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MUREȘ

TG. MUREȘ (Corespondentul 
„Seinte 11 “. Lorand Deaki). — In 
majoritatea cooperativelor agri-* 
colo din județul Mureș, după 
Încetarea ploilor. ..s-a trecut 
imediat la recoltarea sfeclei de 
zahăr șl a altor, culturi. Coope
rativa agricolă Iernut a recol
tat "aproape 5-9 hectare sfeclă do 
zahăr, din cele 220 hectare cute 
tlvate. Concomitent, se efec
tuează transportul producției sl 
tnsilozarea frunzelor si cotate
lor — lucrări la care stat an
grenați mii de cooperatori din 
Sînmarlln. Gorrieșll. Agrișteu, 
Plopenl. A că țari. Gălfitenl. Ba
laș. Datorită aplicării sistemu
lui dc retribuire In acord glo
bal. ta județ se înregistrează 
pretutindeni o participare ma
sivă a cooperatorilor Ia recol
tatul șl transportul produselor 
toamrieL.
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VRANCEA
FOCȘANI (Corespon'dentul 

„Mntelt1", Ion .Nlitor);’ în ulti
mul timp, In județul Vranceâ 'a 
plouat mult, dar această situație 
nu constituia, un riibllv do Jdțșj- 
tlnire a lucrArllor hjsrlcold^ Dim
potrivă, in cooperativele" Agri
cole sini, mobilizate țoale tor
țele In recoltat. Demne de re
ținut slnt rezultatele bune ale 
inițiativei de a se recolta floa- 
rea-soarelul In două faze, .Este 
adevărat, metoda nu-l nouă, dar 
este nou șl ban faptul c-ă s-a 
generalizat In toate unitățile 
agricole. în prima fază,; capi
tolele de floarea-soarelul se re
tează șl se lasă pentru , a ae 
usca treptat, putindu-se apoi 
treiera chiar la cllevq ore dună 
ploaie. Drept urmare, In jude
țul Vrancen, recoltatul floril- 
soarelui s-n efectuat pe 07,S la 
sulă din suprafață, '
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Organizare temeinică, 
rezultate, pentru început, 

foarte bune
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in prezența președintelui Con
siliului de S’.at • nl Republicii 
C-J./Ll. tovarășul
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Cooperutiveie agricole din județul 
Ilfov au de efectuat, In această pe
rioadă. un volum mare do lucrări n- 
gricple : siriusul șl depozitarea in bu
na condiții a porumbului, florli-s,•ta
relui, sfeclei de zahăr, legumelor. 
Inîllozarea unei cantități de 571 OK) 
tone, furaje ele. Totodată, acum se 
efectueaxă lucrâjril6 Dintru elLb'arB’’ 
rea și 
vederea 
Din relatările unor cadre de condu
cere din agricultura județului si din 
coMtâtările de pe teren a reieșit că 
există o puternică moblliza-e a tu
turor membrilor cobporato: 
ranlzatdrilor' 
Importante 1U<

Directorul 
gricale judbțe: 
elza “că 
strinsu! recoltei, cit șl 
lucrări agricp'e, sp datbreș 
ECbl, mășurllor adoptate cir privire1 
îs Iminirtăiățlroți formelor ■ de retri? 
btflrâ’ a “cooperatorilor' fțrin gencraU-' 
zarea ncordu'u!- gîobăl, Dbc! noun' 
formă de retribuire, acordul global, 
are uri deosebit rol stimulator, rare, 
so relevă mai ales acum, ln;pcrloada‘ 
de toamnă, c!nd se execută o multi
tudine de lucrări agricole.

Un rol pozitiv au șî măsurile în
treprinse'; tacă înainte, de declanșarea 
campanie! agricole, de către cornite- 
tul' judfțțean de pârtlcj șl direcția a- 
gricolă pe linia organizării temeinice 
a muncii in toate unltațile agricole 
din județ. Membrii comitetului'jude
țean de partid, specialiștii organelor 
agricole au fost repartizați pe consilii 
taterepoperatâsle

pregătirea terenului^ In 
Insămlnțărîlo- de toamnă.

a mc- 
la efectuarea aces'.o: 

■rări agricole de sezon 
■general nl 
■e, Nleolae 

participarea 
recoltai.

1
Cum sâ scriu j 

l 
I 
I 
I 
I 
I 
I

că să nu-l supăr?
această sincer sfioasăCum sA fac să nu-l supăr, cu 

plcdlurd de cerneală, pe acel tlnăr inginer mecanic, 
proaspăt absolvent cu medie, mare, rudă .de departe 
a iubieninalulut, pe care l-am găzduit In accaitd card, 
clteva sile, cu dragoste fl deferentă ? Venise, In Ca
pitală dintT-un colt Îndepărtat al țării, fiind trimis de 
întreprinderea nouă, modernă, unde urmează să lucreze' 
ca «ă deprindă, la o mare uzină bucurefteană, rostu
rile unor mașini noi fl foarte complicate^ cu care-urma 
id-i fie dotată întreprinderea. Pleca In zori la uzină, 
cu servieta doldora de caiete și dosare, venea seara 
grăbit, lucra plnă noaptea tirztu pe foile cu schemje, 
cifre ți formule, ;! eu ii priceam cu acel respect temă
tor, amestecat cu jind, cu-care orice fost corlgent.la 
matematică pricește, ■ țoală viața, spre profesioniștii 
logaritmilor fi geometriei. Dar_. . .

Dar, intr-o zi™ cum să că spun nici nu jllu cum 
să pun faptul pe hirtie ca să nu apară prea' de tot 
meschin —, intr-o zi... ei bine, am s-o șpun de-a.drep- 
tul: Intr-o*'zl mi s-â stricat broasca ușii de la salon.

I

PICĂTURA DE CERNEALĂ
să avem un tn

1„Ce bine, mi-dm 'sls, că s-a nimerit .
glner In caid. Și Încă mecanic. Unul ca el ți-o repară 
cu ochii închiși". Cind iram,prezentat, optimist fi jo- 

Ivial cazul și rugdminteă, m-a pripit oarecum contra
riat, apal s-a apropiat de ușă, a apăsat clanța iri sus 
ți-n jos, a zguduit-o zdraBăn, a constatat că'nu merge 
ți ml-a spus : „A, domnule, păi aici e nevoie de un 

I Spedallst. Da unul care să cunoască principiul func
tional fl schema macanlsmului*. Atn"crc2uț c?. glu
mește. Am îndrăznit, cu timiditatea celui care nu stă- 

■ plnejte termenii specifici ai unul da------ ’
I principiul, după " '
| bară de plrghte ; — - j,. ■ »
1pinge-n partea ailaltă, far mecanismul.

poate fi T Nici măcar

‘M-a privit alb fi s-a 
1 formule, ra-petlnd că

zolva problema’.

Cum să închei Ca să

optimist și, ia

________ -______ I, domeniu*:,1 „Nene,- 
irlncîplul, după dl mă duce pe mine mintea, e™ pe 

’ ’ s.; apeși aici, se ridică dincolo ji se-m- 
.._________ mjfi^-iâ.ț’ce;’’-------

■imbit Ia naivin-a ,
întors la foile Iul cu' 
„numai 'un specialist

mecanism 
lalea mea. 
scheme-fi 
poate re-

Cum id închei ca să nu-l supăr 7. Am să închei adre- 
slndu-mă dascălilor lui (ji se va vedea mal jos de ca) 
cu întrebarea: „De ce nu-i lnvățați,-stimați ir.apișsfi, 
pe învățăceii dv. — docțl sfdplnilori ai schemelor fi for
mulelor — jl taina frumoasă a practicii elementare, 
de bază ? De cefnu le puneți, in virful degetelor, acea 
fermecată „iarbă a fiarelor’ care .este Indamlnarca 
practică — fl pe care dv. ați pripiit-o, eînd erați învă
țăcel, după o bună tradiție, dcțla iluștrii -magistri 
care v-au învățat, nu numai carie ?“ .»

„Pentru că fliți cine mi-a reparat mie, plriă la 
urmă, amărita de broască,? Un prieten, de da
țapte, 1.... ,
pensionar. A scos o 'șurubelniță de la piept 
un ac de păr și.l. ■ .

fost profesor de rezistența materialelor, acum
5 ., .. -’--Jl. a cerii!

Petre DRAGU

"i

i
direcției a- 
Stolc», p"c- 
mațrtyS la 
la eclelal'e 

ndeo-

pentru a da un

JJ

sprijin concret In organizarea muncii 
și In rezolvarea-, luiufbr deficiențelor 
co se ivesc în timpul lucrului. O aten
ție deosebită se acordă folosirii uti
lajelor și mijloacelor de transport 
rare au fost puse ’ la punct șl repar
tizate pe ferme iau pe formații de 
lucru incă înainte,de ipeeperea cam
paniei agricole de toamnă.

în prezent. In cooperativele agricole 
Valea Măcrlșulul. Glrlxv 
Pullnelu, Coșerenl șl multe 
ml! de cooperatori 
muncesc pe ogoare, 
noapte,, Duminică, 1' 
lucrat la țrtpgesea 
l?3 OțjO .dy «Mjpcrato: 
salariațJ j! elevi " Numii în acea zi 
s-au sjrins porumbul de pajmal mult 
do A COT ’hn, noareaysbarelu! de pe'530 
hi ș! sra’u recoltat șui-' .. 
cartofi 'șl sfeclă de zaM:
1 300 tone legume, Da transportul pro
ducției tiin cimp.au participă!'1 3ț9 

"itamloăne, Yemorc! și ntetaje.'Ca "iir- 
mâre a
plnă lă data de 19 septembrie n.c., 
s-nu recoltat 30 0S9 ha cu porumb. 
5 OM ha cu sfeclă de zahăr șl exte pe 
terminale strinsul Rofil-Jsoarelul.de 
pe cele II 987 ha cultivate.

O temeinică oiganlzare a muncii, 
plnă in cele măi mici amănunte, fl 

pentru slringcrea 
a recoltelor 
cooperative

Chlraogl, 
altele,- 

șl mecanizatori 
din zori plnă la 
septembrie.- au 
recoltei peste 

i, mecanizatori,

ds. hectare cu 
precum șl

i

tw

amplei mobilizări tfe forțe,

o grijă deosebita- 
rî depozitarea la timp 
am tatâlnli' la multe 
agricole. Cooperatorii din Bărcâneștl 
au terminat de recoltat flonrea-soa- 
relui de pe toate cele 430 ha culil-

(Continuare In pag.; a lll-n)

deviza vieții 
din Delta

Un 
seblt 
lastlc

încă tânăr, deo- 
vloi; subțire, c- 
totu.fi vlnjos, I- 

can- 
direct 

săi al- 
Slnt . 

devine

om 
de 
sl’f 

radiind o anumită 
doare, to privește 
și senin r.i ochii 
baștri' șl zi robește; 
rare clipele cLnd 
grav. •

Alexandru Leaha, 
reșlean, 
zat. după 
cui lății, 
■August" 
șl a lucrat acolo o’bună 
bucală i de iîmp. "■ ’ 
dnd,-Ln 1M&, a dtlt 
rin ' „ ' " . ,
Institutul ' de cercetări 
șl' proiectași pentru Del- 
,ta Dunării: căuta ingi
neri mecanici™ . ’ ;

„Delta Dunării. în ge
nere, ne gindlm cu nos
talgie la Idilicele ei pfU 
vellșll. la bogatele ei țda- 
ruri. Stufărișuri, 
sălcii, păsări, borș 
pește, frumoase lotci 
frumoase, vaporașe, 
niște șl clipocit de i 
Sigur, pentru un 
de vaCTințfl aceasta 
Delta, Dar pentru 
care s-a statornicit 
Io ca să, trăiască 
muncească 
Delta mal are șl 
aspra al izolării, al 
nRor cu vjnturi șl £ 

■ cumplita șl, uneori, 
privațiunilor. Pentru 
statornicit acolo 
ducă ta capăt. o 
do cercetare ... 
departe de biblioteci și 
departe de ambianța lu- 

J mii științifice, trebiiind 
sâ' cutreiere bălțile lh- 

' ghețate șl întinderile de 
stuf prin care șuieră vls- 
colul. Delta înseamnă ' o 
'existență nu'dlnr 
lihnite. ' î ’’

— Nu pot să 
acum ce chemai 
simțit. Știu că am 
ent ia Molluc fără-să-mă 
mai uit In stingă șl-n 
dreapta. Spuneau 
că n-o să rezist 
în - pustietate.

blICTi
fusese'- reparti- 

ahsoIvlrcB fa
la uzinele ..33 
din Capitală

Plnă
.......... ,'W:W

un anunțe prin care 
de

ani

4

unui inginer. 
Dunării

eanale, 
de 
șl 

U- 
apț... 
voiaj 
este 
cel

. nco- 
i sășl

In șir, 
chipul 
1 ler- 
geruri 

al 
cel 

ca să 
muncă 

științifică.

■e cele

expîîc
;e* am 

ple-

unii 
acolo. 

Vreau " să

&

Socialiste llomănta. tovarășul 
Nlcolac Ceaușescu. a avut loc. . 
In Capitală. în dimineața zilei 
dc Joi. 21' septembrie. Inaugu
rarea Centrului • european’ al 
UNESCO pentru tavâțftmint su
perior. . eveniment cu multiple 
șl profunde semnificații nu nu
mai In sfera colaborări! Ihter- 
unlversltare șl știfniifico oe 
continentul nostru, d șl pe pla
nul promovării unui climat de 
colaborare gl . Intdlegero Intre 
statele ’europene.

^Orn 11,00. în aplauzele nsls^ 
tehței. sosesb “tovarășii Nicdlâe 

' Ceau.îescu- șl
Maurer.

Conducătorii de partid șl de 
stat sint întâmpinați cu cordiali
tate de Renâ-Maheu. directorul 
general al UNESCO, de Mircea 
Mallța.. ministrul .educației și I.n- 
vfttămlntalu!, ?1 de alte perso
nalități.

La ceremonia deschiderii eu 
participat tovarășii Lednte Ră- 
utu. Cojnel Burtică. Mlmn Con- 
stanllhescu. Cornellu MAitescu. 
ministrul afacerilor externe, șl 
nlț! membri nl guvernului! dele
gatul permanent, al .llomintal 

'pe lingă UNESCO, președin
tele CQm'șiei , na'.iona'o a 
țării noastre ner.tru UNESCO, 
p^rșor.ntâ’ătâ dr; jejnl.nla. vie
ții științifice șl cultvfaierȚrec-

ion .Gheorghe

(Continuare in naț. a V-a>
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Domnule director general. 
Domnilor ambasadori. 
Dragi tovarăși.
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spun din capul locului* 
fetf nu-hil pare rău...

— Asta înseamnă că. 
la capătul acestor1 nouă 
nnl.de vîață și'de muncă 
la Mnltac. și. , *. 
toată’ Delta, ați tăcut un

■ bilanț ? '
— Da, am făcut de 

'multe ori' plnă' acum bi
lanțul ăsta. Arh judecat

■ venirea mea aid șl ur-
jmăriTe' el ' ta comparație’ 
Leii ce tear '
. dacă 
.reștâ:
I șigu! 
perii șl de feațru. .como- 
dUățlîe ~ m
chiar f 
pierdui 
cu ce 
elștâgat 
serie,

. JIa
domeniu cu
M-am 
tățlle; ,
cu frigul, cu iernile.aspre, 
m-am -obișnui! 
trai moi .simplu...

— De ce considerați n- 
ceste1 lucruri' un clștlg 7

— Să vă spun do ce. 
Cu L. 
nuleștl

'trebuie , _
dor nici n-al cu ce 
lăuda... Firește. ...
este șl cel al sănătății fi
zice.» Nu creți eft au prea 
rr.uițl dintre foștii mei 
colegi din București eon- 
dițli 
mai 
lății

'dă'- 
mnl

■ In allă parte, din pasiu
ne,. — pentru că aici su
portul ' șb sensdr abso
lut al existenței H identi
fies ‘cu munca. r Rezulta
tele slht Imediate și deo
sebit Ie ’impezl In toate 
Implicațiile lor. ■

Dore.sc In primul rină să 
bucuria noastră de a parllclpă 
Inaugurarea Cenirnlul european pen
tru invătarnlniul .superior, organizat 
de UNESCO, conslderind că aceasta 
reprezint! un moiqenl important ta 
dezvoltarea colaborării Intre țările 
europene In domeniul învățâniîiiiulnl.

România acordă o atenție deosebită 
dezvoltării colaborării intre statele 
europene ta toate domeniile dc acti
vitate. Pornim tie Ia faptul eă Eu
ropa, care a contriboil mult Ia dez
voltarea civilizației omenești, tre
buie să devină un contânent al cola
borării pașnice, care să-șl aducă con
tribuția activă nu numai la inslau^ 
tarea unor, relații.noi intre popoare 
— bazate pe egalitate In drepturi, 
pe respectarea Independenței șl su
veranității naționale — dar și la 
cauza cooperării pașnice, a'afirmării

principiilor umanismului In întreaga 
lume.

