duminică scara r 
la Washington o delegație uc 
șcdințl ai consiliilor popplâre din 
țara noastră.. Din delegație, condusă 
da Gheorghe Cioară, președintele 
Consiliului popular al municipiului 
București, fac parte Aurel Duca,, 
președintele Consiliului popular Ju
dețean Cluj, Gheorghe Paloș, preșe-, 
dintele Consiliului popular',: județean 
Gorj, șl Gheorghe Roșu, președintele

Corespon-

0 sosii 
de pre-
1 v din

dețenn Cluj, Gheorghe Paloș, preșe-. 
dintalc Consiliului popular',: județean 
Gorj, șl Gheorghe Roșu, președintele 
Consiliului popular Județean Bacău» 
Delegația va faco o vizita în Statele 
Unite la invitația Consiliului guver
natorilor americani. La aeroport, 
oaspeții români au fost Intimpinațj 
do Richard Davies, adjunct al asis
tentului secretarului, de slat pentru 
Europa, și do alte persoane oficiale a- 
nterlcane, precum și de Corneilu 
Bogdan, ambasadorul României In 
Statele Unite.'

me din îfi^^ ,
produsele la Messepalast, in 
centrul orașului ®au In marile 
hale din Prater. Eveniment aș
teptat de fiecare dată cu viu 

i interes, tlrpul a atras in cele 1 
cinci rUe SlOOM de vizitatori.

' România 7s-a prezentat la ac
tuala ediție a tlrgului.cu un pa
vilion care a reușit să ilus
treze sugestiv ampla paletă, a 
mărfurilor produse de economia 

. noastră națională..
Pavilionul României a fost 

vizitat de președintele,Republi
cii , Austria, Franz Jonas, de 
președintele parlamentului. An
ton Benya, de ministrul de ex- 

, teme, Rudolf Kirchschlăger, 
care au avui cuvinte de apre
ciere penlru produsele expuse 
și pentru modul lor de prezen
tare.

.La pavilionul invențiilor din 
cadrul tirgului, participarea 
României .a fost .încununată de

Filme și afișe turistice 
românești 

premiate la Tbilisi
•MOSCOVA 11 (Agerpreș).

La 10 septembrie s-a încheiat la 

a organismelor de propaga} 
din cadrul organizațiilor de 
rism din unele țări socialiste, 
acest prilej a avut Ine șl un 
curs de filme și de afișe i 
flee. Juriul concursului de , 
a .acordai 
„București' 
Sudu), iar

Corespondență de la S. Podind :Te» T/l a ~ 1^
Tbilisi cea de-a 11-a Consfâluire 

■ ’ ’ ’ ’ ;ndă
tu- 
Cu 

i con-
— — r- ..v — tari.s—
lice. Juriul concursului de filme 
a .acordat premiul I filmului 
„București” (regizor Eugt ' 
Sudu), ier filmului „Ventil

Ln cel de-al 19-lea concurs 
international de canto, desfă
șurat intre 2 și 9 septembrie 
ax„ la Hcrtogcnbosch (Olanda), 
coneurenȘii. români au, repurtat 
un frumos succes. Soprana 
Gerda Spircanu a obținut pre
miul intll, din 33 de concuren
te, iar Ghcorghc Crămafu — 
bas ji Eduard Tumageanian 
— bariton, premiul al doilea.

ttojnamei u uu
un remarcabil succes : toate cele 

< 13 invenții au fost premiate cu
’ 11 medalii de aur șl două de ar

gint Invenția „Metodă șl pro
cedeu de restaurare a.fresce
lor', autor dr. ing. Dinu ftfo- 
raru, membru in comitetul de 
experfi ^ al UNESCO pentru 
Florcnfa și Veneția, a primit 
„marea medalie de aur cu dis
tincție specială' șl, in plus, pre
miul de onoare al Miniiterului 

■' federal al Austriei pentru Ști- 
infi și Cercetare, fn cuolntul 
rostit da repreientanțul ml- 

' misterului fa festivitatea de de
cernare a premiilor, invenția 
romAnaască a fost •apreciată 
drept „o contribuție1 valoroasă 
la păs’.rarea șl restaurarea ope- 
-njor ce. aparțin patrimoniului 
culturii mondiale";’

P. STANCESCU

„București” (regizor Eugenia 
Sudu), iar filmului „Vensjl cu 
noi1 la sfirșit de săptâmlni" (re- 
?izor Eugen Popiți) premiul II. 
n același timp, filmul „lȘucu- 

rești“ a primit șl premiu,E ten- 
țru aranjament muzlcal.^Mnbe- 

producțli ale stu- 
. „--^r^indru Schta“.

La concursul de afișe au fost 
premiata realizările : „România 
in toate sezoanele" — premiul 
special al Juriului,,și seria „Sta
țiuni balneoclimaterice? — pre- 

. miul trei. Diplome au-fost de-' 
cemate afișelor „O.N.T-.-C.arpațl 
vă invită, in excursU pesta ho- 
Ihre', „In vlrlejul dansului*. 
„Minăstirlle din Bucovina'.

FINLANDA DUPĂ FORMAREA
NOULUI CABINET

De dtcvâ zile, Finlanda arc un 
nou cabinet — o coaliție cvadrlpartl- 
tâ de centrii' sUnga, condusă da' se
cretarul general al partidului social- 
democrat, Kalev! Soraa. fost ministru 
de externe in guvernul Iul Rafael 
Pnaslo.

