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Luni, 18 septembrie a.c., tovară
șul NI colite Ccaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Romăn, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Remă
rita; "a primit pe V. S. Tikunov,

la hcorești
însărcinatul cu afaceri n.l. al Uniu
nii Sovietice la București, la. cere
rea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire tovArfișenscfl

® INFORMAȚII DIN AC
TIVITATEA ORGANI
ZAȚIILOR DE PARTID 

o pechea aspira la 
PRIMUL LOC

® ÎN DEZBATERE PU
BLICĂ : PROIECTUL 
LEGII FINANȚELOR 

® REVISTELE JUDE
ȚENE
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Ploaia - nu o piedică, ci un semnal pentru
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Condițiile meteorologice din aceste zile — o plouat In aproape toate 

zonele țării, Iar previziunile arată că timpul sdiimbător se va menține șl 
în următoarea perioadă — impun si fie luate măsuri adecvate pentru 
urgentarea lucrărilor agricole. Starea vremii nu trebuie să constituie 
un motiv de încetinire a activității, d, dimpotrivă, un semnal puter
nic pentru antrenarea tuturor forțelor de la sate la slringerea, tran
sportul și depozitarea corespunzătoare a întregii recolte și efectuarea 
exemplară a pregătirilor îh vederea insămlnțlrll griului. Desigur, 
munca în aceste condiții este mai grea, problemele mal complexe, so 
cere nn plus de efort șl de inițiativă. Nenumărate exemple demon
strează însă că șl în aceste situații se pot obține șl trebuie să se ob
țină rezultate bune, ca șl pe vreme' normală. Cu o singură condiție i 
organizarea exemplară a muncii, folosirea fiecărei'zile, a fiecărei 
ore Buhe de lucru. în acest sens relevăm doar elleva exemple alese 
din multe ce pol fl date. Duminică, în județul-Timiș, din Inițiativa 
comitetului Județean de partid, s-au organizat largi acțiuni de strin- 
gCTC a recoltei. în cooperativele agricole din Oriișoara, Buzloș, Topolo- 
vățui Mare, Uivar, Sinandrel, Sacoșul Turcesc și altele, sule șî 'sule de

cooperatori șl mecanizatori au recoltat' fToarr.i-soarelul și alte culturi,
bu insllozat mil de tone de furaje. De exemplu, peste 1 TOO tone de fu
raje au fost insllozale In cooperativele agricole din Stnnlcolau-Mare, Re- 
melea Stare, Cărplniș etc. Peste 2 6553 de muncitori șl funcționari din 
întreprinderile șl Instituțiile timișorene șl circa 1 CM de elevi șl siu- 
dcnțl au sprijinit unitățile agricole la recoltat. Pentru a asigura trans
portarea și Inmagazlnarea Imediată a recoltei, pe lingă mijloacele pro- 

1 pril ale unităților agricole,-In cursul zilei de duminică au lucrat 140 de 
autocamioane ale unor întreprinderi din Timișoara. Exemple asemănă
toare se, pot da și din Județele Buzău, Prahova, Taleea, B răi Ia și altele 
unde organizațiile de partid de la sale se ocupă, in mod stăruitor, de 
a crea șl folosi flecare posibilitate pentru grăbirea slringeril floril-soa- 
relul, strugurilor, legumelor, lusllozorea unor cantități cil mal mari de 
furaje șT pregătirea tuturor condițiilor necesare Insămlnțăril griului.

în același mod trebuie să continue lucrările In foițe Județele, în 
toate comunele șl satele țării, mobllizlndu-se forțele șl mijloacele 
existente in așa fel Incit. In orice condiții climatice, muncile agri
cole să sc desfășoare în condiții normale.

j(

iii?

R? ■fc';
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Ion Gheorghe Maurer, 
celei de-a )ll-a Săptămîni medicale balcanice 
în numele guvernului Republi

ci i Socialiste Romănla, adresez un 
cordial salut partlclpanțtlor la 
reuniunea dv., prilejuită de Împli
nirea a patru decenii do la inffin- ' 
țarca Uniunii medicale balcanice 
și de organizarea celei dc-n XJ-a 
Sâplămlni medicale balcanice.

După cum se știe, mișcarea, pen
tru colaborarea și înțelegerea po
poarelor balcanice are vechi, chiar 
foarte vechi, tradiții. Coexistenta 
In aceeași zonă geografică, simi
litudinea circumstanțelor Istorico 
In care aceste popoare au evoiuat 
au dat naștere unor preocupări șl 
interese comune, care au atras după 
sine nevoia, tot mai viu resim
țită de ele, a organizării șl dezvol
tării unor relații de bună vecină
tate, do înțelegere șl cooperare. 
Aceste relații au căpătat, de-a lun
gul timpului, concetizări pe pla
nuri dintre cele mai diverse.

O expresie a constltult-o și cre
area, acum 40 de ani, a organiza
ției dv., prima organizație inter- 
balcanlcă. însăși vechimea aces
teia, țelul nobil pe care și l-a pro
pus, rodnica activitate desfășura
tă pe tărimul, prin excelență uma
nitar, al ocrotlrij sănătății. Ilustrea
ză o dată mai mult faptul că ea

5

s-a - născut șl ființează pe uri te
ren fertil.

_---------- . Este dt se poate de evident că 
irilejultă de impli- „confluența de Interese nle popoa- 
____ >. j_ i„ <_«n„ rdor, balcanice reprezintă o rea

litate. lor conlucrarea pentru sa
tisfacerea lor o necesitate vitală, 
slujind deopotrivă fiecăruia din
tre statele balcanice șl cauzei ge
nerale a prieteniei Intre popoare, 
n păcii șl colaborării in Europa șl 
In întreaga lume.

Retiniunea.de față, nbordind pro
blemele sănătății oamenilor din 
aceasta, regiune a lumii din per
spectiva progresului tehnlco-șlUn- 
țific contemporan și ' propunln- 
du-rșl să contribuie la integrarea 
tehnologiei moderne, a lnforrnatl- 
dl, automatizării, telecomunicații
lor,' In teoria și practica medica
lă,?; va marca, desigur, un moment 
însemnat In nctlvltatea uniunii. 
Nu încape Îndoială că dezbateri
le ce vor avea‘loc vor îngădui un 
schimb de experiență fructuos, vo- 
prilejul o nouă afirmare a spi
ritului do înțelegere ‘ și cooperare 
interbalcânică.

Cu aceste glnduri, vă doresc o 
ședere dt mal plăcută In țara noas
tră șl deplin succes In munca ce 
o desfășurați.Silozurile și bazele de recepție 

din județul Constanța sînt pline, dar 

1N COOPERATIVE ȘÂMlNTA 
NU E... NICI DE SĂMÎNȚĂ
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Vizita tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer 
îh R. S. F.
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La cooperativa agr!- zi record pe ogoa- 
co’.a Frastnu s-au re- re ți in plantațiile 

. col lat 0 ha cu floarea- r. do viță de . vie ți 
• • - . ■ ‘ •• ' -țifCTi..-

spor lo. sirinsul recol- 
Insllozat zeci de tone toi de porumb, de

_ ______________ _______ ________________țărani coope- 
lmpedlment nici ratorl, mecanizatori șl 

nite cadre din S.M.A. 
șl I.A.S., precum șl e- 
levl șl studentL Canti
tățile de porumb, fruc
te, struguri șl legume 

, recoltate w ridică La 
WO tone.

în aceeași zl, meca
nizatorii au arat și 
pregătit pentru Insă- 
mlnțări circa, 2 COT ha 
teren șl au Insllozat 
1 300 tone nutrețuri. 
Cele mai bune rezul
tate au fost obținute 
de unitățile agricole 
din Izvora. Buzoleșil. 
îoneșll, CornățcL Un
gheni, Tdu, IlIrșcșLl.

'Abundenta Ploilor f«relui, 3 ha porumb, pomi Au .lucrat
nirimniA 4iir. ni 2 ha de struguri și s-nu spor la s’.rinsul n n ultlme.e _ zile șl „,u

de porumb mtisA verde, fructe șl legume circa
Ploaia nu a constituit 1BOTO de țărani coopo- 

^opcrutlsto’ din “juto- J?
țul Dîmbovița & a- cooperativa agricola 
dopta măsuri operau- le"
ve menite să ducă la 
Intens iflcarca lucriLrl- 
lor de recoltare. In ' do
majoritatea unităților 
agricole, do cileva zlld coope.c.orl nu^ recol-, 
se. t____  .. .
concentrare masivă de 
forțe In clmp. Dumi
nică, pe ogoarele Jude
țului a fost zi obișnui
tă de lucru. în majo-

’ ritotca unităților, in 
ciuda ploii, care a cer
nut aproape toată ziua, 
s-a lucrat fără între
rupere.

din ____-
scăderea bruscă a tem
peraturii au determi
nat conducerile unită
ților agricole de sțat și 
țul' Dîmbovița să a- 
dopte măsuri operntl-

.„.J, de dteva zile
ouate constata o transporta» cupoam conjwta o Bte!aje]e de !one de 

sfeclă de zahăr.

Argeș

Cu tot timpul 
fos, duminică sc 
le spune cl a

plo- 
poa- 
fostTEHNICA, OMUL,NATURA ȘI PACEA 

însemnări despre pregătirea socială 
și umanistă a inginerului

Recent s-au Încheiat lucrările seminarului internațional organizat 
de UNESCO In România pe tema : „Științele sociale ți umantsle — 
componente ale formației Inginerului*. Timp de cileva zile, partlcipnn- 
țli au dezbătut problema necesitațil îmbunătățiri! raportului dintre 
pregătirea tehnică șl cea soclnl-umanlsta a inginerului. Pentru a afla 
unele amănunte despre principalele aspecte abordate in timpul des
fășurării lucrărilor ți, mal alea, despre ideile cu un caracter mal larg, 
care s-au detașai din dezbateri, ne-am adresat prof. unlv. dr. Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Academiei de științe sociale șl politice.

— Prcocupdrilc de a ttabili matlv șl educativ — a studenților, 
un raport cit mai armonios a viitorilor Ingineri.
intre pregătirea tehnică »1 Drept urmare Divizia de științe 
cea locial-umanlrtd a ingine- sociale a UNESCO a organizat, 
ruiui s-au intensificat mult in Ineeplnd din 10CB, mal multa dezba- 
uUtmui timp. Din ce unghi teri pe tema raportului dintre pre- 
specific de vedere a abordat găllrea tehnică și cea șoclal-uma- 
această problemă recentul se- 
minor ?
Pentru a 

circumscrie pro
blema, trebuie 
pornit de- Ia im
portanța pe care 
au doblndit-o în 
zilele noaslre a- 
pllcațllle științei 
și tehnicii ; a- 
cestea — nșa cum 
esie cunoscut — 
au ajuns la un 
astfel de nivel Incit condițio
nează întreaga viață a omului, 
dar, așa cum pol servi omul; pot 
fi folosite șl Împotriva iul. determl- T . 7
nlnd. In anumite cazuri, deteriora- ?l România. La dezbateri, in ma.a 
rea mediului înconjurător — cel na- de reprezentanții acestor țări, au 
tural șl cel creat de om, a echilibru- na{-t!cipat șl reprezentanți al inuti
lul intrpomși natură. tuțjllor de lnvățămint superior din

între factorii care pot fl utilizați i„„
cu eficiență pentru orientarea pre- Anglia, Argentina, Japon.a, Egipt, 
ocupărilor in sensul unei folosiri a 
cuceririlor tehnlco-ștllnțlflee care să Convorbire realizola de
fio Integral avantajoasă ohiulul. un Paul DOBRESCU
Ioc important revine pregătirii so- 1----- ;------------- - “Ț- “
etal-umanlste — In procesul for- (Continuare In pag. a IV-a)
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Direcția agricola, conducerile unităților n-au tras 
învățăminte din experiența^ nu prea lăudabila, 

a acestui an?

Recolta de grtu obținută in acest 
nn in multe; unități agricole din Ju
dețul Constanța nu 'este, nici pe de
parte, la nivelul posibilităților. Este 
suficient să amintim că producțiile 
estimate, pe 
n-piftlfosr," _ t 
tone; ceea ce reprezintă un 
deloc nesllji ’ " 
in unitățile

j ansamblul Județului, 
realizate cu clnăt 70 COT 

minus 
labil. Analizele efectuate 
agricole șl In plenul spe

cialiștilor la direcția generală a agri
culturii județene nu reliefat că. pe 
lingă condițiile climatice nefavornbl-, 
le. rare nu a'ectat unele zone ale Jii- ' 
dețulul, una? din principalele cauze ? 
ale recoltelor scăzute o constituie 
neglijarea pregătirilor pentru semă
nat. Cu ocazia-acestor analize s-au 
elaborat recomandări dare, precise, 
care, intre altele,’se refereau șl In 
calitatea semințelor — ca unul dintre 
factorii hotărî lori care condiționează 
viitoarea recoltă de ,griu-“ Rezolvarea 
acestei probleme este cu atlt mul 
Importantă cu cit datorită suprafe
țelor Întinsei— de peste IC) (MO hec
tare— prevăzute a fi-lnsămlnțatc cu 
griu In cooperativele agricole, aceas
tă cultură arc o pondere ridicată in 
structura producției șl veniturilor a- 
ccstor unități. Este adevărat că o 
bună parte a suprafeței de teren 
destinată insămlnțărilor a fost pre-

%

gătită cu atenție, iar mașinile,, repa
rate sau revizuite, așteaptă * startul’ 
lucrărilor; „Putem începe semănatul 
șl adine", ne spuneau spedallștll din 
cooperativele agricole de producție 
Poarta Albă, Glriidu, Cobadin, Chlr- 
nogenl, Plopeni‘Șl. dln alte unități,: 
dar Urnita optimă'va fi peste -8—10 
zile".

Acest optimism nu are Insă aco
perire peste tot. De ce ? Cu prilejul' 
raidului întreprins, ne-am Interesat 
de un singur aspect care'contribuie 
la/rcușlta Insămfnțărilor ; asigurarea 
și • pregătirea semințelor. Constatările 
sint- de-n dreptul . surprinzătoare. 
Foarte multe cooperative agricole din’ 
Județ nu au încă asigurată întreaga, 
cantitate de semințe. Este vorba 
peste 11 COT tone griu. Sămlnță, 
fapt, există — după cum aflăm 
la tov. EmllLan. Ștefan,; directorul 
treprinderii pentru valorificarea 
realelor — dar nu a ajuns, la coope
rative. Aceasta există In silozurile și 
magaziile bazelor, de . recepție din 
Negru Vodă, Medgidia și Nicolae

Radu APOSTOL
corespondentei -„Stinieii*

(Continuare în pag. a IÎI-a)
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nLstfi a viitorului Inginer — seml- 
narul.caro s-a Încheiat de curind 

la București con
stituind un mo
ment al acestor 
studii și analize, 
în cadrul semlnn- 

--------  ruiui de la Bueu- 
International organizat £?■“ 3JJP S

la București de UNESCO Staffer
dere al orlndulrl- 
lor sociale șl al 

nivelului dezvoltării, economice — 
dezbaterile s-au făcut pe baza „slti- 
dlllor de caz* privind Chile, S.U.A.

Pe marginea 
unui seminar /
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Imagine do la una din cele mai ti
nere rdfinârii din |arâ, Suplacu de 

Barcâu

Pe ce nu lași, TABELAȘULE, 
oamenii sâ meargă pe teren ?

I

,L J

BELGRAD 18. — Trimișii speciali 
Agerpres S. Strujan șl S. Morco- 
vescu transmit : r Luni dimineața, 
președintele Consiliului de Miniștri > 
al Republicii Socialiste Romănla, 
Ion Gheorghe Maurer, a depus o 
Jerbă de flori la Cimitirul partiza
nilor, sltunt pe o . colină ce domină 
orașul Mostar.

însoțiți de Dragutln Kosovaț, pre
ședintele Consiliului Executiv.al A- 
dunării R. S. Bosnia șl Herțegovlna, 
oaspeții au vizitai apoi uzinele 
„Soko*: din Mostar. Salutați căl
duros de numeroși muncitori șl teh
nicieni, oaspeții au luat cunoștință, 
In halele uzinei, de procesul de fa
bricație al principalelor produse. 
Tovarășul Ion-„Gheorghe Mnurer s-a 
Interesat-do organizarea muncii și de 
proiectarea ' produselor, de reaUză- 
-lle Întreprinderii In ce privește com- 
peUUvltalea pe piața mondială.

Vizita a continuat apoi In capitala 
Republicii Socialiste Bosnia șl Herțe- 
govina — Sarajevo.

o. fii r. ..itS l

I

La sediul central al întreprinderii 
„Encrgolnvest* a avut loc o lntllnlra 
cu cadre de conducere ale acestei 
mari unități economice, ale cărei uzi- 
ne ți institute cuprind 25 OOT de sala- 
riați.

Discuțiile «arc au avut loc cu acest 
prilej s-au referit la primele rezul
tate ale cooperării Întreprinderii „E- 
nergolnvest" cu întreprinderi româ
nești.

Subliniind Importanța cooperării în 
producție, tovarășul Ton Gheorghe 
Maurer a arătat că aceasta are o lar
gă perspectivă atlt pentru dezvolta
rea șl nprofundaren reLațillor bilate
rale. cit și penlțu extinderea relații
lor României șl Iugoslaviei cu alte 
țări.

După-amlază, la sediul Consiliu
lui Executiv Renublican. tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a avut con
vorbiri cu DraguUn Kosovaț.r. ■ «■.■-.■ ' L f
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în fala .noastră .un mal
dăr de hlrtil : adrese,, cir
culare, Informări, rapoar
te, procese verbale, reveniri 
la... adrese, circulare. Infor
mări, rapoarte, reveniri la...

Dar să fixăm locul. Toc
mai ne aflam in cabinetul 
tovarășului Ovldlu R&dul- 
că, directorul Direcției co
merciale a Județului Dolj, 
cind la registratură au sosit 
niște hirtli. „proaspete*.

— Ne vta (extrem de .mul
te adrese — ni se ndresea- 
zâ directorul. De la înce
putul anului, 3 ‘117. Zilnic 
revin rite trei hlriil la fle
care doi’salnriați operativi, 
adică anual 312 adrese pen
tru un funcționar. Cam prea 
multe, așa-i 7

în ceea ; ce ne privește, 
bineînțeles că nu putem a- 
precla dacă hirl Iile care so
sesc la dirfecțla comercială' 
sini multe ori puține sau 
dacă toate islnt utile,, șl de 
fapt nici nu ne-am propus 
să stabilim, acest lucru. Noi 
ne-am propus să mergem 
pe firul unei observații pe 
care ne-'o notasem in car
netul’de reporter. după ce 
vizitasem sumedenie de u-

•’nltâțlî comerciale • doljene. — ...........
Adică : lucrătorii din apa- protecție, aslgurlndu-so ași 
rutul direcției comerciale 
sini foarte rar vfctuțl prin

'! V

aparatul direcțiilor comer
ciale Județene — a căror 
menire, prin Însăți definiția 
funcției ce-o Îndeplinesc, 
eșro de a lucra pe teren.

■Care este, din acest punct 
de vedgre, „șituațla aciua-

ppns, să derulăm ■ filmul... 
„Ora 7. Pe poarta'direc

ției comerciale se înghesuie 
pentru „u prinde* condica, 
ultimii salariațl. Controlăm 
registrul de prezență : toți 
au venit la serviciu, nici 
unul insă nu e prin maga
zine. Ne așezăm pe un- 
scaun in holul de la intrare 
și așteptam ca vreun- func-: 
ționar să lasă din birou. 
pentru a merge pe teren. 
Se tace ora 8. se face ora 0, 

___________ _________________ domiciliu In casete speria- dar nici o mișcare. în sfir- 
dlrecțla respectivă le etc- etc. țp„ pe |n 10.30. doi dlspe-

Cele notate pină aici sini ceri iți Iau mapa la subțl-
Insă măsuri de ordin mal oară șl dau să plece.. (Ulte-
ales tehnic, general. Pentru rlor, aveam să aflăm că am
a »e asigura In permanență, prins totuși o zi bună, in-
condițil corespunzătoare de trudi se Intlmplă ca zile
servire, a populației este’ ——----- « -■ -
necesar ca. o dată cu aceste 
măsuri, să se desfășoare și

’ " os, zilnic, cu 
rolul de-a- prclntlmplna șl

_______ ____ ______ 5 înlătura operativ deficlen- ' t 
ne de gheață, perdele do țelc din rejeaua comercială.

“*l- Esta o obligație de caro tre-
fel condiții igienice de ma- bule să țină seama toți lu-

_ _ ___________ ___________ nlpuiare ; au fost înzestrate crătorll din comerț și. pprț- 
rețeaua comercială pe care toate unitățile comerciale le mal mult, lucrătorii d:n I

o coordonează, nu merg 
sistematic pe teren, pentru 
a da un ajutor erecție, la 
fața locului. In vederea per- <
fecțlonlril procesului de a- mtnimagazta

cu materiale do întreținere 
și rurățenlc ; pentru dezvol
tarea , rețelei de desfacere 
s-n asimilat un nou lip de 

________ _______________,___ .. t — demontabU 
provlzlonare a populației. (model unic In țară șl deo- . vuvk,- muu >u u<-.uu-
în fața acestei constatări, seblt de reușit) ; s-a trecut rtn^kJc*defriș
am încercat eă facem ra- la transportul laptelui la . . ..

Ce concluzii ne oferă „fotografia" 
unei zile de lucru, la direcția 

comercială a județului Dolj

• ■ ■ 
dloarafia unei zUe de mun
că la . „ .

înainte de a derula filmul 
radiografiei, sâ notăm rite- ' 
va din rezultatele pozitive 
obținute de romcrțul dol- 
jean. De curind. la Crato- 
vă s-a trecut la genera
lizarea transportului in 
navete a preparatelor de___ __ . mtairljșă-'sc d< 
carne ; tonte 'mijloacele de un control riguros, 
transport pentru carne nu 
fost dotate cu drilge, caza- înlătura operativ
transport pentru carne 
fost dotate cu dritge, ca:

la jind să nu meargă •ni
meni prin unități).

— Nu e cam llrziu ? —. 
„barăm* no! cu o întrebare 
calea celor doi. Programul 
de dimineață al magazlne-

Mlhal ÎONT-SCI)

(Continuare in pag. a II-a)

CERINȚE MAJORE
ME COmMBfflTĂȚH
A- A - •

IN
, Palatul Națiunilor Unite cunoaște 
din nou animația caracteristică fie
cărui început de toamnă. In sălile de 
ședințe se fac ultimele pregătiri, 
foaierele hi recapătă rolul tradițio
nal de „saloane diplomatice*, prile
juind multiple contacte și consultări 
preliminare intre reprezentanții sta
telor membre, al căror număr atinge 
în prezent, după cum se știe, 132.

In marele șl somptuosul foaier re
zervat delegaților, sobrietatea cadru
lui este înviorata 
de frumusețea și 
armonia culorilor 
monumentalei ta
piserii a artistului 
româji Ion Nlco- 
dim — „Clhtara o- 
ntulul*, după poe
mul lui Arghezl — dominată de ima
ginea omului care smulge jăraticul 
energiei atomice din soare, pentru 
prosperitatea șl pentru viitorul paș
nic al umanltațll. Mesajul se identi
fică cu comnndjamentul primordial al 
O.N.U. Înscris pe frontispiciul Cartei 
sale : „Izbăvirea generațiilor viitoare 
de flagelul războiului*.

Aid, la sediul O.N.U., este 
acceptata opinia că aîit posibilitatea 
realizării de către Națiunile Unite a 
obiectivelor șl nobilelor sale idealuri, 
cit și Încrederea popoarelor In acest 
for depind, In măsură esențială, de 
creșterea rolului organizației in men
ținerea și întărirea păcii și securilăjii 
internaționale. In .dezvoltarea cola
borării dintre toate națiunile, pentru 
Îiromovarea lcgnlitațll internaționale 

n relațiile dintre state. Aceasta este, 
de altfel, esența propunerii României, 
Înscrise, recent, ca unu! din punctele 
de pe ordinea ele zl provizorie a Adu
nării Generale. Este o chestiune de 
Însemnătate majoră, ce preocupă in

., K'

AȘTEPTARE^ ÎMPLINIRII
cel mal Înalt grad popoarele lumii 
șl concentrează, iacă de pe acum, a-

■ tenjia reprezentanților statelor mem
bre care apreciază pozitiv faptul că, 

Y pentru prima dalii de la crearea 
O.N'.t,'., se întreprinde o Inițiativă 
menită să ducă Ia analizarea concre
tă a rolului O.N.U. în lumea contem
porană șl să stimuleze eforturile co
lective ale statelor In vederea întă
ririi capacității sale de acțiune, creș
terii eficienței sale.