în acefll spirit," guvernul român a 
salutat .și a .sprijinit inițiativa direc
torului general UNESCO, dom
nul Itcuc Ma’icu, dc,a înființa en 
centru pentru invătamin'.nl superior 
căruia !-a oferii posibilitatea de a 
funcționa in România.
' Esie 'cunoscut că Invățămlritul, In 
general, constituie un factor esențial 
de cultură și progres, 'că învățămin- 
lul superior^Joacă un rol important 
în formarea cadrelor fiecărei națiuni 
pentru toate domeniile de adiviîate. 
Cu alll mal mult in condițiile aelu- 
nlfcl revoln;li tehnlco-șUInțlflce, pro
gresul rapid al invățămintalul și, îri- 
deOsebl, nl invățăminiului superior 
constituie o- condiție 'de bază 
pentru dezvoltarea economlcă-soclală 
Â fiecărei națiuni. Tocmai de aceea,. 
România acordă o marc âțențîe 
dezvollărll Invăîămfntaluf șl" cblăbo-’ 
rării in acest domeniu cu .celelalte 
state.

Sperăm, că înființarea acestui Cen- Uagă realizarea obiectivelor despre

tru. va conirlbul la o mal bună cu
noaștere intre centrele de invâ|ă- 
înlnt europene, la un schimb mai 
activ tic experiență și de păreri In 
privința modernizării si dezvoltării 
1 nvățămlntului, in scopul servirii in
tereselor dc progres ale fiecărui po
por șl. totodată, al cauzei promovă
rii culturii șl civilizației europene 
si universale.

De altfel, inioldesuna oamenii de 
știință ți cultură iuninlațl «n fost 
printre cel mal ăcllvl In .susținerea 
politicii de prietenie șl cooperare: 
Intre popoare. , Știința, cultura nici 
nu pol fl concepute, dec.lt in condiții 
de pace, de colaborare între po
poare. Cu nttt mal semnificativă 
consider înființarea, In toamna anu-. 
lui 1972, a acestui' Centru, cu cil 
există perspective reale ca în aceas
tă ioa.-nr.ă — san spre sfirsliul ei sl 
fncepi'tnl lern’i — si se Lrcaci., in 
line, ta lucrările pregătitoare pentru 
Coa'crlrița'' țencral-enroneanâ.

î-'lbi'area acesta! Cc-drri pe

■de fapt. In

fi întâmplat 
râmineam Ln : Bucu- 
Am pierdut. ( de- 

: spectacole de o-

Dar’ 
piuit n-am 
comparație 

avut de 
făcut me
se spuneț

orașului.
foarte

In
am 

: am 
cum 

cnlnrămă“?, lntr-un 
Soțul nou.

obișnuit cu greu-’ 
cu vlnturile și

ca un

Să vă spun do ce. 
traiul bun te oblș- 

Imedlat, nu-țl 
bici un efort, 

te 
clștlgul

mea1' fizică și 
este dștâgul sSnă- 
morale pe care ți-o 
munca făcută, alei 
mult ca î oriunde

Mlhal GARANȚII.
(Continuare
In pag. a IV-a)
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Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nlcolac Ceaușcscu. împreună cu 
tovarășul Ion Gheorghe. Maurer, pre
ședintele Consiliului do Miniștri al 
Republicii Socialiste România. # pri
mit. joi In amiază,' pe directorul ge
neral nl UNESCO. Rend Maheu. caro 
ne vizitează țurn-cu ocnziu Inaugură
rii la București a Centralul european 
UNESCO pentru tnvflțămlhtul su
perior.

In cadrai convorbirii care a avui 
loc cu acest prilej.au fost ahortlațe 
probleme privind preocupările ectunie 
ș! de perspectivă ale UNESCO, rolul 
însemnat nl ' accslel organizații In 
procesitl dc cunoaștere și apropiere 

8 spirituală n popoarelor. A fost evl- 
■ dențln’.ă contribuția pe care trebuie 
i s-o aducă UNESCO In stnlorniclrcn 
H unul climat dc pace șl cooperare pe 
g continentul nostni, ta,pregătirea șl 

șuccesiil conferinței . genețal-curo- 
pcne. lu promovarea progresului șl 
colaborării Internațlonnle.

Directorul genera! Rcm5 Maheu s 
adresot călduroase . mulțumiri pre- 

Sședlntelul Consiliului de Stat pentru
atenția manifestată șl înaltul sprijin 
acordat cooperării intre România și 
UNESCO, pentru aportul Important 
al țârii noastre în activitatea organi
zației.* precum și la întâlnțarea ‘ Cen- 

-truiliil european ps.m’.ru tayățâmlntul 
superior deschis-la București.

I Președintele,. Consiliului de Stat 
al Roniârilel, ■ tovurâșul Nlcolac 
Ceaușcscu. n reafirmat hotârirea țării 
noastre de a sprijini In continuare 
activitatea multilaterală a UNESCO, 
pentru ca organizația să-șl poală în
deplini ta cit mal bune condiții înalta 
sa misiune de promovare a Ideilor

nobile ale umanității, de pace șl in- 
’ țelegere Intre popoare.

întrevederea s-a desfășurat ini.--o 
’itmosferâ prietenească.

*
După întrevedere, președintele Con- 

dllului db Stai ai Republicii Socia
liste România. tovarășul Nicotae 

X'eaușascu. a oferit un detun in ete
rica directorului general al UNESCO. 
RenȘ Maheu. ■

Au luai parte tovarășii Ion Gheor- 
jhe Maurer. "Cornel Burtică, Mirpn 
(.’onstantinescu. precum ji Corriellu 
Mănescu. Mircea Malițn. Ioan Urau

ședințele Academiei Republicii, So
cialiste România, Pompîllu Mncovel, 
ambasador, delegatul permanent al 
țării noastre î>e lingă UNESCO. Du
mitru Ghlșe. vicepreședinte al Con
siliului Culturii ți Educației Socia
liste, Jean Llveacuț președintele Co- 
mirier naționale ixmtru UNESCO.

Au participat, de asemenea, J. Her
man, dlrecion.il diviziei învățăminte* 
lui superior .din cadrul UNESCO. ?i 
S. Dumitrescu, directorul oficiului dț 
hidrologie din cadrul UNESCO, cari? 
U (însoțesc pe oaspete In vizita sa.

Dejunul s-a desfășurat Intr-o am[TC&-GU, Will mia diul JIJ.Oj, IWLU ML «IM -------- - - “-------- _

miniștri, M&on NlcolcSCu, pre- blanță do- caldă -cordialitate.

*■ . i

care a vorbit directorul general
UNESCO — va avea, cred, șl un im
portant rol in unirea e.orliirilor uni- 
verslluților, ale oamenilor de invâță- 
mint in înfăptuirea securității, ta 
preocuparea 'pentru o lume jmal 
bună, pentru a face ca Europa să 
nu mal cunoască războaie.' pentru 
ca ea să acționeze in direcția dezar
mării, a desființării blocurilor mili
tare. a Înlăturării restricțiilor de lot 
felul care împiedică șl ridică barie
re in calea dezvoltării invăiămtolu- 
iui -șl științei, a cooperării Intre po
poare, in calea ridicării bunăstării 
și fericirii oamenilor.

După cum vedeți, domnule direc
tor general, noi acordăm o mare 
semnificație acestui Centru șl sperăm 
că el va Jtislillea, realmente, șl aștep
tările dumneavoastră — care sini sl 
ale noastre — in direcția înviUUnin- 
tulul, că el va justifica, toiorlală. șl 
așteptările mal generale 'in ce pri
vește participarea ntal activă a oame
nilor din Invățămint la înfăptuirea 
aspirațiilor popoarelor spre cooperare 
șl pace.

De altfel, nici nu se poale conce
pe un profesor universitar care să 
n-j fie șl un militant activ pentru 
pace șl cooperare, cure să nu se 
preocupe de educarea tinerelului in 
șiiirilul prieteniei și cooperării A- 
ecastaroșie, de asemenea, o latură 
care, am dori să-și găsească un loe 
Important ta activitatea acestui Cen
tru. El' va trebui să studieze șl să 
găsească mijloacele pentru ea învă- 
țămlntul să sădească in cunșlllnța ti
nerelului — odată cu cunoștințele 
generale, șl de specialitate — Ideile 
prieteniei șl păc.ll, pentru că nu nai 
astfel ișl va îndeplini cu adevărat 
menirea sa în lume.

Desigur, trăind' In Europa, noi do
rim ca șl in acest domeniu conti
nuului nostru — care a realizat mul
te lucruri bune, dar șl, multe răz
boaie — să poată da o contribuție 
maț mare la cauza civilizației, a co
operării șl păcii in lume. Sintem, de 
mitrei, intr-o perioadă'in care pașii 
spre destindere se accentuează, deși 
in lume mal exista tacă focare dc 
încordare, de război. Sperăm că Eu
ropa, cadrele din invâțâmîntnl su
perior, tinerelul sludențeșe vor paril- 
elpa activ la înfăptuirea deziderate
lor generale ale realizării unei E-u- 
r.ope, noi. care să asigure fiecărei na
țiuni posibilități depiine de u se dez
volta corespunzător voinței sale, să 
excludă Torța și omenlnlarca cu for
ța, să garanteze drepturi egale fie
cărui popor, fiecărui cetățean din 
flecare tară ta invâțămlnt și cultură, 
la n viață liberă șl ferlclță.

Aceasta este dorința noastră șl In 
aecst spirit România a hoiărit să 

■găzduiască eu plăcere acest Centru, 
fiind cunvlnsă că el va avea un rol 

ținipartnnl In toate aceste domenii. 
; Cu aeesțe ginduri. dorese să urez 
tuturor celor care var lucra in Cen- 

flnîl UNESCO pentru invățărntalul 
‘superior, precum șl centrelor univer
sitare care vor eonlucra în cadrul Iul. 

Isucces deplin In găsîrea celor mal 
bune, cil de a eolahora In țoale do
meniile de activitate. Doresc Cen- 
irulul să devină un factor activ care 
să contribuie la progresul Invălămin- 
tttâul și științei. Ia. întărirea păcii sl 
prieteniei Inire popoare. (Aplauze 
puternice).

/
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in acest an, 
laționalo a

V. GAFTOXE 
corespondentul „Scînfaii

c!ru lo 
deplin.

pipat A. A. ? 
Pentru soțul 
gătește altcl- 

i la carte, d

culinare slblene.

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Sclnteii"

valorau mult

comitetului exe-

,Informației* in 
i/ia es- 

coi face 
incursiune prin 

lui. A escrocului.

strutasâl imobilul 
dorit. '

Un nit provincii 
lucra tot la I.AJS.

de in liceul pedagogic, 
unde nu fi03it doar 18 
bănci din cele 400 ne
cesare. S-n recur?) la 
lot felul de soluții, 
s-au folosit bănci dale 
la reformă, in alte 
școli ele. Dar țoale a- 
cestea. nu sint decit 
improvizații;

Cine se face vinovat 
dn faptul dl școlile noi 
nu nu bănci? întreprin
derea do Industrie lo
cală „1 Mat" din Satu- 
Mare. care nu și-a o- 
norat contractul, va 
suporta, desigur, con
secințele materiale co 
decurg din lege. Dar 
de ce a fost nevoie 
ca. băncile să fie adu-

de joacă pentru copii, s-au plantat 
peste 37 KM arbori și arbuști orna
mentali. Numai in acest Început de 
toamnă, haina florală a orașului a 
fost împodobită cu peste 2 KM OM 
Hori.

Pentru o cit mal mare eficiență a

acesteia. Drept 
fd- 
cd-

făcutfi de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea recentă de 
la CC. al P.C.R. ca seereiarul cu 
probleme organizatorice să He si se
cretarul Consulului municipal al 
F.U.S. In felul acesta, evitlndu-se 
paralelismul, organul de partid va> 
putea lucra direct, nemijlocit, deci 
mult mal eficient, In coordonarea

Frontului

îndelungată experiență, 
nil arădean a ocupat 
loc cu macheta unul 
IAR-80.

câ nu mal stat posibile șl alte perfec
ționări — este de părere tovarășul 
Valerias Arghlr, secretarul Consiliu
lui municipal ol F.U.S., șeful secției 
organizatorice a comitetului munici
pal de partid. Pe această linie apre
ciez justă șl binevenită propunerea

tari sa I după cele 3 MO 
da Ici păpate de A. A.

Unde rint relațiile lui 
A. A. ? veți întreba dum
neavoastră. Șl , ai.'a pe 
foarte, foarte bund drep
tate, că plnă acum nu t-au 
observat. Se vor observa 
de acum încolo.

Cu totul. dar eu totul „In- 
timptalorr, a trecut pe la 
„chioșcul" Iul A.A. și un 
provincial care dorea din

de reținut că, in 
Consiliul munlcl- 
conslllul popular

A Început un nou an 
școlar I Alături do nu
meroase exemple care 
atestă grija 'ppiitru 
buna desfășurare ■ a 
procesului InslrucUv- 
educativ, încă din pri
ma zi so intllnesc 
Insă și bxcepțll. In 
cartierul Progresul II 
din Slatina a fost con
struită o modernă 
școală generală, care 
obla g-a inaugurat E- 
lovll au intrat In clase, 
dar. ci nd aă se așeze 
In bănci, la-le de unde 
nu-s. Erau doar 10 
bând, față de ei leva 
sute necesare I Aceeași 
„surpriză” lc-n fost 
rezervată șl elevilor.

aarle de co
lor, județul

tațllta n-au ținui ți măce
larul „elefant”, ușurat de 
10 MO, dacă n-a terminat 
pedeapsa este ți as'.dri 
„zebră".

O bucătăreasă, de la bu
fetul... tot din București, a- 
vea bărbatul arestat. Au
zind de puterea magică a 
lui A.A., a trecut pe la 
„ghițaul* acestuia, a „de
pus* 10 MO ■ lei, drept pen
tru care i s-au dat speranțe

Afluent sd GJlortulul, riul 
Galbenul este un rlu ca toate 
riurile de munte. Deodată‘Insă,’ 
lntr-una din zile, pe albia sa, la. 
locul apel cristaline, a Început 
să curgă... lapte de vor ! Izvora 
dintr-un... autocamion răsturnat 
In albia sa, nu di 
muna Bala do ....
GorJ, do către șoferul Mlhal Bă- 
descu de la coloana auto din 
comuna Bumbeșll-Plțlcu. O ne
atenție pe care M.B., el Însuți 
proprietarul Încărcăturii, avea 
să o plătească cu circa 7 OM kg 
de var dus pe apa simbetci, plus 
amenda de rigoare' pentru po- 
J un rea apel și distrugerea peș
telui pe o distanță de cUlya 
kilometri.

■ Un prim obstacol, 
din cile am putut ve
dea șl noi, I! constituie 
comenzile co,„ bucata 
ale acestor beneficiari. 
Poale există riscul de 
a nu fi vlndute, ar pu
tea spune cineva, dar 
altul e motivul. Aproa
pe fără excepție, bene
ficiarii pretind ca fa
brica să le livreze pro
dusele direct la unită
țile de desfadere, deși 
aceasta nu dispune încă 
do mijloace de trans
port suficiente. In cazul 
celui mal mare bene
ficiar - I.A.P.L. „Co
fetarul” Sibiu — comi
tetul executiv al con
siliului popular muni
cipal a dat nu de mult 
o decizie prin care se 
precizează că trans
portul „Slcolel” șl al 
celorlalte băuturi ră-

Cu diva timp in urmă, ing. 
Ioan Calotă, șeful fermei Negrl- 
țeștl din cadrul Întreprinderii 
agricole de stat Glrov (Neamț), 
a făcut un Instructaj amănunțit 
subalternilor săi In legătură cu 
respectarea regulilor de preve
nire a Incendiilor. Rezultatul ? 
Intr-unu din zilele trecute, un 
foc zdravăn ardea la numai 3 
metri de șirele de pale ale fer
mei I în clteva minute toate 
palele au 'fost mituite de flă
cări, Incendiul soldlndu-se cu 
Importante pagube materiale. l<a 
cercetările efectuate ulterior s-a 
stabilit că cel ce făcuse focul 
lingă paie nu era oltul decit... 
autorul instructajului referitor 
la prevenirea Incendiilor 1

SClNTEI A — vineri 22 septembrie 1972

coritoare trebui» fă
cut de fabrică numai 
In trei puncte ale ora
șului, pentru restul 
rețelei această sarcină 
revenind beneficiari
lor.