întinse pe o perioadă de malbine 
de șase sflptămlnl,' negocierile pentru, 
formarea' noului cabinet au fost. 
punctate. In special. In Infrunthrea .—„—-™.™. 
dintre centriștl și soclnl-demoerați de întărirea păcii In lume șl. deszvolta1 
spinoasa problemă a pensiilor, afla
tă, de altfel, alături de chestiunea ra
porturilor cu Piața comună, la origi
nea hotăririi de demisia a tabinetu
lui Paasio. Ralierea plnă la urmă a 
cent-'ștllor la ’ noul guvern a fost n- 
predală In cețcurlle politice din Hel
sinki ca un succes personal al pre
ședintelui , Kekkonen, care a' Interve
nit pe’ lingi rpnducăibrli acestei for
mații. din care el însuși provine. 
Așa cum ne-a declarat secretarul 
feneral al partidului de eentru, M’kko 
mmonen. Intr-o discuție po care am 

avut-o In raplthla finlandeză chiar 
In ziua, clod s-a. decis soarta cabi
netului. președintele Kekkonen a a- ' 
tras atenția conducerii centriste că

un, guvern majoritar este țoarta ne
cesar țării pentru rezolvarea u- 
nor probleme arzătoare de politică 
Internă și externă.

O. trecere. In revistă n programu
lui noului guvern, dat publicității In 
urmă cu citeva zile, atestă., de lain-, 
ceput, idezlunea acestuia la tradițio
nala politică de neutralitate activă.

' conformă runoscutel Unii Paasl- 
klvi Kekkonen, îndreptată spre.

' "ea păcii în lume șl. dezvolta
rea colaborării internaționale. Unul 
din obiectivele politicii externe a țâ
rii II constituie — potrivit progra
mului — intensificarea colaborării cu 
celelalte țâri nordice ; In același timp, 
noul guvern ișl exprimă hotărlrea de 
a dezvolta în continuare relațiile de 
cooperare economică șl tahnlco-șUin- 
țlflcă dintre Finlanda șl statele-so
cialiste. . De «omenea.' normalizarea 
relațiilor eu. cele, .două state germa
ne, este considerată ca una din sar
cinile principale ale cabinetului 
Sorsa. în a«st sens, este de semna
lat -încheierea cu succes tn aceste 
zile a tratativelor dintre Finlanda 
șl R. D. Germană, consacrate stabl-

'f1 i"
Urli relațiilor dlplomhtlce- dintre cele 
două țâri. ' t

,Ca ,șl precedentele guverne, ac
tuala formație iți propune să mili
teze pentru convocarea conferinței 
general-europene pentru securitate șl 
cooperare. Actualul premier a decla
rat In cuvintul pe care l-a rostit lo 
recentn Conferință1 a tineretului pen
tru securitate, care a avut loc la 
Helsinki, că „prima Intll.nire multila
terală. In 'vederea pregătirii confe
rinței. la nivelul șefilor do misiuni ■ 
diplomatice, poale avea loc la Hel
sinki. In 22 noiembrie a.c.".

In. ce privește problema relațiilor 
cu Plata comună, deși o holărirc de
finitivă nu a fost luată încă In le
gătură cu semnarea acordului co
mercial negociat cu C.E.E., se apre
ciază că cele patru partide s-au În
țeles asupra unul grup de măsuri 
destinate ®ă atenueze eventualele e- 
fecte negative ale unul asemenea acL 
Este vorba, după cum remarca pre
sa finlandeză, in specini, de un con
trol permanent el preturilor si de o 
politică’ permanentă de „stabilizare".

Radu BOGDAN

al P. C. Peruan
■ ■ ■' '• î

SPRIJIN PROCESULUI 
REVOLUȚIONAR DIN PERU
LIMA 11 (Agerpreș). — In cadrul 

unei plenare care a avut Ioc recent, 
C.C. al P.C. Peruan și-a exprimat 
sprijinul pentru procesul revoluționar 
care se desfășoară In tară șl a cerut 
naționalizarea industriei miniere, "r a 
marilor Întreprinderi do pescuit si, n 
comerțului exterior peruan —- Infor
mează agenția Prensa Latina. Comi
tetul Centra], menționează agenția, a 
apreciat: că procesul revoluționar din 
Peru s-a aprofundat tn ultimul timp, 
intrind Intr-o nouă fază, care se ca
racterizează prin hotărirca guvernu
lui de a acționa cu prioritate, ince- 
plnd din acest an. pentru formarea 
unul sector economic proprietate so
cială șl s-a concretizat prin legile 
corespunzătoare, prin reformele eco
nomico șl sociale antlimperlaliste șl 
antiolignrhlce. „Nu există o incompa
tibilitate Intre obiectivele finale ale 
P.C.P. șl Intenția guvernului de a 
crea o societate umanistă si solidară, 
bazată pe proprietatea socială asupra 
mijloacelor tîe producție" — sa subli
niază in concluziile plenarei. Totodată, 
C.C. ai P.C.P. relevă importanța uni
tății tuturor peruanilor In lupta pen
tru depășirea subdezvoltării.

Plenara a subliniat importanța mă
surilor adoptate de guvern pentru 
lărgirea relațiilor comerciale șl da 
cooperare tehnică cu țările social bile, 
precum șl Importanța restabilirii re
lațiilor diplomatice dintre Peru șl 
Cuba.
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