„In ultimă ona- 
— Uză — sublinia 

secretarul general 
, al.. O.N.U., Kurt 

Waldheim; In In
troducerea ta ra- 

—• portul său anual 
prezentat sesiunii 

— nu există un alt substitut acestui 
Instrument care este O.N.U. Problema 
este cum să-I facem să funcționeze 
In cidral realităților politice de as
tăzi. Numai statele membre pot dez
volta potențialul organizației, respec- 
tlndu-l normele, sprijinind obiecti
vele de perspectivă ale Cartel sale*, 

în' cercurile politice de la O.N.U. 
se apreciază că' de profunzimea cu 
care se‘ va dezbate această chestiune 
șl de eficiența hotărlrilor ce se vor 
adopta depind, intr-o Importanta mă
sură, posibilitățile, imediata șl de 
perspectivă, de ,a se gări soluții du
rabile problemelor majore aflate in 
fain organizație!. ■

Cn și In anii trccuțl dezarmarea, 
dezvoltarea șl decolonizarea — for
mează principalele repere care con
centrează în Jurul lor circa 73 in

C. ALEXANDROAIE

CORESPONDENȚA 
DIN NEW YORK

i, la sediul O.N.U., este general 
(tată opinia că atlt posibilitatea

(Continuare In pag. b V-a)
l

Retiniunea.de


SClNTElA — marți 19 septembrie 1972PAGINA 2

_ pe agenda or-

corospondonlul „Sdriteii1

Felicitări
petroliștilor J '

tfitii economice, folosită 
intr-o recentă plenară a

a cunoștințelor 
Partt- 

pre- 
cnbi-

lorim timpul de lucru 
' T” să>

Constanîln SOCI 
corespondentul «Sein te ii

Un util schimb de

nrrtino *f!v' 51 Profile, s-au reali- 
zat 5 203 tone. , .

general ni partidului; în Monoic CORCACI

tlva contribuind, nelndo-
ielnle, la îndeplinirea rit- crările# __ _ __ , _______ __ ___ ,

Comitetului municipal do rn!ca a sarcinilor de pion versărII Republicii -- ne
-‘"1 Suceava. Filmul — S* chiar la depășirea lor. spune tovarășa Sa fia Pre-

„Mc recede, ma 83 ««*>»*• iuat după con-1 număra ___
. , , f •« « .» ferința Națională a parii- cel mal buni al Intreprln- socialistă de către orgn.nl
bine Șl mai eficient dulul. de a da «SOO tone dwir acțiunea r -• —-................- - ----------
— cuvintul de 
sublimat' de secretarul

cuvintarea rostita la con- corespondentei „Scînieii”sfătulrea de lucra de „ocra.eu pește gfl de Ingineri, mal-
Dndamf'iil mir-anȘ »W. muncitori," purtător. Kețerațui.^ iiimaî ai utiuigi de ju de on«i- 

— Iată .o inedita modalitate re al uzinei”, exercită o 
de a pune In dezbatere pro- puternică Influență asupra 
bieme Importante ale activi- Întregului colectiv, inițin-

. printre oamenii asumate in întrecerea 1 men. Credem că acest apel ■ 
--/r.i- „.„.„.l- tovărășesc do la comunist
derir, acțiunea s-a exilns znțla do partid de la Fl- la comunist va fl recep-
reperle in toate atelierele. latura de bumbac Vaslui. țlonat așa cum se cuvine”,
avînd-un puternic ecou In Intreprlndgrfea. recent ipusă v»rfi. isisnf
multe alte unități Indus- In funcțiune cu circa K vasue itrsim unipui ue
triale ale județului Cei la suta din capacitate,’tre- corespondentul „banten mnslmă eficienți'

purtători metrii prolecbiU. De a- „Formele șl me- ,.2
Î^VoXriLatcZfc todele muncii poli- iohstanciu 

- torid ?1 Instalatorii, ca a- tlce de mOSâ P®01™ 
ceștia să-șl încheie cit . ,,, ... ,
mai repede cu putință lu- Promovarea Iniția ivelor In

- ~ i.în cinstea ani- întrecerea socialista” -.a- ,
/ coasta este .tema:schimbului . 

dc experiență organizat de

S-a lntlmplai pe,dealul Dră- 
ganuiui din județul Argeș. Aici, 
lnlr-una din zile, in urma unor h 
ploi care lnmulaieră pămlntul, I 
porțiuni Importanta de teren au | 
Început să alunece spre vale. în . 
timpul acuslor deplasări s-a rupt -1 
Insă și o conducta de țiței. Je- | 
turtle negricioase șl puternice de 1 
petrol se răsplhdcau cu repezi- (I 
ciune In toate părțile. Pctrollș- r 
tli a fin ți In aceasta zonă au por? I 
r.lt Imediat să Înlăture avaria. ■ 
S-au răsplndlt pe traseul con- I 
dudei, au Închis venii lela șl au I 
început să refacă imediat con
ducta. în timp record, datorită I 
Intervenției sudorului Gheorghe | 
Ghlțcscu, operatorilor Florca Nl- • 
cotae și Ion Coman, fochistului ■ 
Constantin Tomescu, inginerului I 
Ștefan Badea șl a multor altora, ' i 
caro n-au pregetat să înfrunta , . 
ploaia torențială, Intrind In apă | 
pînă la briu, conducta era re- I 
pusă In funcțiune. Toate sondele ’ 
puteau să producă iarăși din I

ta C.C. nl P.C.R. din zilele 
de 7 șl 8 septembrie a
determinat comitetul de
partid do In Uzina ' meta
lurgică din Iași ea. pe baza 
onaUzării posibilităților e- 
xlstente In uzină, să Ini
țieze o acțiune menita să .-—.7;--—; -ev
ducă ta obținerea unei ,?uîeav!-. Fllmul , ~
producțll superioare de întocmit do cu.re eomlsla 
țevi și profile. Preluarea fii
schimburilor cu rezultate 
mai slabe de către maiștrii 
comunlșU din schimburi
le fruntașe, extinderea 
schimbului IH, prin în
cadrarea n 30 de ab
solvenți al școlii profe
sionale șl a 23 de șlrun- 
garl pregătiți in cursurile 
de fl luni, lărgirea polica
lificării lnmlnoriștlior spre 
a putea lucra alături de 
lăcătuși . ' ți electricieni, 
scurtarea timpului de re
vizie planificai cu cei pu
țin o zi la fiecare instala
ție — slnt dteva din' o- 
bleetivele urmărite. Se și 
pot consemna un șir de 
rezultate : schimbul B nl 
secției I țevi, care dădea 
cu 10—15 tone de țevi sub 
media zilnică a celorlalte 
schimburi — preluat, de 
maLs&ul comunist Aurc-

puteau să producă iarăși 
plin.

După rața 
vinovăției

Proces public Ia Ploiești. Pe 
rol, doiartil pricind delapidarea 
produta dc Gcorgeta Păduraru, 
gestionară la meșe sinul de tao- 

i!zl nr. 44 din Ploiești, in com
plicitate cu alte persoane. Intoc- “ 
mind contracte fictive dc vlncare 
a mobilei In rale, G. P„ i 
hd cu complicii săi, a «uriraș 
suma de 226340 lei. Pronunțată 
in prezența a numeroși lucratori 
din comerțul local, sen
tința este pa mdsura faptelor. 
G.P. a fost condamnată la 12 ani 
.închisoare, iar ceilalți inculpați 
— la pedepse intre un an șl 6 
ani. In funcție dc_ roia de vind 
a fiecăruia.

i ulnxore I
Imprcu- I 

sujtrru ■

Ca să fie de
învățătură !

în aceste zile, ^tevaz?ei,i 
. hectare ale cooperativei;,, W 

cole de producția . Volvpden! 
r ifMureș) slnt r " ' ' ' '
întregi de roții, castraveți șl 
varză. Toate — deteriorate. Cau
za ? Centrul de legume șl fruc
te Reghin a ținut morțiș să le 
preia numai la termenele pre
văzute In graficele do livrare I 
Roșiile Insă., grăbite cum erau, 
n-au așteptat aceste grafice și 
s-au degradat, Iri vreme ce la 
Reghin, Tg. Mureș și In alte 
localități apropiate, ele erau tot 
mal Insistent căutate I Paguba 
se ridică la peste 60 MNJ lei. Un 
caz de iresponsabilitate Ieșit 
din comun, po care așteptăm ca 
forurile In drept eă-1 sancțio
neze ca atare, obllglndu-1 tot
odată pe cel vlnovațl să suporte 
toate pierderile din propriile lor 
buzunare. Ca să fie de învățătu
ră șl altora dispuși — pentru 
diferite rațiuni birocratice — să 
lase să se distrugă recolta.

cinedubulul din io-cnlitate 
— a reflectat preocuparea 
organizațiilor de partid p= 
din unitățile Industriale 
pentru creșterea producti
vității muncii, - folosirea 
fondului de timp, utiliza
rea cu eficiență maximă a 
utilajelor, constituind o te
meinică bază atlt pentru 
dezbaterile ce au urmat, 
cit șl In vederea stabilirii 
unor măsuri concrete des- 

" tinate Îmbunătățirii mun
cii organizațiilor de partid 
In conducerea economici.

Gbeorqhe
PARASC.AN ! - - liuva uv.iințuium uo u. na-
corespondentul „Scînlen nlzațla do partid, care fo- 

_ ... losește activ gazelele de pe-
Continqentul 4 al rele, cdlțllle-fulger, toata

llllnr AHnnra nl volanta bUunară „Informa-„iIIbOIT y© OnOOF® al ția Victoriei”, emisiunile
UZlnoi” a ,osS "O011*11” d® radloamplLficn.ro

ilan Bacrău — a ajuns la ^ina de anve- CiC-
nivelul fruntașilor ; zilnic, iop8 „victoria" din . Fio
la flecare secție șl In fie- r^- ” N5scuta In aee. 
n'm-rMtaritaitotn 3 8 tlfl d® vulcanizare, din

- dorina eomunișlllor, a. co-
ceea ce L_____ . ....
rea angajamentului anual bliltațil fiecăruia 
la productivitatea muncii, faptele sale do ________ ,
Pînă In 10 septembrie, din ca șl pentru atitudinea în 
angajamentul suplimentar societate, mindria de a se

pentru 
muncă,'

9

A actmtatea orgamizațlilor de partid

pcrlență s-a hotărlt RldictUTCtl firnrlll- ducerii consumurilor
inițiativele cunoscute 'sub clflco de materiale, de pie-
devlzele : ..Nici un produs mi rifi CUÎWSÎmt© se de schimb șl de energie 
refuzat de beneficiar” șl electrică s-a Înregistrat o
„în flecare schimb, să fo- iCIltlICO ” CCOnOmiCG economic de li milioane 

—_, ... ,------ cn . „-„„.[.-„u__ lei. cu 78KW lei peri»
____________     f|e mUnCitOFlIOr PC” gajamcntul anual. - 
preluate șl generalizate In trOliȘti ■“ QSenda or-
ambeie fabrici. ganlzațlc! de partid de

la Schela de extracție 
Moroni. în acest sens, 
comisia inginerilor șl teh-

Broșuri, expoziții, “ a'.taM"Snl“hn' «pinii intre propo- 
olițe șl fol volante, S«n4iștll din mediul

fțjț’dl a fost organizat ue 
cabinetul județean de par
tid Mureș. Scopul : cunoaș
terea șl generalizarea me
todelor valoroase din mun
ca ‘unor cabinete do știin
țe sociale șl dc răs- 
pîndire r 
polltlco-ideologlce. 
cipanțllor le-a fost 
zentată activitatea _____
netelor de științe sociale 
de la grupul școlar de con
strucții. școala profesiona-

lei. cu 78 000 lei peste an-

ța întărirea disciplinei. Ea 
continuă a fi susținută 
prlntr-o Intensă muncă po
litică desfășurată de orga-

0 s
secția de propagandă a Co-peliță, secretara organiza' . . .. „ .

țlel de partid de nici .— miletului județean Vllcea al 
colectivul -nostru ș[-a luat P.C.R. Intre secretarii or- 
angajamentul de a da 
peste plan, plnă la sflrsltul 
anului, 5 tone fire de 
bumbac. Dar îndeplinirea

. _ ., . ................... .... ______________ ______
măsură mare șl de con- brlca de talpă, șl înrăită- de partid. Aceste materîa-
structori șl de Instalatori. mlhta din cauciuc Drăgă- le, bogat Ilustrate, popu-
în adunarea deschisă n co
muniștilor. unde s-a dlscu-

la organizarea științifică a 
producției șl o muncii. Ex-. 
punerile s-nu referit îndeo
sebi la căile sporirii call- 
tațil țițeiului, alegerea me
todelor optime de ex
ploatare. recuperarea se
cundară șl activizarea son
delor inactive. Pentru ti
nerii petroliști nu fost orga
nizate concursuri șl olim
piade pe meserii, aplicații 
demonstrative cu scule șl 
utilaje noi. InUlnlri cu ca
dre tehnlco-lnglnerețll, cu 11^,1.petroliști mal virstnid. des- lă ..Metalo-tehnlca , liceele 
tlnale cunoașterii lstoricu- „Bolyal-FnrKa? și „Alo
bii zonei petroliere în care xandru Paplu-Ilarlon" din 

” ' .. S-au purtat
și sectoarelor de activitate discuții pe marginea reall- 

_ acesior cabinete
rani. note, omuograr.i pn- °F8a,nl“rea(1 . UnOr.,a<îU: 
vlnd cele mal noi realizări yitățl Instructive, p.Ivind 
pe plan mondial in tehhl- dotarea lor cu materiale

• In peste 63 003 de fsxem- J— —--------- --  ■■■ ——-------
pitire, au fost tipărite șl lucrează. Tuturor secțiilor Tirgu-Mureș. 
difuzate in ultima vreme ț , . ...

le slnt puse la dispoziție 
publicații de specialitate, 
cărți, note, bibliografii prl-

de Comitetul județean de 
partid Bacău, pentru a veni 
in sprijinul lectorilor șl pro

velor dc agitatori, șefii de pagnndlslllor, al agitatori- 
scețli șt maiștrii de In Fa-, lor, al tuturor membrilor 
brlcn de talpă șl Incălță- de partid. Aceste mnteria-

ganizalillor de partid, pre
ședinții comitetelor, de sin
dicat, responsabilii colecti
velor do agitatori, șefll de

brlca

: șan! șl Fabrica de piele șl 
, încălțăminte Rm. Vîlcen.

tat lucid șl cu mult simț dc Cu prilejul acestui dialog, dului. cuprind exl
(..APRAKU răspundere, rțoi m botarlt particlpanțll, și-su l Impăr- raportul tovarășul,
corespondentul „Scînieii” să trimitem 4 scrisori co- tașlt reciproc formele sl " , “ '

, ... mltetelor de partid de la acțiunile Întreprinse pen- fac cunoscute
DlalOQUl de In CO” trusturile de construcții- tru susținere

muniSl IQ COmUnlSt- respectiv, unităților subor- care :
este folosit ca o meto- donate loturilor din Vas- că, precum și succesele ln-

pentru In- Iul, In vederea terminării reglsimto plnă In prezent,
în urma schimbului de ex-

dă eficace 
depllnlrea

r A«.

angajamentelor lucrărilor înainte de ter-

ca extracției țițeiului. A- documentare ■ și aparatură, 
ceste acțiuni contribuie din „„
plin la sporirea eficacității den(a Cl11 de sporire a 
XS^'SSSZ'M! «•
rll sarcinilor actualului clii- loac® Importanta ale actlvl-

Dezbaterile au scos In evl-
lnrlzeazfl documentele Con
ferinței Naționale a parll-

ru sarcinilor nctuaiuiui cm- ™ ~— v

I. mal devreme nngnjame.n- muncii lor. 
tei anual, reallzlnd supll-

__________________ _______________ mentor 1.02 milioane Tei la Frnndsc GRțJN 
tipar.__________________________________ producția marfă șl 2,2 ml-

Glieorțjhe BALTA lloane lei la producția 
corespondentei „Scînieii” globală. Ca urmare a re

ftusțlnerea $1 amnlltî- nl perspectivele județului, 
i Inițiativelor in Ce- în prezent, alte 5 broșuri 
secție si loc de mun- șl fol volante &o află sub

directorul Cabinetului 
iudețean do partid 
Mureș

CINE-I
te nici nu-1 vor crede, 
îl vor crede 7 Nu-1 vor 
crede 7 ..Mal bine-mi ve-

aapraia ™
. . ,.e . , . r-

reclome—’ Sau... sau poa- Dar nu un tren oarecare, 
ci un tren care merge la 
Medgidia. Spre casă;

Acasă minte, se bilbiie. 
«e fhticește și, plnă la

—X 
a?

Din noul peisaj urbanistic al orașului Slatina

aucțtav .yolvpdenȘ -g; 
acoperita ’ cu: ton<p • I- 
șll, castraveți șl 8

I
I
I
I
I
I
I

— Jurnal de lucru din comuna care a lansat chemarea la întrecere către
' ? ■ ’ ’ • f ■ . > k . V--»4 ;j “v■» l~ ‘ , % • -j | vj

toate consiliile populare, către toți cetățenii din comunele și satele patriei —

Omisiune
fatală

. < i: ■ ■

. în uirtulea bfrUrittin|el,.3L W. 
din comuna Bod, județul Bra- 
șo», iși repara singur aproaps 
toate aparatele eleetrocamice 
pa care le acea in t 
Nu de mult, a observat o de
fecțiune la mațina da spălat 
rufe. A. piu mina pe icule |‘ 
început să-i caute hiba, tnainte 

de aceasta insă, a omis scoa
tă cablul din priză ! O omisiune 
fatali. Pentru că, In urma șo 
culul electric «uferit, M. IV. nu 
a mal putut fi lalcat.

I,
sctrocamlce g 
gospodăria. I 
roit o de- I 

jdlat |

linte |

I
Urmările

B

■
faptul că primul bloc de locuințe al 
comunei, cu 12 apartamente, este șl 
el ridicat la planșeu. E drept, blocul 
nu e mare, dar semnificația lui, da...

La C.A.P., președintele Ion Negolță,

«Străbatem cu greu drumul do in
trare in- comuna Pccheo. Ne strecu
răm printre autocamioane șl tractoa
re cu remorci, printre grămezi de 
pietriș adus alei pentru împrăștiatul .. . , _____ _______  „
și apoi asfaltatul șoselei. După cite- Erou al Muncii Socialiste, este preo- 
va sute de metri, pătrundem in co- —~~L 
mună, spre centrul civic, pe o stradă 
lărgită și modernizată doar cu pu
țină vreme In urată.

Cine a cunoscut Pechea înaintea 
„ultimei generații de săraci” rămlne 
acum profund impresionat do trans
formările care se petrec old. Prin 
amploarea lucrărilor prinse in pla
nul de sistematizare, această mare co
mună de pe meleagurile gălățene ișl 
schimbă înfățișarea de la o zl ta alta. 
Vechiul tlrg do vite — singura faimă 
de eare se bucura Pechea In trecut 
— cu mai multe dughene declt case, 
s-a înscris definitiv pe traiectoria 
urbanizării. Dar Pechea nu mal e, do 
fapt,. nici cea de anul trecut. Are 
acum un alt ritm do viață. Pentru că 
întreaga comună a devenit un vast

cupat in prezent nu numai de pro
blemele care frămintă comuna In sal
tul el spre urbanizare, ci șl do pro
blemele cooperativei și ale membri
lor cooperatori.

— Ne-am propus creșteri substan
țlnle In ce privește sporirea efectl- lor asumate, 
velor de animale șl plnă acutn am Cine va dș 
înregistrat importante depășiri. Sub
stanțiale slnt depășirile, față de plan, 
șl la livrările către fondul de slot, 
la carne, lapte de vacă șl ouă.

Revenim In centrul comunei sl, lă-
...I I.. ............___ ______ ....

dală, totul. Habar n-avea 
cit Se ferise aă știe, dar 
asta nu schimbă situația. 
Ulterior, suma delapidată ...... , ,
și aruncata ta barbut nu- deam de treabă. Mal
mal atunci. In seara dc u,-“ - —■- ' "-
duminică 12 decembrie 
1071, a fost stabilita cu 
exactitate : patru 
două sute cincizeci șl 
de leL

mal dormit

Dacă ne gindlm bine, 
ultimul act al dramei lui 
Aurel Constantinescu (oa
re numai a lui 7) a con-- 
tinuat logic și legic pră
bușirea începută.

Tinărul barman l-a aș
teptat pe Ion Enclcă si 
pc c.lrdnșul acestuia — 
pe nume Dan Nicu — să 
vină să-l la de la bu
fet Sa plimba agitat prin 
localul pustiu, mal trăgea 
sertarul Șl mal privea 
banii, voia să facă mone
tarul, dar n-avea chef 1 
N-avea curaj să numere 
bancnotele. Era Inspăi- 
mlntat de ce avea de 
gind să facă. Cel puțin 
sl nu știe cit.ia.

La sosirea celor doi. 
A. C. a băgat mlinile In 
sertare și a ras tot co 
sa găsea acolo. Șl-a um
plut cu disperare bitzu-

. Acfebajl dls-euțijșctf re- 
cepțibnerul, aceeași ca
meră nr. 12, același de
cor. cu pături In geam șl 
fum de țigară.

Din nou „norocul” ■ l-a 
favorizat pe Enclcă. Dan 
Nicu pierdea șl el. Dar 
n-nvea decîi SM) de leL 
l-a-jucat și s-a „retras”. 
A rămas Aurel să-l In- 

“ frunte pa diabolicul ma
estru al zarurilor. Stăteau 
față in față, cu șomoioa- 
gele de lei In buzunare , 
și pe masă, cil soarta 
gestionarului Încredința
tă sorților. Soarta Intre- 

■ gli lul vieți viitoare, des
tinul lui profesional, fa
milial. civic.

< La ora 2 noaptea corll-i 
nn putea să cadă.. Aurel 
Conștantlnescu pierduse 
din nou. si pentru ultimă

blne citeam o carte. De ■ urmă, recunoaște. Recu- 
cind n-am mai citit o noaște părinților, in ho- 
carte™” hote de plina, ceea ce a

Noaptea nu se măi sflr- făcut El. coșcogeamite o- 
șea. Pleacă din hotel. Nu- ®ul. .■b£W?e.î’ fru"
mal suporta să mal rfi- 
mină In cameră. O Ia hal

mps, fala familiei, spe
ranța el, pllnge. E topit.

— Ce-o să zică lumea I
ii 
I 
i
|
I

— Ce-o să no facem I 
— Ce-o să pățești I 
— De unde luăm banii 7 
Decis. Titus Constanti- 

nescu ișl ia fiul de mină 
șl pornește cu el spre 
Cernavoda, direct către 
locuința Iul Endcă. 11 ; 
găsesc acasă, 11 saltă a- 
proapo din culcuș. Barbu- 
glul se ține tare. 11 res
pinge, face pe ■ nebunul 
dar, ptnă la urmă, luat

tlgat
E șl acesta un succes. 

Dar restul 7 Do unde sA 
facă rost de diferența de 
bani 7 In total probabil 
că lipsesc vreo 7 000—8 (®0 
de Iei. Șl dacă s-n aflat 7 

_______  :„_l.;i pe 
străzi. Tatăl șl fiuL Nu 

’ J »-o 
Dar nu merg 
Pentru că, după 

cltevn zeci da metri II 
■ oprește un milițian șl-I 

invită pe Aurel Conslnn- 
tlnescu să-l urmeze. îl 
căutau de dimineață.

Trebuia să pornească 
pe drumul sever al Ispă
șirii.

_Clne-l vinovatul 73 \ 
Serqln ANDON

să se

de pe
Ceva

mama 7°. 
l-a pler-

erau al 
de care 
să se a-

1'

Fabrică nouă, produse noi

licitate șl la export 
Alături de nolle II-

LA C.E.I.L. SIBIU

i

popular județean cu
rași bine situația con

zbătut Intre zidurile care 
acum 11 striveau. Ar fl 
dorit să nu mai fie el. 
să fie celălalt, sau ori
care dintre cel doi care 
plecaseră șl-1 lăsaseră 
eingur șl fără hani. Fără 
banii care nu 
luL Fără banii
’n-or fi trebuit 
lingă.

„Cte-0 Bă zică 
îi va spune că ____
dut. că l-au dispărut, că 
nu știe ce-1 cu eL Dar 
l-a sfătuit să-l ascundă 
bine, Intre allcle. II va 
spune că l-a ascuns bine. 
Intre sticle, drir... Dar ce 7 
Dar i-au fost ■ furați. îl 
va spune să meargă eă

hui pe rirăr.i, la Intlm- 
piare. Apoi ceva 11 atra
ge ca un . . magnet către 
deal. Către calea forată. 
E hunii tul trenurilor care 
traversează Încontinuu u „
poduL Marele pod de la Pornesc . derutnțl 
Cernavoda. . Cineva snu- 51
nea că mal'mult de 700 8tlu bine’ încotro 
de oameni au murit Ia apuce. “

va mina apele mal departe, dar nu 
înainte de a alimenta Lacul do agre
ment al comunei. , .

„.Un-vast șantier. Forța sa vie, ac
tivă — angajata total pentru reall- 

-zarca obiectivelor din chemarea Lan
sata către toate consiliile populnre 
comunale din țară — o constituie or
ganizația comunală de partid, comu
niștii de aici șl consiliul comunal ai - 
F.U.S., caro mobilizează celățenll la 
Înfăptuirea punct eu punct a sorclni-

Clne va dșilga Întrecerea 7
— Noi, desigur, aspirăm la locul I, 

na spune tovarășul Toader Căuș, pri
marul comunei. Dar, zhlnr dacă nu 
vom fl pe primul loc, comuna noas- 

" (a, și Jncă mult, prin tot

. toa- 
lei antre- 

targă întrecere celfițe-

construcția Iul. Așa să 
fie 7 ..Mal bine aș muri, 
®i eu, om do nimic ce 
slnt..”

Urcă dealul șl ajunge 
la gară. Este deds 
sinucidă.

Dar atunci apare
pod salvarea Iul.
care 11 salvează. Niște 
tumlnlțe. E tot un tren.

tră va clștigs. r_'
ceea ce noi înfăptuim acum.

- „«.e™ «i
™ *S, de.T,tm at« a?’Perl«u>- nnte fn această '
Plnă la, plata Insă, traversăm pesta ne.nscă. 
un pod vechi care nu pesta multa 
vreme va fl Înlocuit de unul nou,

K.l.S |l Cd SJ-S A.1.1 Ul.JL.KȘjJt f:țț l-Cl

slnd In stingă noastră arătoasa stație 
de autobuze, vrem rA pătrundem In 
nouai'Tjj'' 
rămas

_______ _______________ .. _________ .___ ...------- , ...ir--.--------- - ae unul nou, 
șantier. Ș! nu e vorba numai de un modem, pe sub caro Suhuriulul |ș!