Dar I.A.P.L. „Cofe
tarul" ignoră această 
decizie, pretlnzlnd In 
continuare fabricii să 
aprovizioneze toate u- 
nitațlle. în privința ce
lorlalți beneficiari — 
O.J.T., T.A.P.L. ele. se 
pare că aceștia așteap
tă să vadă cum. se fi
nalizează litigiul cu 

j;,'Cofetnruî“_ Un alt 
! obstacol: tendința unor 

beneficiari da n nu 
aocepta prețul de fac- 

‘ turare al ambalajului 
propus de fabrică. în 
această situație, vlnza- 
rea pentru acasă a 
„Slcolel” este practic 
Inexistenta, gestiona
rii pretlnzlnd pentru 
p sticlă de Ia 2 Ia 4 
lei. Si ar mai fi ceva 
do remarcat — produ
cătorii. ca șl comer- 
cianțil, n-au „risi
pit" nici măcar un 
leu pentru a prezenta, 
a recomanda publicu
lui consumator noul 
produs, pentru obține
rea căruia s-au inves
tit mai bine de 3 mili
oane lei. Ba. mai 
mult, In toate marile 
unități comerciale din 
oraș se pot vedea ne
numărate reclame care 
ne Invită să consumăm 
—pepsl-coln ! I

Acum, că tot a tre
cut vara, ar fi timpul 
ca direcția comercială 
județeană să Încerce, 
totuși, rezolvarea ca
zului „Sicola”.

Nicolae 
BRUJAN 
corespondentul 
„Scînteii"

sușl primarul ‘munici
piului so afin, de colo 
mai multe ori, In mij
locul nuntașilor.

Toate acestea le-am 
consemnat, la vremea 
respectivă, In coloane
le ziarului nostru. Zi
lele acestea am trecut, 
din nou. pe la casa 
căsătoriilor. Șl om 
constatat eu. regret că 
din atmosfera plăcută 
de altădată n-a rămas 
mal/nlmlc. In ziua de 
12 septembrie a.c., bu
năoară, o mulțime de

■ !Anton Andrei, 
Anton, cum 
zicem, că tot 

ți-a deschis un 
■ăcorltoare 7 Rd-

l '• ’ ' - ' B-'Jf <-■ ; I- . ’’ ”... ți a-' . /' ’ . ■ I''?'-. A

Un popas turistic mutt apreciat de aulomobilițli s stînd din Câliman, la 
10 km. de Borsec /

Intr-una din zile, la postul 
de niilifi® din stația C.F.R. Si
biu s-a prezentat Gheorghe 
Căllnolu din comuna Goranejti, 
județul Vitcea. Reclama dispa
riția valizei tale de pe peronul 
pârii. N-a durat mult fi cerce
tările lucrătorilor de miliție au 
dus la descoperirea ei. Se afla 
la loc sigur... in magazia de 
bagaje de mind a stației, fiind 
înregistrată cu bonul nr, ZI. Ră- 
mlnea de descoperii doar per
soana „binevoitoare*, care o 
ldsa.se aici. Intr-un tlrziu, po
sesorii bonului nr. 21 (erau doi) 
s-au prezentat fi ei la ghișeu 
ii o ridice. Erau Valentin Ta
ma,f (31 de ani, fără ocupație) 
ți Dumitru Hașegan (27 de ani), 
amindoi din județul Sibiu, care, 
întrebați ce conținea valiza, au 
Început să dea din colț in colț 
ți in cele din urmă au recu
noscut furtul <---- — -
pentru care amindoi ți-au 
cui acum „bagajul* pentru 
tatoria de rigoare.

co perl 
gutui

Au 
?1.- ... , .
- O sticlă de „Si

cola”, vă rog.
— Sicola ? Nu avem 

' de mult, dar vă putem 
face. o* limonndă.

Astfel de răspunsuri 
InUIneștl nu numai la 
Mediaș, Clsnădle, Ag
nita, Dumbrăveni, 
Păltiniș, la cabanele 
montane din județ, dar 
chiar șl In multe din

Drama „Sicolei"

amindoi ptamînil să-fi facă 
o casă tn București. Pentru 
a-fi face cată in BucurețU 
ivea into nevoie de bule
tin de București. (Mențio
năm cd lucrurile t-au pe
trecut înainte de Intraree 
tn vigoare a actului nor
mativ prin care, stabilirea 
in Capitală sau orașele 
mari a foit data în com
petența comitetelor execu
tive șle consiliilor populare 
ludefene ji al municipiului 
București). A. A. l-a 
pus unui

Clndva, municipali
tatea plolcșteahă avea 
mai, multă grijă pen
tru atmosfera șl cadrul 
In care se oficiază că
sătoriile. Ne amintim 
Bine : cu nnl In urmă, 
primarul s-n interesat, 
personal, de mutarea 
„casei căsătoriilor” 
Intr-o clădire cores
punzătoare, de‘ dotarea 
ci cu mobilier adecvat; 
mai mult, s-n procurat 
șl o combină muzicală

Campion 
la „primul 
zbor"

Operația
15 OOO

că orele de așteptare 
se Înmulțesc și nimeni 
de ta consiliul popu
lar nu mai vine, șeful 
oficiului, Nicolae Băr- 
tplu, lși pune ei eșar
fă tricoloră șl oficiază 
— ceea ce este neper- 
mls. A dispărut șl 
combina muzicală, au 
dispărut șl discurile, 
Iar In salonul rezervat 
pentru felicitări nu s-a 
mai măturat denuit ; 
nu există nici o indi
cație care să te călău
zească de unde să 
cumperi o floare, cum 
să găsești un foto
graf. Doar instrucțiu
nile pompierilor care 
te sfătuiesc cum să 
acționezi In caz de in
cendiu (I)

Affta-i tot ce-a .mat 
rămas dintr-o frumoa
să inițiativă. Păcat 1

mirilor
'1 il> . a

se tocmai de ta Satu- 
Mare, atlta timp cit 
întreprinderea de in
dustrie locală din Ca
racal, aflată ta numai 
40 kilometri de Slati
na, fabrică aceleași 
produse și le exj>edin- 
ză in județele Timiș, 
Caraș-Severin. Alba ? 
Iată o întrebare la 
care trebuie să răs
pundă Direcția tehnică 
a. Consiliului popular 
județean Olt. Plnă a- 
tunci însă de unde 
mal facem rost de 
ceva bănet ?

EmUIan ROUĂ 
corespondentul 
.^clnleii"

în timp ce se afla la bunici, In 
comuna Miorcani (Boloțani), co
pilul Ioan Luca, In virilă ac 12 
ani, a fost lovit In ininul, cu un 
cuțit de bucătărie, de către un 
alt copil de virila iul, nciupra- 
vegheat de părinți. A fost 
transportat la .Spitalul nr. 1 din 
Botoșani. Flecare clipă era ex
trem de prețioasă pentru salua- 
rea ta. Chirurgul Alexandru Io- 
neseu, doctor în știința medi
cale, împreună cu medicii spe
cialiști Victor Moisa fi Petra 
Rfidiuceanu, a hotărlt să fie o- 
peral imediat. Supus unei inter
venții deosebit da dificile (a 
patra de acest fel efectuată in 
spitalul amintit), după două ore, 
micul pacient a făcut o «incopd 
cardiacă pe piața de operație 
(moarte clinici), dar, cu a- 
jutorul unor metode mo
derna de reanimare, a fost 
salvat. Acum, el se află In afara 
oriedrai. pericol. Era a 15 OOO-a

prestanță, 
ori Andrei 
urați sd-i 
dracu’dla s, 
chlo;c. Cu r, 
coritoare, mal Încet. Un 
chioșc (ta figurat, bineîn
țeles) care era „montai* pe 
strada Berzei nr. 14. St-a 
pus o firmă (tot la figu
rat): „Vindec pe cei care 
au bubc-n cap ori alte ne- 
ptaceri cu justiția”.

Si cUenții au început sd 
apard. S-a- prezentat un 
măcelar care avea o „cear
ta” eu tribunalul ta valoare 
de vreun an și trei luni 
închisoare, l-a dat. 10 MO 
de lai lui A.A. ca să-l „vin
deca* de pușcărie, dar ro

ta-
test. Aflind că

Dacă nu intllneam „bio
grafia* acestui escroc in
teligent în pagina a treia a 
„Informației Bucurefllu- 
lui” din 9 septembrie a.c., 
dumneatxiastrâ. acum, rd 
puteați cheltui pauza de 
prlnz făcind gimnastică de 
producție, ori cu cine știe 
ce alle îndeletniciri folosi
toare, Ați avut ghinion. 
A șa cd.„

Pentru cei cărora nu le-a 
cdzut In mind acest nu
măr cl 
care a apărut blograj 
croculul inteligent, v< 
o scurtă 
viața 
lat-o

11 cheamă Anton Andrei, 
are antecedente penale ți 
niște priviri colosal de sin
cere. Colosal de 'levino- 
vate. Dacă l-cș fi intllnlt 
înlr-o altă ’ eră a literatu
rii mele, eu siguranță că 
l-aș fi luat drept model de 
6tou pozitiv fără pete. 
Frumos, sănătos, puternic 
(cred că la o luptd dreapta 
cu Hercule, ar Ieși învinpd- 
tor prin tuș). Prezentabil, 
elegant, dezinvolt, voca
bular». nu ales, dar de om 
cu picioarele pe pămlnl. 
Nimic, absolut nimic din 
înfățișarea lui nu trddeuzd 
putreziciune ori alte „de
fecțiuni tehnica*. Ba din 
contră.

Dacă, cine știa, din întlm- 
p’.are ai fi plecat de-acata 
ți ai fi uitat aragazul des
chis ți dacă țl-ar fi fost im
posibil sd te întorci, ți l-al 
fi intllnlt pe A.A., prlvln- 
du-i ți prlvindu-te cu ochii 
lui sinceri, cu siguranță că 
i-al fi încredințat chelia țl 
l-ai fi trimis sd-ți închidă 
aragazul. Dar nu îndrăzneai 
tă-l rogi, pentru că omul 
are ți foarte multă pres
tanță.

______________________________

Rubricfi redactaffl de i
Dumitru T1RCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scintell1

asfdri, mulțumită escrocu
lui inteligent, hlrliilor 
false ți relațiilor lui A-A., 
bucurețle-ni.

Incinta de testul de inte- 
ligențd a escrocului foarte 
inteligent, am să vă aduc 
la cunoștință că :

„CllențU* escrocului sini 
In cerceldri ți-ți vor primi 
ți ei „dreptul" lor.„

„Relațiile* escrocului — 
in cercetare ți ele...

Escrocul.? Pregătit pen
tru transfer de ta subsolul 
Inspectoratului Miliției Ca
pitalei, la „Văcărești*. îna
inta de urcarea In mijlocul 
de transport, l-am supus 
pe ' Inteligentul escroc, din 
simplă curiozitate, ta un 
țest de ^inteligență. L-am 
întrebat printre altele :

— Cu un tren de Giur
giu țjoți ajunge la Paș
cani 7

— Da, pot.
— Dar liniile ferata sini 

contrar opuse.
— Nu întotdeauna. j>i nu 

pentru toți.
— Ai o figură da om, 

foarte om. De unde-ai fă
cui rost de ea 7 E a dumi- 
lale personală, ori ai escro
cat pa cineva 7

r- întrebarea este prea 
durâ ți o consider'neave
nită. i

— Iți plac marota 7
— Vreți să ajungeți ta 

proverbul cu mărul pu
tred? Da, Iml plac merele 
șl aș Izota și au mărul pu
tred de cele.sănătoase.

— De ce,7
Nu mi-a ;mai putut răs

punde pentru că 11 „chema” 
„Vâcâreștlul”.'. Cit de rău 
mi-a părut că pe acest 
A. A. foarte inteligent l-a 
dus .inteligența după , niște 
gratii...

Foto : Gb. Vlnțllft
T’.

activității organizațiilor de sindicat, 
U.T.C. șl femei pentru' realizarea e- 
xemptară a- morilor sarcini economi
ce. soctal-culiurale șl edili tar-gospo
dărești trasate organismelor F.U.S. 
Firește, această . măsură se va răs- 
frlnige pozitiv In Însăși acțiunea de 

partldpare a tmoc 
__ . mase mereu -mal 

, largi de cetățeni
ta conducerea ire- 

Q ' burilor obșteștL

I y II II IM.J nlciPaJ ol. F.U S.
se află o Berio de 
problema care
țjrlvesc buna
pregătire a vlitoa- 

WB dTBl * retor Intllnlri din
tre deputafl șl B- 
Iegători, organi
zarea unor sehlm- 
Imrl de experien- 
ță In sectoarele 
fruntașa In între
cerea patriotică, 
continuarea „dia
logurilor cu cetă
țenii" In cartiere, 
consultarea depu- 
tațllor și a cetă
țenilor in vederea 
întocmirii viitoru
lui plan de înfru
musețare șl bună 
gospodărire a o- 
rașului. Formele 
șl metodele va
riate și eficiente 
dc legătură a 
Consiliului mu
nicipal al F.U.S. 
șl a j consiliului 

popular municipal cu cetățenii, ex
periența doblndltă la Bala Maro 
In organizarea șt coordonarea noți
unilor de muncă patriotică vor con
stitui, Blntem siguri, premise sigure 
pentru succese șl mal însemnate.

Cu ani ta urata a avut o 
muncă da răspundere,, cu 
care ocazie fi-a făcut mul
te, foarte multe relații. A 
fost „mirosit* țl nu după 
multă muncă de răspun
dere a fost „introdus" a- 
fară din această muncă. A 
rămas Insă cu relațiile pe 
care ți le făcuse în peri
oada muncii de răspun
dere. Și avlnd relații™

Avlnd relații ți multă

muncii patriotice a cetățenilor, Con
siliul municipal al F.U.S. șl consiliul 
popular municipal, prlntr-o fructu
oasă colaborare, au reușit să Imblno 
judidos acțiunile de muncă patrioti
că cu executarea unor lucrări din fon
duri do Investiții ți bugetare, do larg 
interes cetățenesc, cum sini : regula
rizarea riulul Săras și a văilor afluen
te, Întrețineri șl reparații de drumuri, 
amenajeri de noi spații verzi ele. Au 
fost obținute, astfel, economii de 3,1 
milioane Iei la fondurile de Investiții 
șl bugetare.

—. Secretul. reallzărllorln. acțiunile, 
de jlnfipjmușețaȚe și bună gcapodățlțo,,, 
a orașului — ne-a spus tovarășul Lu
dovic Pop — este, de fapt, întărirea 
legăturii dintre Consiliul municipal al 
F.U.S., consiliul popular municipal șl 
cetățeni. In această perioadă au fost 
mal bine organizate Intîlnirlle drpu- 
lațllor cu alegătorii. în „carnetul de
putatului" slnt consemnate propune
rile, sugestILle cc’Ațenllw, modul do 
soluționare, tot ce se Înfăptuiește pe 
Sinlo edilitar-gospodăroască. în cir
cumscripția electornlă. Această me
todă a condus la creșterea rolului de- 
putațlior In stimularea Inițiativei șl 
atragerea cetățenilor la .acțiunile pa
triotice de înfrumusețare, ta rezolva
rea operativă a propunerilor ce
tățenilor. în ultima perioadă, la 
Inițiativa Consiliului municipal 
al F.U.S. și a 
cutlv al consll tuiul popular mu
nicipal, in cartierele orașului au 
fost organizate „dialoguri cu cctlțc- 
nîi" — la caro 8lnt prezente cadre cu 
funcții de răspundere din conduce
rea acestor organisme — pe tenie de 
'gospodărire a cartierelor, întreține
rea fondului locativ, îmbunătățirea 
serviciilor publice, a aprovizionării 
și servirii In unitățile comerciale ete.