„Pasajul scSrilor" — punct tu
ristic de mare atrac|ie, ce nu 
poale fi ocolit clnd treci prin 

Sibiu
Foto : Fred NumTudorel OANCEA

corespondentul „Seinteii”
șantier, cl de sumedenie de" șantiere 
— lot alltea clic obiective ș!-au pro
pus cel din Pechea.

însoțiți do tovarășul Ton Marinescu, 
secretarul comitetului comunal de 
partid, facem o lncursluno pe la toa
te obiectivele. în lunile caro au tre
cut de ta lansarea chemării, lucrările 
nu avansat mult, unele dintre ele a- 
junglnd deja la cota finală. Mai mul
te construcții aflata „ia roșu” slnt la

— Âid,"ne spune Însoțitorul noslru,

— Dar dincolo 7
— Viitorul complex de producție șl 

prestați de servirii al C.A.P.
...Dispensarul uman a fost și el ter

minat, tar acum cel caro au lucrat 
acolo fac ultimele lucrări de. finisaj 
la noua grădiniță de copil.

...în altă parte, cei caro execută lu
crările de canalizare șt Încălzire cen
trală din inima comunei — Împreună 
cu șeful lor de echipă, Slmloa Dă-

turnarea planșeelor. 
va fi bala comunală.

beției
fntr-una din serile trecute, 

conducătorul auto Andrasi La- 
joi din Odor he Iul Secuiesc, aflat, 
la volanul unui autocamion, 
urma si se Îndrepte cu el spre 
locul de parcare. Deodată șl-a 
adus aminte Insă că In i 
Văleni (Harghita) are loc un bal. 
Fdrd să mai stea pe plnduri, a 
schimbat imediat ruta, a luat In I 
cabină Încă două persoane fi- • 
o intrat in hora unui accident 
consecințe tragice. Pentru 
după ce țoală noaptea n-a re
zistat tentației de a gusta șl rds- 
guria din sticla cu coniac, dimi
neața n-a putut sd Înfrunte nici 
ispita de a se urca la colan. 
După cljlca kilometri, la intra
rea tn satul Teleac, i-a trezit cu 
autocamionul răsturnat in șanț 
In urma acestui accident o pa
sageră și-a pierdut ctafa. Ur- 
mează tristul epilog al dramei I 
In fața inrtanțel de judecată. |

a.

DE CE NU LAȘI, -TABELAȘULE, 
OAMENII SĂ MEARGĂ PE TEREN ?

(Urmare din pag. î) duse de patiserie. O mă
sura practica de rezolvare 
a acestor aspecte nu a luat 
tnaă“ (La patru zile de- la

, respectivele ^Indicații’ nici
In această unitate nu se fă- le pui pe masa dlrectoru- 
cuse încă absolut nimic lui 7 Șl ce să facă dlrec-

w.imi’.ă oare a merge pe 
teren, a face niște obser
vații și a te Întoarce In 

;b!rou să așterni zeci șl 
zed de pagini pe, care să 
le pul pa masa dlrectoru-

Dol], 11 au însemnat „mera 
pe teren” la... Bucuroșii.

’ — De ce nu merg aala- 
riațll zllrdc pe teren 7 —
l-am Întrebai, In final, - pe 
directorul direcției comer
ciale.

— Nu no poate. Avem 
puțini salarlați. Și este

lor e aproape pe terminate.
— N-am: putut pleca mal 

devreme. Ani avut mult de 
lucru la birou.

Hotărițl să nu pierdem 
totuși prilejul ivit, o por
nim po urmele eeîor doi. 
Dispecerul Constantin Ral
ciu a avut ca rută unitățile 
alimentare din Craiova ; co
legul său de birou, Dumitru 
Plrvu — cofetăriile. Ce-au 
făcut cel doi funcționari ai 
direcției comerciale In uni
tățile pe la eare au trecut 7 
Poato ceț mal bine o să ex- , 
plice șefii unităților contro
late : 

I

- n.n.).
Ne olclla totuși o Intre-

torul cu Bceaată puzderie 
de observații mărunte, mă-

hare : ce-or fi tficind tova- runțeie; 8ă Ie rezolve el 7 mult de lucru la birou. Așa 
cum vă spuneam șl la în
ceput, șl cum v-au arătat 
șl colegii, rin tem năpădiți 
do hlrtll.

Rindurile de față, de
parte de a epuiza proble
matica vasta eu care cate 
confruntat In momentul 
de față comerțul doljean, 
reprezintă doar c’.teva su
mare observații cu privire 
la stilul de muncă nl per
sonalului încadrat Ia di
recția do specialitate a Ju
dețului respectiv. Fără În
doială, organele locale, con- 
Biliul ’ ăr ’ 
nosc i .
cretă de aci- Ceea c.ș am 
dorit tă mblinlem In rin
durile de față ®sle Ideea 
occesltațil de a se intensi
fica munca de îndrumare 
și control. Cerința debara- 

■tarll de birocratism, for
mulată ' de conducerea 
noastră de partid fi de 
jtat. vizează toate sectoa
rele de activitate, iar lucră
torii din comerț șl In spe
cial cel de Ea direcțiile co
merciale. care se presupune 
a fi cel mal calificați, tre
buie ta Înțeleagă că mi
mai prtnlr-o activitate dl- 
-îomlcă. de Îndrumare e- 
fectivă sl continuă la fața 
locului se pot soluționa o- 
pernllv și In condiții cores
punzătoare multiplele pro
bleme alo aprovizionării

Datoria satarlnțllor di
recției, rare merg pe te
ren — șl toți trebuie că 
meargă — este de a In-

rășll rămași in birourile di
recției comei c.ale 7 Cu ce 
s-or fi ocupind 7 Revenim 
de aceea la sediu.

cu șeful lor de echipă, Slralon Dă- 
hăllă — slnt aproape do încheierea 
lucrărilor.

Pe unul din aceste șantiere ll gă
sim șl pe Ștefan Năriasc, șeful bri
găzii de constructori de la C..A.P. In- , 
tr-un fel, el esle coordonatorul mul
tora dintre șantierele comuncL Mult 
a construit el aid Jn cei W de ani 
dc clnd practică meseria do construc
tor, dar niciodată lucrările n-au fost 
de o asemenea amploare. .

— Mă bazez pc constructorii mei — 
no spune. Slntem lăO in brigadă, dar 

' ii locuitorii din comună slnt 
'ei constructori™ Intr-adevăr, 

Intr-un anume tel, flecare locuitor al 
comunei Vechea a devenit In acest 
an un constructor. De pildă, la ame
najarea șl regularizarea piriului Su- 
hurlul, sule de cetățeni ni comunei au 
participat la lucrări, aproape dumi
nică de duminică, la plantatul celor 
3 hectare de sălci ml — față de două 
hectare cite erau planificate, cit șl la 
alte asemenea acțiuni.

Un obiectiv Important al comunei 
l-a constituit baza sportivă.

— Peste 60 la rată din lucrări au 
fost executate de tineri — ne spune 
Eugen Valachc, locțiitor al secreta
rului comitetului remuna.1 de partid; 
director al căminului cultural, de tapt 
cel care a răspuns in mod sfectlv 
do lucrările de ilcl. El au lucrat la 
defrișat, ’a împrăștiatul balastului, al 
pămtntulul șl cguriL

Desigur, s-nr mai putea vorbi Încă 
mult despro ce au realizat plnă In 
prezent pechenlL Da pildă, despre

II
șl-a i

satul I
t b-flă ■

I
“» I fMl
J ca* I Intr-un ar
i r«- ■ _ i

I
I
I

Rubrică redactată do î
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— Iulian Smadu, respon
sabilul magazinului alimen
tar cu autoservire nr. 
103: „Tovarășul Ralciu 
a Lntrat In unitate, s-a 
uitat la rafturi, ne-a 
atras atenția că s-ar 
putea face mal mult șl b 
plecat. Ba nu, a mal făcut 
ceva : ne-a Întrebat ce ne 
lipsește din sortimentul de 
mărfuri solicitat de cum
părători. Șl-a notat In car
nețel șl, că --
asigurat că

■ sul grijă, 
ne ajuta .... .............. .............
tereslndu-ne. la clteya zile, 
dacă cumva după această 
ultimă vizită s-a schimbai 
ceva din ritual, am aflai 
cl totul a iecurs „ca de 
ablcei” — n.n.)

Valerlca Htijan, șefă de 
tură la cofetăria .Ghioce
lul” : „La hoț a fost tova
rășul Plrvu. Ne-a atras a- 
tențla să nu anal vindem 
sucuri, ta zxpedlem nave
tele cu sticle £oale șl să 
se aducă mal multe pro--

de obicei, ne-a 
o să albă dln- 

Da ajutat tmj 
cil nimic” (in-

— niminoata mniii tervenl pe loc In sotuțlona-pilcarWiSerW “rimH roa ‘■Captal.or d{,P.lstale’ Șl

de La minister — ne expli
că. referindu-«e la activi
tatea sa din. acea zl,> dispe
cerul Ion Radu. Pe teren ? 
n-om cura să merg pentru 
că acum trebuie să com
pletez rubricile de la un 
tabel cerut do urgență. — Nu-s. cam. multe pâ-

-Eu am fost pe teren Șlni pentru numai 9 unl-
■ ■ ■ ■ tați 7 — reluăm noi dis

cuția cu Alex. Pirvulescu
— N-am avut ce face. 

Au fost probleme».
Ce s-ar (htlmpla dacă toți 

talarlațli direcției «-ar ho
tărî să meargă In contrp! 
prin întreaga rețea de ma
gazine și ar proceda la 
Fel 7 Dacă răspunsul la a- 
.■eastă întrebare nu l-am 
putut afla, in, schimb, cer- 
eetlnd carnetul do delega; 
III al Direcției como: claie 
.•especUve jl itacullnd cu 
Secare salariat ta parte, ara 
aflat că 'ucrătorli de aici 

■nerg pa teren, prin județ. 
:el mult o dată pe tună sau 
la două iurd. Aițll merg 
chiar o dată... po an. far 

țdlrf rele i5 deplasări efec
tuata in tuna august a.c. dc 
lucrătorii de la Direcția 
comercială a județului • populației.

•fapteior dop . ...
numai acele problema care 
depășesc limitele compe
tențelor personale ©ă f.le 
aduse la cunoștința celor 
In măsură să Io rezolve, 
propti nindu-se .totodată 
jl soluțiile adecvate.

— Nu-a cam. multe

la începutul slptamlnll. cu 
explică Alex. Pirvulescu. 
Am vizitat nouă unități 
j! de clteva zile lucrez la ■ 
raportul de control asupra 
celor constatase.

Solicităm raportul. Pe nu 
mal puțin de 39 de pagini 
sint -wute (ei de fe! de 
observații. La întrebarea 
noastră — Ce probleme au 
fost rezolvate pa teren ?■ 
— iniertocutorul a ridicai 
din umeri, dlndti-ne a in. 
(elege că nu are nimic de 
spua. Adică, rezultatiil 
practic, Imediat..al. timpu
lui afectat oiur.c 1 de în
drumare șl control a fost, 
•n cazul de (ață ..raportul.

Faptul — din die am 
putut xmstaia, ieloc tlhgu- 
lar la respectiva direcție 
comercială e de .vatură 
să ridica < o chei'.luno de 
principiu 1 a controla In-

SI13IU (Corespon
dentul ..Seinleii’. N. 
Brujan). Intrată re- 
.’ent In funcțiune, fn- 
arlca de mobilă Me
lias lin cadrul C.E.I.L. 
5lb!u a trecut cu suc- 
tes ’ ixamenul con-' 
rnclărilor cu comer

țul. prezantlnd tipuri 
le mobilă cu atrac- 
:lve loutațl construe- . gn-hltura 
dve ȘI funcționale. „SUI” și trei tipuri de 
Printre noile tlourl birouri, deosebit de so
le mobilă do . la Mc- .......................
dtaj — care vor pu-

loa fi Intllnite In cu
rl nd In comerț — se 
disting garnitura com
plexă Napoca” (alcă
tuita din 12 piese) și 
biblioteca modulata 
„Nlcoieta” (compu
să tot din 12 corpuri). 
De asemenea, noua 
fabrică medleșeană a 
asimilat In nroducfie 

1 de' hol

puri de mobilă execu
tate la fabrica din. Si
biu — garniturile de 
hol ..Păltiniș’ (cana
pea. fotolii sl măsu
ță). bucătăria ..Rădi
ca” sl altele — noută
țile fabricii din Me
diaș vor outea snlLs- 
face mal bine gustu
rile cumpărătorilor 
datorită finisajelor su
perioare. In bună par
te realizate cu peli
cule poliesterlce.

orgn.nl
radloamplLficn.ro
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RîmniCU Vîlcea. Colectivul întreprinde
rii miniere Km. Vllcea, obține noi și Importante 
succese. Intre acestea se Înscrie si' realizarea 
planului pe 0 luni din acest an. cu 17 zile mai 
devreme. Acest. rezultat iși găsește expresia 
In 14 003 tone sare în soluție, 23 OM tone calcar 
—-materii prime' necesare grupului Industrial 
de chimie din Unu"Vllcea — ’ 2rtț> tone produse 
pegmatlclce. brute ?! altele extrase plnfl acum, . .
Cu aceste rezultate,, minerii vllccnl raportează conserve de legume și fructe, precum și alte 
că. angajamentele luate In Întrecerea socialistă produse. ’ 11

Golofî. DlrecMa t,c navigație fluvială

du?. Fabrica de nutrețuri: combinate îernut. 
unitățile Industriei locale din Sighișoara și 
Luduș.

Pe ansamblul județului. producția suplim<m- 
tnrft realizată pînă In prezent se materializează 
In 214 milioane kWh energie electrică, pesic 
SKK) tone Îngrășăminte cu azot, mal mult da 
2.5 milioane cărămizi șl blocuri ceramice. 
MOW hi lapte' pentru consum, peste 1 5®0 tone

pe anul 1072 au fost îndeplinite șl depășite. _ . . «. .. j, , ,, iQqIqU Direcția de navigație fluvială
M^reș^ din. Galați'; a realizat sardnlle de plan pe

12 unități economice . din județul Mureș au 9 luni. De altfel, la traficul( portuar, prin ob-
raporțat îndeplinirea angajamentelor asumate1 ținerea linei prestații suplimentare de 603 tone,
In întrecerea socialistă pe întregul an..Printre la data de 1 sepiembrie.se Lucra deja in contul
acestea se numără Fabrica de zahăr din Lu- zilei de 4 octombrie. La) indicatorul de manipu-

r

9 luni. De altfel, la traficul portuar, prin ob-

Jărl mărfuri s-n înregistrat o depășire n pionu
lui do 707 GOT tone, Inr la parcursul inflț-furiter, 
prestația suplimentară Însumează peste 20 mi
lioane tohc/idlometri. Toate acestea au condus 
la reducerea -.substanțială o prețului de cost, 
beneficiul realizat peste plan In’această perioa
dă fiind de două milioane lei-

’ - ■ .
SUCCQVQ Colectivul Exploatării miniere 

Vatra Dornel șl-a creat de pe acum un avuta 
in .Îndeplinirea sarcinilor co-I revin de circa 
6 luni. Bilanțul realizărilor, la zi arată că .aici 
au fost Înregistrate, Intre .altele. 10153 tone 
minereu de mnngan peste plan.

De reținut că printr-o mnl bună organizare 
a' muncii ?f prin' utilizarea Judicioasă, a 'utila-' 
Jeîpr de dotare, minerii dornenl nu depășit ni
velul productivității muncii prevăzut pcatrii 
anul 1975.
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Formulări mai precise 
care să excludă 

interpretări subiective
Iutrucîl referiri la crearea ' șl 

destinația fondului național de 
dezvoltare economlco-soclall, ea 
de altfel șl a fondului de con
sum, sc găsesc fn ambele pro
iecte de legi, în vederea unei 
mal clare ’ precizări ale aces
tor categorii economice,. propun 
concentrarea acestor prevederi 
înțr-o singură lege șl anume în 
Legea finanțelor, astfel : preve
derile din Legea eu privire la 
dezvoltarea « economieo-soeială 
planlflcaiâ a Romănlel de la ori. 
5 ai. 3 să fie Incluse Ia ari. 15 
din .Legea finanțelor (înlocuind 
textul accslul articol), Iar cele 
do-Ii ari. 5 aL 4 să fie preluate 
la ârt. 14 al Legii finanțelor, 
textul acestui articol urmlnd a 
cuprinde ații prevederile referi
toare la sursele de "formare a 
fontluluj .de consum, cit șl des
tinația acestuia.

în ambele proiecte de legi există 
prevederea potrivit căreia modifică
rile de plan pentru'perioadele expi
rate slnt'interzise (arL-41 aL 2. res
pectiv art. M a£ 2 din Legea flnan- 
țfelor). Experiența noastră -ne-a do
vedit că această prevedere, existen
ta șl In prezent in cadrul unor dis
poziții legale, nu este suficienta pen
tru a disciplina unele unități econo
mice și ministere care," In ultima zi 
s trimestrului, atunci cind cunosc 
deja realizările unităților, redistri
bute sarcinile Intre acestea — une
ori chiar renunțîndii-se In corelarea 
tuturor Indicatorilor (In special ■ la 
cei privind fondul de salarii) — ast
fel ca toate sau aproopd toate un!-' 
tațlle să-șH realizeze planul. , .

De .aceea, propun următoarea 
redactare : modificarea sarcini
lor de plan trimestriale nu sc 
va putea efectua declt plnă cel 
mult la dala de 20.ale primei 
luni din trimestru, pentru pla
nul pe trimestrul in curs.

în legătură cu proiectul Legii 
finanțelor aș mal propune ca 
prevederea de la ari. 21 aL 1, 
potrivit căreia sursa principală 
de constituire a fondurilor bă
nești ale societății o constituie 
rezultatele financiare ale unită
ților socialiste, să fie eliminată 
pcnlru »; nu veni in contrazlec- 
rc.cu prevederile al. 1\ de ja ari. 
11, care stipulează că; sursa' de 
bază de constituire a fondurilor : 
bănești o reprezintă venitul na
țional.

Totodată, prevederea de la ari. 
58 al. 2 este necesar să fie eli
minată Intrnclt constituie o re
petare a prevederilor generale 

.' .■ ■ ■■ ■ . i

âe finanȚare b normaUvaliil mij
loacelor circulante prevăzute Ia 
art 37.

Alte grupări ale elementelor avu- - 
(lei naționale 8-ar putea tace șl după i 
caracterul de durată al acestora sau 
după profilul .ramurilor producției ’ ’ 
materiale.

Referitor Ia prevederile ari. 
207, din proiectul de lege, consi- " 
deriun ci și Comisia republicană, , 
de rezerve 1 geologice ar trebui • 
să participe Ia organizarea evl- 
dențd generale a avuției națio- ; 
nale, Inlrudt ea ar® sarcina de a 
siablU rezervele geologice de 
bilanț șl, in afară de bilanț, de ’ 
a organiza icvidența centralizată ț 
a acestora și de a actualiza si
tuația rezervelor de substanțe 
minerale utile.

Totodată, propunem ca Ia acest a 
articol să se prevadă șl forul 
care să Îndrume și s& coordoneze 
întocmirea lucrărilor.

Lucian TURDEANU
doctor în economie

Cornelia CICICOPOL 
directorul Direcției teritoriale 

■ de control și revizie nr. 5

0 evidență clară 
a avuției naționale

Dezvoltarea economiei naționale, In: 
general, diversificarea producției ți 
creșterea complexității proceselor e- 
conomlce, ,ln special, Impun asigura
rea unei evidențe generale a Întregu
lui patrimoniu socialist — așa cum 
s-a arătat și în proiectul Legi! finan
țelor. Ținem să subliniem că este 

' pentru prima oară la noi dr,d orga
nizarea unei evidențe gonerale a avu
ției naționale este reglementată pr'n- 
tr-o lega Organizarea unei evidențe 
generale a avuției naționale se im
pune nsiăzl la noi ca o cerință a eco
nomiei planificate.; în organizarea a- 
cestel evidente se ridică insă o scrie 
de probleme ce trebuie bine lămurite 
de la început

în primul rind, se Impune să se 
precizeze cuprinsul noțiuni! de avuție 
națională pentru a se putea organiza , 

.evidența generală a acesteia. La ort.
23 din proiect se arată că această 
evidență trebuie să asigure cunoaș- 
tgrea sILuațlaL tuturor mijloacelor, 
materiale șl bănești de care dispune, 
societatea. Iotă de ce, Ihtradt resur
sele naturale atrase In drcultul eco-' 
riomic nu slnt evaluate In prezent la 
noi, ca să nu fie omise din evidența 
generală a avuției naționale ,

a? propune ca In art. 23 din 
proiect si se arate In mod ex
pres că in avuția națională se 
cuprind și resursele naturale. Țl
nlnd seama de cele de mal sus, 
propun ca alineatul 1 din art 23 
să albă următoare» redactare : 
„Evidenta, generală a avuției na
ționale trebuie să asigure cu
noașterea situației tuturor bunu
rilor materiale, Inclusiv a resur
selor naluralc ți a mijloacelor 
bănești de care dispune socle-' 
tatea, precum șl a creșterii a- 
no ale a avuției naționale*.

O altă propunere aș avea de făcut 
!n legătură cu modul de organizare 
a evidenței generale pe elementele 
componente ele avuției naționale ca
re, lipsind din proiect, nr trebui in
trodusă fn prevederile legii. La orga
nizarea evidenței pe elementele com
ponente ala nvuțlti naționale.

- ’4 .P A’; '

ar trebui să se țină seama că 
din grupa bunurilor materiale fn 
care s-a acumulat munca socta- 
fă, pe primul plan se situează 
fondurile de producție — fonduri 

■fixe șl fonduri circulante. Evl-
■ dențâ avuției naționale trebuie 

B-ă Cuprlndă și fondurile fixe ne
productive și bunurile de con
sum, ca șl resursele naturale 
— grupate Io : terenuri agrico
le pe categorii de folosință, pă- , 
duri, oile categorii de terenuri,

■ bogățiile subsolului (substanțe 
minerale utile eic ).

Alte propuneri
o La ari. 100 dta proiectul Legii 

finanțelor sa arată că tavcslițiilc 
centralizate se decontează pe măsura 
executării lor cu respectarea planu
rilor anuale de investiții, șl de tinan- 
țare-creditare În Limita devizului , 
general legal aprobat. Prin această 
reglementare se aduc importante sim
plificări actualului jșistem de decon
tară Deoarece in activitatea practică 
a organizațiilor de comirucțll-montaj 
B-a dovedit că slnt frecvenie cazuri 
cînd lucrările executate In condiții ’ 
legale nu slnt totuși decontate din 
cauze ca : depășirea fondurilor de in
vestiții la beneficiar,’ nedcpunerea de 
către acesta la timp In bancă a do
cumentației necesare pentru stabili
rea plafoanelor de decontare etc. — 
cauze care nu depind do con.Mrucîor, 
Sar consecințele rezultate din aceașta 
au fost suportate exclusiv de con
structor, consider că este bine să se 
reglementeze ca :

„decontarea lucrărilor executate 
de constructor să se facă In li
mita devizului general. Iar pen
tru nereailzarea celorlalle con
diții de decontare de către be
neficiar, acesta să primească

> credite cu dobînzl majorate care 
ar fi do natură să impulsioneze 
soluționarea operativă a proble
melor ce se ridică In acest do
meniu*.

Constantin STANCU 
saful serviciului finahdar 
T.GI. Pitești -

• Consider necesară întregirea
■ i capitolului IV cu subcapitolul 

privind finanțarea și creditarea 
activității de proiectare, țlnlnd 
cont de particularitățile acesteia. 

Propunerea este motivată do im
portanța mereu1 cresc!ndă a activității 

■de-proiectare, de'-rolul deosebit pe 
cȘro ll-'are In’oriRurnrea valorificării 
superioare a resurselor materiale, • 
creșterii producllvităUl muncii, in u- 
ttllzarca cu maximă eficiență jia fon
durilor do Investiții alocata de stat.

, M. DANCIU
contabil jef al CP.CJVl- 
Galaji
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prczenltim pe dțiva dintre protagoniști. In prima fotografie, șlrungaful Chiriac Truțculoicu, de 
i „autorii" celor peste 200 tone de metal economisit aici de la începutul anului ptnâ în prezent. Prin; 

re muncitoarele fruntașe ale t-ombinaîului chimic din lumu-Magureie se' numârâ ți Angela Dancovîa, (imaginea nr. 2). La uzina de mațini 
ileclrice din Bucurețli in acest an au fost, asimilate în produefie noi ți moderne produse, latfi-l, în fotografia*jir. 3,. pe Ion Tecucean», 

ajustbr'montafor/lucrînd la un asemenea produs— motorul cu frînâ electromecanică

Si
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Din cronica vie a marii' întreceri" vâ ,--------------- r_ ............ ,------- ,. . ...... ... ....
la uzina „Vulcan" din Capitală —■’ unul din „autorii" celor peste 200 tone de metal economist^aici^de lajnceputul 

' tre muncitoarele fruntașe ale Combinatului chimic din Tumu-Mfigurele se' 
®r.................. . ' ■
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Șl-AU PROPUS...
,,Organizația municipală de partid Bacău, reevalutnd 

forjele șl resursele de care dispunem, este In mSsurâ 
să raporteze astăzi Conlerlnței Naționale angajamentul 
de a îndeplini sarcinile cincinalului In patru ani șl pa
tru luni. Vom produce suplimentar 5 400 garnituri do 
mobilă, 400 case prelabrlcate, O 100 tone nlrtle, 2 300 

. tone armături Industriale, 6 000 tone flbrotex, 324 mii
- mp țesături tip lină, peste o sută de mil perechi de În
călțăminte șl alte produse. Peste 50 ia sută din această 
producție suplimentară se va obține pe seama creșterii 
productivității' muncii, Iar restul prin generalizarea 
schimbului 11 șl extinderea schimbului III, prin creșterea 
coeficientului de utilizare a capacităților de producjlo 
șl devansarea termenului de punere în funcțiune a noi- f" 
lor capacități,'prevăzute In acest cincinal”.

(Din angajamentul rostit în fața Conferinței Na- I 
Jionaleă; partidului).1 ’• ' '• : _ __ /

— Mal lnțll —.-ne-a spus tovarășa canlltale.de htrUe data peste p'.nn
Ageriți» Alexnjidrescu.— țin să pre- ' ' “
dz.cz că angajamentul roșllt In fața 
Conferinței Naționale a ~ P.C.R., .
de a Îndeplini sardnite ce ne'revin Conferința Națională a P.C.R. Ln ve
in aci-ualul - dhdnal'In'pafcru nhi șl derea creșterii necontenite a ufici-

. I..-»' . >/,«■» imh.mesia rin cnțel economice, organele șl organi
zațiile de partid din municipiu des
fășoară o amplă acțiune pentru folo
sirea la maximum a suprafețelor - de 
producție. Cu investiții minime b-su

\____

a fost realizata din materie primă 
economisită.- Preocupate permanent 
do îndeplinirea sarcinilor stabilite de 

ffSntrtfoHnfn Mntlnnrnlă" n P H-R'-’ In.'.vni

...Șl AU REALIZAT
în O luni <Un acest an, la producția globala (dacă ex

ceptam sltua|la Întreprinderii de Industrializare a car- 
nil), s-a.Înregistrat un spor de 54 153 000 lei, ceea ce 
reprezintă 83,3 la rată din angajamentul anual | la pro
duci la-marfă un spor de aproape 50 milioane Iei, adică 
73 la sută din angajamentul anual. Produse peste plan i 
503 tone hlrile, 200 tone plăci llbrolemnoase, 5 000 
perechi Încălțăminte, 17 000 metri pfitratl țesături tip 
lină, conlecfll în valoare de 12,8 milioane lei sl mobilă 
In valoare de 7,7 milioane Iei.

<
(Din bilan|ul activitâfii economice a municipiu

lui Bacâu, pe. primele 8 luni alo anului). .

ț
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JUDEȚUL CONSTANȚA:

patru lunlj a fost Îmbunătățit de 
multe colective de Întreprinderi din 
municipiul nostru.

— Putetl da un «zemplu con- 
eret ? ’

— Desigur. TcxllJlșlii de la fatale» 
de postav „Proletarul*,' bunăoară, re- 
vlzulnd rezervele Interne, au ajuns Ia , 
concluzia că pot îndeplini cincinalnl 
în numai 4 ani. Exemplul lor a fpșl 
urmat și "de eolecilvul' fabricii de 
eodfecțll, rare a hotăril .să realizeze 
eincinalid iii 4 ani și 6 lună.
f , ‘ .;71 •-,.5T

iți cd ace if e 
reni fapte T

Asigurarea sem infei
Menționăm că fn unitățile agrico

le amintite nu am găsit nici un 
reprezentant ai direcției generale o 
agriculturii județene. Neregulile In 

-------- ..------ — asigurarea semințelor, In numeron- 
do cooperative se cooperative agricole din judelui 
„s „-------------------- Constanța, slnt, și urmarea unui stil

defectuos de muncă, nl unor spe
cialiști al direcției generale agricole, 
care, chiar cind slnt pe teren, nu 
depășesc pragul birourilor stațiuni
lor pentru mecanizarea agriculturii 
și nu contribuie la rezolvarea prac,- 

■ tteă a problemelor în unitățile agri
cole.

(Urmare din pag. I)'

Bălcescu, dar, nefllnd transportata 
■ acolo unde este nevoie, blochează 

spațiile de depozitare șl împiedică 
Eiarea, intr-un ritm normal, a 

-soarelui, porumbului și a aitor 
culturi -.irzil. La direcția generală 
agricolă județe-ană s-a tergiversat re
partizarea semințelor pe unități, deși 

' această acțiune trebuia încheiată incă 
de la 1 septembrie. Abia in. ziua do 

■8, septembrie s-a. dat, .In grabă, o 
nota lelofonică’ cdbptTa.Uvelor agri
cole prin caro erau anunțate de 
undo să ridice. griul de sănilnță.

Repartizarea semințelor se , putea 
face dacă nu după înalte, conside
rente' științifice, măcar cu '.respecta
rea dtoTva reguli elementare.' cum 
ar fl Înlesnirea transportului; ___
repartițiile de semințe s-au făcut, 
de-a dreptul anapoda. Cooperative-' 
lor agricole din Glrliclu. Sărata. Ml- / 
hai vileazu șl multor altora, care' 
au de transportat, in medie, cile • 
230 tone de grlu, deși cel mnl apro
piat siloz ar fl fost acela de la 

. Nlcolae Bălcescu. li s-a repartizat 
grlu de sămlnță de la silozul din 
Medgidia, care, se află la 140—IOT 
km. Urmarea1: In decurs de 8 zile, 
s-au ridicat doar cile 8—10 tone de 
grlu. do sămlnță, deoarece un auto
camion nu poate tace mal mult de 
o cursă pe zL De asemenea, alte 
cooperative agricole, cum slnt .celo 
de la Plopeni. Chlmogeni. Cotadiri. 
Viișoara, Scflrișoreanu. din zonn silo
zului Negru Vodă, slnt nevoite să ri
dice sămlnța de' In silozul Nlcolae 
Bălcescu. rate do 100—120 km. în 
0 zile de la primirea notei'telefonice 
amintite, cooperativele agricole au

ridicat de la silozuri doar 511 tone 
aămlnță din. cele pesta 11 083’ nece- . 
sare. .

Iată ce se. Inlîmplă. Intr-o seric do 
cooperative agricole beneficiare ale 
semințelor. în 20 c_ __k — 
agricole, nota telefonică a direcției 
generale agricole a fast doar con-- 
semnată in die un caiet de rare nu 
n ținut nimeni scama. Exempllfi- 
câm : la cooixtraliveie agricole din 
Salu Nou; Clobanu. Plopeni. Vllțoa- 
ra și multe altele. președlhUl și In
ginerii șeflau- plecat In concediu, 
sau la diferite cursuri de instruire, 
pentru .5 zile, la Constanța. Desigur, 
este normal să m meargă fie In 

-/CTnc^u,';fle’ta 'Strsiiri de înșiruire.
sau la idte acUvități. Dar slnt,cu Io- „ „uj.uuvu,», „.v
tul nefirești,, situațiile dnd se re- canlco .ți de transport. Dar pregătl- 

Dar simte lipsa președinților sail‘specia-"1 '— 
liștllor plecați, cind nu ec Insă to
tul in ordine și nu există răspun
deri precise pentru desfășurarea 
normală' a tuturor lucrărilor. Pentru 
că. a fi un bun conducător Înseam
nă. Intre altele, ca. In Upsa nceshdn. 
treburile să ■ meargă ta fel de m&e.

l’ . j ,i. • :-f ■!'<' ■. ■■ ;

meritelor. Cum ve‘,1 acționa în mare a noii turnătoHL Aceste nea-, 
vederea rolujiondrfl lor ? junsuri sc perpetuează do multă vro-*

me, dar nici unui din forurile tutela
re respective (din cadrul .Ministerului’ 

. Industriei Metalurgice șl Ministerului- 
Industriei Ușoare) nu Intervin eu ho- 
târlre. pentru lichidarea lor.

— PInd la sfirșitul anului au 
rdniaj mai puțin de palru luni. 
Ce mâzuri preconizați id luafi 
pe plan local, In tcopul tnde-

■ plinirii, și, chiar dcpdșirli. anga-’. 
. jamenteldr .asumate in Intre-’ 
. cere? ■ . ,
— La ora actuală, toate, forțele 

noastre stal concentrate In direcția 
traducerii In viață » fecior peste 2 COT 
propuneri ’ făcute de oamenii muncii- 
în adunările tor generale. Și aceasta; 
pentru că propunerile' vizează, ’ In, 
primiir rind,., Îndeplinirea sarcinilor, 
de plan șt a angajamentelor Înainte 
de termen, punerea In valoare n noi 
Îî noi rezerve Interne ale producției.’ 

n marea întrecere din aceste zile 
premergătoare aniversării republicii.

Convorbire realizafâ de 
Ghcorghe BALTĂ 
corespondentul „Sdnleii"»

s ’ .
— De unele greutăți, întreprinderi

le noastre se lovesc In flecare zi. 
Consider Insă căL menirea organi
zațiilor de partid, a comitetelor oa
menilor- mundl este tocmai aceea da 
a le rezolva. Este adevărat, unele 
probleme depind numai de; foru
rile tutelare și' firi ajutorul acestora

TJ:

Azi răspunde la ancheta noastră tovarășa AGUR1ȚA 
ALEXANDHESCU, secretar al Comitetului municipal Ba

cău al P.C.R.

B

Desigur, Sn aceasta perioadă. la 
sate slnt de făcut multe lucrări 
care necesita o temeinică organizare 
a forte! de muncă, a mijloacelor me- 
rea atenta a lnsAmînUrllor de toam
nă șl, îndeosebi, asigurarea semințe
lor. nu so poate să nu se considere, 
așa cum o reclamă însemnătatea 
reală, drept o sarcină prioritară, de 
a cărei , rezolvare depinde In foarte 
maro măsurii nivelul recoltei 
grlu din anul viilor. ■

■g

caracteristic

Industria locală maramureșeană 

și-a realizat angajamentul anual
Cele șase colective și III la întreprinde- an fn funcțiune o fa

de muncă ale unități- rile „Bălmăreana*, brică de cărămizi. In 
lor de Industrie locală ..Maramureșeană*. „I- întreprinderea J.Iza* 
din județul Mara- za* ți altele. Corni- din Vlșeul de Sus — 
mureș, antrenate In- tetele oamenilor mun- o hală pentru bunuri 
ir-o vie întrecere so- cil, orgnnlzațiite de de larg consum, In ln- 
clallstă In cinstea ce- partid au desfășurat o treprlndcroa „Băimă- 
lol de-a 23-n anlver- mar bogată muncă po- reann*. va Lnlra f n 
sări a republicii, au lltico-educatlvfi, țieh- producție o „micro- 
doblndlt un succes de tru întărirea dlsdpll- uzină* pentru fabrl- 
prestigiu : și-au reali- nei fn muncă, folosi- cat piese de schimb 
zat, In numai 8 luni, rea mal bună n mașl- auto șl altele. Există 
angajamentul. anual nllor și utilajelor, fapt o permanentă preocu- 
asumat la producția oglindit In creșterea parc pentru lărgirea 
globală și marfă Plnă Indicelui de utilizare gamei de produse tot 
In prezent, unitățile a timpului de lucru la mal cerute de bene- 
de Industrie locală peste 93 la sută. îm- fldari — piese de 
maramureșeană au' 11- bună&țlrea condiții- schimb _ auto, jirefa- 
vrat peste plan măr- lor de muncă, spori- bricate din beton, a- 
furi In valoare de 22,3 rea preocupării pen- -—x 
milioane lei, cu 4,3 tiu ridicarea callflcfi- 
mllioane lei mai mult - - -
declt angajamentul a- repercusiuni pozitive 
nuâl suplimentat. Ce asupri creșterii pro- 
slă Ia baza acestor ductlvltățll muncii,

. succese ? . peste 83 ta sulă mu atiitativns
— Aș. evidenția, In- sporul de producție bucătăria 

tre altele, spiritul de fiind obținut pe a- premiată 
emulație, de căutare, —■ ■ = - —

■ ------

G J‘ 1-rt >i I--..: :.*<! (î
construit, pa lingă fabridle existen
te, secții net sau le-am dezvoltat șl 

- ■ modernizat pe cele vechi,’ utlllzlnd 
intensiv spațllla productive. Așa s-a 
procedat, la-fabrica de postav „Pro
letarul*, unde s-a creat o secție de 
covoare manuale, ca șl la fabrica de 
Shcălțămlnte „Partlznnul*, In cadrul 
căreia s-au instalat două noi .Unii

— Ce garanții ejrisți 
, angajamente vor dedi

— Rezultatele de plnă acum. Cu 
excepția Întreprinderii de indusfrln- 
Jizâre a cărnii, toate celelalte și-:iu

planului ' și angajamentelor. Uncie caro se recuperează din acumulări îss 
colective de muncă, cum 'ar'fl cele 
de la fabricile ,■ „Partizanul", „Prole
tarul", întreprinderea viei șo vinului, 
întreprinderea de Industrie locală 
„23 August*, și-nu realizat Încă de 
pe acum angajamentele nMimata pe 
Întregul nn.’Precizăm : in depășirea 
planului șl angajamentelor avem per
manent in vedere necesitatea ca pro
ducția suplimentară realizată să aibă 
desfacerea asigurată, să răspundă ce
rințelor concrete ale economiei.

— Ce.mdauri s-au întreprins 
pentru obținerea acestor reali
zări ?

—. Unele se referă la sporirea pro
ducției Industriale și la Îmbunătăți
rea calității produselor.. în acest 
scop a fost generalizat schimbul II' 
si extins schimbul III in majoritatea 
întreprinderilor, au fost luate măsuri 
tehnice șl organizatorice care.au dus 
la creșterea gradului 'de utilizare a 
fondului de timp disponibil al utila
jelor cu: 1 plnă ia 8 ta sută. .în ,pa-: 
relei cu aceasta, eforturile noastre 
vizează reducerea cheUulelilor ma
teriale, problemă asupra căreia' con
ducerea partidului ne-n atras atenția 
In repetate rinduri. Ca urmare a unor, 
măsuri concrete, aplicate In-"flecare 
Întreprindere, s-a îmbunătății indi
cate de consum Ia metal și lemn. 
Numai la uzina metalurgică au fost 
economisite peste IOT tone metal, iar 
ta fabrica „Lelea* aproape ’ Întreaga

excepta In*

respectat cuvintul dat, In Înfăptuirea tehnologice, cu cheltuieli relativ mici,’- 
........................ ■ ■ ' caro sc recuperează din acumulări In 

doi ani șl tre! luni

— Din clic cunoaștem, in o- 
ceastă perioadă, în ,întreprinde-; 
rile ’ industriale din municipiul 
Bacău au apărut o seamă de ini-? 
țtatlvc. Pe care le considerați 
mc! valoroase și în ce consta e- 
fectul lor ?„

— Muncitorii complexului <5e 
Industrializare a lemnului,, bună
oară, au lansat inițiativa : „Din are- 
eașl cantitate de lemn, mai multe 
produse finite*. Calculele făcute nrată 
că. plnă li» ăflrșltul finului, el pot 

' realiza dîn lemnul economisit circa 
100 garnituri de mobilă. în acest 
scop se'acționează pentru îmbunătă
țirea tehnologiilor do fabricație, re- 
Îirolectarea ți modernizarea produse- 

or, reducerea continuă a consumuri
lor specifice de materie primă șl ma
teriale. Cea . de-a doua Inițiativă ,a 
apărut Ia fabrica ..Letca*. Sub de
viza jNIel un utilaj sub randament 
planificat, nici un minut nelucrat", 
oameni! de aid au realizat plnă a- 
cum, pe baza creșterii Indicilor in
tensivi da folosire a mașinilor,. o 
producție suplimentară In valoare 
de circa 5 milioane lei.

— tn dticutiUe cu conducerile 
unor întreprinderi s-cu relevat 
șl anumite neajunsuri, probleme 
nerezolpate care Ir.gretmeară !n- 

. dcplinirea planului ți a angaja-.

nu putem face prea mare lucru In 
soluționarea lor. Două exemple stnt 
grăitoare. întreprinderile „Oțelul, 
roșu" J din Caransebeș, U.S.P.S, din 
BtKău, pMimca textilă* din Capital.^’ 
șl „Țesătură* din Iași nu-șl. rcs-. 
pectă obligațiile contractuale pe caro 
le au față do fabrica de șuruburi șl 
fabrica de confecții de la noL Iar 
Uzina metalurgică din Bacău ,nu-șl 
poate ;indcp!lnl Integral planul dl 
cauza hecorelâril capadtățllor d 
producție din cadrul.liniilor ■ de for

îndeplinind exemplar sarcinile de plen' ți’ angajamentele asumate în întrecerea .socialists, muncitorii, inginerii ți 
tehnicienii fabricii „Proletarul" din Bacău se înscriu, cu regularitate, In rindul colectivelor de muncâ fruntaje din 

județ. In fotografie ; o imagine din cecjia do urzit
,i ’» ' • ' . ' jj' / . Tv J -7 ? •’ , . *’ ' ’ • 'r-,-, t -r" , |,V J . •. - ' • . ’- 7 »• »

gregale de balastieră 
- -—jîs—-ta--r-c.-- -- —«di șl carieră, articole de

mljioane le! mai mult rli cadrelor au avut artizanat șl altele. Au
declt angajamentul a- repercusiuni pozitive fost aslmllnte șl ' au 

intrat în producție noi 
muncii, tipuri de mobilă — 

peste 83 la sută din sufrageria „Valencia”, 
„Modul”, 

premială la ecl de-al 
B-lea pavilion de mos- 
■“ ' jarnltura de bu-. 
.......le „Ana“. biblio
teca „Omega* șl al
tele, solicitate atlt de 

lorlficarca piața internă, dl și de
resurselor beneficiari din multe

țări.
Vaslle 
GAFTONE 
corespondenluî 
„Sdnleii"

emulație, de căutare, ceasta cale.’
3e inițiativă proprie, în atenția tuturor tre, gi 
;;.rr. “.eristic tuturor colectivelor de mun- călărie
colectivelor de muncă că din Induslrln to-
— ne-a spus ing. cală maramureșeană
Ghcorghe Marca?, di- se află valorificarea
rectorul Direcției de mal bună n i_ ...
Industrie locală a ju- locale in produse cu
dețulul Maramureș, caracteristici lehnlco-
S-au aplicat o serie de . funcționale superioa-
măsurl tehnlco-orga- re. La Crăciunejil,
nfzstorice, exiinzln- lingă Slghetu-Marma-
du-se schimburile II țiel, a intrat In acest

sepiembrie.se
canlltale.de
care.au
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A
Organe ale comitetelor locale pen

tru cultură și educație obcLallslÂ, re
vistele culturale j județene, au În
datorirea de a reflecta viața cul
turalii din satele șl orașele Jude
țului, de a dezbate principalele as
pecte nle activității cultnral-edaca- 
tive do masă, de a constitui, intr-un 
cuvinl, un prețios sprijin pentru or
ganele locale in acțiunea de educație 
soelallslă a maselor.

Confruntata cu a ceartă exigență, se 
poate aprecia că revteide județene 
de cultură au, cu puține excepții, 
multa datorii neonorate, că în acti
vitatea lor au existat o seamă de la
cune, îndeosebi In ceea 'cc privește 
analiza nuanțată, detaliată, compe
tentă a acUvliățU culiural-educative, 
a inițiativelor In acest domeniu, care 
a cunoscut după plenara C.C. al P.C.R. 
din a—5 noiembrie 1971 un vizibil 
proces pozitiv, contribuind mal ener
gic la formarea omului nou, multlta- 
taral dezvoltat, constructoc ol romu- 
ntanutai.

Prima remarcă ce «a Impune după 
lectura acestor publicații pe anul in 
curs este aceea că na peste iot exis
tă o preocupare permanentă pentru 
găzduirea în paginile lor, cu regula
ritate, eventual Jn rubrici fixe, o 
unor asemenea tenie. Astfel, timp de 
opt luni, revistele „Tribuna", „To- 
mis" șl „Ateneu" au publicat doar 
trei materiale consacrate activității 
cultural-educative do masă, „Croni
ca", In același interval de timp, a 
Inclus cinci materiale, tar „Orizont” 
— pateu.

Desigur, nu aspecltd cantitativ esle 
cel caro interesează in primul rind. 
Mai mult dacii atit, se impun a fl 
analizate conținutul materialelor pu
blicat®, măsura In care ele amsUiuie 
o oglindă fidelă a preocupărilor cul
turale din județ. Privite din acest 
punct de vedere, la marea majoritate 
a revistelor do cultură județene sa 
observă o puternică atracție spre ar
ticolul pur teoretic, realizat uneori 
cu competență șl talent publicis
tic, dar care se mulțumește să 
enunțe noțiuni de mult cunoscu
te ale activității cultural-educati
ve de masă, fără insă să se 
apiece asupra realităților nemijlo
cita din zona.respectivă. Revista „To- 
mls", de pildă, a publicat ta luna iu- 
Uo un articol intitulai „Competență 
și clarviziune ta munca activistului 
cultural", sub semnătura președinte
lui comitetului județean al culturii 
șl educației sodaltele. ‘Materialul, in
teresant, îșl propune o seric do deli
mitări teoretica in domeniul respec
tiv, discul! nd ca ar trebui să fio șl 
ro nu este profesiunea amintită. DLn 
păcate, Ixigâtfi argumentație nu . ta- 
riudo Tad eoa mai--)mică;referire•,!»<; 
sitaațla existentă ta județ. Lucruri 
asemănătoare se pol spune și despre 
alte articole, precum „Inteleciiinlul 
în viața salului" („Tom’s", tanuario 
1972), „Activitatea bibliotecilor și im
plicarea Micial-pnlilică" („Ateneu",1 
Ianuarie 1972) etc.

tn acest sens, un exemplu contrar 
nl so pare semnificativ. Fără a asi
gura o tratare nertodlcă în paginile 
revistei a problemelor respective, 
„Argeș" a reușit să-și contureze to
tuși o prezență Inedită șl mal mult 
dedt notabilă tocmai prin ancorarea 
subiectelor alMO ta miezul fenome
nului cultural argeșean. Ancheta „Ce 
este CICPMAM publicată in nu
merele pe Ianuarie șl februarie, re
portajul „Cele 3® do zile ale socie
tății culturale Ion Barbu", alte ma
teriale ale ultimelor luni ilustrează 
convingător faptul că publicația țl-a 
propus &ă Intervină mal ales In pro
blemele acute, acolo unde a fost se
sizat că un anumit aspect nu cate 
deplin elucidat, acolo unde se sim
te nevoia unei clarificări. Tocmai 
acest răspuns ra străduiește, cu 
evidente șansa do reușită.

aă-I ofere revista din Pitești. E- 
xemplul este din păcate izolat. Iar 
unicitatea Iul ridică cu maximă ac
tualitate problema carncteruiul ofen
siv, angajat al artfcoSelor, cîimlna- 
rea stilului plat, stereotip, do Înșiru
ire seacă a unor date care nu spun 
nimic și, deci, nu interesează pe ni
meni.

In revistele Județene, reviste edita
te, după cum spuneam, de comitetele 
județene pentru cultură și educație 
socialistă, trebuie să-și găsească too 
In primul rind cele mai importante 
aspecte ale vieții culturale locale, 
care să fie analizate detaliat, să fia 
supuse unei largi dezbateri publice, 
pentru ca in final să se stabilească 
cu precizie măsurile cele mal indica
te. «Anchetele, tatcrviurlte, reporta
jele consacrate muncii cultural-edu
cative de masă trebuie să ilustreze, 
cu maximă pregnanță, caracterul de 
partid ce a fost conferit prin tezele 
plenarei din 3—5 noiembrie 1B71 a- 
cestei activități. O sarcină de aseme
nea complexitate șl responsabilitate

1 " " . "lente, de Înaltă
activitate și competență, direcție 
care rcvlstțle județene au rămas 
bună măsură datoare.

partid ce a fost conferii prin tezeia 
plenarei din 3—5 noiembrie 1071 a- 
cestei acilv'tățl. O sarcină de aseme
nea complexitate și responsabililaio 
reclamă analize pertinente, de (naltă 
obiectivitate șl romi ’

'AlrîȘț " 
In i________  —_.. . . ?J|.r

Este suficient ®ă răsfoim colecția 
revistei „Ramuri" și afirmația do 
mai sus ponte fl bogat exemplifi
cată Vom aprecia pozitiv decizia 
conducerii revistei de a programa 
lunar o rubrică dedicată (n exclu
sivitate culturii de masă, de a acor
da cu generozitate spațiu acestui 
domeniu. Din păcate conținutul, pu
terea de argumentare ți convingere 
a textelor publicate lasă mult de 
dorit Mensualul cralovean se limi
tează la o suită de monogrnfil-ln- 
venlar sie așezămintelor, culturale 
din județ, cu timide .tușe critice. 
Înecate In efluvii de amabilități. 
Discutlnd, do pildă, in numărul pa 
aprilie despre activitatea Casei da 
cultură o tineretului din Craiova, 
nu se Încearcă nici un moment o 
analiză a conținutului activității 
ruite aici, n eficacității lnterven- 

ci in problemele calo mai acu
te ale tineretului localnic, a măsurii 
In care instituita răspunde menirii 
salo primordial educative. Iar ac
centele critice (atitea cite sini) se 
opresc Ia faptul că afișele rase! de 
cultură erau Ecriso de mină și agă
țate Inestetic, sau ia popularizarea 
nesatlsfficătoaro a„. școiii de tenis.