— Indiscutabil, activitatea, meto
dele do acțiune ale Consiliului mu
nicipal, al F.U.S. pot 
pozitive. Aceasta nu înseamnă Insă

File din experiența pozitivă a Consiliului municipal al

V'
<f„S-a diversificat 

mult rețeaua, au apă
rut hanuri, bLstrourl, 
unități noi de cofetă
rie șl patiserie, care 
pun la dispoziția con
sumatorilor delicioase
le produse șl prepara
te
Ce lipsește alimenta
ției noastre publice 
pentru a satisface pe 
deplin cerințele con- 

■ sumatorilor și a Învio
ra In același timp des
facerea slnt băuturile 
răcoritoare de calita
te, ceva In genul 

. papsi-colei”. Astfel era 
motivată cu dol-trcl 
uni In urmă de către 
reprezentanții comer
țului slblan nece
sitatea construirii ' In 
județ a unei fabrici de 
răcoritoare. Șl lată că 
la Începutul acestei 
veri, zestrea Industria
lă a Sibiului se Îmbo
gățea cu o modernă u- 
nltate de acest profil. 
Curind, [irimul său 
produs, „Sicola”, nvea 
să fie apreciat șl cău
tat îmbucurătoare era 
și garanția dală de 
furnizor : „capacitatea 
de producție a fabricii 
fiind de 4 mii sticle pe 
oră, cererea va putea 
fi pe deplin satisfăcu
tă. Lucrlndu-se. In două 
schimburi, putem a- 

■1 necesarul Intre- 
județ’”. ■ 
trecut trei , luni

i BRĂILA . (Corespondentul j 
i „Sctatcil", N. Grigore Mărit- 
ț șanu). Ih ultimii ani. colectivul ț 
t de salnrlațl al organizație! co- i 
1' merclnlo locale „Alimentara”- )

Brăila a obllnut o serie de re- ( 
zultato notabile In. îmbunătăți- J 
rea servirii populațtei ș.l In ex- ) 
tinderea spațiilor de desfacere ț 
a mărfurilor. Au fost construite ) 
complexe comerciale șl super- l 

■ magazine, multe unități nu fost / 
1 extinse șl modernizate. De ase- ț 
l menea, b-bu redeschis vechi vn- 1 
’ duri comerciale ale orașului. 1 
ț Concomitent conducerea Intre- l 
i prinderii b-b preocupat ca. pe 
1 lingă asigurarea bazei materia- ț 
ile, aă pregătească șl un perso- 1

nai calificat, caro să cunoască ’ 
și să respecte întocmai nor- ( 
melc de comerț, bunele relații 
caro trebuie să' exista intre ț 

l vlnzfltorl sl cumpărători. l
— încă din anul trecut — ne ' 

ț spunea tovarășul director Eu- l 
i gen Căpriță — am organizat la 
1 magazinul nr. 4 o brigadă de ț 
ț tineret core a avut cn obiectiv 1 
l principal servirea model a ■ 
1 populației. Pe o perioadă de l 
l cilovn luni am observat că a- 
. ceostă măsurii a dat rezultate 1 
ț bune șl nm extins Inițiativa, j 
!Acum. avem asemenea brigăzi )

de tineret pentru buna, servire l 
n populației șl la alte ' unități ! 

< comerciale. Iar Intre aceste brl- ț 
1 ghzl se desfășoară o adevărată l 
i Întrecere. ’ ’

unitățile de alimentația 
publică ale Sibiului. 
Oare fabrica nu mai 
produce ? Ce ,m Înlim- 
plă ?

O vizită făcută deu
năzi la noua unitate 
a I.I.L. AMET-Slbiu 
na-a fost suficientă 
pentru a ne convinge 
că fabrica produce, și 
Încă din plin. Alta a 
fost Insă surpriza :

— „Sicola” trăiește o 
adevărată dramă — 
ne-a spun Gheorghe 
Boghlcf, directorul în
treprinderii AMET. 
Căci, do o .vrhnsBjri'. In 

■drumul plnă. la consu
mator, noul produs — 
al cărui termen de ga
ranție este de numai 
șase zile — Intilnește 
lot felul do obstacole 
puse parcă special de 
Înșiși partenerii noștri 
de contract : LA.P.R 
„Cofetarul”, O.J.T., 
T.A.P.L. ; cooperația 
de consum ș.a.

lei, a devenii' bucurcțtcan 
fl a fi începui ril-șl con- 

' -* ■ ■■ - mult

care 
.—„ ...... care
dorea fi al, din amindoi ri
nichii să nu i se mai spună 
„prbvinclalulc*, s-a făcut 
bifeurefteun (cu aedeași 
relajii) în schimbul. sumei 
de' 10 MO lei. I.A.S.-istul 
ăsta, se vede treaba, era 
mai sărac, pentru că nu i-a. 
dai nici curei, fi nici măcar 
bibilici.

In schimb i-a luat 11 MO 
unei surori medicala din 
Rofiorii,de Vede, care, pa- 
sămlte. ‘blia fi dumneaei 
Bucureștlul. Șl ,^ora” no-as- 
fră fi ceilalți „frați* rint

nuntași așteptau să 
Kosească cel ce avtra să 
oficieze căsătoria. In 
Bfirșit, cu o oră șl ju
mătate lntlrziere a 
sosit un vlcepreșcdlnlo 
(tovarășul Ion Mlclăuș) 
lntr-o ținută ‘ vesti
mentarii nepotrivită 
cu solemnitatea mo
mentului.

— Do ce atît de ilr- 
zlu, la InUlnlrea cu 
mirii ? — l-am între
bat.

cu discuri potrivite — Treburi, treburi 
acestor ceremonii. In- mal importante m-au 

primarul tnunlcl- reținut — ml s-a răs- 
lui se afla, de cele pun®.

Orldt de Importan
te ar fi fost aceste 
treburi, elo nu pol scu
za, totuși, lipsa de a- 
tențle. Mol alea că nu 
e prima oară : întirzle- 
rlle oficialilor Ia casa 
căsătoriilor din Plo
iești au devenit o o- 
blșnulpță. Uneori, după 
cum ne spunea in
spectorul Județean 
Constantin BAdulescu, 
de la serviciul stării 
civile Prahova, văzlnd

De curind, la Arad s-a orga
nizat un concurs de aeromode- 
lism — „Memorialul Afire! Vlal- 
cu“ — la care, in afara unor 
reputați constructori din țară, 
au participat ți dțlva «meu- 
renți din străinătate. Deși abia 
elev în dasa a Vn-a, pionierul 
Calus Grozav, din Arad, 8-a în
cumetat să participe șl el. Re
zultatul a Întrecut toate aștep
tările. Intre atiția concurențl cu 

", plonie- 
primul 
avion

I Oricine poposește la Bala Mare 
rămlno Impresionat de ritmul înnoirii 
edllltor-gospodărești., La „bugetul 

Ide frumusețe” al orașului o contribu
ție do mare preț o aduc cetățenii săi.

— Mai mult ca oriclnd, I 
Iln cinstea Conferinței Ni 

partidului, a ce
lei de-a 25-a a- 
niversări a Re- ™I publicii, Consi
liul municipal al 4

F.U.S. a ocțlo- fi

Inat mal sista-
malic ta . dlrec- H

țla realizării u- 
nel mal atrinse I legături cu cetă
țenii, a atrage
rii lor la acUu- • 

Inile de lnfrumu- Țyr
sețare și gespo- gE

dărire a ornșu- HI
Iul — ne-a de-

Iclarat tovarășul 
Ludovic Pop, 
prim - vlcepreșe-

I dinte al consi
liului popular 
municipal, vlee-

I președinte al
Consiliului mu
nicipal Bata Ma
re al Frontului I Unității Soda-, _
liste. Pătrunzlr.d 
mal blno In ntrl- 

Ibuțlfle sale. Con
siliul municipal 
al F.U.S. a pus 
un accent mal 

Imore pe consul
tarea ertățenl- 
lor, metodă de- I venită curentă, a
dezbătut pe larg cu ci măsurile șl

obiectivele de înfrumusețare a mu
nicipiului, coordonînd. In acest sens, 

Imal Judicios, activitatea organiza
țiilor do sindicat, de U.T.C. șl fe
mei, a depntațltor, îndreptată spre I ridicarea nivelului . cdllllar-gospodS- 
resc al orașului.

IEste Interesant 
aceasta direcție, 
pal al F.U.S. șl

I municipal șl-au fixat obiective pre
cise, planurile de buni gospodărire 
șl înfrumusețare fllnd». Imbogățlle

Itrimeșțrlal —„In urma;dezbaterii lor 
cu deputății, cu cetățenii. Pentru bu
na coordonare a lucrărilor edili tar- I gospodărești, efectuate prin contri
buția ta muncă a cetățenii or, muni
cipiul a fost Împărțit in 20 de sec- 

Itoare, care au fost dale ta îngrijire 
șl administrare socialista deputațl- 
lor, organizațiilor de sindicat, U.T.C.

Iți'femei din unitățile economice șl 
Instituțiile do pe teritoriul sectoru
lui respectiv. între sectoare șt In I cadrul acestora. între circumscripții
le electorale s-a, creat o emulație 
pentru obținerea titlului de „cea mai I frumoasă stradă", „blocul cel mal
bine gospodărit" șl altele. Periodic; In 
plenara ale Consiliului municipal 

Ial F.U.S., jn sesiuni ale consiliului 
popular șl ședințe de comitet execu
tiv s-a analizat mersul lucrărilor e- 

Idlillar-gospodăreștl, s-nu adoptat rifll 
măsuri practice.

— Efectul 7
— Aportul cetățenilor se concreti

zează, Intre altele, in 7CS OOO mp străzi 
șl trotuare reparate șl modernizate, 

Iln extinderea spațiilor, șl zonelor 
verzi pe ineă 110 hectare, in amena
jarea unor, covoare florale, mnl cu I seamă In cartierul Săsar, In Jurul spi
talului șl al blocurilor noi din carti
erul Gara C.F.R.., IM. București, sir. 

I Victoriei etc. Au fost, de asemenea,
amenajate 41 de bazo sportive, locuri

ldsa.se


LA V7JNA DE VAGOANE

DROBETA TR.-SEVERIN

a

I r

uzina do table șl țevi sau laminorul 
degroslsor. Faptul efl o serie de or.ja-

asi
de 
în
de-

ne superioare Invocă mereu 
sarcinile ce le slnt trasate, nllt

•j p.,., njsv_. B'» p-._ra—

forței de muncă pe asemenea utl- 
.lajo și, deci, la folprdrea lor mal

Intensă.

“'j - 1 ■ i

■■■ '

țările în îndeplinirea exemplară
r*l n ni tivii / /Ia. fl wrr»«v-fcî <=î 5

entente pe alte țaniicre, cu-

80—80 ta organizarea unor șantiere speciali» 
zale — de pildă, șantierul de con
fecții șl montaj construcții metalice
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ANGAJAMENTUL ANUAL
DIN NOU SUPLIMENTAT

PIATRĂ NEĂÎif (Corespondentul „Șdntefl",
Manea). — în plenara Comitetului județean de partid 
Neamț, ctmsflcrată analizei stadiului înfăptuirii pla
nului dc investiții șl a măsurilor ca so ImpUn pentru 
înfăptuirea Înainte, de termen a sarcinilor actualului 
cincinal; care a avut loc recent, s-a apreciat că ju
dețul Neamț Ișl realizează plnă la finele lunii septem- 

< brie Întregul angajament anual majorat. Acest succes 
sc eoncreiizeâzl In dc,Z^:rc~ ~
MH) milioane lei ifi producția Industrială. Pornind de 
ta, bilanțul de plnă acum șl de la noile rezerve In
terne descoperite, dlnd curs dorinței exprimate de 
organizațiile, do partid, de colectivele de muncitori

lepâșlrea sarcinilor de plan 'cu 
__ ,_______
ta bilanțul de plnă acrim și do la nolle rezerve In
terne descoperite, dlnd curs dorinței exprimate de 
_____ 2. . " ' . i 
din unitățile economice, comitetul județean de partid 
a hoiărit. in lnUmplnărea celei do a 23-a aniversări 
a JlOpiibllelI, 0 EioUă majorare a angajamentului pe 
anul In curs CU 0 producție In vnloate de 90 milioane 
Iei. Astfel, lildtlrtria fleosiui județ va realiza peste 
plan importante cantități de produse, Intre curo : 
2 800 tone țevi din Oțel, 2 000 bucăți prăjini grule pen
tru foraj, mașini șl utilaje pentru Industria metalurgică 
șl industria lemnului in valoare de 8 milioane lei, 
2 500 torte-Îngrășăminte cu azot 500 tone fibre șl fire 
sintetice, i E<M 0OT bucăți cărămizi șl blocuri cerami
ce, 6 C€-0 metri cubl prefabricate din beton armat,

PESTE PLAN PRODUSE UTILE ECONOMIEI
BAIA Mare (Corespondentul „Srftilail", Vaslle 

Gaflone). — Muncind cu Însuflețire pentru Îndeplini
rea cincinalului Înainte de termen, colecllvele unită
ților lnduBtrlalo din județul Maramureș raportează 
realizarea eu 10 Zile liiâlnte.do termen ă sarcinilor de 
plan pe 0 luni. Avansul Obținut creează condiții op
tima ca plnă la sfirșltul lunii septembrie șă so Înre
gistreze peste plan o producție marfă de" circa 140 
milioana lețl ceea ca reprezintă circa £S la suta din 
angajamentul anual suplimentat asumăt. dc comite
tul județean de partid In Întrecerea socialistă. Au 
Mt date • purta plan 1270 tone do cupru canvartlzor 
șl clectrollllc, piese, do schimb auto in valoare do 
8,5 milioane lei,'mobilă in sumă de 1,0 milioane lei, 
M MO mp furnire estetice-. 1 200 mc prefabricate din 
beton și alte produse, solicitate de economia naționa
lă șl bedefldnril externi. Demn de remarcat este șl 
faptul că deja angajamentul anual la beneficii a fost 
nu numai Îndeplinit, cl și depășit cu 22 milioane lei. 
în Întrecerea socialistă s-au evidențiat colectivele de 
muncă do la uzinele meialurglcq de metale neferoa
se din Bala Mare, Centrala minereurilor neferoase, 
C.E.I.L. SlghHtu Marmațlel șl Industria locală a ju
dețului.

RANDÂMBiT SPORIT IN UTILIZAREA 
INSTALAȚIILOR

Colectivul termocentralei do la Borzeșll a reușit să 
ridica cu aproape 2 1a mită puterea efectiv utilizabilă 
a instalațiilor; ceep co. a permis realizarea n 21 mi
lioane l'.WIi nialJ.midJt-’dceltî prevedea r- angajamentul}

șl-au îndeplinit, totodată, ihcă două din prevederile 
Inscriso In chemare : nllmentaroa fără Întreruperi șl la 
parametrii nominali a consumatorilor prin eliminarea a- 
vnrlilor din vina personalului și devansarea cu 45 de 
zile a termenului de începere a lucrărilor la Centrala 
electrică nr. 2 BorzeștL
REZULTATE ALE CERCETĂRII APLICATE 

IN PRODUCȚIE
Activitatea do cercetare de ta Combinatul de celti- 

lozâ și hlrtle din Suceava, Orientală cil prioritate spre 
reducerea consumurilor specifice, elaborarea de_ ndi 

materializarea In noi și eficienta soluții cu aplică 
taie Imediată In producție. între Ultimele realizări

mulul ,opi 
numărul 2, caro' a perml 
săruri sodice, față de no 
grame la flecare tonă de celuloză.

SI-AU PROPUS..

„în organizația de partid și Comitetul oamenilor mun
cii am analizat, pe baza indicațiilor date de tovarășul
Nicolae Ceăușescu la consfătuirea cu cadrele de condu
cere din construcții șl Industrie, activitatea pe șantiere 
$1 am constatat că sînt încă mari rezerve, care puse in 
valoare duc In mod sigur la folosirea Judicioasă a utila
jelor șl forței de muncă, scurtarea termenelor de exe
cuție șl ieitlnlrea lucrărilor. Astfel, constructorii platfor
mei industriale Tîrgovtștc se angajează scurteze du
ratele normate de execuție a obiectivelor «... un trimestru 
— creindu-se premisele punerii în funcțiune înainte de 
termen a capacităților de producție",

(Din angajamentul rostii in fața Conferinței Na
ționale a partidului).

tehnologii șl, diversificarea Bortlmenlelor, îșl găsește 
materializarea In noi și eficienta soluții cil apllcaUvl- 

ccrcelătorilor de aici se numără și determinarea rogi- 
itLm de funcționare a cazanului dc regenerare 

KLt diminuarea consumului de 
irmelc planificate; cu 2,2 kilo-

SE EXTIND TEHNOLOGIILE MODERNE 
IN CONSTRUCȚII

Lucrătorii Trustului de construcții Timlșoără au 
trecut ta aplicarea unor tehnologii moderne, care, 
alături de măsurile adoptate anterior pentru perfecțio
narea organizării muncii, le vor permite șă îndepli
nească prevederile actualului cincinal In numai patru 
ani. Prin utilizarea cofrajelor plane de mari dimensiuni 
pentru confecționarea pereților din beton sau a ti
parelor metalice pentru realizarea planșeelor S-au 
obținut plnă-acum randamente superioare. De aseme
nea, o mure eficiență economică se realizează prin a- 
pllcarea procedeului cunoscut aub numele de tehnolo
gie ,-spațială*. în baza acestui , procedeu, băile noilor 

' apartamente 'slut aduse pe șantiere gata montate, cu 
toate instalațiile sanitare și electrice aferente. Noile 
tehnologii de lucru, elaborate de Specialiștii trustului, 
ca și extinderea folosirii prefabricatelor ta peste B4 Ia 
sulă din volumul construcjllio- de blocuri și clădiri 
sodnlâ* nu permis trustului timișorean să ridice pro
ductivitatea muncii, in primele 8 luni ale anului, cu 
pesta S la sută făța'do Indicele prevăzut sl să depă
șească sarcinile de producție cu aproape 7 la sută.