Lectura revistelor de cultură ju
dețeană relevă șl altă situație. Do 
cele mal multe ori, cei chemați să 
Cb pronunțe asupra diferitelor as
pecte șl Implicații ale vloțli cu'tu- . 
rale locale, cei chemați eA judece, 
după criterii ferme, ca 
Utic al Întregii ncUvJlă 
eficiența - ci pe 
stat, paradoxal, nu intelectualii dl 
județ, sainriațll instituțiilor ruliu 
rale județene, publicul din locali
tate. adică cel ce se află implicați 
direct ta miezul evenimentelor, ci 
colaboratori din alte părți ale țării, 
mal -ales din Capitală, tatr-o verita
bilă goană după „nume cunoscute", 
— oameni care, necunoscdnd Insă rea
litățile cultural-locale, împlinirile șl 
nelmpltairile județelor, se limitează 
Ia o abordare generală a subiectelor, 
la o expunere do principii. Tipică in 
acest sens ni se pare ancheta „Arta 
populară — Încotro?" apărută 'In 
luna aprilie ta . „Astra*. o dezba
tere utilă a temei puse ta discuție, 
dar ta care am tatii nit extrem do 
puțin o 'trimiteri la fenomenul fol
cloric a Ut de bogat al zonei Brașo
vului. Motivul ? Din cei patru par
ticipant! la discuții, unul singur 
(și desfășura activitatea In județ.»

SI alte publicații, cum ar H „Va
tra", „Familia" manifestă un inte
res scăzut pentru reflectarea reali
zărilor valoroase locale. Este mol 
presus do orice îndoială că iniția-

13 va de a acorda In paginlla acestor 
publicații spații ample pentru dis
cuții cu caracter teoretic (desigur șl 
ele utile), privind raporturile Intre 
cultura profesionistă și cultura de 
masă sau funcția economică a edu
cației , șl culturii socialiste s-ar fi 
dovedit mai oportună, mal eficientă 
dacă temele respertlve s-ar fl spri
jinit p® argumente, pe exemple din 
activitatea locală, din problematica 
specifică a acesteia.

Există In momentul de față teci, 
ehlar sate de manifestări In fiecare 
județ, spectacole ale echipelor de 
teatru sau ale corurilor. Intervenții 
critice ale brigăzilor de agitație, 
expoziții de artă plasilcă, filme ale 
clnecluburllor. Există o extrem de 
bogată șl de variată prezență a așe
zămintelor culturale In viața coti
diană a satelor șl orașelor. Cine să 
oglindească Impresionanta etalare, 
de talent șl măiestrie cine sâ-și im
pună ca un punct de onoare In pro-

, a | 
publicațiile 

Intermediul 
competente

Sub. conducerea directă a comite
telor județene de partid, printr-un 
contact strins cu renii lăți in de fle
care zi. printr-o cunoaștere largă a 
realizărilor tot mal bogate din Ju
dețe, revistele de cultură au posibi
litatea să devină și mal mult un 
sprijin prețios pentru organele cul
turalo locale ; Însuși prestigiul, au
toritatea lor vor spori prin apro
pierea competentă de problematica 
specifică, diversă a activității cultu
rale locale. O examinare critică a 
împlinirilor din paginile revistelor, 
dar, mai ales; a naimpltairilor de 
ptaă acum poale constitui punctul 
de plecare ta vederea revigorării 
contribuției publicațiilor amintite 
la prezentarea’ mal largă a acestui 
important sector, caro este activi
tatea cullural-educallvă do masă.

R.îc!u CONSTAMINOESCU

d® partid
țț ' ț.:- '• ■; Tv V4 %A ■ -f'
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Recentul număr al revistei se
deschide cu două articole con
sacrate unor probleme de cea 

' ită actualitate :
HB ...   și tenacitate tn

realizarea noilor obiective fixate

partid pentru dări de seamă și 
I alegeri".

La rubrica „CU TOATE FOR
ȚELE PENTRU ÎNDEPLINI
REA HOTARIRILOR CONFE
RINȚEI NAȚIONALE", Vasiie 
VI leu semnează artlcoiul „Inte
grare organică ta viața socială 
șl de stat". In continuare, la 
rubrica „CINCINALUL IN PA- 

1'1P.U ANI ȘI JUMĂTATE", stat 
inserate articolele „Permanent, 
nn tonus vio. mobilizator in 
competiția cu timpul" de 
Gheorghe Zamfir. „îndrumarea 
concretă a activității sociale" 
do Constantin Neagu șl „Lucră
rile agrieolc de toamnă* - de 
Constantin PnpcsciL

Sub titlul . „întreaga muncă 
politică — Ia nivelul exigențe
lor actuale" slnt tratate teme 
ca : „Generalizarea promptă a 
experienței pozitive" de Maria 
Coana, „Cum se acționează 

„ penira înfăptuirea programului 
de educație comunistă" de Pe
tre Zamfir șl „Cirnp larg de 
manifestare inlțtailvelor valo
roase" da Heinrich Sltzler.

I Revista redă, de asemenea, 
la rubrica „INTENSIFICAREA 
CONTINUA a VIEȚII INTER
NE DE PARTID", desfășurarea 
unei consfătuiri organizate la 
Hunedoara : „Comisiile pe pro
bleme sie muncii de partid In 

Icontextul afirmării conducerii 
colective", iar la rubrica „PRO
PAGANDA DE PARTID" - te
matici orientative pentru invă- 
țămlntul ideologic ai cadrelor 
didactice.

Sumarul revistei continuă cu 
: consultații, planuri tematico. SÎnt 
.prezente șl rubrldle Note, Răi-, 
punsuri la întrebările" cititorilor. 
Informații,, Cărți ■ ’

>«<

5 parcurgem poezia „atllea morii, tăieri, Infrln- patriotică cu bunul gust, Fug, mă ascund. / Numai
timli ani a Iui Ion geri dure / învlforatc fruu- cu acea simplitate firească din ele mă bate / Dorul de
sesizăm atracția per- țlle de vis / ce-au pre- minților dominate de In- mine, afund". (NOCTUR-
V .™ 1 poartă schimbat ldeilc-n pădure/ țelegerea rosturilor superi- NA).

pașii dincolo da cău- Hrănindu-se cu singe ne- oare ale oricărei forme de Alteori solemnitatea ver- 
tările omului cultivat spre ucis", manifestare artistică. Ver- sului transcrlo calmul im-

O adlncă conștiință .a pe- ral are reala calitate de a plinirilor supreme, zenitul 
. jnltățli și un sentiment du- fi sincer, stabilind un dla- unei emoții purtătoare de 
rabll al continuității con- log fertil cu cititorul. Mlj- adinei Înțelesuri: „Cu 
siitaie forța stimulatoare a toacele poetice vor fi și ele ochli-n ochii tăi, nu mă mal 

mo! subtile, \enlie din ex- satur / De frumusețea g-in- 
‘ ” fenome- durilor, țară, / Ca un copil

Intensa mirat, bărbatul matur / In

Dacă 
din ulț 
Brad sesizăm 
manentă- cnre-1 

ULUXAJ10 U„ UOU— Iir„ll 
omului cultivat spre ucis", 

aceleași virste alo timpu
lui dO J—irail „„
ținut al i

vechi dureri ce se vor de
canta treptat in superioara

început, către un realtățli ai un sentiment du- 
Bufleiului hrănit de i ’ " ' ‘

mari miracole, încercat de slltuie forța stimulatoare _ 
n~.h> ■«, „„ sensibilității poetului. Așa

dar, fără a se zămisli in- 
Ingîndurara a înțeleptului tr-un decor abstract, popu- 
Impăcnt cu lumea. Aceste lat cu produsele fanteziei, 
calități ale liricii sale slnt poezia vine dtatr-un tărim 
evidente șl In recentul său oi concretului familiar, In- 
volurti, '• -■
CASA", apărut la editușa 
„Albatros".

Despre poezia lui Son 
Brad se poate spune — 
nu fără riscul de a fl con
traziși de mișcarea viitoa
re a liricii sale — că po
posește cu predilecție Ia 
curțile demult trecute-l co
pilării. Regăsirea bucuriei 
naturale pa care „o are de 
copii" — asimilată de o data 
cu „datinile păduroase, din 
părinți din neamul dac" și 
așerato „din neam In 
neam", ta „chip de răda- 
clnă-ntoarsă-n noi" trezeș
te sentimente și glndurl 
venite dtatr-un fond de 
permanențe romăneșU. Poe
tul se întoarce, iarăși și Ia
răși. cu ritmicitatea unul 
trananumanl, la temelia e- ' 
xistenței aspre a satului 
ardelean : „Do mult n-am 
(ost acasă cu colindul / I.a 
neamuri, prin noroaie, prin 
zăpezi, / Eu. resemnat In 
dor și suferindul / De gln- 
dul să nu cad, să-ngenun- 
chcz, // 1.3 rădăcina ce me
reu mă-ntoarce / In satnl 
cățărat pe dealuri, sus, / 
Unde, știu bine, tore bă- 
(rine Parce / Sî firul e a-

(Urmare din pag. D 
un-' l

R.F. a Germaniei, U.R.S.S. și Sierra 
Leone,

— Am reținui că una din 
problemele aezbălule a fort a- 
caea a Totalul ce-l cu țUinfele 
taclale fi disciplinele umaniste 
nu numai In configurarea unei 
pregătiri teoretice ții mai com
pleta a inginerului, d si in for
marea ta ca speclalM cu un o- 
rlsont larg, ca cetățean miUțanț, 
conștient ăi reallzărUe tale tre
buie sd fie conforme cu nevoile 
toclal-umane. Ce ne-ați putea 
«pună ta aceaild privință ?

— In lumea contemporană ta care 
eu adlnccște diviziunea socială a 
muncii se impune ca o necesitate 
obiectivă, compensatoare, formarea 
unei viziuni globale, In funcție da 
cerințele sociale șl umane, cerințe 
cărora realizările tehnice trebuie să 
te corespundă șl să le fie subordo
nate. Nivelul dezvoltării la care au 
ajuns astăzi știința șl tehnica cere 
ca finalizările aplicative ale acestora 
să fie orientate ta canformitate cu 
interesele fundamentale nle omu
lui, spre a nu deveni un pericol, 
pentru el în această situație, ingi
nerii trebuie gfi fie formați, chiar 
din etapa pregătirii tor do speciali
tate; pentru a Înțelege Interdepen
dența în care sa găsește aplicarea 
rezultatelor cercetărilor șl tehnolo
giilor preconizata de el cu cerințele 
societății, ale omului. în munca lor 
creatoare, ta construcțiile tehnice, 
ta elaborarea de tehnologi! ei tre- 

" bule educați să sa întrebe cui folo
sesc acestea, ce trebuie să între
prindă pentru a amplifica pentru om 
avantajele care decurg din dezvolta
rea tehnicii.

i.n această problematică actuală 
a timpului nostru nu se poate răs
punde just fără Însușirea științelor 
sociale șl umaniste, respectiv asi
gurarea prezenței lor ta formația 
Inginerului. Ia la de ce în unanimi
tate partldpanțll nu subliniat nece
sitatea predării acestor discipline In 
sistemul Invățămintuluî titanic.

Desigur, există . puncte de vede
re diferite in ceea cc privește vo
tantul pe rare acestea ar trebui 
®a-l dețină ta planurile de invă- 
țămtat, disdpîinele, ca atare, repar-

tlzarca lor pe ani da stadii, metodele 
de predare. Dar dacă am Încerca &ă 
degajăm elementul esențial col mai 
caracteristic ta problema analizată, 
credem că acesta constă In preocu
parea manifestată insistent do toți 
partldpanțll de a se găsi noi posibili
tăți cars să Întregească pregătirea de 
specialitate cu cunoștințe Interdlxci- 
plinare ta general și îndeosebi cu 
o viriune wclal-filozofică progre
sistă, cu ajutorul căreia spedallslul 
(ta înțeleagă contextul social In care 
aint folosite realizările salo, forțcls 
sociale cărora le servesc acestea.

— Afl putea tî vă referiți la 
unele elemente care parilculari- 
reasă preocupările din România 
ta gama largă de forme și fen- 
dinfe ce te dașfdțoarâ pe plan 
mondial în aceri im» ?

— Esle cunoscut că Romfinla, ca 
țară socialistă, a promovat consecvent 
disciplinele sociale In tatreg procesul 
de invățămint și, implicit, in Invăță- 
mintal tehnic superior. Partidul nos
tru acordă o deosebită atenție dez
voltării pregătirii socialo șl umanis
te a inginerilor, ca parte Inte
grantă a procesului de Îmbună
tățire a acUvitații poliilco-ldeoio- 
gice, de formare a conștiințe! socia
liste a oamenilor muncii. Tocmai In 
acest sena ta programul do edu
care comunistă adoptat de plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1071 șl 
însușii de Conferința Națională a 
partidului s-a accentuat asupra 
necesității ca activitatea îndreptată 
spre perfecționarea pregătirii profe
sionale a specialiștilor să fie gre
fată pe o acțiune sistematică, 
urmărind dezvoltarea pregătirii lor 
ideologice. Deși promovarea șllln- 
țelor sociale In tara noastră arc 
caracterul unui proces de îmbu
nătățire continuă, considerăm că 
un moment important ii constituie 
organizarea predării științelor sociale 
ca un sistem unitar, ceea ce a creat 
condiții mal bune pentru un stadiu 
lerarhirat, Interdependent, taceplnd 
cu grupul științelor sociale eu carac
ter formativ șl instructiv general, tre- 
clnd prin cele mai particulare, lega
te de viitoarea profesie, de speciali
zare, și sfirșlnd cu grupul discipline
lor umaniste.

Amintim în acest sens c3 !n tavă- 
țămtatal nostru tehnic superior ea

mn! subtile, \er 
plorarea intimă a f< 
nulul, jj;;deoarece ___ __ . ____ ——
trăire lirică iscă nota de limpezirea lor se infășoa- 
autenllcltate a fiorului poe- ră //. îmi spui, lipii do 
tic, trezește emoția caldă sunetul iău cald, / Nemuri- 

mă'a faptului trăit șl sen- iele umanului. Evocatorul dure fermecată, in care iar 
mă scald, / Din care știu 
că-ntoarcere nu este, // Sini 
frații mei copacii, toți 
Inalti, / Popoarele acestea 
de frunzare, / Prin râmti-

■ rlșul cărora Iresalți / Pu
terea visului, Iscoditoare // 
Schimbi toate rădăcinile în 
vine, / I’ierbinie-accaslă 

H lavă, in alint, / Ori tn fur
tuni de prospețime pil— 

1 ne, / Ori in oracole ce nu
. mă mint, II Cum să mă

mintă crengile de frate, / 
Șoptitele surori de frunze 
verzi, / Nădejdile cindva 
îngindurate / Că al putea tu 

A însăți să le pierzi !“ (SIN- 
GURA POVESTE).

în registrul poeziei Iui 
Ion Brad, care fructifică cu 
autentic talent chemarea in- 

—■ Urnă, definitorie către liri
ca do atitudine șl medita
ție socială, notele noi, do 
factură reflexivă ®i intelec
tuală tind să se armonizo- 
ze cu fondul mal vechi șl 

“33 lntr-un anumit fel gfi-1 
pună mni bine In valonra 

ținutului natal regăsește o <;1> toate că uneori, manle- 
luniB familiară : „Cărările ra descriptivă Iasă cale II- 
dln vară s-au încins / Cu beră elementului nesemni- 
Insomnla din zăpezi șl dos- flcativ. Poezii ca „Prea
re / Săratul ce desparte a- ‘ “ ”* ■
cum, ea bradul nins / Cu 
brațele întinse flămînd, tre
murătoare. // Iarba cu flori 
păstreazâ-n căpițele

•AI’EZILE DE A- corporează substanța inii- .pe deplin umană. în Urni- toare, singura poveste,/P4-

i

I

.....
slbllizează o materia ta- 
căreată de adevărul vieții 
omenești, rememortad o e- 

rnS-~«TTH ZÎStf:r,fe Pr>n Wmttalta COB- nrvi’, ‘ 8 p f (STI° feMro ®> interogare. Poetul 
se caută pe Bine pentru a 
ajunge ta celtaițl. reflectă 
asupra chemări! sale ra- 
porttadu-se continuu la so- 
lîcilărilc șl imperativele 
colecllvRățll. Eforlui crea
tor, conștient orientat, ii 
readuce continuu ia „focul 
din cămin", ta „zeii casei", 
„printre al mei, / La griji 
/ ce ard. cotidiene, / Unde 
gini pății / Mult mai grei / 
Ca ta sielarcle / Poicne„." 
(REFUZ).

Arta glndulu! cotidian, cu 
multiple raportări io exis
tența istorică □ colectivită
ții, conferă poeziei’ lui Ion 
Brad adresa socială, iradta-

Aceasta lntflnlre cu lu
mea natală este mo
ment de Înălțare, de re
culegere si freamăt ; to
tul este vm. „ogoare!e-s a- 
rate ca-suflelul", „pădurea 
de-o veșnicie știe să ne 
sporească fruntea cu-a ei 
statornicie" ; totul amin
tește de durată șl stator
nicie : amlndol bunicii, „cu 
satul drag de-o seama, / I a 
nunta lor ciudată, de pla
tină, mă 
totodată, spiritul ralului, 
al casei, bătrineștl ii În
toarce jntț'-o adtacâ întris
tare pentru „capul Iul Mi
hai, «Mnd - bolid",

-------- .. _ ___„Prea 
treaz-, „Răspunderi" sau 
„Antene", tot aUtea măr
turii ale unul crez poetic 
statornic, duc si mal mult 
la. afirmarea unei continui
tăți creatoare lzvorttfi din 
„spiritul ce dă In floare / Să

t. ....... ....... . de
fln / Nuntirea noastră cal
dă ee tremură șl-1 trea- —------- --------------- —
xă / Ca ursul ce se teme mingile din nou șl să (lo
de moarto, că-1 bătrin, / Și 
singur, din iot neamul nr- 
t . ' ... “ .
NA). Din acest ținut al Bu
fleiului, poezia se rcvnreă 
la dlmorulunlte unei țări : 
„Prin nopțile înalte din 
Carpați / Străpung tuneluri 
în mine / Trenuri cu ochi 
injectați. / Doare. M!-e 
bine. // Pe frunțile celor 

...... ce-aleargă / Trlmli, In joa-
ză înțelesuri de durabil pa- că, ldeea / Ah, țar» ce lar- 
triotlSTn. Poetul pătrunde in 

pentru universul liricii da evocare

gosre / O UJnnltă iumete-
_ . ... _ mc rară / Pe care-o rapra-

pnnem peste teri. / LAr- 
glndu-l mult hotarele Ideii / 
Ca munții limpede, ca ghio
ceii". (IZVOR).

Starea de yc-gho defi
nește vocație activă a poe
tului. după cum emoția 
lucidă dă întreaga măsură 
a calității versurilor sale.

Emil VAS1LESCU

* - - -

....'Va

’ ’> ■ . - ■ . - • ~ • . , ■ ■ *

Noua casă de culiurfi a sindicatelor din orașul Turnu-M§aurele

și pacea 
predă o gamă largă do discipline so
ciale, menite să formeze concepția 
generală despre lume șl viață, să-1 
ajute direct pe viitorul inginer 
in rezolvarea problemelor le
gate de profitai său profesional, 
tehnic. Comparativ cu (iluația din 
alte țari, atit ponderea disciplinelor 
sociale ta ansamblul planului de tavâ- 
țfimint, cit și varietatea tor pot ti a- 
preciate ca pozitive.

— ta încheiere, care ar fi prin
cipalele concluzii cere i-au det- 
prins din lucr&riie limiiozionului 
priL-lfoare la eorelareat opfinta 
(linire latura tehnică fi cea io- 
elai-umcniild ale formajiei in
ginerului ?

— Intr-adevăr, dezbaterile nu ajuns 
la idei unanim acceptate, prima din
tre acestea fiind necesitatea îmbună
tățirii raportului in favoarea relati
vă a științelor sociale. Do asemenea, 
s-n recunoscut că cunoștințele soclal- 
umanlste fac și trebuie să facă parte 
Integrantă din însuși profilul profe
sional al Inginerului, că astăzi nu 
mai poate fi conceput un tehnician 
de Înaltă calificare caro să poată de- 
Iiunc o nctlvitaîe productivă eficientă 
fără n avea la bază șl o temeinică 
pregătire social-umnnlslă.

în sfirșli, s-a ridicat tangențial pro
blema ?! s-a afirmat necesitatea ca 
ta procesul de lnvățămlnt. In forma
rea de specialitate, să se îmbine echi
librat cunoștințele generale, care for
mează baza protliulul Inginerului, cu 
cete de strictă specialitate, să spunem 
de specialitate mal urgentă. O we- 
rncnea pregătire este o necesitate In 
condițiile actualei revoluții științifi
ce ți tehnice, care impune o adaptare 
permanentă la nolio tehnologii, adap
tare care este cu atit mal ușoară cu 
cit tehnicianul posedă mat bine cu
noștințele țțenerâle ale specialității.

Finalizarea concluziilor dezbaterii 
seminarului urmează să se valorifice 
pi calea folosirii tor do către parti
cipant! ca imliogălire a experienței — 
urmare a schimbului de vederi cc a 
avut Ioc — și, bineînțeles, prin di
fuzarea celor trei rapoarte analizate 
și a celorlalte materiale care bu con
semnat dezbaterile, ca și a recoman
dărilor pe care urmează eă Ie 
facă forul organizator al , semina
rului, adică Divizia de știința sociale 
a UNESC O

raOGBAMUL ■

O.ee Deschiderea emisiunii de dl- 
mlneaiă o Telex.

8,4:5 Muzica și da:isuri populare 
executata da ansamblul 
„LIoara" al U.T.C. Oradea. 
Dirijor Ionel Tudorache.

8.15 Căminul.
19,05 Cura de limba -engleză. Lec- 

pa a 17-a.
19,30 Film documentar : „PSdurlle 

viitorului".
19,43 Film serial : ,.Salut Ger

main* > Reluarea episodului 
„Cel care minează e tn tren", 

din emisiunea 
duminicala-.

. emisiunii 
după-amlază. Curs de 
rrancezâ. Lecția a 19-a.

18,to Cum vorbim.
18.C3 Vacanța muzicala la Pbnra 

Neamț. Sclccpunl din nuni- 
tcv.ârlle muzicale ala „vacan
țelor".

18,45 Ancheta Internațională reali- 
znlă cu parUdpanti la cea

• Un candidai I la președențle : 
PATRIA — 9; 11,»; 14; 13J.3; 10; 
31,15.
o Avenuirlle urtcl prințese germa
ne la curtea Regelui — 
BUCUREȘTI -8,45: 11; 13»;
18.45; SI.
a Sflnia Tereza sl diavolii : 
TRAL — 0.13; 11,37; 11.45: 15;
ZI.», TOMIS - »; 11,15;
13,45; ÎS: SB.tS. FLAMURA
11.15: 13.»; 18; 18,13: X8.SÎ., 
o Tor» 1 Tora 1 Tora : : ~
- io: iî: îs,»;
- 9.13; 11,»: 18; 18,30. MELODIA
- 9; IWi 18: 19,», -MODERN — 9: 
19.15; HG; p.».
o Fala care vinde flori ■ VICTO
RIA - w: 13.15; 15; 17,45: pw. 
Q Mania grandorii i SALA PALA
TULUI (seria de bilete 4101» — 
17.15; (4»S) - TO.1B. LUCEAFA-

Soare i 
18.13;

CEN- 
18.13; 
13,29;
- 9:

Tura : s SCALA 
18,29; S5.1S. FEROVIAR

de-a treia Conferință mon- 
dlaM de cercetare a vUtoralul. .

15,S3 1 CC) 1 de seri, tumul „Poveșdle . 
bunicuței oala" (II).

)S,t3 Telejurnal In cinstea ani
versării republicii — cronica 
marii întreceri.

Î9,K) Teleobiectiv a De la 3 ta 333 
MW. Un repurta) la Uzina 
do mașini grele din Bucu
rești. despre evoluția turbo- 
egregatetor. o Controlul ob
ștesc tn acțiune.

rt.rt Avanpremieră.
KȘ39 Scară do teatru: „Apollon 

do îte'tac" ds Jean Glra- 
doux. Adaptare pentru TV gi 
regla Sanda Manii.

5145 Publlriiate.
1149 Flim documentar : „Omul 

nos-.ru" — producție a stu
dioului „Atox. Sabla*

81,39 Seiecțlunl din spactacolul 
Baletului folcloric national 
„Aucaman* din Chile.

3J.10 Panoramic ș-Jtnțtfic.
33,35 „34 de ore".

PROGRAMUL n

M,M Telednemaleca pentru copil : 
..îrr.pAr.T.iA oglinzilor strirn- 
bo“ • Medalion Walt Disney.

31,23 viata economică a Capitalei.
31, M Luminile rampei : Un înain

ta? al teatrului muzical ro
mânesc : lacob Murcțlanu.

32, îl Dicționar muzlcal-dlstractlv.

------ a; 11,15; 13,59: IS; 19,35;
31, FESTIVAL — 3: 11,13; 13,33; 16; 
18, ÎS; 31, FAVORIT - 9,13; 11,35; 
13,15: 14; 18,15; KJ3.
o Lumea animalelor i DOINA — 
9,K>: 11,43: u: t«; i®,:5; k,m.
O Mesagerul g CAPITOL - 8: 11,13; 
13.43; 16; 15,»; II.
o Pc răspunderea mea : LUMINA 
- 9; 11,13; 13,33: li; 10,13; H,M.
p Doamna ți vagabondul i TIM- 

' " — - 35,15 tn con-

o Pc râspum
- 9; 11,15; 13
Q Doamna ți va 
PURI NOI — 3,45 
Urmare.