5,5 MILIOANE LEI BENEFICII 
SUPLIMENTARE

BOTOȘANI (Corespondentul „Srintell" N. Zamfires- 
cu). — Principalul obiectiv ol Întrecerii socialiste pe 
acest an la uzinele textile „Moldova" din. Botoșani 11 
constituie creșterea continuă a eficienței economice. 
Plnă acum s-au obținut suplimentar 5,3 miLIoane lei 
beneficii. O comparație : volumul de beneficii realizat 
In primele 8 luni ale acestui an do colectivul acestei 
uzine este cu aproape 40 milioane Iei mal mare dedt 
cel obținut In perioada corespunzătoare a anului 
trecut. „Sursele" sporului de beneficii slnt acțiunile În
treprinse de comuniștii din secțiile do producție — 

__________ ______________ __________ _ ___________ j tafllalurilritesâtorie, fintMU.T&'pentrii1ecbhorofcfL*aa/;m.'i- 
■lnscrls iri .chCtnarșăĂln.LntrecereâasoclallSlă radresatA la*-tteriilor pElrnc.<'imtgrialetoȚ(I.hilxlllhfd,.renKgl^’5Feimm 
începutul'-anului" de .aceăstă-tanlthto rtuturor intreprln-1’ ' șl mbdîflcarea"Structurii “sortimentelor producției - în ,. 

iclertstlci moderne,

In 8 Iiinl aîe acestui an s-au aplicat mSsuri eneTgl 
pentru scurtarea duratei normate de panere în fnncțiu. . 
a obiectivelor. Astfel, prin concentrarea torțe! de muncii 
șl a utilajelor po anumite șantiere, s-a reușit să se creeze 
certe premise pentru a se da In funcțiune, cu mult Îna
inte de termen, cuptoarele electrice 1 șl 2 de Ia turnă
toria oțelărlel a 11-a s acestea vor It dale in exploatare 
In 30 octombrie 1972, față de martie 1973, șl.i respectiv, 
decembrie 1973, cît prevedea termenul inițial. Forja 
de blocuri șl bare va Intra, de asemenea, cu mult mal 
devreme în circuitul producției. Acum construcția este 
comnlet acoperită, Idr în luna martie 1973 va avea loc 
închiderea halelor, cu A—s luni în avans față de ter
menul stabilit inițial.

(Din bilanțul pe 8 luni al acliviIâlii Grupului de 
șantiere de pe platforma industrială TîrgoVișteț.

-7

tul județean de partid In Întrecerea 
fost date- peste pbn 1 270 tone do cu; 
£

începutul'‘anului" de' această- unifilto :tiituror Intreprln-’ ’ ?1 __ ... ____ _________
derllor producătoare do energie electrică ■ șl termică seop.ul realizării de țesături cu earn_______ ____
dirt țară. Muncind cu entuziasm, enargetlcianll de alei din poilesteri, Intens solicitate do cumpărători.

i

GARA DE NORD 
își serbează centenarul

Așadar, bâtrlna noas- ceslve de aripi de clfi- 
trâ Gară de Nord Im- djrl, ,de linii ferate de 
plinește o sulă de ani. incintă, impuse atlt

...în acel 23 septem- de dezvoltarea econo- 
lirie 1672 se dăilea In mică, elt șl de crcște-

■ ■ - ■ ■ ipulfițlel Copita-
uuvui wui«JL;, i.n < giMjx* ■ți*-r-“

a- Tirgovlștel, amplasată Jum azi ta .un trafic
___  z=#_. S-.-1- ___ ________ l_,-9 rvilrtlA ijJIa 1 filfl flîfhn

exploatare, în nordul rea bopuîațieL Capita- 
• Bucurcșiluluî, gara le!, Gara de Nordla fi-

același zilnic de IOD 0©D de 
•a Gri- călători (fața do 27 5OT

locomotive Diesel, 
ceea ce a dus 
la scurtarea timpilor 
de sosire-cxpedlere 
șl, totodată, la dimi
nuarea surselor de po
luare a zonei ; in ISffil 
se Introducea sistemul 
de centralizare elec- 
trodlnamlcă cu co
mandă de parcurs

capacitatea 
dd circulație a tro-

pe Calea cu i 
nume (azi Calea — 
vițel). Șaisprezece noi 
mal tirziu avea, să-șl , s
preschimbe numele In se datorează șl arh.- 
Gara de Nord, păstrat teclura variată-a clă- 
glnă In zilele noastre, d'-"

> dală cu gara lnlra '
In funcțiune și linia unui plan Inițial — . ,
ferată BucureșU-Plo- tar n-a Împiedicat po -Gara de Nord are 8 
iești - Galați-Itoman, 'ingenioșii noștri Jngl- linii cu ■tracțiune elec- 
care făcea Joncțiune ncrl și arhitect^ să a- *'•- —
cu drumul do fler-Ro- •«« —
man-Pașcani-Iașl. în 
felul acesta, Gara de voltarea

In anul 10j3). Acestor .. . ______
construcții succesive Cil,, aporindu-se con-
se datorează și orbi- 'sîderabll

' '1- dd circulație a (ro
dirii, lesne de obser- nurilor ;Mn 1909 pleca
val. însă, Inexistența primul tren cu tracți-
uriui plan Inițial uni- una electrică (uzi,electrlcă (azi,

ie Nord are 8

lAmlîtorill dc profile mijloci! șl u- 
șoare. oțolăria a doua, laminorul 
degrositor, unde materialele sini 
aduse direct ta punctele de lucru. 
Credem că, plnă ta sfirșltu! anului, 
vom avea asigurate cu lini! do cai» 
ferată majoritatea obiectivelor pre
văzute să fie executata In 1&73 șl. 
xalfel, vom rezolvă In mare! parte 
problema aprovizionării judicioase a 
Șantierelor. Totodată, trecut ta 

a ■ ? -• j

— Care llHt, tovdrăfe direc-
r, princ'pale'fl niâsuri ap.’îcâie 

In ultima vreme pentru scurta
rea eu un trimeitru a termenu
lui de dare In funcflune o prin- 
clpalelor obiective de pe plat
forma industrială Tlrgovijte 7 
0 “ • ■ ' i C,? si jș"■’îi'r.'TJ ,
fh primul rlnd, cea mal Lmpor- ;

tantă dintre ele constă în Introdu
cerea lucrului în două schimburi la 
beionărl, excavări, cofrărl șl armă
turi. Apoi s-a realizat un sistem 
foarte bun do Informare g serviciilor 
operative din grup asupra stadiului ’ 
lildopUnjri!, după grafie, a lucrări
lor ta principalele obiective. Șl tot < 
la aceste obiective, lucrările de cu
lcări ee efec uează pe bază de sis
teme noi de prinderi In panouri 
marl .de 8—10 mp, ceea.ce a deter
minat ca randamentul muncii dul
gherilor să crească cu ( 
sută. Asemenea măsuri șl-au dovedit 
rapid eficiența. Realizările ta Ihdl- , y. ------- ------------------- ----------
catarul producției ' globale pe 0 luni care asigură necesarul de construe- 
vor Însuma 4”5 milioane lei, față de
4K di se stablUse Inițial.

— tn cuvintul dumneavoastră 
la Conferința Națională a par
tidului, ardtQtt cd te mai menl- 
festă deficiențe pe linia orga
nizării muncii pe fantier țl 
gurăril ritmica a punctelor 
lucru cu materiale. Ce s-a 
treprins pini acum pentru 
pășirea acestor greutăți 7

— Una din cauzele care generează 
neaprovlzlortarea ritmică cu mato-' 
riale a punctelor do lucru o eonsH- 
tule transportul. în ultimul timp, 
pentru n o contracara, s-a-' accentuat 
panstralrea căilor feraie’^iMe'ri^îi^.' 
lăiurțiidu-se depozitele lhieriheularb' 
ta o serie de obiective, cum. ar fl

numai ta 3D ta sută din capacitate. 
Fără a trece cu vederea earențeia 
noastre organiza lorice, care deter
mină Încărcarea sub capacitate a 
utilajelor, aduc În discuție ,șl o altă 
căii» — șl anume ; normativele de 
plată au rămas in urma complexită
ții muncii specifice utilajelor de to
naj superior, cum ar firide pildă, 
betonierele de 1 mc. Adaptarea n- 
cestor normative la noile condiții 
da muncă ar duca ta stabilizarea

t. utefa. .ri vr is/’ .'r.arjfcT

' '' .

■1, ■ 

Azi răspunde Ia ancheta noastră tovarășul IULIAN TU- 
DOSE, directorul Grupului de șantiere de pe platforma 
industrială Tîrgoviștc

Î4u peste multă vreme. (cel 
mult în 4 luni) conducerea șantiere
lor platformei se va face pe baza 
metodei drumului criilc. Plnă ncum, 
acest sistem s-a aplicat parțial La 
alte obiective, Intre care construc
ția Fabricii de rulmenți din Alexnn- ■ 
dria. platforma Industrială PltejU, 
dt șl la construirea Combinatului 
avicol Tltu. D-o asemenea, pentru 
prima dată, In țară — avlnd In ve
dere termenul scurt de dare În 
funcțiune a laminorului de profile 

' mijloci! șl ușoare — uilllz&m meto- ■ 
da de „atacare" a fundațiilor Îna
inte de a se construi halele : prin 
aceasta, realizăm o scurtare do 23— 
30 la sută a termenului de dare In 
funcțiune a laminorului.

— Ce greutăți jl neojunzuri 
confi'îcra;! că trebuie înlăturate 

. jientru a vă respecta cuvintul 
dat, de a indepllni angajamm- 

’ lele asumate in întrecere ?

ții metalice pentru Întregul grup. 
' în, r.căas.ta Idee se Încadrează și or

ganizarea ș! conducerea șantierului 
2 po baza metodei graflcelor-rcțep. 
Rezultatele acestor măsuri tehnice 
șl organizatorice 7 Depășirea planu
lui de Investiții, In 8 luni, cu 33 Ia 
suta, concomitent cu creșterea pro- 
dccllvltățll muncii cu Sl la sulă.

— Există, pe șantiere, mari 
rezerve In domeniul folosirii 
fudiclcrise a utilajelor. Care 
slnt practic aceste resurse ți ce 
întreprindeți pentru valorifica
rea lor 7

' . ■ - ■ î
•^î■TrVdAilș'.să recunoȘșțeni^'deif" 

la’fS" Lu' sulti din capacitate, Lar'In 
schimbul II cele «rele slnt utilizate

'. ■ ■ ■, (

Introducerea ji generaliza
rea acordului globii in con- 
llrucțil esprimă] unul dintre o- 
biectivele de mare importanță 
pentru ■constructorii platfor
mei Industriale Tlrgovlfte. Ce 

• a intercenit nou, ae la,Confe
rința Națională jl. pini acum, 
în înfăptuirea acestui oblsctto ? 
Ce neajumurl se mențin tncd 
în acest domeniu 7

— Acordul global o Introdus in 
proporție do tu atlt ta forța 
de fhuncă, cît șl la lucrările de ex-, 
cavări, săpături, stațiile do betoane 
șl ‘ prefabricate. Deși LndîcaîlUe In 
acest sena slnt clare, plnă acum, 
toillșl; legislația privitoare 
dul'giotral nu stabilește i

— Vedeți, noi aîntem deciși să ln- 
fjptulni Iniru total Indicația dală 
do secretarul general n.1 partidului, 
de n nu mol începe nici o lucrare de 
investiții, pentru care nu sînt create 
condiții din Ump în vederea. punerii 
in funețlune la întreaga capacitate 
și ta termenul stabilit ■ a acesteia. 
Or, pentru aceasta, po platforma l:i- 
duslrlală TifgovLște trebuie înlfitu- 
rate unele neajunsuri — mal alea in 
perspectiva anului viitor. Din planul 
de S70 milioane lei nu slnt asigurate 
premisa declt pfentru lucrări de co-n- 
slrucUl-montaj in valoare de 4B9 
milioane lei. Nici unul din furnl- 

____ _ zorii noștri nu no pot asigura ca- 
» ta licor- *Ș We^jgatei^o,'. conțocUUț^

----- __ - --------- .-------p: .. 
blemă nici ta nivel de șantier șl nici 
ta nivel de grup. Se menține, In 
continuare, de către Ministerul Mun
cii, următoarea situație de Compro
mis : acordul global se poate aplica 
numai ta un obiectiv, dar nu «e pre
cizează ce este acest obiectiv : p 
platformă Industrială ? un obiectiv 
din platformă care, prin funcțlo-
nalltaloa sa, e legat de o serie de 
alte obiective 7; sau pur șl simplu 
o construcție — un obiect ce se exe
cută la nivel dc maistru 7 Specia
liștii Ministerului Construcțiilor In
dustriale și al Ministerului Muncii, 
In loc să vină si rezolve practic n- 
cesle probleme pe plalfonnă, se 
mulțumesc doar să,constate și să 
critice că acordul global nu se aplică 
cum trebuie. Această Incertitudine 
In aplicarea acordului global pe 
platforma Tirgovlște. nu numai 'că 
generează divergențe Intre condu
cere, și muncitori, dar duce și ta 
compromiterea Ideii țn, sine. De a- 
ceea, sperăm că Inlervențla ziarului 
„Scintata" va tloierntliia forurile 
competente t;ă soluționeze; ipe o bază 
constructivă, 'aplicarea corespunză
toare a acordului global - :

fisă -fie contractate. Intbn3at& 
calo șl predarea proiectelor de con- 
strucțll-montaj : anailzlnd cu pro
iectantă! cauzele răminerilor llh 
"urmă, s-a constatat că $1 el slnt |o- 
bllgațl, să lucreze In „soituri", de
oarece nu au încă datele necesare 
elaborării documentațiilor de ‘la. 
furnizorii do utilaje. Cum pot pro
iecta ei, fundații pentru utilaje care .. 
încă sînt neconlractato șl ale căror 
specificați! șl. gabarite nici nu !se 
cunosc ? în această situația se află

cil
-*S»awSWSr-’SSiSF-,?flB către Ministerul Construcțiilor Iri- 

duxtriale, cit șl de ministerele titu
lare do Investiții, trebuie accep
tate In orice condiții, duce ta un 
singur' rezultat : lucrările pe șan
tiere nu se pot, executa In mod bri 
gahlzat, neputlndu-®e prevedea «lin 
timp necesitățile desfășurării pro
cesului do producție șl nici delimita 
obligațiile' fiecăruia din factorii care 
concură ta realizarea obiectivelor 
prevăzute In plan. De nici, încurcă
turile de pe șantiere, In toate pri
vințele, multe din inllnderile șl ezi
tările In îndeplinirea exemplară a 
planului^ de investiții. a

" ; • 
Convorbire realizetă da 
Adrian POPESCU

' J ' . 4 ..

_ _ ■ trică). Alte dale su-
dopte șl Să .aplice. in gestlve : ta fiecare
consolidarea și dez- .două minute și șase

capacității secunde sosește sau
' : ln-

.._____se de-
irut de dome- pozltenzA la magaziile
imposlbllultil. bagajelor de mină cir-

„ ______ ‘ "_1 că 8 100 culele șl gea
măn ficuîui, modernizării montane.

■ ...... Incontestabil, colec
tivul său, care numără 
ci te va sute de cefe
riști, are de îndeplinit 
sarcini de o deosebită 
amploare șl răspun
dere, decurglnd din 
înseși ritmurile dez
voltării noastre eco
nomice șl sociale.

Ștefan ZlDARll'A

Nord căpăta de lă In- gării, soluții care cu pleacă un tren : 
«.put O semnificații) 3—1 decenii în urmă ir-o singură, zl se
cu totul aparte, slu
jind unul mai Intens nlul 
trafic de călători in
tre cele două i 
Se — București șl

— foste capitale 
alo Principatelor Ro
mâne, unite cu 
deceniu și ceva 
înainte.

Firește, ceea ec ve
de călătorul azi, mo
numentala Gară de 
Nord, nu mal sea
mănă cltușl de puțin 
cu conslrucțin Inițială. 
Prin construcții suc-

un 
mal

ar fi părut de dome-
' 1 - .........
Sub aspectul tra-

clrculațlel, serviciilor 
pentru populație ș.n. 
so poale afirma că 
Gara de Nord a a- 
juns, cu deosebire in 
ultimul deceniu, la un 
potențial de rulaj șl 
de scrvldf corespunză
tor cerințelor unei ca
pitate in plină dezvol
tare. Tterîneți : in 
1832 Începea remor- 
carea trenurilor

La cooperativa agricolâ Valea 

Mare, județul Dîmbovița, a în- 

semânalu! griului

-
— Ce alte metode valoroase, 

noaftețl fi apUcail la TirffO- 
vtfte ?

El E3 O O O ®

©RGfillARE TpE«B 
pmu BtilB Ml SHl

(Urmare din pag. I)

vate. au string porumbul de ne 
143 hn din cele OtS ha sl sfecla de” 
zahăr de pe 23 hn. Președintele 
cooperativei agricole. Iile Badea, 
preciza că datorită aplicării, fer
ma a retribuției in acord global 
coopera torit muncesc la recoltat și 
la eliberarea terenului de coceni In 
fiecare oră cu timp frumos, oriclnd 
se poale intra in clmp. Mult! coope
ratori ziua recoltează porumbul, iar 
noaptea; pentru a ‘utiliza deplin mij
loacele da transport, eliberează te
renul de coceni.

Aceeași atmosferă de muncă en
tuziastă Intllnlm și la cooperativa a- 
grlcolfl Mala. Președintele acestei u- 
nitățl, Iulian Dinu, ne spunea că toa
te forțele slnt concentrate Intr-o tar
la. de porumb pentru a se putea dl- 

1 bera urgent terenul pentru semăna
tul griului. Cooperatorii ce nu au in 
primire suprafețe de porumb in a- 
cord global pe tarlaua, respectivă a- 
julă pe vecini sau rude. în felul a- 
«sta se lucrează cu mal mult spor, 
cu absolut toate forțele șl mijloacele 
de transport. După recoltat, porum
bul este clnlărit j.l transportat Ime
diat Datorită aceste! organizări c- 
xemplaro șl evidenței precise, fle
care cooperator primește direct din 
cimp retribuția In natură pentru 
munca efectuată,- dt și pentru depă
șirea producției. In felul acesta se 
evită aglomerarea spațiilor de tlepo- 
iltare din cooperativă Șl deprecierea 
producției din cauza Intemperiilor, 
asa cum, adesea, sa InUmpla. In anii

4 7
trecuțl. Repartlzlnd, Îndată după re
coltat, pe bază de acord global, can- 
ae de produse ce revin coopera- 

r pentru producția realizată, se 
asigură participarea lor la muncă, 

, înlăturarea oricărei risipe do recoltă, 
în încheiere, o sugestie izvorltă din 

mal multe situații Intilnlle In 
cooperativele agricole: este necesar
; , . < â I ;f; ■* ; B, '

ca organele de partid șl agricole «5- 
șl concentreze eforturile spre spriji
nirea cooperativelor agricole cu su
prafețe mori do culturi de toamnă și 
cu forță de muncă mal redusă, or- 
ganlzind, In acest scop, acțiuni de în
trajutorare.

Horea CEÂUȘESCU
F ,ti“> i’S"'

Produse în premieră 
la .„Metalotehnica* Tg.

TÎRGU-MUREȘ (Corespon
dentul „Sclnteii". Lorahd Deakl). ‘ 

Fiind una din unitățile Im
portante alo Ministerului Indus
triei Ușoare, întreprinderea 
„Melalotehnlca" din Tirgu-Mu- " 
reș realizează o gamă largă de 
mașini de tricotat șl confecții.^ 

. Pentru a satisface cerințele 
cresdndo ale beneficiarilor, co
lectivul întreprinderii n trecut ' 
la realizarea de rwl produse șl 
ta modernizarea unor utilaje' 
existente. Care sini ultimele no-ț! 
utățl la „Metalotehnica" ? In, 
icetorul de concepție și In ale- '' 
Hereto do proiectare se execută; 
In prezent Un oou tip de ma- ■ 
șină pentru irlcot-tehnlc, destl- 
nntă fabricii de tricotaje „1 Iu
nie” din Timișoara. Noua mo- , 
șină sporesto de două ori nunta-

s rid de sisteme, de tricolore față 
do cea fabricată (interior. Alte 
premiere : o mușină de tricotat 
ciorapi din fire de bumbac șl 
gintellco șl o mașină de cusut 
cap ta cap puntru țesături ume
de. Toi In acest an nu fost asi
milate alto 3 tipodimensiunl de 
mașini de tricotat pbnlru reali
zarea unor produse noi. Pentru 
a satisface cererea do blănuri 

iri_,’‘..'ri.rii’riri'fririri_ j

executat prima serie de mașini

i
ft artificiale, colectivul fabricii n
—Z- ___ ,:..i
de tricotat blănuri din fibre sin-

- tetice intr-o gamă variată, po
trivit cerințelor model. Totoda-
tft, ! specialiștii Întreprinderii 
„Metalotehnlca* din Tg. Mureș 
au început reproleclarea șl mo
dernizarea . unor mașini și uti
laje pentru a le spori perfor
manțele tehnlcorfunctlonale. ,

ECONOMII
ÎNSMATE DE METAL
’ ‘ I ' |

DROBETA TH. SEVERIN (Co
respondentul „SdtateU“, Nlslor 
Țuicii). — In ln'.reccrea socLollslă, 
muncitorii, înglnoril șl tehnicienii 
Uzinei de vagoane Drobeta Tr." Se
verin pun un accent deosebit, adi 
pe Îmbunătățirea calității produse
lor, cît șl -pe ridicarea eficientei 
economice. Știut fiind faptul că in 
industria constructoare de mașini 
in- general, șl In cea de vagoane. 
In specia!, consumul de metal are 
o pondere însemnata In elementele 
principale ale prețului do cost, aid 
sa acordă o atenție deosebită Îm
bunătățirii coeficientului de utili
zare a metalului In legătură cu 
acțiunile Întreprinse in rtceastă di
recție, tehnologul șef ol uzinei, In
ginerul Mlbnl UngureanU, ne-a 
spus :

— încă din faza de proiectare, 
specialiști! noștri eu căutat să a- 
dopta cele mai bune soluții atltjJn 
ce privește calitatea produselor, 
cit șl consumul de nietal La vago
nul cu recipient pentru transpor
tul cimentului. Iu vagonul desco
perit. eu patru osii, ca și la alte 
tipuri do vagoane, prin înlocuirea 
uno- profile cu altele ce so Înca
drează corespunzător proiectelor șl 
devizelor, ca șl prin alte măsuri, 
s-a reușit reducerea greutății va
goanelor, cchcOmltenl cu obținerea 
unor econoînll Însemnate de me
tal. ’

0
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In timpul dezbaterilor Inslăpfnlre a materialului,
celui de-al Vil-lea Con- o subtilă Înțelegere a vn-... ... . .,..,™,^in_ 

sășl structura lemnului șl 
o mal mare siguranță, 
măiestrie In a le scoate la 
lumină. Ele reflectă In a- 
cftlași timp preluarea, in 
coordonatele noi ale sen-'

în cursul anilor, numeroase colec
tive artistice de amatori bucureștene 
au stalornidt tradiția unor fructuoa
se tatltalrT cu spectatorii, fie In ta- ' 
Iile cluburilor muncitorești, hle est— 
selor de cultură, fie ampliflclndu-și 
sfera do audiență — mal ales ta _ -via-; -____ - ——____ t
lunile d<: vară — prin reprezentații S-au remarcat, cu precădere, re- 

'"de amatorilor din sectoa- 
șl 8, In care s-a urmărit, 

cu consecvtwiță, exprimarea, prin di
verse modalități artistice, a unui clar 
și. convf

, '. ,i.u„n-<uu,i.,l g.i 
hotărîrii cu care oamenii muncii din'

poputar-agltatoriee, dlxtlnglndu-gc nu 
doar ca performanțe artistice, d șl 

, ca’ acte de responsabilitate cetățe
nească, ca etaloane ale modulul In 

“ care mișcarea artistică de masă poate 
contribui efldent la făurirea con
științei Înaintate a oamenilor.

In ner liber, pe estradele amenajate prezentațiili 
In locurile de agrement Astfel, am rele 4, 6 ș 
avut prilejul s'i consemnăm speria- ~~ —------ 
cole de anvergură ale artiștilor ama
tori dedicate fruntașilor In întrecerea 
socialistă, fle pe podiumul Ateneului, 
flejn«amfiteatrul.estival ,,23 August", ___________ ___
pe stadionul uzinei „Vulcan", In gala resperilvele zone ale Capitalei lnțe- 
ansamblidui „Rapsodia română" etc.. I*—" ‘------_—...

Urmărind atlt ' 
consolidarea n- ~
ccstel tradiții, dt, > 1 - ' iiiiiiiiiiuwu-iu^xiuij
mai. cu seamă, a- . > ,
decentă a acll- CONCLUZII LA ÎNCHEIEREA UNEI FRUMOASE 
vitățll artiștilor • , ■ ■ ■ ■ - ‘

S&E întreceri a artiștilor amatori
cu prerpgaUvde w
Comitetul de cui- DOTATA CU TROFEUL „ARENELE ROMANE
tură șl ■ educație ■ ■ >
socialistă ol mu- 
nldplulul Bucu- ~..
reștl a inițiat, !n 
această stagiune- estivală, o compe
tiție artistică inlre sectoare, menită 
pe de o parte să stimuleze activita
tea formațiilor șl a intcrprețllor a- 
matorl, iar pe de altă parte să pună 
bazele unei stagiuni estivale per
manente, avlnd dr«jpt „cap de afiș" 
spectacolul popular cu profund ecou 
mobilizator, agitatoric, In rindul ma-

■ selor. Astfel s-a nfircut competiția 
dotată cu trofeul „Arenele romane", 
avlnd șt meritul, deloc neglijabil, de 
a readuce Jn circuit public amfitea
trul din parcul Libertății

Prima ediție a concursului, din 
vara anului 1971, dștlgată de forma
țiile artistice de amatori din sedijrul 
8, a constituit un Început de bun 
augur, Inreglstrind, totodată. Ineren
tele neimpUnlri ale debululuL ’ Pre
gătită cu mai multă exigență, ediția 
a Il-a a competiției, desfășurată Intre 
lunile Iunie șl septembrie alo anului 
In airs, a căpătat deosebite seirihlfi- 
cațli, fiind dedicata Conferinței Na
ționala a partidului. Sub directa 
îndrumare a comitetelor do par- 
'tld, coordonate de comitetele de 
cultură și educație socialistă ale sec
toarelor. formațiile artistice ale așe
zămintelor culturale, ale sindicatelor, 
U.T.C.-ulul șl cooperației meșteșu
gărești s-au Întrecut în realizarea 
urtor spectacole cu profund caracter 
agitatoric, în măsură ză ofere Ima
gini concludente asupra nivelului 
atins de mișcarea artistică de masă 
din flecara sector. Acum, după în
cheierea competiției, putem afirma 
că. prin reprezentațiile nceatel de-a 
doua ediții, concursul dotat cu tro
feul „Arenele, romano" șl-a sem
nat certificatul de maturitate, 
tare Incumbă responsabilitatea de a 
Continua stagiunile estivale ale ama
torilor 'cu aceeași dăruire, dar cu 
mereu sporită răspundere In privin
ța caracterului educativ, mobilizator 
ai spectacolelor.

Faptul că oproape 40OT8 de bucu- 
rcșlcnl au urmărit, aplaudlnd la sce
nă deschisă, cele opt sp«îctacole ale 
artiștilor amatori, constituie, fără în
doială, un real succes, ce consfințește 
autentica audiență in rindul maselor 
a mesajului unei arie angajate, tră- 
glndu-șl seva din tradițiile folclorice, 
ca șl din creațiile anilor noțiri. Din
colo Insă do acest Inestimabil „tro
feu" al adeziunii publicului larg, ar
tiștii amatori bucureșlcnl au doblndlt 
o prețioasă experiență In realizarea 
unor spectacole po care le-am numi

’Ingător mesaj polltico-aglla- 
torlc, sublinierea entuziasmului și, ... . .......... . .... .. ,

leg ta traducă In fapte politica parii-

dulul de construire a soelrtfl'il ao
rtal Iste multilateral dezvoltate.

In spectacolele la care ne referim, 
un rol important' l-au jucat membrii 
diverselor brigăzi artistice de agita
ție, aduclnd & dialogul cu publicul 
satira

clentă Intre diverși factori respon
sabili din sectoare.

La reușita de ansamblu a ediției 
a doua a competiției l a contribuit și 
Centrul de Îndrumare a creației 
populare, a mișcării artislico de masă 
'din BucuresLL Ii se poate, totuși, re
proșa faptul ta, In calitatea do „su
pervizor" artlstfc, n-a dovedit întot
deauna sufidentă exigență, care ar 
fl făcut ca unele reprezentații să 
ajungă , la lntllnirea cu publicul ta un 
nivel sporit calitativ. O altă obser
vație critică se poate ’ formula ta 
adresa activității juriilor. în contex
tul unei competiții strinse, a unor 
spectacole de corlă valoare, limitarea 

notflril la 0 șl 10 
• demonstrează mal 

mult o atitudine 
festivlstă. Indul
genta pe motiv că 
„slnt, totuși, ar
tiști nmalori" nu 
nl ®e pare deloc 
stimulatori e.

Trednd peste 
. .acosta nelmpli- 

nlrl — artistice 
și organizatorice 
— npredem ta, pe 

, ansamblu, între
cerea artiștilor 
amatori bucureș-’ ■'*

tenl, dotată cu trofeul' „Arenele ro
mane”, se înscrie pe afișul estival 
al Capitalei ca un veritabil festival 
al dnteculul, versului șl dansului, ca
pabil să atragă șl să Influențeze, prin 
mesajul său educativ, largi mase de 
oameni al muncii. «4; contribuie Ia 
punerea In valoare o Inepuizabilei

1,03 Deschiderea emisiunii de dlml- 
nea;A Telex.

0,45 Mal ave;) o întrebare 7 Cum se 
nasc noile orașe

0,53 Publicitate.
10.M Cura de limba germană. Lecția 

a 19-a.
10.59 Revista literarii TV.
11,03 Pagini de umor : Retrospectiv* 

Walt Disney.
11,20 CtnU Marta Clobânu, Maria P!e- 

traru șl Gheorghe Turda.
12,M Film serial pentru «sonii : Delfi

nul Flipper.
12.33 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de dupl- 

amlazA. Cura de limba engleza. 
Lecția a 15-a.

18.60 Jurnal de protecția muncU „A- 
l lențlo la... neatenție”.

18.30 Satul contemporan. 
18^0 Tragerea Loto.
19,03 Drumuri In Istorie „OvMIanum”. 

Emisiune de Maria Prerlup Ima
ginea Mlhal Romașcu. ,

18.33 1M1. de «seri „Poveștile bunlimțel 
Oale” (V).

10.33 Telejurnal o In drislea aniver
sării Republicii — cronica marii 
întreceri.

M.tHTnstrumcnte șl virtuoz! : Dumi
tru F&rcnș (taragot).

S3,l# In dezbatere publică Proiectul 
legi! cu privire la dezvoltarea 
economlco-sortalfl planliiratâ a 
Românie). Emisiune de Marin 
Stărtescu.

■ 33.23 Avanpremieră.
31.30 Film artistic : „Fantome de «Iri

zare”. Cu : Robert Donat șl Jean 
Parher. Regla : Rcnă Cinlr. Pre
miera pe ț arA

23,63 „24 de ore”.
22.M Hochei : t.i.R.S.fi. — Canada. în

registrare de la Moscova.

PROGRASIUL H

diverselor brigăzi artistice de agila 
țle, uduclnd In dialogul cu ț 
satira ‘ acidă la adresa celor 
care încă mal infestează climatul 
nostru moral Am aplaudat, alături . ____ ,__ _____ __

.de spectatori, frumosul program fol- . rezerve de talente .de care dispune 
doric al ansamblului „Năframa" al ■ ■ ■
U.C.M.B., colectivul de dans, clasic al 
cosei de cultură, tel de dans modem 
al clubului T 4, pe numeroșii artiști 
amatori din rindul elevilor (secto
rul 4) ; dansurile cu tematică con
temporană ale ansamblului „Balada", 
excelentul moment muzical al or- 
cheslrei de muzicuțe de la coopera
tiva „Igiena" (sectorul 6) ; prospeți
mea cintecelor șl' dansurilor, carac
terul declarat agitatoric ol montaju
lui de versuri ale artiștilor amatori 
de la Uzina «ie utilaj chimic „Grlvița 
roșie" UMM.R.-„Grivița“, Regio
nala C. F. București, nivdiil artistic 
al formațiilor casei de. cultură (sec
torul 8).

Faptul că spectacolele sectoarelor 
amintite nu Întrunit deopotrivă su
fragiile pubLteulul șl ale juriilor se 
dntorețle, In egală măsură, modului 
In oare regizorii profedonlștl au 
știut să valorifice repertoriul, virtu
țile interpretative ale amatorilor In 
contextul unor reprezentații gtndlte 
unitar, urmărind cu ’ consecvență 
transmiterea unul mesaj educativ. 
Rigoarea unul-artist ca Hero Lupescu 
(semnatarul spectacolului sectorului 
6), Inteligența cu care a găsit soluții 
scenice adecvate pentru realizarea 
unei reprezentații unitare In diversi
tatea sa, inventivitatea lui Bogdani ț| 
Căuș (regizorul spectacolului sveto- . 
nilul 6), constant animator 'al.‘mișcă- ! 
rii artistice de amatori, inventivita
tea subordonată unei IdeL generoase 
de spectacol popular — ecoul con
temporan al unei zone bucurețtena 
cu vechi tradiții revoluționare — au 
condus la montări de impecabilă ți
nută. ,

Șl tn spectacolele «miorlăite sec
toare am remarcat atlt performanțe 
artistice, puse In slujba unul reper
toriu angajați dt șl valoarea ideii 
regizorale. Dar ftțță de rigorile unei 
competiții, acestea n-au dovedit încă 
po deplin că, dincolo de' reușite par
țiale, pot organiza montări - de un 
autentic -mesaj» ReprezrotâțlUe res
pective au suferit de lipsă de coeziu
ne. s-au făcut observate Incune or
ganizatorice, lipsă de colaborare efl-

J:

A

arta amatoare — domeniu In care !n 
ultima vreme se constată o preocupa
re mal constantă pentru calitate șl 
vitalizarea nctivllfițLl artistice de 
amatori.