S Cornul de capră : DUCEGI — 
.43; 18: t?,15.

o CaiAreill : EXCELSIOR — Tp.131 
II.»; 13.43; ÎS: 18.15; E,S3, AURO
RA - »; 11.15: 13.»; 15.15; 18;
a, îs.
B Lupul negru t DACIA — 8,35; 
1Z.15: 13.45: 17.»: M.13.
O Creierul i GRIV1TA — 9; 11.15; 
13,35: 15.45; 18.15; 13,51. VOLGA - 
9; 11.15; 13.33: 18; 1B.15: Z3.39.
o Directorul — 15: Sunetul muil- 
ell - 19.53 : UNIREA.
o PajArca PhOnlx — 19; 13,85;
15.15. Taxiul morțll ' 18.»: Î3J0 : 
CINEMATECA (tala Union).

lpittcr sii na turn
în arta expozițiilor 

actuale, . o expoziția 
închinată peisajului,' 

- florilor o’șl portretu
lui, cum este expo
ziția pictorului Gheor- 
gho lonescu din să
lile Dade®, ’ ’
de anacronismul ei a- 
parcnt și de atmosfera 
tradițională a reactua
lizării unor - pasiuni 
artistice idilice șl idea- 
lizante privind dragos
tea față dc natură —• 
apare ca o zl de va
canță inaorită, demon- 
slrtad totodată că In 
artă totul eric posibil 
cind este făcut cu 
măiestrie și că diversi
tatea stilurilor râmi- 
no principala caracte
ristică a fenomenului 
plastic contemporan.

în pictura lui Gh. lo
nescu aflăm amploarea 
priveliștilor din natu
ră, căldura soarelui da 
primăvară sau triste
țea toamnei, poe.’la 
unei flori sau severita
tea unui portrei, far
mecul cerurilor albas
tre sau .pitorescul aco
perișurilor colorate. 
Artistul urmărește a- 
tent natura, dar depă
șește- exactitatea rece, 
reallztad , sentimentul 
de profunzime șl ple- Blnecr Stmc-. De- 
nltuoine. El aduce o parte de a se pleruo

fii analize, el s'.nleli- . , , - „ . ■ .
zează și rezumă, con- 9* colecționari. Gale- 
ceriirează valorile șl ria WlHtan E. Oaies 
efectele cromatice, din Memphis i-a or- 
preferă daritalea to- ganlzat două espo- 

Ntatoriln 7JWI PerS0M1Q ui- 
nktice ri florile au o “mll Ia P^‘ 
intimitate familiară, pregătește noi expo- 
peisajul nre o Intcn- rițli in ztrftinătate. 
sitale poetică, lor por- Expoziția ga de la 
trololo rezumă pa
leta la dteva tonuri 
sobre. Distanțele și

, . , perspectiva slnt su-
rare au urmat după prln vaîori_
Grigorescu șl An- Ecnitrâzi minuțios
drettcu, raracterizin- MBtonla minerală

zugrăvite. Gh. Iprtescu a Ince- 
acura a-

enrtajelor
Pictorul urmărește put...pictura acum 
•& suriirindă siructu- proape patruzeci 
ra sufletească, mobl- an!’, că riav.nl iu! 
Iul care-1 determină r5 mîi Res^u șl. 
ae apropie da om pare

dlnrolo

Co-
r___ ___ _____ ___ _ ______ ca șl

ae apropie do om pare maestrul eău, acordă 
a f! curiozitatea de a desenului și rompozi-
pătrunde tainele firii flei o importanță, ca- 
omeneșil-, care so ex- pltală, desenul deve- 
tcrlorizează in ex- nlnd suportul pantru 

..................................... echilibrul formei, ar
hitecturii și coloritu
lui in ansamblul com
pozițional

Ceea co reușește 
pj( nar Gh. iouetcu 
este păstrarea unul 
spirit contemporan ri 
a unui specific au
tohton, care izvorăș
te atit din chipurile 
autentice de țărani șl 
muncitori, cit și din 

' i pitorescul 
caracteristica 
țării noas-

prczln chipului si in 
gestica.

Dar . Gh.. lonescu •- 
vldonțlnză a! certa 
însușiri de colorist, 
no lingă cunoașterea 
legilor șl alrticturii

însemnări despre
expoziția 

Gh. lonescu
din Sala Dalles

'i

naturii. . „Gh. lonescu 
este un coloriit — 
ecria Petra Comar- 
nescu. în picturi) o 
galo culoarea clntă

poezia si 
naturii 
plaiurilor 
tre.

La cei 
(expoziția 
ind ți prilejul unei 
aniversări), pictorul se 
prezintă cu un stil 
conturat, original, de
pășind orico epigo
ni™ al unul maestru 
înaintați și refuzind 
orico mimare a ur.cl

60 de ani 
țCOKlUlU-

manieră personală de 
a1 vedea șl reda natura.

Creasta sa are gra
vitatea unei opere dj 
muzeu, conferită do se
riozitatea. meșteșugului 
și do area dragoste 
pantelslă pentru natu
ră. Aceasta li și dă o 
autenticitate ca picior 
pelBBglst, fnscriindu-1 
ta marea pleiadă a 
pictorilor ' naturiști,

ces do public. Sint 
solicitate de muzee

Dalles, prin nota per
sonală, prin seriozi
tatea meșteșugului, 
prin ■ fervoarea pa
siunii pentru pictură 
Întregește fericit di
versitatea expoziții-

gerate prin valori.
, - • -L-Scrutează "t_I—Sil*

drroscu, carncterlzta- yc£SJWH3a
du-1 ca un tlp.c roPȚe- MU vegcmia a lucru- tor Capitalei, reușind
zentant al pasajului Hior. impresLlle vi- să contureze ta plas-
p'’llna1- surie stat sintetiza- tfea noastră o perso-

Inieresante etat șl le, subordonate unal < _ _
portretele enlc, măr- tehnici picturale ri-
turil asupra vieții per- guroaso. Mlrcca DEAC

nulitate arUMlcâ.

O nio Bravo 5 DUZEȘT1 — l!!rM;

e Bărbați cumsecade : DRUMUL 
SAllil — 13,M; 17.43; S3.
Q Ultimul tren din Guo Hill g 
LIRA - 18.SD: 18; 85,16.
o Gentlerneull norocului i PACEA
- 1S; 10; Kt.
a Balada tul Cable Hogue t FE
RENTARI - I5.2A; 17.3»; S3, CIU
LEȘTI - IS,»; 17; Î.’.K. POPULAR
- 15.SO: .18; S8.15.
o Puterea fl Adevărul I MOȘILOR
- ÎS..-;?: ie.
O Adio, domnule Chips s COTRO- 
CENI - 1S.JS: 19.
■ Provincialii i GLORIA -6,15; 
11,»; 13,45; R: ia,iB: îî.sj.
a Aventuri la Marea Neagră t 
Cosmos— îs,sa; ia.
0 Dacă s marți, e Belgia i Ff.O- 
BEASCA — ISJ5: 18: £3.».
• Naufraglațl tn spațiu l CTIÎN- 
GASI - 1SJS5; 10.
• Dlneeuvlntațl animatele »: co
piii i MIORIȚA — 0; 11,15; 13.I0: 
15,45: 18; wa, - >, ■
a de

a Greșeala fatali i MUNCA ■
18; a.
a Ferma din Arizona g FLACAHA 
- 15.»: 19..
e Troeesnl unei stele : ARTA 
15,30: ÎS; K- 
c Tintin ț 
VITA?.' —i î 
o Trei din
15,30; 18; S,,.. . , - ......... .
Q Jocul de-a moartea g A r'.T

Soarelui g

e Teatrul satlrte-muzlcal „C. Tă- 
nn.se* (sala Savoy) t- Hevltta are 
cuvlntui — 19,33.
a Teatral de revista st comedia 
,JL VasUescu* : Siciliana — 17,». 
o A.ILI.A. prezintă (In sala an
samblului artistic ..Rapsotlln Ro
mână*) : Spectacol suspnul de 
Ansamblul Național „Anca man” 
din Chile — :j.

riav.nl
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SClNTEIA — marți 19 septembrie 1972

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului dc Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului dc Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
în numele poporului vietnamez, nl Partidului celor ce muncesc din 

Vietnam, al Adunării Naționale, al Guvernului R.D. Vietnam șl al nos
tru personal, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat, guvernului șl poporului Republicii Socialiste Româ
nia sincera noastră mulțumire pentru felicitările dumneavoastră bune 
și frumoase adresate cu prilejul celei de-a 27-a aniversări a zilei înfiin
țării R.D. Vietnam. '

Folosim acest prllel pentru a ura poporului român in continuare să 
obțină realizări și mai mari In opera de edificare a socialismului.

Fie ca relațiile de prietenie ș! cooperare frățească dintre popoarele 
celor două țări ale noastre să fie totdeauna trainice.

TON DUC THANG
Președintele R.D. Vietnam

Cronica zilei

C: PAGINA 5

Luni, 13 septembrie, tovarășul Iile 
Vertieț, membru ai Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prlm-vicepreșcdlnta al 
Consiliului de Miniștri, a primit pe 
ambasadorul Republicii Democrate (Agerpres)

jiJ •;

TRUONG CHINH
Președintele 

Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a 

R.D. Vietnam,

LE DUAN
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam

PHAM VAN DONG
Premierul guvernului 

R.D. Vietnam

-
■I ' .

Primire la Marca
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republiell Socialisto Româ
nia, Ștefan Voltec. a primit luni 
dimineața pe Sojl Okada, membru 
al Partidului Socialist Japonez, care 
se află In țarâ noastră la invitația 
Institutului Român pentru Relațiile 
Culturale cu,Străinătatea.

I
Adunare Națională

La Întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă cordială, au, luat parte 
Aurel ViJoIL președintele Grupului 
parlamentar pentru relații de priete
nie Românta-Japonla, si Ion Botar. 

-^secretar al LR.R.C.S.

(Agerpres)

(

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii SoetalLsta România, 
Ștefan Voltcc. a primit din partea 
președintelui Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților Poporu
lui din întreaga Chină, Ciu-de, o te
legramă de mulțumire pentru condo- 
leanțelle adresata cu prilejul Încetării 
din viață a Iul Ho Slan-nln, vicepre
ședinta al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Poporului 
din întreaga Chină.

*
în zilele de 13—16 septembrie, o 

delegație a Federației Asociațiilor de 
foști combatanți din războiul de eli
berare națională a Iugoslavie! 
(S.U.B.N.O.R.), condusă de Mllija 
Radovisnovicl, membru ai Prezidiului 
federației, a ficut o virilă' de priete
nie In țara noastră ta Invitația Comi
tetului foștilor luptători antifasciști 
din Republica Socialistă România.

Delegația a avut convorbiri cu 
membri al conducerii C.F.L.A. și ai 
Comitetului organizatoric al vetera
nilor din războluL antifascist, cu care 
prilej au avut loc Informări reci
proce asupra activității organizațiilor 
respective șl s-a holflrit dezvoltarea 
In continuare n legăturilor bilaterale.

Delegația S.U.B.N.O.R. a vizitat 
Capl’.ata. precum șl 
economice și soclal-

.............................................
(Urmare din pag. I> dezvoltare. De asemenea, a fost 

subliniată Importanța cooperării in
tre Institutele științifice.

*
Seara. ' președintele Consiliului 

' :ecutiv Republican. Dragulln Ko- 
.'aț, și soția sa eu oferit un dineu

Convorbirile, desfășurate Intr-o at
mosferă de lucru, prietenească, au 
prilejuit o trecere In revistă a evo
luției favorabile n relațiilor de co
laborare economică Intre întreprin
deri românești șl 1

îndeosebi.' realizările șl pcrspectl- România. Ion Gheorghe Maurer, șl 
a soției sale.

în cursul dineului; desfășurat ln- 
Ir-o atmosferă caldă; prietenească, 
Dragulln Kosovaț șl Ion Gheorghe 
Maurer au rostit toasturi.

Exe-
_____________________ _ _____ sovat. v...............

dori românești șl Intrenrlndcrl din In cinstea președintelui Consiliului
această republică, mențlonlndu-se. de Miniștri al Republicii Socialiste

; J —. «S ' ■n.A-mm.Mvt'l _ T> « wț A « ! ra TftW fî’-ln ftft-Rffln ft Kff m l'WW' ffll

vele pe tărlmul cooperării econo
mice In domeniile siderurgiei, con
strucțiilor de mașini, electrotehnic, 
prelucrării lemnului șl , celulozei, in- 
dlclndu-sc măsuri pentru continua el

președintelui Consiliului

i;

A fost numită delegația țării noas
tre ta cea dc-a XXVH-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

Cornellu Măncscu, ministrul aface
rilor externe, șeful delegației.

Din delegația fac parte George 
Macovescu, prim adjunct al ministru
lui afacerilor externe, locțiitorul șe
fului delegației ; Ion Da teu, amba
sador, reprezentantul permanent nl 
Republicii Socialiste ’ România ta 
O.N.U. : Cornel Bogdan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România in 
Statele Unite ale Amerldl ; Constan
tin Ene, ambasador, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialisto 
România pe lingă Oficiul Națiunilor 
Unite din Geneva. Membrii supleant! 
ai delegație! Bint : VirgU Constantl- 
nasctL Emlltan Manciur, directori, In 
&LAX-, Ion Duma șl Dumitru Ceau- 
șu, consilier șl, respectiv, prim-secre- 
tar ta Misiunea permanentă a 
României ta New York.

, - ,-j raxjăra :..r. . -xa

7’

Delegația este Inso’Hă do consilieri 
șl experțl.

*
La 18 Heptembrlo n.r. a plecat ta 

New York, pentru a participa la cea 
de-a XXVII-a sesiune n Adunării 
Generate a O.N.U.,, Georga Macoves
cu, prim adjunct al ministrului afa
cerilor externe, locțiitorul șefului de
legației române.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
nu fast prezențl Nlcotaa Ecobescu, 
adjunct nl ministrului afacerilor ex
terne, Nlcotaa Ghenen, secretar ge
neral In Ministerul Afacerilor Exter
ne, șl alto persoane oficiale.

Erau do față Leonard Mocker, nm- 
basarlonil S.U.A. ta București. Soyed 
Abbas Chedld, directorul Centrului 
de Informare al O.N.U., șl AL H. Ro- 
tlval, reprezentantul Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
In România

o

Recepție cu prilejul zilei naționale 
a Republicii Chile

" 'j'- j > * f ' ' a “.z ,r g. , '•'»p,
Repu- brin, vicepreședinte LI "______
el țări Culturii șl Educației Socialiste, alte

|3

•i
&

Cu prilejul Zilei naționale a 1 
bllcdl Chile, ambasadorul acestei____1 .
la București, Homero Jullo, a oferit persoane oficiale, 
luni o recepție. Z *' ■

• Au participat Iile Vcrdeț, membru '- ,!
nl Comitetului Executiv.-al Prezidiu- ■ ■reștL . ...
Iul Pormanent al C.C. al P.C.R., 1 Recep
prim-vlcepreșcdlnto al Consiliului de m?;L.l’:'O8ri!r!1 Prcze;
Miniștri, Gheorghe Necula, vlcepre- „Aucaman
ședlnto al Marii Adunări Naționale, Chile.
Mlrcea Mnllța. ministrul educației șl 
Învăț tail ului ui, Petru Burlacu, ad-
jurtrt al ministrului afacerilor ex- 
Slon Stolon, adjunct al mlnls- 

comerțului exterior, Ion Ml- 
r.esi, adjunct ăl ministrului minelor, 
petrolului ți geologici, Tamara. Do-

ite al Consiliului

Au fost prezențl șefi al unor mi
siuni diplomatice acreditați ta. Bucși- , ____«.s “ - “ ... . J.

ția s-a încheiat r cu un.fru-. 
------- - pjgsgnmt (ja ansamblul 

i* din Republica

Cu prilejul zilei naționale a Re
publicii Chile, Homero Julio, amba- 
aadorul acestei țări la București n 
vorbit la posturile noastre de radio 
ți televiziune.

i i' •. •' (Agerpres)

între 27 septembrie — 13 octombrie

„Zilele culturii românești11in Belgia
i ' c .. . .■ " , . , ■ . f..

’’fn perioada 27 septembrie — 13 oc
tombrie vor avea loc In Belgia 
„Zilele culturii românești*.

Această manifestare cuprinde o lar
gă suită de acțiuni, care oferă publi
cului belgian posibilitatea cunoașterii 
nemijlocite a unor creații reprezenta
tive de artă plastică, muzicale, lite
rare, cinematografice etc. din tara 
noastră. Consemnăm, In acest sens, 
deschiderea, la Bruxelles, a unor 
expoziții de arta feudală, de arta

•* /' ‘1* - ’ ‘.Vi / r :Tf_: ■ EpS1

popularii șl de grafică românească 
contemporană. Vor fl organizate, de 
asemenea, o expoziție de carte, care 
va oglindi bogata activitate editoria
lă din România. și o expoziție de 

, discuri. ■ Slnt programate, totodată, 
concerte ale corului „Madrigal* din 
București, recitaluri de balet susți
nute de cunoscuțl interpret! români, 
precum șl un „Festival al filmului 
românesc*.

(Agerpres)

SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT

și Republica Gabon
: ■ ■ ' ț ... ' .... p

unei mai bune cunoaș- nele celor două țări nu hotSrit gă 
cotabo- stabilească relații diplomatice ta rang

(Agerpres)

în. dorința unei mai bune < 
teri reciproce șl a dezvoltării 
rării dintre “ 
România șl Republii

Republica Socialistă de ambasadă, 
lepubiica Gabon, guver-

S ă p t ă rn i nâ m e d i c a l ă 
balcanică

J" u X'l* ffir*.. ............. • -M
rol, dc ta Academia du Medicină din 
Paria, vicepreședinte' al Asociației 
internaționale pentru cercetarea 
medicală șl schimburi culturale.: j : 

în cursul după-amlezii, lucrările 
au continuat In ședințe științifice 
plonn.ro»

, în cadrul unei festivități ce a avut 
loc, luni după-amtază, la Ambasada 
Republicii Populare Bulgaria din 
București a fost luminat președinte
lui de onoare șl secretar general al 
Uniunii medicale balcanice, M. Po- 
pescu-Buzeu, ordinul „Klril și Me- 
țodl'u* clasa I, conferit de Consiliul 
de Stat al R.P.. Bulgaria, In semn de 
cinstire a contribuției aduso da 

_____ i.. •_ :_____ ::______  
nil și a colaborării fructuoasa pe 
plan medical In Balcani.

Luni s-a deschis In Capitală cea 
de-a Xf-a ..Săptămlnă medicală bal
canică”, manifestare ale cărei lu
crări se desfășoară sub Înaltul pa
tronal ai președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialisto 
România, Ion Gheorghe Maurer. ,

Această manifestare științifică -co
incide cu o W-a aniversaro a Uni
unii medicale balcanice.

în ședința Inaugurală, Teodor 
Burghcde, ministrul sănătății, a rlal 
citire mesajului de salut adresat 
partlcipahților ta reuniune de tova
rășul Ion t Gheorghe Maurer. Mesa
jul a fost primit cu îndelungi aplau
ze de cel prezențl

Au rostit cuvinte de salut prof, 
r* ~________? . . . " ' ’
onoare și secretar general al Uniunii 

precum șl. re- 
secțlllor nnțlor

parllcipahțJlor ta reuniune de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer. Mes.n-

M. Popeacu-Buzeu, președinte de 
onoare și secretar general al Uniunii 
medicale balcanice, precum șl. re
prezentanți ai secțiilor naționale 
ale statelor membre ale acestui or
ganism. ;

în continuare eu fost acordate
. tiliul șl diploma; dejmembru .de.o-.r. 

noare nl Uniunii medicale. balcanice 
acad. Ștefan Mlicu și prof. J< Miala-

r •'

Delegația de activiști al P.C. din 
Cuba, formata din Antonio II. 
Garda . Echcmendta și Armando 
Garcia Luis, activiști ta Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
Cuba, care, ta Invitația G.C. al 
P.C.R.. a făcut o vizita pentru 
schimb de experiență In țara noas
tră, a părăsit Bucureștlul, indrep- 
Undu-se spre Havana.

------ _ „.itribuțlei sdusn de sa
vantul român ta dezvoltarea medld-

plnn medical In Balcani.
* • ■

O delegație r Consiliului General 
al Uniunii medicale balcanico a de- 
Sluni ta amiază, o coroană de 

ta Monumentul eroilor . patriei 
[din București.

(Agerpres)

■C x-

Capitala
’-LrJ.'•-*5
La plecare, pe aeroportul Otopeni. 

oaspeții nu fost salutați do Alexan
dru Szabo, adjunct dc șef do secție 
ta C.C. al P.C.R., da activiști de 

.partid. A fost prezent, de asemenea, 
Nicolas Rodriguoz Asttazaraln. amba
sadorul Republicii’Cuba la Bucu
rești.

(Agerpres)
ȘȚt t? 'J i C - J >
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Sosirea unei delegații militare franceze
Luni ta amiază a sosit In Capitală Marie Levasseur, ambasadorul Fran- 

o delegație militară frânează, con- 1 țoi la _ București, locotcnent-colonol 
dusă de generalul de armată aeriană Jet ' Z" _

j

TENIS'

Ose tastase a eîștsgat șs turned
de la Seattle (S.U.A.)

O învinsul din finală : americanul Tom Gorman
■. ■ ■ ' ■ ■ ■ <

Victorios săptămlna trecută ta Fo
rest Hills, tenlsmanul ‘ 
Năstase și-a continuat _

Franțois Maurln, șeful stalului major 
a! armatelor,’ care, 1a invitația gene
ralului colonel Ion Gheorghe, prlm- 
adjunct al ministrului Forțelor Ar
mate ș! șef nl Marelui Stat Major, 
face o vizită oficială in țara-, noas
tră. , ■ . . ,

La sosire, ipe aeroportul Otopeni, 
au venit- in IntJmplnarea oaspeților 
generalul colonel Ion /Gheorghe, ge
nerali șl ofițeri superiori.

Au fost do față- Francis Marcel

I român Hle 
____._____T. _ continuat sulta succese
lor, clșllgind șl turneul de la Seattle 
(S.U.A.). în finala disputată ta arena 
____............................ .............................. .
_____ ______________ __________ ■ ---__ T--! î"® 
Învins cu 6-—1, 3—6, 6—3 pc ameri
canul Tom Gorman. Cu excepția ac
tului doi. In core Garman a dat o ri
postă mal viguroasă, Năstase n fost 
maestrul terenul' ' '■—'—“------- -
tatorii agențiilor — ----------------
a combinat în modul cel mai inspirat 
serviciile solo puternice cu retuțiirt 

' smedurl spectaculoase, 
it ta scenă deschisă.
!_ _ lunâ, Iile Năstase a 

’labil tur de forță, 
ronto.

it/L, ULi^UgâUU UUHWM '

(S.U.A). în finala dispui 
centrală din Seattle, in prezența 
4 0®9 de spectatori, Iile Năstase

canul Tom Gorman. Cu excepția 
tulul doi. In core Gorman a dat o

Iul, transmit comra
de presă. Românul

ireparabile șl 
fiind aplauda'

în decurs de o 
realizat un vcritabL —__ —
reușind să clțtlge 4 turnee (Toroni . 
Orange, Forest Hills, Seattle), care 
sa adaugă celorlalte 5 clștlgate In

acest an, ceea ce constituie o per
formanță rar Intllnltă chior In pal
maresul celor mal faimoși jucători 
cunoscuțl In Istoria tenisului. Totoda
tă, Năstase s-n distanțat net de prin
cipalii săi concurențl In Marele pre
miu FILT, avind acum un avans de 
circa 150 de puncte față do ol doilea 
clasat, opanlolul Manuel Orantes.

e în turneul de ta Montreal, tcnls- 
manul american Arthur Ashe, în
vinsul lui Năstare in finnta de ta 
Forest Hills, a ciștlgnt proba de sim
plu, lntrcctndu-1 cu 6—4, 3—0. 6—2, 
7—3 pc Jucătorul australian Roy E- 
merson. Proba de dublu a revenit 
cuplului Marty It lessen (S.U.A.). Tom 
Okker (Olanda), care nu dlspua cu 
6—1, 4—6, 7—6 de perechea Ken Ro- 
sownl (Australia), I3ob Maud (Repu
blica Sud-Afrlcnnl).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
thews n ocupat primul loc in proba 
de 400 m plat cu Umpul dc 43"0, !n- 
tredndu-1 pe compatriotul său Lee 
Evans, recordmanul mondial al pro
bei O surpriză a fost înregistrată ta 
săritura In Înălțime, In care camplo- . 
nul olimpic de ta Mttnchen îurl Tar- 
mak (U.R.S.S.) s-a clasat pe locul 
trei cu 2.68 m. Proba o revenit Ita
lianului Gtammarco Schlvo cu o să
ritură do 2,14 m. Alta rezultate : su
liță : tenis Lush (UJLS.S.) 84,68 m ; 
60!) m plat : P. Vasala (Flntandn) 
l’48”0 ; prăjină : Tracanelll (Franța) 
5,10 m ; 3 0OT m ptat : Del Btiorto 
(Italia) 7'Î5"-1,1O. Campioana olimpi
ci Ludmila Braghlna (U.H.S.S.) șl-a 
adjudecat proba de 3 GOB m In 0’24"0.

O ȘAH. — Echipa S.U.A. a sosit 
îs Skoplie pentru a participa In O- 
Umptadn de șah. Din formație lipseș
te campionul mondial, Robert Fi
scher; care s-a reîntors ta New Yorit 
duminică seara, venind din Islanda, 
El a declarat că nu poate pleca In 
Iugoslavia, ihtrutit are nevoie de o
perioadă mal lungă de repaus După 
cum se știe, nkd fostul campion mon-
dial Boris Spasski nu va Juca le 
Skoplle.

o ATLETISM. — Cu prilejul unul, 
concurs internațional, desfășurat la 
RLetl (Italia), sprinterul Italian Pie
tro Mermen a dștlgat cursele de IM) 
m 91 300 m plat in 10'’2/10 șl res- 

.pertlv 20”3/10. Atletul american Mat-

i

Manifestări
■ ,v -1. ‘

științifice
Luni s-au deschis 1a București lii- 

crăriie celui dc-al III-lea simpozion 
Internațional privind „Reducerea 
directă a minereurilor do fler*. Ma
nifestarea este organizată, sub egida 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
Europa, de către Comitetul oțelului 
al acestui organism, In colaborare cu 
Ministerul Industriei Metalurgice.