Eugen COMABNESCU

r

l

M,IW O vlaț» pentru o Ld«șe : Nanzcn
13.33 lllbiloteca pentru top : G. Tbrăl- 

leanu.
11.33 Agenda.
St A) Cluburi sportive bucureșiene. C« 

fac Juniorii bncurcștenl 7
21,53 .Film documentar : „Despre ome

nie”.
lî,M Dana șl muzică de pretullndenL 

/Folcdor din R. P. Bulgaria, 
R.3.F. Iugoslavia, Marea Dritante 
?! It. P. Ungară. (înregistrări din 
Festivalul de la R’jrfas).

grea Internațional de Es- iențeîor artist lc«j din 
tetita. In ; parcul Mogo- ” ‘ '
șoala s-a Inițiat,.ca o com
pletare, o dezbatere de un 
caracter deosebit Dezba
tere fără cuvinte. O în- 
tUnlra de sculpturi. '

Parcul e mare și locuri 
potrivite pentrii sculpturi 
slnt destule. Jnițtallva de 
a deschide aici o expoziție 
in aer liber e «dt sc poate 
do meritorie. Cu toate ta .
posibilitățile de expunere 1
erau foarte mari, scuip- '
turtle au fost Insă Înghe
suite Intr-o mita poiană 
lingă palat Astfel ta fle
care lucrare In loc să o 
completeze pe cealaltă fi
resc, către o armonie de 
ansamblu, dimpotrivă, o 
stingherește, o acoperă. în 
genere de dimensiuni mă
runte, sculpturile nu reu
șesc ta se îmbine nld 
Intre ele șl nld cu natura 
din jur, cu copacii inalțl 
care le Înconjoară. Se pa
re ta Iniția! a exțstnt un 
plan de asamblare n aces
tor sculpturi, care a fost 
fota abandonat. Așa cum 
este organizată, nici un fel 
de concepție unitarii nu 
adună la un loc expona
tele. Păirunzlnd In poiana, 
unda te solidtă dipir-o 
dată, din toate părțile, 
fără nici un fel de ordine, 
tot felul de lucrări : In 
lemn, in piatră, fo bronz. 
In metal, una-n ceramică, 
alta In marmură, de fac
turi diferite, de valori ar
tistice diferite, ai mal cu- 
rind sentimentul de a fi 
Intrat fo sala unei expo
ziții fără plafon, o sală 
prea strimtă pentru mul
țimea lucrărilor prezen
tate.

Cd mal mult reușesc să 
s® Impună atenției lucră
rile fo lemn. Acestea do
vedesc ta marea lor ma- 
jorltato o mal sensibilă

9

„ROMÂNIA-FILM" PREZINTĂ PE
JEAN-LOUIS TRINTIGNANT și MARIE-J0S6 NAT în
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AHMED RACHEDI.

•?

I

Compoziția iul Șerban. prezența,' îți întinde arl- 
Rusu, csvodnd emoționant .. pile: zdrențuite, de metal 

.............. ’ riegruț țugțhll, certnd sfl- 
șletor șpâțlu, Sperietoa
rea. Iui Constantin Po
povic! amintind de vesti- 

" gll șl coșmaruri ale răz
boiului.

Scuîpi.u-l’e ■ in piatră 
șl-ar fi găsit' mal curlnd 
tocuri potrivite , in acest 
parc, locuri in a căror 
poezie să se contopească 
șl șă ®o dezvăluie mal 

.deplin. Vom menționa 
dintre exponate Portretul 
Istorie ol Marie! Cocea, 
«iro impune prin nutentl- ■ 
idlatea plăsmuirii, .a ex
presiei', lascr!lndu-se sen
sibilității noastre Istori
ce, umanizate; precum și ■ 
lucrările lui Nică Petre' ’« 
sau Petre Balogh sau 
Maternitatea Getei Cara- 
glu. Dar. ntol ele nu se 

, armonizează in spațiul ce 
le-a fost destinat. Ca «ă 
nu mal pomenim de Com
poziția lu! Marcel Gugu- . 
lanu.Tri’marmură, potrivi
tă unei terase, unei fln-

■ lipi. La rlndul iul. Cubul 
‘ me'jilic, rotitor, al lui O- 

vidlu ■ Mallee, de-o cu- 
. rajoasă concepție rnoder- 

nfl pâre Stingher priti-Q" 
' '„jMti.'pâelAțtb. .

Șl nu pol să nu resimt, 
plețlnd din poiană, cit ar 
fi . putut să flo de emo
ționantă această 'expozi- 

8 Ițle dacă lucrările ar fi 
- "'fo0.. nia 1 puține șl. expu

se'Jn :««t parcui, conform 
aLUUl.a',„ UKJULVin- . spuim „UI. JV.L SjUi H .BL .fiO .imblilăfil 1O“ firești CU
porane, a vechilor tradiții desfășura. Dar, deslgqr, 
alo cioplitorilor. Cale două 
compoziții Tatăl șl Fiul 
ale lui George Aposîu de
notă pe această linie, cu o 
marc forță do simplificare, 
robustețea unei viziuni în 
care se Îmbină arhaism șl 
modernitate, precum Flu
turele aceluiași aduce gra
ția freamătului Ih spațiu. 
Rețin atenția Impresio
nantul Stllp a! iubirii, al 
lui Gh. Iliescu-Călinești,

tot lirismul unor atmos
fere . specific românești,

v, - • -■ ’■=In care se . îmbină relle-
__ Lî-

Ir-un dana avlntaU , 
Toate 'aceste lucrări cer

Stiloul Adinei Țuculescu, 
In care se . imblnă relie
fări de drepte ți curbe ln- 
lr-tui dens avlntat

CA RNET FIA ST IC

Expoziția

I

'î

1 -
se' fn fipt ijarcul; conform 

slbillUțli noastre conteni- spațiu In Jur spre ,a se’ .Îmbinării lor firești cu 
■ ... r-■ u” • «Ppctlâ copacilor, a aleilor,

Monumentul de la Mblșel p,^CUlu1’ a
al lui Vida -Gcza, destinat l- nln* aceosui ar fl fost
unor vosțo întinderi, mai '■ 'le, de o mal marc
curlnd de pe un prdmon- ct.-j^upare pentru orga- 
torlu, pe un deal, și ca a- ■ nizârea .expoziției; 
taro cel -mal sufocat prin loarea mu![oira 
alăturarea nefiresc do a- -
propială a cdotiajie.

La oarecare distanță de 
Stflpul iubirii, al lui Gh. 
Iiiescu-Călincști, și ca șl 
cum și-ar opune acestuia

OPIUL ȘI BÎTA“

".r

Ca i M. Kateb, Rouiched, M. Bachtar7l

Va- 
’ • -a- t,!n!’e

exponate îndreptățea un 
asemenea efort.

Nlna
STANCULES CU

PE TEMA ECONOMIEI
.« • ; ' . r • * /

în aropul flttmuîărl! creației 
literare destinate cultivării spi
ritului de economie l'n; rindurile 
populației,; Caso de Economii 
și Consemnațiunf organizează, 
cu sprijinul Uniunii scriitorilor, 
un' concurs'da-piese de teatru 
Intr-un act, de seboete, schițe, 
nuvele, mbnologurt șl poezii.

Concursul este ■ deschis tutu
ror membrilor Uniunii acrilic-

brleț ^ ai decfcmVHe 1972.
Lucrările pentru concura tre

buie țsă abordeze aspecte șem- . 
alticatlve ale dezvoltări! procp- ' 
sulul’ 'erohomlșlril la C.E.C. in 
țarâ noastră, urmare firească a 
măsurilor «îstemăilco luate de 
partid șl* de stat pentru crește- 

,rea veniturilor bănești ale 
populației de la orașe șl sate.

De asemenea, lucrările pen- 
- tru contrara trebuie ta abordeze 

. Idcca economlel organlzate prin 
C.-E.C. ; dubta. Latura utilitară a 
âclulul econom bir!! (tadlvldu- ■ 
alâ și socială) ; sA promoveze 
Ideea că spiritul de economic 
este .o componentă Indispensa
bilă a vieții omului sortetați! 
contemporane, precum șl nece
sitatea cultivării spiritului do 
economie In rinduriie tinerel ,j 
generații.'
. Nuvor fl admise lucrările ■' 
care ou fost tipărite, ca și ace
lea care nu caracterizează 
prin originalitate In abordarea 
tematicii de concură

Materialele.pentru concura ce 
vor trimite .dactildgraflate, !n- 
trrtin pMc po «tare se va men- 
țlpna : ■ „Pentru . concursul
C-E-C.", pc adresa : Casa de E- 
conomli ,șl Consomnațiunl, Ser
viciul propaganda, Calea Vic
torie! nr. 13, sectorul G-Bucu- 
reșll,- plnă ta data de 31 de
cembrie n.c., inclusiv (data poș
tei).

în același pilc ao va introduce 
un alt pilc închis care va con
ține numele șl adreea autoru- 

. Iul.
■ Celor mal hune lucrări selec

ționata (dintre cele prezentate 
la concurs) de un juriu alcătuit 
din reprezentanți al Uniunii 
stalltoriior, desemnați de . con- 
clucarea ^aceateta șl al Casei de 
Ecoriomlb și Consemnațlunl, li 
sa vor atribui următoarele pre
mii :
— Pentru piese de teatru in
tr-un aci : '

’ presiîu! I — 6 COT 
pre:i::u: II — 4 OOT 
premiu! III — 3 COT

— Pentru scenete t
premiul I — 3 COT 
premiul n

■s
• Cornul de capră : BUCEGI —
I5,45;__15; M.15.___________

__ KA3, AURO- 
. . 13,S3; 15, D; 15;

• Lupul negru î DACIA — 8; 11,13;
13,M : 18 ; 18,15 ; WJ3.
• .Creierul s ORIVTTA — _0;_11J5;
13.rM<ar,- ÎM.iâi ăia,13; vOlajâ.
9; ll.IS; 13,30; 16: is.15; 20rS0.
3,-.' ‘ ’
• Taxiul morțU s CINEMATECA 
(sala Untoh) — 10; 12; 14; 15; 18,15; 
o’ Itlo Bravo j BUZEȘTI — 13,53;

• R&rbafl «rumsecade ; DRUMUL 
SARH - 15J9; 17.45; 13.
• Ultimul tren din Con mu ■ 
LIRA - 13^3: 11; 33,16.
• Gentlemenii norocul al t PACEA 
— 10; 18: 20.
• Balada lui Cable Hogue : FE
RENTARI — 13,313: 11,45: 20, GIU- 
LEȘn — 15,M: 18; Z3,N. POPU
LAR — 15,Z3; II; M.15.
• Puterea șl Adevărul : MOȘILOR 
— 15.:.?: ie.
• A<Uo, domnule Chips : COTRO- 
CENI — 13.33: 11.
• Provincialii : GLORIA — 5,15; 
11A3; 13.45; 18: 15,13: M,S3.
• Aventuri la Marea Neagră : 
COSMOS — 15,M; 18.
o Da «a e marți, e Belg ia : FLO- 
REASCA — 15,33: 18; M40.
a Nâufraglațl tn spaflu : CIIIN- 
GAȘI — 13,13; 19.

e Blnecuvlnlnțl animalele ?1 co
piii : MIORIȚA — 8; 11,15; -13,23; 
15,43; 15; 2’J.23.
a 20 OM de legile sub miri : VII
TORUL — 13.32; IB; 19,33.
a Greșeala fatală i MUNCA — 16; 
18; 23.
o Ferma din Arizona « FLACARA
— 15,30; 10, PROGRESUL — 10; 
15,13; |0.
■ Procesul unei stele : ARTA — 
1S.3): 10; M.15.
• Tlntln șl Templul Soarelui • 
VTTAN — 15.53: 18; S3,15.
• Trei din Virginia : RAHOVA — 
13,33; IB; 30.15.
• Jocul de-a moartea : LAROMET
— 15,23; 11,30; 18,25.

a CSlirețU s EXCELSIOR
■ 11J0; 13,43; ÎS; 18,15; KJO, 

RA — 9; 11,13   -
M,13.
• Lupul negru i DAC
13,33 ; 18 ; 18.15 : 23JO.
• Creierul i ORIVTTA — 0; 11,15; 
13,30; 13,«; 15,13; 33,80, VOLGA — 
0; 11,15; 13,30; 18; 18.13; 33,30.
a Directorul — 18; Sunetul muzi
cii — îsja : unirea.
• Taxiul morțll i CINEMATECA

18; £3.
Ia președinție i 
®0; 14; 18,30; 10;

a Aventurile unei prințese germa-— ■- —■ i;oare ;
1343;

La Sibiu nu continuat Joi manlfea- 1 
țările culturnl-artlstlco din cadrul 
festivalului „Clblulum "Tl“. In cursul 
dimineții s-n deschis cel de-al 8-lea 
concurs european „Naviga" — prin 
vernisajul unei expo^tll de navo- I
modele. . |

Programul zile! a mai cuprins o ,
masă rotundă, pe tema „Locul șl 
rolul tineretului în mișcarea cultu- 
rală contemporană", organizată de I
revistele „Transilvania" șl „Vatra", o i
expoziție intitulată „Cartea pentru ti
nerel", un spectacol de păpuși , al 
Teatrului din Galați, un concert de 
muzică clasică și o paradă a model. 
Concomitent, la Mediaș a avut loc , 
un simpozion consacrat tineretului,; 
iar In Agnita numeroși tineri s-au 
tntlinit cu scriitorii șl artlșlll Invitați 
la manifestările din cadrul celei de-a 
cincea ediții a festivalului „ClbSnlum 
T2-. . '

(Agerpres)

(Urmare din pag. !)

• Un canilldat 1
PATRIA — 0; 11,30; .
31,15.
L " ‘ ' " ’ . ’
ne la eui-lea Regelui 
BUCUREȘTI — 8,«; 11;
15,15; 18,45; 31.
• Sfinfa Tereza ți diavolii ■ CEN
TRAL - 8,13; 11,33; 13,0; 15; 18,15; 
E3,»3, TOMIS - fl: 11,15; 13,30; 15,45; 
15; 35,15, FLAMURA — 8; 11,13; 
13,33: 18; 18.13; ÎO.Z’Î.
• Tora S tora ! Tora t'i SCALA
— 10; 13; I5.M: 83,13, FEROVIAR
— 9,15; 12,361; 16; 19,M, MELODIA
— 8; 13,30; 18; 10,3», MODERN — 
0; 13,33; 15; m,3î).
• Fala rare vinde fiori : VICTO
RIA - »,S3; 12,13; 15; 17,43: 23JS.
• Manta grandorii t LUCEAFĂ
RUL — 9: 11,15; 13.23: îs: ia.33; 
21, FESTIVAL — 8; 11,13: 13,30; 18; 
I5.M; îl, FAVORIT - 9.15; 11^9; 
33.4.5; ÎS; 18,15; B.Î5.
o Lumea animalelor : DOINA — 
0,53: .11,45; 14; 18; 18.15; 13,1.'.
• Mesagerei : CAPITOL — 0: 11,15; 
13,43: 15; 11.30; 21.
• nidAranU « LUMINA — 0; 11,15; 
13,33; 13: 18,IB; Kl,îa.
• Doamna șl vagabondul i TIM
PURI NOI — 0,43—25,15 In eontl-

' ‘ nuare. >

teatredublală de.o muncă a- 
dduă poate purta gi
rul unor realizări de 
înalt nlvcL Au mal 
contribuit la aceasta 
Hugo Arevalo (condu
cerea muzicală) și o 
foarte bună maesirâ 
do dans — Rayen 
Mendez.