La lucrări participă circa 39B de 
spectallștl din 34 dc țări, de pe toate 
continentale; De-a lungul unei săp- 
tAminl, spedallșUl. vor analiza aspec
te economice și tehnice ale reducerii 
directe a minereurilor de fier.

In ședința de deschidere, parlid- 
panțil au J fost salutați de Nicolne 
Agachl, ministrul industriei meta
lurgice, Dumitru Joița, prim vicepre
ședinte al Consiliului popular al mu
nicipiului București, Erie Conret 
președintele5 Comitetului oțelului, șl 
Dieter Andersen, din partea secre- 
tarintultil Comisiei .economice O.N.U. 
pentru Europa.

★
Luni, ta Institutul de medicină și 

farmacie din lași, nu Început lucră
rile colul de-al XI-lea curs Interna
țional organizat sub egida UNESCO 
de Organizația-internațională de cer
cetare a creierului (I.B.R.O.) In cola
borare cu Academia de Știința Me
dicale a Republicii Socialiste Româ
nia. La acest curs participă specia
liști din Anglia, Austria, Bulgaria,
R. F. a Germaniei, Franța, (talia, Iu
goslavia, Japonia, Polonia, România,
S. U.rV, Suedia, Turelă și Ungaria.

(Agerpres)

_____ _______ locdtehent-colonel 
can Sudreaud, atașat militar nero șl 

naval al Franței, precum șl membri 
ai ambasadei;

După-anitază,! generalul de armată 
aeriană Franțols Mnurln, șeful stalu
lui major al armatelor, însoțit de 
ceilalți membri al delegației militară 
franceze, n făcut o vizită protocolară 
ta Ministerul Forțelor Armate, unde 
b fost primit de generalul colonel Ion 
Gheorghe, prim-ndjunct ai ministru
lui forțelor armate șl șef al Marelui 
Stat Major. ,

Cu acest prilej au avut Ioc con
vorbiri care s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială. »

în aceeași zl, delegația militară 
franceză a depus coroane de flori ta 

‘Monumentul eroilor patriei șl 1a 
mormintele mflllarilor francezi din 
cimitirul Șcrban Vodă.

(Urmare din pag. I)

i-
sută din totalul celor 100 dd puncta 
alo agendei. Dintre acestea sc evi
dențiază, In primul rlnd, imperativul 
înfăptuirii dezarmării. „Conferința 
mondială dc “ dezarmare*, „armele 
chimice șl bacteriologice*, „aplicarea 
concluziilor conferinței statelor ne- 
posesoare de arme nuclearo" slnt 
doar citeva din punctele a căror În
scriere pe agendă atestă că bilanțul 
primului dețeniu de negocieri In a- 
ceastă problemă nu poate fi, în nld 
un caz, socotii salLstăcătoT, că țelul 
declarat al realizării dezarmării ge
nerale șl totale — deziderat fierbinte 
al popoarelor — cate departe de a ti 
.fost atins. Interesul vital față de a- 
ceastă problemă reiese de altfel șl 
din considerentele expuse de nume
roase state, înainte de deschiderea 
sesiunii, pe marginea propunerii cu 
privire ta Conferința mondială de 
dezarmare. în această ordina de Idei, 
răspunsul guvernului român, prin 
Ideile constructive pe care le conți
ne, a reținut in mod deosebit atenția 
In cercurile politice șl diplomatico 
dc aci, ca. o nouă mărturie a preocu
pării constanta a țării noastre față de 
obiectivul cardinal pe care 11 repre
zintă dezarmarea, a modului concret 
In care înțelege să-șl aducă contri
buția 1a înfăptuirea sa.

Problemele economice, deeurgînd 
din agravarea continuă b decatajulu" 
dintre țările Industrializate șl țărili 

:________ ;_____________l.;
nou prezente pe agenda Adunării Ge-

Capitala, precum șl unele obiective 
economice ?I social-cu llurale din ju- 

■ dejele Argeș, Vilcea șl Constanța.

*
Sub auspiciile Institutului român 

pentru rotațiile culturale cu străină
tatea, luni a fost deschisă In Capi
tală o expoziție de gravură din Chile, 
pusă ta dispoziție de Instltulul de 
cultură chlllano-român. La vernisaj 
au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți al unor instituții cullu- 
rale centrale, artiști plastici, oameni 
de culturi, ziariști. Au fost prezențl, 
de asemenea, membri al Ambasadei 
Republicii Chile la București, alțl 
membri al corpului diplomatic. Cu 
acest prilej, Mlhnen Gheorghiu. 
pr!m-vta;pre?cdlnto al I.R.R.C.S., șl 
Homero Jullo, ambasadorul Republi
cii Chile ta București, au rostit scurta 

’ cuvintărl.
'J*

Luni dimineața a sosit la Bucu
rești Orchestra centrală a Armatei 
naționale populare a Republicii De
mocrate Germane, ca răspuns ta tur
neul efectuat in această țară de or
chestra, corul și soliștii Ansamblului 
artistic „Doina” al armatei. în 
timpul șederii in România, el ■ va 
prezenta, In' 'perioada 18-30 septem
brie, concerte In Capitală șl In alte 
localități din țară.

(Agerpres)

înscrieri
f.} 
J* ■

mî învățămîntuî 

profesional
■ 5 . . ;

UZINA „TRACTORUL* BRA

s

ȘOV face înscrieri ta forma de 
invățămlnt „Ucenicie ta locul 
de muncă” _ cura de «curta 
durata — pentru meseriile : for
jor șl turnător—formator.

locui 
do muncă* curs do scurtă

jor și turnător—formator. Du
rata uceniciei este de 2 ani, iar 1 
admiterea se tace fără exa- | 

' men. Ăctelo necesare pentru 
’ înscriere slnt următoarele : cer-.

tlflcat sau adeverință de ab- I 
solvlro a 8 clase, certificat de | 
naștere In copia șl original, fi
șă medicală, trei fotografii, bu
letinul do identitate'. Virgin ad- ( 

; misă pentru cursanțl este Intra 
13—18 ani. Se acordă masă șl 
cazare gratuită, precum și o In
demnizație lunară de 503 lei. în- 
scrlerilo «o fac zilnic la servi
ciul Invățămlnl al uzinei plnă 
ta data de 1 octombrie 1972.

ODORHEIU SECUIESC. Gru- 
’ pul școlar agricol din localita

te organizează concurs dc ad
mitere pentru specialitatea su
dori (curs do zi), cu limba de 
predare română, in perioada 
20-25 septembrie a.c. Școlari
zarea elevilor se face pentru 
următoarele unități.-; Trusturi
le , I.A.S. Mureș și Sibiu ; 
U.F.R.M. Codlca, Oradea, Si- . | 
biu ; LLL. Covasnaț care vor 

I • Încheia șl contracte de școla
rizare. La concursul de admi
tere se pot prezenta absolvenți . 
ai școlii generale (Clasele a 
VIH-a șl a X-a). Disciplinele 1 
ta caro ao susține examenul 
slnt: matematică (scris șl 
oral) ; fizică — partea I. Meca-, 
nlca șl căldura (scris șl oral). 
Informații suplimentare sa pot 
primi de la' secretariatul școlii, 
strada Justiției nr. 12, telefon 
14 7X

ncrale. Și nu intlmplător aceste pro
bleme slnt prezentate In strinsă le
gătură cu dezarmarea, știut fiind că 
orice progres pe calea stăvilirii cursei 
Înarmărilor ar permite canaliza rea In 
scopuri .constructive a unor Imense 
fonduri, cheltuite astăzi pentru crea
rea de mijloace do distrugere.

„0 nouă dezvoltare pozitivă 
in relațiile dintre cei doi vecini"

Un comentariu al ziarului belgrâdean „Novosti

BELGRAD 10. — Corespondentul 
nostru G. Ionescu transmite : -Zia
rul „Novost!*. care apare la Belgrad, 
relevă, in ediția' ca de azi. intr-o 
cronică retrospectivă a evenimente
lor săptămfnii trecute, că vizita pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
.României socialiste a confirmat gra
dul înalt al legăturilor de prietenie 
dintre cele două tari, inscrilnclu-se 
In tradiția deja statornicită tn re
lațiile ingosIavo-roniSne dfn ultimii 
ani, In care Intllnlrile șl convorbi
rile oamenilor de stat, tot mal frec
vente, constitute contacte utile pen
tru activitatea comună.

„O dată cu ternele privind vii
toarea colaborare economică și dez
voltarea relațiilor reciproce si din 
alte domenii de activitate, vizita 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al României a prilejuit 8l un schimb

i . ‘- ...i- ■

de păreri cu privire la aciuata situa
ție din lume și ta multe evenimente 
care slnt do importanță generală el. 
deci, caro intră In stern Interesului 
Românie! și Iugoslaviei. La acesta 
convorbiri, pe care le-au avut pri
mul ministru Ion Gheorghe Maurer 
și gazda sa. președintele Consiliului 
Executiv Federal. Gemal Bledicl. 
au foat exprimate aceleași păreri 
sau opinii foarte apropiate n.le gu
vernelor, celor două tari. In acest ca
dru. de asemenea, au fost căutate 
noi posibilități In vederea colaborării 
pe mal departe a celor două țări șl 
In domeniul relațiilor internaționale.

într-un cuvint. toate acestea an 
fost Indicii care an confirmat o nouă 
dezvoltare pozitivă in relațiile dintre 
cel do! vecini — cele două țări so
cialiste. Iugoslavia si România*.

wața internațională

Discuții tovărășești, rezultate fructuoase
Aprecierile vicepremierului R. D. Germane, Gerhard Schiî- 

rer, asupra convorbirilor avute la București

j

*• “Is
'•i ’•I

BERLIN 18. — Corespondentul
noț'.ru ȘL Doju transmite : Intr-o 
declarație făcută la Înapoierea ta 
Berlin, după vizita efectuată în 
România, vicepreședintele Consiliu
lui de MlnLștri al R. D. Germane, 
Gerhard SchUrer, președintele Comi
siei, de. stat a planificări!, șl-a ex-., 
primat deplina satisfacție fața de re
zultatele bune obținute cu ocazta

discuțiilor avute ta București cu pre
ședintele Comitetului de stat al pla
nificării EI a evidențiat spiritul to
vărășesc șl cordial in care nu fost 
abordate problemele privind dezvol
tarea șl adindrea pe mal departe [ a 
colaborării șl cooperării economice 
șl tehniro-șlitațifim,intre Republica 
Dentoffițiă-jGennanăașI Republica So-

-■ȘOMrt’H ■

I •'

claJMă România, k 
c-Mâse js aduci? w

KURT WALDHELM DESPRE
problemele actualei sesiuni a 0. N. ț

BUDAPESTA 18 (Agerpres). t- în- 
tr-un interviu’acordat televiziunii ____ ___ ....
ungare..-. Kurt Waldheim, secretarul nale in soluționarea problemelor e- 
general al O.N.U., a relevat interesul xlstante. în măsura in care 1-1^-"

_ _ ' ' ’ -j M VOJ. petrece astfel, slnt convins
sesiune a Adunării Generale a O.N.U., Organizația .Națiunilor Unite 
se vor afîa probleme legate de exis- pra rezolvării problemelor lnternațlo-

crările sesiunii, întărind astfel rolul 
care revine organizației lntemațlp- 

unflnre. Kurt Waldheim, secretarul nale in soluționarea problemelor e-
genoral al O.N.U., o relevat interesul, xlsîenle. în măsura in caro luerurEe
pe care 11 prezintă cea de-a XXVil-a se vor petrece astfel, alnt convins că
sesiune a Adunării Generale a O.N.U., Organizația Națiunilor Unite poate
subllnilrid dl In central dezbaterilor exercita o Influență favorabilă asu-

tența unor focare de criză in lume, năie, a dcctarat el.
dezarmarea, problemele țărilor in .,
curs de dezvoltare, ale lichidării de
finitive șl complete a colonialismului 
și "altele. El a menționat, pe de altă 
parte, că va fi reluată discuția asu
pra primirii de noi membri in Orga
nizația Națiunilor Unita. în co pri
vește primirea celor două state ger
mane, Kurt Waldheim a, apreciat că 
există posibilități ca ea1 să se pro
ducă anul viitor. Kurt Waldheim și-a 
exprimat rperanța că statele membre 
ale O.N.U. vor partldpa activ ta lu-

. ... ........ ................. ................. .. ..j. 1 ■ .•
în legătură cu convocarea unei 

conferințe de securitate șl colaborare 
fn Europa, secretarul general ol 
O.N.U. a opinat că au fost asigurate 
condițiile pentru un rezultat pozitiv 
al conferinței, ceea ce va contribui ta 
o evoluție favorabilă pe plan Inter
național. Dar, firește, In ultimă In
stanță rezultatul conferinței depinde 
da o politică permanentă Îndreptată 
spre destindere In Europa.

1

vremea
; /-?; f ț

tară •. Vremea a for.', insta- 
____  ... Jllenta, Muntenia, gudul și 
estul Transilvaniei, Moldova șl Do- 
brogea, unda eu căzut ploi tempo
rare, care au avut și caracter de aver
se, însoțite pe alocuri do descărcări 
electrice. La vlrful Omul s-a sem- 
natat tapovlță. în "celelalte regiuni, 
cerul a fost variabil. Vinlul a sudat 
slab, p'.nâ la potrivit. Temperatura 
aerului la ora l-l oscila Intre 11 grade

,1 u -i
'/Teri In _____

bilă in Oltenia, Muntenia,

•' ■ ■ ■" 1‘ l i i

ta Clmpuiung Moldovenesc și 23 de 
grade ta Mangalia. în București s 
V-emea a fost umedă și Închisă. 
Temporar a plouat Vlntul a suflai 
slab, plnă ta potrivit Temperatura 
maxtata a fost de 10 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 șl 22 septembrie a-c. In (ară : Vre- 

, mo schimbătoare, cu cer temporar 
noros. Se vor semnata ploi, mai ales 
sub formă do averse. .Vlntul va suria 
potrivit Temperatura In scădere u- 
șoară. Minimele vor fi cuprinse Intre 
3 șl 13 grade, iar maximele Intre 13 
șl 23 de grade. în București s Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar noros. 
Ploi dc scurtă durată. Vini potrivit 
Temperatura In scădere ușoară.

Inițiativele lor privind aceste proble
me. în acest sens a reținut, de pildă, 
atenția propunerea sovietică de o1 se 
Înscrie, ca un punct Important șl ur
gent nl agendei, chestiunea nefoio- 
slrli forței In rotațiile Internaționale 
șl a Interzicerii ■folosirii armei nu
cleare. Așa cum este unanim apre
ciat, eliminarea politicii do forță con
stituie un deziderat stringent ni ac
tualității, o cerință de oovlrșltoare 
Însemnătate pentru întărirea păcii și 
stimularea mai departe a procesului 
de destlndera, pentru Întărirea În
crederii Intro state.

în ce o privește, șl ta această se
siune România, fidelă principiilor și 
țelurilor O.N.U., este animată de ho- 
fărirca de a-și aduce din plin con- 
trlbuțla Ia dsabaterea problemelor 
InscrlM! pe ordinea de zi, Ia reușita 
tuturor acțiunilor Organizației Națiu
nilor Unite pe linia așteptărilor po- 

„ . . poarelor lumii. O expresie elocventă
(Dln simpla trecere in revistă a pro- B acestei politici consecvente, princl- 

blemntldi înscrise pe agenda cele! pLaie, 0 constituie, de altfel, adt pro- 
de-a XXVII-a sesiuni bc evidențiază 1,„„_____ ‘ '
urgența necesității adoptării unor mă- ren punctului referitor la 
suri eficiente pentru soluționarea ma- - - ■ - ..... .............................
rilor probleme ce confruntă omeni
rea contemporană. Forumul mondial 
al națiunilor poate — șl trebuie — să 
aibă un rol mal Important In vtața 
Internațională. Aceasta este de altfel 
șl concluzia ce se desprinde din at
mosfera ce domnește (n palatul Na
țiunilor Unite In njunul noii sesiuni.

Ca In fiecare an, șl in actuala se- 
«iune țările socialiste se manifestă 
ca factori activi, prin propunerile și

me, care flgiirează In, mod obișnuit 
pe ordinea de zi, se mal adaugă șl 
oițe chestiuni, nu mai puțin impor
tante, cum ar. ti situația din Orien
tul Mijlociu, problema definirii a- 
greslunll, problema întăririi securi
tății internaționale, cea a mediului 
Inconjurălor etc.

CEA DE-A XXVII-A
SESIUNE A O.N.U.

Ignorarea dc către cercurile colo
nialiste șl neocolontallste a hotariri- 
ior O.N.U. privind abolirea dafinlUvă 
b colonialismului, continuarea răz
boiului colonial In Angola, Mozamblc, 
GulnccarB!asau, refuzul Pretoriei și 
regimului din Salisbury de a renunța 
ta politica de apartheid și rasism, 
nesocotirea de către forțele Imperia
liste a dreptului popoarelor ta inde
pendență șl autodeterminare, tată tot 

llu atlten motive care explică de ce pe 
Iul agendă sesiunii figurează aproape 30 

mno ». «rile de Puncta referitoare ta abolirea po-
efialo In curs dc dervoltare slnt din Utlcil colonialiste.

La aceste mari grupuri da probie-

punerea menționată privind înscrie- 
v*iAA " musrt-iMhril»nS ft-vllm" Irj

1 rolului O.N.U. in viața internațională, 
cit șl răspunsul amintit referitor ta 
convocarea Conferinței mondiale 
pentru dezarmare. Slnt inițiative șl 
propuneri primite cu viu Interes In 
cercurile de presă și in sinul dlplo- 
maților de ta O.N.U., apreciate ta un 
aport din cele mal constructive la 
Înfăptuirea marilor deziderate înscri
se' in Cartă, la promovarea cauzei 
păcii, înțelegerii șl progresului in- ’ 
tregli umanități.

ii U
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BUDAPESTA 18. — Corespondentul 
nostru Al. Plntea tranșmlte : Luni 
au Început la Budapesta lucrările se
siunii a X-a, jubiliare, a Comisiei

18 (Agerpres)
■ belgian, Gaj

asupra a numeroase 
ncille do coastă

Prin acțiuni do forță nu se pon- , 
i cu îngrijorare șl to ajunge la 
de știrile privind periența arai

de forțe armato țională pentru reglementarea
căror probleme litigii_____ ____
lea tratativelor politice. Este con
vingerea fermă n poporului român 

.' . ■' ’> conflictului din
ma- Orientul Apropiat nu pot fi aolu-

MILITARE AH ISRAELULUI
Poziția guvernului român exprimata de ministrul 

afacerilor externe

In ziua do 18 septembrie 1972,
C. Măncscu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a Invitat In audientă po 
ambasadorul Israelului la București, 
Raphael Bcnsholom, căruia l-a ex
primat Îngrijorarea guvernului ro
mân cu privire la recentele acțiuni 
militare ale Israelului Împotriva Li
banului.

, Guvernul român, a subliniat mi
nistrul afacerilor externe, dezaprobă 
aceste acțiuni — caro nu pot fi cu 
nimic justJflcnte și care constituie o 
încălcare a independentei, suvcranl-

tfițll șl Integrității teritoriale a Liba
nului, contravin tendinței generale 
spre destindere, spre soluționarea 
conflictelor pe calea tratativelor.

Ministrul afacerilor externe a ară
tat câ România cere In mod holflrlt 
Încetarea oricăror acțiuni militare, 
curmarea represaliilor împotriva 
populației civile șl consideră că tre
buie depuse eforturi stăruitoare pen
tru’. soluționarea politică n crizei din 
această regiune. In spiritul rezolu
ției Consiliului do 
noiembrie 1907.

Securitate din 22

Opinia publică din țara noastră 
a luat cunoștință cu îngrijorare șl 
vie dezaprobare de știrile privind 
atacul .întreprins ■_____ —> •-___________-_______ ______
alo Israelului Împotriva Llbanu- căror probleme litigioase est o 
lui ; în cursul luptelor core s-a’u ' ' '
angajat s-au înregistrat pierderi 
de vieți omenești, victime din rin- că șl problcmelo 
dul populației dvfie, pagube i_ . C.:—ț™ .... ,™. „  ______
terinle importante. Atacul lsrae- ționate decit pe aceasta cale, pa 
Han reprezintă "b violare fla'granta baze reciproc acceptabile. Româ- 
a suveranității statului libanez, nla se pronunță pentru soluționarea 
fiind-cu ații mal grav cu dt In ul- , politică a crizei In spiritul rczolu- 
tlmui timp au mal avut loc opera- țlel Consiliului de Securitate din' 
țiuni oi mi la re din parlea arma- noiembrie H©7, care impllcft retra- 
tel israellene Împotriva Libanului gerea trupelor israellene din terl- 
șl JSirici. teri 116 arabe ' ocupata, asigurarea

și întărirea ffiecuritații; [și suveranl- 
juyțeuiu sull u,u regiune, so

luționarea problemei populației pa- 
lesllnene în conformitate , cu inte
resele el legitime. . '

Repudiind cu fermitate orice ma- 
nlfestari ale politicii de forță, po
porul român condamnă atacurile 
armate israellene împotriva refu- 
glaților palextlnenl șl a populației 
libaneze, cere fa mod hotârit în
cetarea . oricăror operațiuni mill- 

.. ’ ■ - - - 
conflictul din această zonă șl să 
genereze noi pericole, cu implica
ții grave pentru securitatea regiu
nii și pentru climatul politic ln-r 
tcmațlohaL Eforturile tirebulb în
dreptate nu spre Intensificarea ne
telor de război, ci spro a "Se ajun
ge la stingerea focarului de Încor
dare din Orientul Apropiat la re
glementarea pașnică a probleme
lor litigioase, In conformitate cu : 
internele reale ddțpncegsecurita-| 

forță voința sa. Procedlnd astfel, te șl progres ale popoarelor din 
guvernul Israelului iți, asumă o această parte a lumii, cu cerințele 

păcii generale.
 '

și siriei. lori 116 arabe ' ’ ocupate,
Evident, asemenea acte-nu nu- șț Întărirea securității șl 

mal că nu pot contribui la crearea tătLi- fiecărui stat din re 
condițiilor pentru soluționarea prin - ■ 
mijloace .pașnice a conflictului din 
Orientul Apropiat, dar ele adaugă 
noi elemente de tensiune, agravea
ză șl mal mult situația, pcrlclltlnd 
In mod serios șansele păcii. Româ
nia tșl exprimă dezaprobarea ca
tegorică față de asemenea acte 
caro vin In contradicție pro
fundă cu tendința generală spre ________ _,____________________ .,_____ .......
destindere, spre soluționarea con- tare care nu pot dcclt să întețească 
Bielelor, pe calea tratativelor. ,îi„ -ut

Cu nimic, sub nici un motiv șl 
în nici o formă nu pot fl justifi
cate, recurgerea la acțiuni de ro- 
preânlll Împotriva’popUlnțlH’ civi- 
wa-îș ««w« 
nu-șl .poate aroga dreptul de a în
călca. frontierele altui stat, de a 
atenta la Independența, suverani
tatea și Integritatea, teritorială a 
altor țări, de a-și Impune prin 
forță voința sa. Procedlnd " ’

JȚ;

s

© întrevederea ministrului de externe al Libanului cu 
ambasadorii a 14 state arabe ® Convorbirea secretarului 
general al Ligii Arabe cu ambasadorul Libanului la 
Cairo © Reuniunea Consiliului de Miniștri al Confederației 

Republicilor Arabe
BEIRUT 18 (Agerpres). r- Khalyl die Intre Liban șl rezistența palesti-

Abouhnmad, ministrul afacerilor cx- neană”.
teme nl.Libanului, a avut luni o in- lA timpui reiinlunlf, Consiliul do 
treve-dere cu ambasadorii a 14 state ■ ■ ■ . . .
arabe acreditați la Beirut

Intr-o declarație făcută presei, șe
ful diplomației libaneze a subliniat că 
a prezentat interlocutorilor situația 
cure s-a creat ta Liban'In urma ca- 

'cuiul armat al Israelului șl i-a in-

defensive adoptata 
baneze.

Ministrul do externe libanez va 
pleca, La" 10 septembrie, Intr-o scrie 
de state ale Europei occidentale pen
tru a prezenta poziția țării' salo in 
urma atacului Israelului.

■ *
CAIRO 18 (Agerpres). 

relatării agenției' M.E.N., 
general al Ligii ; Arabe, ..l.u.u.uu 
Riad, a plecat luni noaptea In Bei
rut, pentru a discuta cu oficialitățile 
libaneze „posibilitățile unei acțiuni 
arabe comune in situația ariuală”, 
relatează agenția M.E.N.

Pe do altă parte, agenția egipteană 
de știri subliniază că Mahmud Riad 
a avut o Întrevedere cu ambafiaderul 
Libanului la Cairo, Mohamed Sabra, 
în cadrul căreia diplomatul libanez 
l-a informat despre altunțta din su
dul țării. Ambasadorul Mohamed Sa
bra, menționează agenția, a dezmin
țit, în cursul acestei întrevederi, re
latările despre un ultimatum adresat 
de armata libaneză rezistenței palș- 
tînene, privind evacuarea de cflirc 
unitățile de comando a. satelor din 
sudul Libanului.

*

CAIRO 18 (Agerpres). — Consiliul 
de Miniștri al Confederației Republi
cilor Arabe—Întrunit luni, la Cairo, 
sub conducerea premierului Ahmed 
EI Khniib, pentru n discuta ultimele 
evenimente din regiune — a dat pu
blicității o declarație in care sa arată 
că „orice agresiune împotriva unei 
parcele a teritoriului aparțlnlnd ți
nuta din statale membre ale Con
federației — Egiptul, Libia șl Siria — 
va fl considerată cn o agresiune Îm
potriva tuturor și va fl respinsă cu 
fermitate” — anunță agenția M.E.N. 
Declarația subliniază, de asemenea, că 
„rezLslența palestineană este o parte 
integrantă a revoluției nrăbe“ șl ex
primă „preocuparea Consiliului de 
Miniștri al Confederației Jn legătură 
cu încercările de a se semăna dlscor-

Minlștri a examinat un raport deta
ilai asupra „atacurilor Israelului îm
potriva Libanului șl Siriei", pregătit 
de ministrul de externe al guvernului 
federal,’ Fatahailah Al Khatib.

format despre măsurile, preventive,și ‘Mi n !■'v'hBî
defensive adoptata de autoritățile H?-' ; H- :

- Potrivit; 
secretarul

Mahmud

VIETNAMUL DE SUD
i

Atacuri aE@ forțelor patriotice 
împotriva pozițiilor saigoneze

VIETNAMUL DE SUD 18 (Agerpres). — Unllîțl ale Frontului Na- 
(lonal de Eliberare din Vietnamul de sud au deschis un puternic tir 
de arUleric asupra stalului major $i pozițiilor Întărite s-aigonexe din
zonele centrale de coastă..

- ■

Potrivit unul purtător de cuvint 
militar de la Saigon, In sectorul Mo 
Duc—Duc Pho, Ia 310 mile de Sai
gon, a fost creată „o situație se
rioasă”. Pentru prima dată In a- 
ceostă zonă, patrloțli au folosit tu
nuri do 130 mm, cu o rază de ac-

puternic asupra pozițiilor trupelor de 
ln 'Salgon. Regiunea ta cauză se 
află la mal puțin de 13 milo sud 
de capitala provincială Quang Tri. 
Potrivit purtătorului de cuvlnt mi
litar salgoncz au fost semnalate 
lupte și la ©CI km nord de Saigon,

țlune de 17 km. Agențiile Interna- unde trupele guvernului de la Sal- 
țtonalo precizează că patrioțli sud- gon au suferit pierderi grele In. oa- 
vietnamezi au trecut apoi la unatec .... - - ■

gon au suferit pierderi.grele 
meni șl echipament de luptă.

Tn ciuda intense
lor bombardamen
te ale aviației a- 
mericane, forțele 
patriotice din zo
na Quanți'Tri con
tinuă acțiunile de 
lupiâ, provocînd 
grele pierderi tru

pelor saigoneze

FABRICA DE MONTARE
A TRACTOARELOR 

ROMANEȘTI 
inaugurată

de președintele Indiei
DELHI 18 (AgerpTei). — Pre- 

tedintele Indiei, Varahagiri 
Venkata GiH, a inaugurat, la 17 
leptembrle. in capitala rialului 
Andhra Pradeth — .Hyderabad, 
Fabrica de montare a tractoa
relor romdncțtl, construită In 
colaborare cu firma „United 
Auto Tractors'". Is. ceremonie a 

•.luat parte o delegație condusă 
de ing. Alexandru Mdrguriteicu. 
'șef al Departamentului mijloa
celor de transport rutier și ma
șini agricole din Ministerul 
Construcțiilor de Mașini. A /ost, 
de asemenea, present Petre Tă- 
ndsie, ambasadorul Pomânlei In 
India.

In cuvin tul inaugural,' pre- 
■țcdintele’Glri n relevat colabo
rarea economică fructuoasă dln- 

’tre România șl India, exprlmin- 
du-și Încrederea că realizarea 
uzinei de. la . Hyderabad va fi 
urmată de Înfăptuirea, altor o- 
biectlve economice, ta Interesul 
reciproc al celor, două :țări,! al 
întăririi prieteniei dintre ele;

CU prilejul prezenței Tor In > 
capitala statului Andhra Pra- 

, derh, "Alexandru hfdrgărilescu șl 
Petre Tăriăsie au avut convor
biri' eu primul ministru al aces
tui stat, in legătură cu posibili
tățile de cooperare economică 
dintre Român ta șl acest stat.

f BRUXELLES ..
Primul ministru ■ belgian, Gaston triale șl lehnlco-șUInțifice, a scliim-
Eyskens, a primit luni pe tovnră- burilor comerciale șl turistice.

La primire au participat Milintl 
Florescu, ministrul Industriei chimi
ce, Alexandru Ltaărcanu, ambasado
rul României la. Bruxelles, și. J. A- 
drlaenssens, ambasadorul Belgiei la 
București.

Convorbirile s-au desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

------------------- -— 3

sul Manea Mănescu, nreședtatele 
Consiliului Economic al Republidi 
Socialiste România, care se află ta 
Belgia, In fruntea unei delegații 
economice.

Convorbirile rare au avut loc cu 
acest prilej s-au referit la relațiile 
româno-belglene. îndeosebi au fost 
analizate posibilitățile dezvoltării,'

Sesiunea jubiliară a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-ungare U 

de colaborare economică

Ședința Comisiei permanente 
C. A. E. R. pentru geologie,

ULAN' BATOR 18 (Agerpres). —
Ln Ulan Bator a avut loc cea de-n ț 
23-a ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.1L pentru geologie. Au parti
cipat delegații, din Bulgaria, Ceho- 

[ slovacia,. R.D. Germană, Mongolia,
Polonia, România, Ungaria șl Uniu
nea Sovietică, A fost examinat sta
diul îndeplinirii recomandărilor ta 
domeniul geologiei, care decurg din 
programul complex al C.A.E.R.

Lucrările Comisiei s-au desfășurat 
lntr-o deplină înțelegere reciprocă, 
tatr-o atmosferă . de lucru, priete
neasca.

mixte guvernamentale româno-un- 
gare do colaborare economică.

Delegația română ‘este condusă de 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv, . secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele părții române, 
Iar‘delegația ungară de Peter Va
lyl,* vicepreședinte al Guvernului Re
voluționar Muncltdresc-Țărănesc Un
gar, președintele părții ungaro fa co- 
misle. . ...

Lucrările sesiunii continuă.

LOCALITĂȚI DIN R. D. VIETNAM
bombardamente tau fost uciși sau 
răniți numeroși civili, au fost dis
truse numeroasa locuințe, Institu
ții economice-și culturale.

In legătură cu aceste noi acte 
agresive, un purtător de cuvfat ol 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publlcitații o 
declarație de protest, in care a ce
rut administrației americane sA pu- 
'nă capăt imediat bombardamenteldr, 
minării șl blocadei porturilor, pre
cum șl tuturor celorlalte acte rare 

securita-..

IIANOI 18 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunța că aviația america
na a efectuat, la 17 septembrie, bom
bardamente masive asupra a nume
roase localități din districtele Thanh 
Tri, Nghe An șl asupra suburbiilor 
Hanoiului, precum șl asupra unor zo
ne dens populate din. numeroase pro
vincii ale R.D." Vietnam. In aceeași 
zl, avioane B-52 au bombardat mal 
multe localități din provincia Quang 
Binh, in timp ce nave americane au 
deschis focul - ---------------

’salo' din provinciile do, coastă That 
Blnh și Ha Tinh. In urma acestor

-■ ■ ■
. . _ ’ -șt , v»- ;«ț- ,,

COMUN/CAT
IRANO-TURC

■ ■ ■ .• . ■■ <

ANKARA 18 (Agerpres). — In co
municatul dat publicității duminică 
la Ankara, la sllrșltul vizitei oficia
le în Turda a ministrului afacerilor 
externe' nl Iranului, Abbas AH' Khn- 
latbary, care a avut convorbiri 
cu, omologul său turc, Ilaluk Bayul- 
ken, se spline că „părțile reafirmă 
speranțele, lor ta vederea găsirii 
unei soluții rapide șl durabile con
flictului dfn Orientul Apropiat, ta 
conformitate^ cu rezoluția Consiliu
lui da Securitate din 22 noiembrie 
11367,. precum șl sprijinul lor pentru 
eforturile ce se Întreprind ta fa
voarea unei pâcl justa șl eficace ta 
aceasta regiune". \ '

In ce privește relațiile dintre .In
dia șt Pakistan, ta comunlcaț' se 
afirmă că „Iranul șl Turda Lșl ex
primă dorința ca tatilnlrea la ni
vel înalt de . la Simla să' (le un prim 
prțs ta direcția restabilirii securltar 
țli, precum șl a unei. [del juste șl 
durabile ta aceasta. parte a lumii”.

i -f
I1’ ‘
' ,3
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La Tirana a avut loc o a-

(i/- L-? •

BONN
OS*; f

Cancelarul W. Brandt 
despre alegerile 

anticipate
r - ■

BONN 18. — Trimisul special A-

Krcs, V. Crișu, transmite : Cancc- 
federal.. Wniy Brandt, a, de

clarat, luhl'dupâ-amtază. la Bonn, In 
cadrul unei conferințe de presă, că 
miercuri ,ya pune ta’ plenul Bundes- 
tagului, reunit" In prima :sa sesiune 

, ; după vacanta de vară; problema vo
tului de tacredcr'e, procedură consti
tuțională menită să ducă la dizol
varea parlamentului, dlndu-se. Ast
fel. cale liberă alegerilor anticipate. 
Conform’ procedurii parlamentare 
vest-germane, ta 48 de ore după vo
tul In problema încrederii, respectiv— 

(vineri. Willy Brandl’ ÎI va tatitai pe 
președintele H.F.G. șl li va propune 

! dizolvarea rjMrlamcntuIuL Cancelarul 
federal n, declarat că el pornește, de 
la premisa câ noile alegeri antlci- 

;pate pentru cal de-el 7-lea Bundes
tag vor putea avea loc la 10 nolcm- 

j brie a.c.

3
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La- invitația Prezidiului
Uniunii Comuniștilor din dunăre festivâ C0^ICTlif'C<1C| sovieto-irakiene. in fcp- 
Iugoslavia, dumlnlcâ nu sosit ' "
Intr-o vizită In R.S.F. Iugoslavia S.’A. 
Dange, președintele Consiliului -Na
țional al Partidului Comunist din 

-indlB.’țl M.- Farukl, membru al-Co
mitetului Executiv Central al parti
dului. ... . .

împărăteasa Iranului, Fa- 
rah Pahlavi, a sosit luni la Pekin, 
pentru o vizită de stat ta R. P. Chl-‘s 
neză, la invitația-guvernului, acestei 
țărL Impărătea-sa este însoțită de 
mama sa, Farldeh Dlba, de Amir 
Abbas Hoveyda, primul ministru, șl 
de alțl membri al guvernuluj. La so
sire, oaspeții Iranieni au fost Intim- . . _
Slnaț! de premierul Consiliului de care,a efectuat o

fat, Ciu En-lai, *vlcepremierul LI u Tripoli, șf’——
Sien-nlen șl alta persoane --------- —---
chineze.

de-a 30-a aniversări n conferinței de 
ta Peza, unde 1 au fost puse bazele 
Frontului de Eliberare Națională șl 
ale puterii populare din Albania. ' 
adunare au participat Enver Hodja, 
prtm-secretar“ăl C.C.c-nl Partidului - 
Muncii din Albania, șl alțl conducă
tori de partid [și de sini. Despre 
semnificațiile evenimentului de a- 
cum 30 de ani ri.vorbit Abdyl Keliezl, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.A.

Comunicat asupra uniu
nii dintre Egipt și Libia. 
Convorbirile dtalre președintele Re
publicii Arabo Egipt; Anwar Sadat, 

" ' iat[ o ytzlfâ ,de, trei zile 
M ,1 președintele Consiliului

oficiale Comandamentului Revoluției din Ll- 
■ bla, Moamer El. Gedafi,- s-au Încheiat

prin semnarea unui comunicat acu-
Dn mltag împoWra

ndcroril Danomarcoi la Pia- formarea Comandamentului politic
ța comuna 8 avut u Co^n- unifical cs"llea™-liblan- 
hagn, cil participarea mal multor' mil AprOXimOtiV 200 000 !0-
de locuitori al capitalei daneze, prin- - j. i j..
tre care reprezentanți al unor orga- CUltOH Oin VOleVOUfflUl L1U-
rilzafil politice șl de masă. Au .luat: hlin au participat, ta . 17 septam- 

.cuvlnlid Knud Jespersan, președla-. .( r ■
tele P.C. din Danemarca, F. Jakob- brie, la o ceremonie comemorativă,
sen șl G, Petersen, deputațl tn paria- pe teritoriul fostului lagăr de con-
merit, alte personalitațl. Participau- centrare hlllcrist de la Maldanek, In
ții au adresat un apel tuturor for- memoria mlflor. de persoane care
țelor democratice din (ară. chemln- și-au pierdut viața alcL Au luat parte
du-lc să voteze la viitorul referen- reprezentanți ai conducerii de partid
dum. fixat pentru 2 octombrie. Im- șl de .stat a R. P. Polone, In frunte
potriva atragerii țârii in Plata co- cu Kazimierz Olszewski, vlcepre-
mUnA ședințe nl Consiliului de Miniștri.

■ ————;----------------------------- , 111 —

România
ia tîrguri 

și expoziții 

internaționale

CONFERINȚA DE PRESĂ A IUI H. KISSINGER ! 
cu privire la vizitele făcute in II. R. S. S. 

și in Europa occidentală
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Tnlr-o ^copfe-ință/.da preta - ținută 
la'Casa Albă, după vizitele sale Jn 
U-ILS.S,. și> in- Europa occidentală .— 
Henry Kissinger, consilier special nl 
președintelui S.U.A. pentru proble
mele securității naționale, a declarai 
că, fa cursul convorbirilor sale cu 
Leonid Brcjnev, au (ost abordate, fa, 
esență, toate problemele’cuprinse In 

' comunicatul; comun sovleto-amcrlcan 
- In urma intllnîrli la nivel, trialt de la
Moscova. A (ost examinat, de aseme
nea, .stadiul realizării ncordurilor so- 
vleto-amerlcane ’încheiate cu același 
prilej., Henry Kissinger a precizat că 
discuțiile pe care le-a avut cu Leonid 
Brejnev nu durat ta total aproape 21 
de ore "și s-mi desfășurat talr-o' at
mosferă sinceră șl constructivă.

Problema stadiului actual al rela
țiilor comerctal-economlce,1 dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., a menționat-el, a 
fost dezbătută ta afara oricărui ra
port cil alte chestiuni șl nu a fost 
puta ta dependență de progresul în
registrat ta vreun nit domeniul El a 
menționat că s-au realizai . _?„_____
foarte importante In ce privește pro- 

, blama acordării Uniunii Sovietice a 
clauzei națiunii celei mal favorizate, 
precum și in legătură cu tacheleren ______ JBL _
unul, acord’.comercial. Kissinger, a .nltâțll Economice Europene.’ Acum,
anunțat că sâptămlnn viitoare vor afirmat el,' căutarea soluției probii

’ Basidia'Washington ’ trei :grupurl - edri,:3 - ' " 
negoctalorl sovietici pentru regle
mentarea ultimelor , puncte .lăsata in 
suspensie după convorbirile de in ____
Moscova și și-a exprimat speranța S.U.A.

’• ’’ ■’* a*' ■ i ' ' '

efi, In ciuda caracterului lor com- 
plcx,. aceș.tc.;cpnvori)lrl ,vor - ti .'Inchcr 
Lato eu succes.
•--Rcferfadu-sa,.la. conferința general- 
europeană do securitate șl colaborare, 
consilierul special al președintelui 
S.U.A. a subliniat în context însem
nătatea schimburilor de păreri ta a- 
ceaslă problemă ta eadrul convorbtri- 

Tor avute.
Evoci nd discuțiile po care Ie-a 

avut cu Leonid Brejnev asupra pro
blemelor legate de reluarea convor
birilor pentru lin” 
lor strategice, Hi

itru limitarea armamente
lor strategice, Henry Ktalnger n 
subliniat că perspectivele . celei ,da-a 

------ jint fjjyo-
IMUt,
In legătură cu situația din Vietnam, 

consilierul special al președintelui 
că. In cursul con- 

..____ Moscova, . părțile?
și-au expus pozițiile In aceasta pro
blemă. . , ' - . - ■

In Încheiere, Henry Kissinger s-a 
referit la Inlilnlrlle sale cu cancela
rul R.F.G.; Willy Brandt, cu pr'e- 

it progrese ședințele Franței, Georges Pompi
dou, și cu premierul britanic, Edwdrd 

' Heath. El a recunoscut că S.U.A. tre
buie să țină seama In prezent' de 
faptul Intensificării activității Comu- 

Itățil Economice Europene. Acum, a 
.. „ soluției, profile- '
molor ce se ivesc fa relațiile dintre 
Statele Unite șl țările membre ale . 
Pieței comuna devine una din direc
țiile principale ale politicii externe a

Duminică xenrn s-n Încheiat 
Tirgul Inlemațlonal-de toamnă 
de la Zagreb, Inaugurat, la 7 
septembrie, de președintele 
R.S.F. Iugoslavia, losip Broz 
Tlto. România a fost prezentă la 
aceasta manifestare cu un mare 
pavilion ,ln care nu fast expuse 
produse ale industriilor con
structoare de mașini, chimice, 
ușoare, materialelor do con
strucții, ale cooperației mește
șugărești. Secretarul federal iu
goslav pentru comerț exterior. 
Muhamed "Hadjld, a apreciat 
această a 13-n prezență a Româ- 

•nlci la Tirgul' de1 la Zagreb ca 
una dintre cele mai reușite. în 
colo 10 zile cit a funcționat Tir
gul, reprezentanții români au 
încheiat contracte cu firme Iu
goslave pentru motoare electri
ce; produse chimice, utilaj agri
col șl materiale de construcții, 
precum șl cu firme din alte țări.

G. IONESCU

doua etape a negocierilor 
' rablle.T_ .y..- ..
consilierul special 
S.U.A. a declarat 
vorbirilor de la

LONDRA

" , Expoziția ' Internațională con- V 
sacrală Industriei chimiei țl i 
Mtrolulul,. care s-a deschis 1 

1 luni, dimineața fa marea sală i 
„Olympia" din Londra, conntl- r 
lule .una din Importantele mo- 
nlfestărl specializate — europe- i 

-ne șl* mondiale — dedicate pro- > 
movăril reLațlllor economice șl l 

■tehnlco-ștlințiflce dintre state, * 
•lărgirii cooperării internațio
nale.

Alături ;de peste 300 renuml- 
'te firme șl întreprinderi din 
lAnglla, țara gazdă, șl din nu
meroase alte țâri ale lumii, cu 
vechi tradiții In acest domeniu, 
Industria chimică șl petrolierii 
din țara noastră se Înscrie cu 
o- 'prezență prestigioasă. Se 
bucură de atenție din par
tea ^MCtallșlHor Inslatațllle- 
machetâ care rer - ■ 
cepțla originala 
pentru obținere, 
produse chimic.._____
de asemenea, piese șl păt 
componente ate unor Instalai 
destinate industriei chimice c.

, șl diferite invenții șl inovații.
Expoziția din sala „OlymuJa” 

evidențiază In același timp dez
voltarea colaborării și cooperă
rii ronplno-brltanlce, poslbllita- 

' țlle .largi" existente fa acest do- 
. meniu., ! , M

, N. PLOPEANU., : ■ -

ALGER

I @ ® 0 ® H
- L ... '

Convorbiri anglo-nipone. 
Primul ministru britanic, Edward 
Heath, oftat In Japonia, talr-o vizi
tă oficială, a avut luni o primă În
trevedere ,cu premierii! nipon 
Kakuel Tnnnkn. Au fost discutate 
diverse probleme “de Interes comun, 
Intre care situația din .Asia, evolu
ția conflictului; .din Orientul- Apro-, 
plat, lărgirea Pieței comune, comer
țul Internațional

Lucrările celui de al XVH- 
lea Congres internațional 
de medicină a muncii au 
Început la Buenos Aires. Sini pre- 
zențl 1 509 de specialiști din nume
roase țări. Inclusiv Argentina.

Primire la Kremlin. Nikolai 
Pod gonii I, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem ol U.R.S.S.,- a pri
mit 1a Kremlin delegația Consiliului 
Popoarelor ă Adunării Federale a 
R. S. F., Iugoslavia, ta frunte cu pre
ședintele acestui' consiliu. Mika Șpl- 
liak. Tn cursul convorbirii nu fost a- 
bordale probleme ale dezvoltării 
prieteniei șl colaborării Intre cela 
două țări și parlamentele Io-, pre
cum șl probleme- Internaționale de 
interes reciproc. ’

Guvernul zombian și-a JLlVăUiW; .rtcliniU, «UțJ îlldfl - j t ‘ - “ " _ “

lntr-o vizită oficială In R. P. Bulgn- lllStitUÎt COntTOiuI OSUprO 
activității unei companii 
industriale angio-olandezo, 
pane operează pâ teritoriul ZambleL 
Operațiunile acestei companii, de
numită „Lover Brothers”, vor fl con
trolate ta mo-d nemijlocit de către

_Q.

I

Iromâneascâ 
a diferite

,?a

ci că u alien ce 
Ice. SInt prezente.

1 închoioiea convorbirilor ■ Jo}ln Kenned Galbraith, presedln'te- uiuuoioiou jfuuvuiuuuyț lc ?1 profesor do economie
Unlveraltațea’ HarwnrdLr Cu acest 

prilej, -menționează agenția -China 
Nouă, a avut loc o convorbire prie
tenească.

Cea de-a doua întîlnlre 
a Hneretului' dljn BerUn> Bucu
rești, Budapesta, Hanoi, Havana, 
Moscova, Praga, Sofia, Ulan-Bator șl 
Varșovia g-a deschis luni la Sofia.

Prima sesiune a Comisi
ei mixte sovieto-americane 
pentru protecția mediului . ambiant 
s-a deschis la 18 septembrie, la Mos
cova. La lucrări participă conducă
tori de ministere și departamente, 
precum și cunoscut! oameni de știin
ță din ambele țări. -

Rene Maheu Ia Sofia.stanco 
Todorov, președintele Consiliului 
de ■Miniștri R. P. «Bulgaria,' l-a 

, primit po directorul general al 
' UNESCO, Rent) Maheu, care &e află 

rla, la tentația guvernului: acestei 
țâri.

tembrle, la Moscova s-au încheiat 
convorbirile dintre Leonid Hrejncv, 

^secretar general nl C.C. al P.C.U.S., 
La • Nikolai Podgornll; președintele Pre- ■ 

zldiulul Sovietului Suprem ol 
■U.R.S.S.,’ Alexel- Koslghin, președin
tele Consiliului de Miniștri ol 
U.R.S.S., și președintele Republicii 
Irak, Ahmed Hassan - 'H-Bakr. In ■ 
cursul convorbirilor au fo®6 discuta
te probleme ale Întăririi relațiilor bi
laterale in toate domeniile, ta spiri
tul tratatului de prietenie și, colabo
rare ‘ încheiat Intre Uhicnea Sovieti
că șl Republica Irak. Au foist, de a- 
șemenea.- discutate probleme actuale 
ale situației internaționale..

Ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Polone, Stefan 
OUzowskl. a sosit- Intr-o vizită ofi- * 
dală în Statale Unita.

5zns'j!<'.b ;.-J J.‘ -vtelln.
0 solemnitate prilejuita de

sărbătorirea a 30 de ani de la crearea 
celei de-a 10-a brigăzi proletare din 
Herțegovlna a avut loc fa orașul 
lugoriav Mostar. A luai euvfatui Ed
vard Kurdeii, membru al Prezidiu
lui U.C.I., care, evocind calea de 
luptă a brigăzii proletare, a relevat 
că ea a fost purtătorul frăției șl uni
tății, al Ideilor revoluției. '

La Pekin, Clan Kuan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne ol R. P. Chineze, a primit de
legația do președinți ai Moda țlllor 
economice americane, condusă de

!

T

Un nou guverna fost f®™al
In Republica Singapore, ta urma a- 
legerllor parlamentare care au avut 
loc la 2 ,septembrie.” Lee Kuan Yew _ ______ _____ _
Ișl menține funcția do prim-mlnis- Corporația pentru dezvoltarea Indus- 
tru, iar SSnnalhnmby Rajaratnam ' ' ' I ____ '.. „ ____ _____ ____

’deține șl. ta noul guvern funcția de parte Însemnată a acțiunilor soclc- 
mlnlstru al afacerilor externe. lății menționate.

.. . ..___ ;:T ._.
legerllor parlamentare care au avut

Duminică după amiază, fa 
prezența președintelui Ilouarl 
Boumedlene, a membrilor Con
siliului Revoluției șl si guver
nului, a conducerii centrale a 
partidului F.N..E.,. lâ marele 
complex al expozițiilor de ta 
„Pins Marltlms”, de lingă Al
ger, la avut- loc ceremonia în
chiderii celei de-a IX-a ediții 
a Tlrgulul internațional din a- 
cesl prâș, Importantă1 manlfes- 

■ tare economlco-comerclală de 
> pe cbhUnentul african.1

In afara1 țării gazdă, anul n- 
‘cesta; ta pavilioanele tlrgulul 
au expus' peste* 40 de state ale 
lumii. Tara noastră — -partici
pantă-Ia aproape toate edițiile 
anterioare ale Tlrgulul Interna
țional de la Alger — a fost 
pretentâ șl anul acesta cu di
ferite tipuri de mașinl-unelle, 
traetbafe, autocamioane, autou
tilitare, utilaje de ■ foraj, petro
lier, transformatoare, motoare 
electrice, aparate de măsură șl 
control, materiale de construc
ții, instalații de lrlgjațll, obiecte 
de uz casnic.', Pentru, cailtatea 
exponatelor, pavilionului Repu
blicii Socialiste România, îm
preună cu pavilioane ale altor 
țări, .11 s-au conferit medalii 
de aur.

C. BENGA

1 •• 
li" 
f.

trials a Zamblel, .care a preluat o 
tățll menționate.
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