Coregrafia șl con
ducerea artistică n

Unu! dintre cele mai nă ; din punct de ve- 
Intcresanto ansambluri clerc muzical avem 
folclorice care ne-au de-a face uita cu < o 
vizitat ta ultimul timp veritabilă heterofonle 
este, fără îndoială, ba- primară, 
lotul „Aucaman" din A doua parte a pro- 
ChUc. Interesant ta h- 
de vârâtul Înțeles al 
cuvin tulul — neprelu- lore

___ desfășurindu-se feritele"i 
cu simplitatea șl na- rit (nordul, 

trală, regiunea Chlloe baletului folcloric na
și zona HuasM) ; os is- - - ■ ■
tăm, acum, La scene 
clmpeneștl desfășura
te ' muzical-coregrafic 
după melopecâ unui 
personaj ce Întruchi
pează poetul popular, 
scene ce evocă mun
cile agricole — scce-

', semăna tul™ 
I__I___ _____ etalată dragos-
spedflce tea de patrie,de li

bertate, se aduc elo
gii muncii omului

crai, ncsoflsUcat — 
totul desfășurlnd

turalețea caracteristi
ce artei adevărate™ 
Interesant prin in
flexiunile melodice cu 
Iz arhaic, aparțlntad 
băștinașilor, prin vi
vacitatea șl vigoarea 
melosului și a ritmu
rilor spaniole (Anda
luzia, Cordova) și ar- 
gentinenc, 
musețea și 
costumelor 
regiunilor din caro 
provin și — intere- 
t. . ' ”
modul concis, sistema-

gramului conține dn- 
tece șl dansuri popu- 

«diIllMie proprlu- 
zlse, reprezentlnd dl- 

' regiuni ale ță- 
dul, zona ci'n-

țional; „Aucaman" este 
semnată de Claudio 
Lobos Amara,, profe
sor de fotelor la Uni
vers! lalea din Chile. 
Fervent animator, 
Clauiilo Loboa are'ma- 
reie merit de a fl o- 
rientat atenția ansam
blului In direcția des
coperirii șl valorifică
rii diferitelor aspecte 

provin Șl — luiuir gn uiuuui muuiui HitfoV^nr’
sânt. In sfirșlt - prin simplu; acum umoral 
modul concis, sistema- se _ - , .
tic, do desfășurare a și vigoarea, toate _ 
programului ale cărui cestea exprimate prin dc_, cercetare, 
numere introduc trep- melodie, ~
tat pe spectator In at
mosfera șl obiceiurile 
poporului chilian.

Astfel, prima parte a 
spectacolului prezentat 
Ia București pe scena 
călii „U.G.S.IL", inti
tulată „La Tirana" 
(numele unul orășel 
din nordul țării unde 
nu loc anual sărbători 
folclorice), alcătuită 
dLn șase secțiuni, este 
o sultă do dntece șl 
dansuri rituale, pre
zentate așa cum se 
practică ele azi, adică 
sub forma fuziunii e- 
lementului popular In-

• A.R.I.A. prezintă (la Sala Pala
tului) : Concert de muzică ușoară 
susținut de Josef Laufer (It. S. 
Cehoslovacă) — 13.
• Teatrul „Țăndărică' (sala din 
sir. Academiei) : Tlgrlțorel Petre 
— 10.
o Teatrul de revistă șl cometlle 
„Ion Vaslleseu* ; Fetele Dldlnel — 
ie,is.
a Teatrul MUrtc-muzlcal „C. Tă- 
nose’ (sala Savoy) : Revista are 
cuvlntul — 18,33.

fdva) șl ar- cile ( 
prin fru- ralul, 

diversitatea Este

se lei -

apar din direcții exact o- 
puse celor de pe care, le 

■ aștcpțL E pasionant, e 
de-a dreptul pasionant..

De ce nu l-aș fl cre
zut ?

Am văzut In Deltă, lar-

lașl timp, ușoare, puter
nice, complexe™ E ușor 
de închipuit c'Wi pasiune, 
cită muncă șl cită glndlre 
le-au putut plămădi. . 
Chiar acum, In ziua , In 
care discut cu Inginerul

tlmlsm e vorba. Mal este. 
vorba șl despre Incăpățî- 
nnre, despre faptul că 
totdeauna ml-am spus : 
asta trebuie, asta nu tre
buie ! N-am vrut să ce
dez. Personal am reslm-

cum este exploatarea stu
fului. S-au găsit, totuși, 
asemenea oameni . «are 
ne-au pricinuit destul 
râu. Unii dintre colegii 
mei au cedat, au plecat 
Noi, cel mal mul ți, am 
rămas ca să Învingem, 
pentru că un moment de 
dificultate nu-1 poate lă
sa rece po un om care 
a optat pentru un crez...

— Înseamnă că nu era 
chiar foarte «IlflcIL..

— Da, sigur, la oameni, . 
gradul unei dificultăți 
variază in funcție de pu- . 
terea lor morală. Aici, la 
noi, nu e loc decii pen
tru învingători. Multi au 
venit aici cu entuziasm,- 
dar fragili In fața color 
mal mici dificultăți. ȘI

’ n-au rezlstaL ■

—-Spuneți că a!d mun- ' 
ca este secretul absolut al 
existenței, dar este asta 
valabil pentru oricine ? 
Numai locul determină b 
atare condiției a mundl?

— A, nu. Poți foarte 
bine sa

. 11■■— 2OM 
pre-nlul III — 1 OM

—Pentru schițe, nuvete :
premiul I — 2 500 deîplu : acum umoral tmwșanuu «ț-

Imblnă cu lirismul Uvltatea taterpretaU-
■ ■ vă a formației, cu cea

____ :____ Sub 
competenta sa Îndru
mare, baletul „Auca
man" a cules Laurii 
succesului aUt ta țară, 
«dt șl peste hotare : 
Peru, Mexic, Urțt-> 
guay, R. F. a Germa
niei™

Contactul «i arta 
populară chiltanll are 
nobila semnificație a 
unul mesaj de priete
nie exprimat, de alt
fel, și ta ultimul dn- 
tec intonat de între
gul ansamblu.

Spectacolul — unitar, 
bine articulat șl con
ceput — s-a Impus 
printr-o serioasă pre
gătire, o desfășurare 
alertă, a fost urmărit 
cu mult Interes de pu
blicul nostru.

a-

ritm, nara
țiune. culoare™ Slnt 
evocate, de asemenea, 
crimpele din viața 
pescarilor care prea
măresc in cl «ilccclc și 
dansurile lor bucuria 
do a trăi, «ie. a În
vinge.

La Întregirea notei 
de pltofesc, o contri
buție deosebită aduc 
Instrumentele locale 
specifice (do suflat, de 
coarde, de percuție): 
quena, charango, rebel, 
po ndere ta.

AUt membrii orches
trei, cit și ni corpului 

_________ ___ de balet posedă mul- 
dlgen cu riturile spa- tipie’ calități artistice, 
nlole. Momentul cul
minant, „Sărbătoare in 
piață”, reunește sec
țiunile anterioare in
tr-o evoluție simulta-

demonstrtad că tine
rețea unui colectiv 
(înființat cu 7 ani In 
urmă, virata medie — 
23 de ani) cind este Maria SAVU

nu-ți vezi nici 
aici de treabă. Am avut 
cazuri. Exlșță șl aid con- ’ 
dlțli pentru pierderea 
timpului. Nu al posibili
tatea să-țl alegi distrac
țiile șl asta tei poate Îm
pinge snțe ocupații para
zitare. E‘ o primejdie de 

, care te poate, feri numai 
pasiunea muncii. Munca 
pe caro o poți face aici tn 
liniște, care le absisarbe, 
te cucerește prin satlsfnc- 

. țlile și neliniștile el crea
toare™ ;

— Neliniști ? Deziluzii ?
— Firește. Trebuie insă 

o rezistență .morală Impu
să. Noi, cercetlnd șl pro- 
lectlnd In •lomenltu ex
ploatării -stufului, ne a- 
tlăm po un teren, zlrgln. 
Nu există nicăieri in 
lume o experiență. Totul 
e nou, necunoscut Re
zultatele bune pot veni 
pe căi diferita și uneori r' ■ . " i " ' Z' a; ,;i . . “ ' • L

„IA NOI m £ LOC DECiT
PENTRU INVINGĂTORI"

no, acele mașini ciudate 
cure merg pe uscat șl 
peste ape călclnd ușor șl 
știu, de la Începuturile 
exploatării stufului și 
oină acum, dte metamor
foze nu suferit aceste ma
șini plnă să- capete însu
șirea de n nu distruge rl- 
zomll stufului, de a trece 
peste cele mal dificile 
obstacole, de a fl, tn ace-

Leahu, el e grăbit : un 
nou tip de mașină se a- 
flă pe tancurile de probă 
alo atelierului.

— A(1 avut șl momente 
de cumpănă, Iml spu
neați. Că le-ați învins 
asta e limpede, de vreme 
ce încă filnteț! alcL Dar 
cum ? '

— SInt o fire optimistă. 
Deși nu numai despre op-

țit Întotdeauna covn din 
situațiile difldle prin caro 
a Iriîcul exploatarea stu
fului in general. M-au 
supărat unii-. Unii caro 
nu știu ta, orielt de in
teligent! ar fl, orlcît de ca
pabili, nu pot veni aici să 
dea, Intr-o oră, un ver
dict de care depinde soar
ta unei Întreprinderi atlt 
do complexe șl de vaste

★

L-am părăsit pe Ale
xandru Leăliu pentru a-I . 
lăsa timpul de care avea, 
atlta nevoie ca să expe- ■ 
rlmenteze noua Iul- mu
țind îl așteaptă o nouă 
Iarnă de vlnturl, de ge-

, rurl cumplite, dar , fțl ? 
Iarna unor noi satis- - 
facțlL

premiul II — 1 MO do- lei 
premiul III — 1 009 de lei

— Pentru monologuri șl poezii : 
premiul I —■ I 0W) de lei
prcmlul ll ;— 1 ON de lei 
premiul III — ®M> de lei

Lucrările prenilala la concurs 
vor fi acblzlționaie de Cosa de 
Economii șl Conseninoțiuni. plă- 
Unăji-so drepturile de autor con
form legii.

De asemenea., Casa de Econo
mii șl, Cdfi&emnațlunl va achl- 
zlțtona ți alte lucrări prezen
tate la. concurs, plătind autori
lor dreplurila legale.

' *
. Informații suplimentare șl 

materialele documentaro pri
vind tema concursului pol fl so- 
llcllatc La Cașa de Economii șl 
Consemnațlunl, Serviciul pro
pagandă, Calea Victoriei nr. 13, 
București. telefon : 13.G8.02
(15.48.10/187) sau la direcțiile 
Județene C.E.C.

t.i.R.S.fi
%25e2%2580%259eU.G.S.IL
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Z--; K-JZ'.
că, ața cum 
promotorii Ideii de Înființare a 
acestei, instituții. România va spri
jini Intens activitatea noului or
ganism al UNESCO, nutrind con
vingerea că schimburile șl colabo
rarea lnterunlversltară europeană,' 
pe caro le prnctlcă celo peste, 40 de 
Instituții de lnvățtLmljit superior de 
la noi, In spiritul politicii țării noas- 

. tre. instituții ce slnt antrenate din
plin și la programele UNESCO, au 

voîlarea cooperării generale Intre 
statele continentalul europenn.

în continuare la cuvlntal 
Rend Maheu, directorul ■ general al 
UNESCO.

a fost unul din

‘ tori șl profesori universitari, repre
zentanți ol Uniunii asociațiilor stu
dențești, al ConsLUuîul popular al Ca
pitalei.

Au fost prezent!, de asemenea. 
Sayed Abbas Chedid, directorul Cen
tralul de Informare al O.N.U. ta 
București, Alexander Rotlval, repre
zentantul permanent al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
Jo®6 Jnz, șeful Proiectului P.N.U.D./ ™ teSZ
UNESCO do ta Institutul politehnic intre
din Capitală,

Erau de față șefi al unor misiuni 
diplomatice al statelor europene a-’ 
creditați la București.

-ț . După ce a Militat pe inaltll oas
peți, Mlrcea Mollța a subliniat. In 
cuvlntui său, importanța organizării 
acestui centru. Vorbitorul a arătat

mfîrltă eu vie atenție, 
liniată ’ ’ ’ '
aplauze.,

Tovarășul Nlcolae Ceâușescu, cei
lalți conducători de partid șl de stat,

aceea. Centrul

cu Îndelungi
ea fiind sub-

91 puternice ‘

A vorbit, Bpoi, tovarășul NIcota® pr^c-din
Ceaușescu. române pent

Cilvinta-ea președintelui Consiliu
lui do Stat al României este ur-

'i ' ■'9'Rialți „ .
precum șl pnrtlclpanțll la solemni
tate, vizitează, după aceea. Central 
european al UNESCO pentru Lnvfi- 
țămlntul superior.

★

în cursul zilei ds joi, Renă Maheu, 
director general al UNESCO, a avut 
Întrevederi cu Cornellu Mănestu, mi
nistrul afacerilor externe, șl Mircea 
Mallța, ministrul educației și Lnvă- 
țămintuluL

în onoarea oaspetelui, Jean Llvcs- 
eu, președintele Comisiei naționale 
romane pentru UNESCO, a oferit uri 
dineu.

(Agerpres)
M i f 1 ■'«.grL

Jo! dimineața nu început în Ca
pitală lucrările celei de-a IlI-a Con
ferințe n electricienilor, organizată 
de Consiliul Național al Inglnorilor 
șl; Tehnicienilor,’ Consiliul Național 
pentru Știință șl Tehnologie, Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma- 

.șinl. Ministerul Energiei Electrice ?l 
Mlnlstero! Educației șl Ihvfițămln- 
luluL

La lucrări partldpă reprezentanți 
al conducerii unor ministere șl inșii-. 
Iuții centrale, academicieni, cadre 
didactice din Invățâmlntal superior 
de specialitate, ingineri șl tehnicieni 
din Institutele dc cercetări ti proiec
tări, centrale Industriale și între
prinderi producătoare de uiitaj elec
trotehnic și do automatizare, precum 
șl din unitățile energetice.

Participă, de asemenea, ca Ițjvllațl, 
specialiști din Bulgaria. Cehoslovacia, 
Elveția, Franța, R. D. Germană, R- F. 
a Germaniei, Italia, Iugoslavia. Po
lonia, Ungaria șl Uniunea Sovietică.

In ședința de deschidere a confe
rinței, tovarășul Emil Drăgfinescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a adresat 
parllclpanțlior un salut din partea i 
Comitetului Central nl Partidului Cp-’; 
munist Român, a tovarășului Nlcolae 
Ceaușeseu, personal, șl n guvernului 
Republicii Socialiste România.

In cuvlntui său, vorbitorul a subli
niat că ritmurile ridicate de Indus-,

Guvîntsre^ directorului genere!
‘!

ț

— va contribui, pe măsura mijloa
celor sale; la dezvoltarea șl Îmbună
tățirea acestui învățnm'nt, al cărui 
rol este sub multa aspecte esențial. 
El Ișl va Înscrie efortul In ca
drul geografic limitat, dar de o sem
nificație politică de prim rang, al 
unei cooperări pe rare no! dorim să 
o vedem dezvoltlndu-so din ce în 
ce mai mult intre țările EuropeL 

După ce n abordat’unele aspecte 
__  _ _____ , ale atrțictarll ți roluluifnvățfitruntu; 

de recunoștințe'pen Ini generezi ta- ’ lui superior ale adaptării acestuia
tea cu care au binevoit să găzduias- la necesitățile și aspirațiile societă-
că la București aerat nou organism. ții contemporane, directorul general

președinte ol Conslllu- 

președinte al ConslHu-

Domnule
lui de Stat.

Domnule . 
lui de Miniștri,

Domnilor ambasadori,
Domnilor rectori.

!i.
Domnilor rectori. 
Doamnelor, domnilor,

Inaugurind Centrul european pen
tru invățămlntul superior, țin in 
firimul rind să adresez autoritftți- 
or române expresia profundei me-'. —------

■ ■ ■ ------ lui superior, ale adaptării acestuia
la necesitățile și aspirațiile societă
ții contemporane, directorul general 
al UNESCO a arătat că instituția 
nou creată se va strădui să deă sta
telor Interesate posibilitatea de. a pro
ceda la comparații rodnice, pentru ca ‘ 
fiecare să poată beneficia de rezul
tatele tuturor. Ea va avea ca obiecti
ve prioritare stringerea _unci_ docu- 

—..._____________________ ; iul poâtllceaf in Europa'și coordonai
te astăzi. El a concretizat acest in- rea activității centrelor de docu

mentaro din diferita țări In acest do
meniu, efectuarea atudlilor asupra 
unor aspecte esențiale ale evoluției 
sistemelor șl-institui!Hor europene de 
Invățămlnt universitar și difuzarea 
rezultatelor acestor atudll

■ în continuare, vorbitorul a sub
liniat că C.entrul va recurge la celo 
mal moderne metode de documenta
re șl difuzare a informațiilor ținlnd

■;-i

i-

că la București acest nou organism.
Campion al cauzei cooperării eu

ropene, pe care se străduiește s-o 
promoveze In toate împrejurările, 
desfășurlnd un efort considerabil 
de reînnoire a lnvățăsnlntalul, mal 
ales a invățămlntalui'superior, gu
vernul român a dovedit un interes ,---------- ------_
foarte viu șl cit se poate do activ montați! In problemele Jnvățnmlntu-
față de acțiunea care se Intăptuleș- Iul poetUceal în Europa și coordona^
te astăzi. El a concretizat acest in- rea activității centrelor de docu- 
teres în mod elocvent punînd ta dis
poziția Centralul, în inima orașu
lui, această agreabilă clădire, per
fect utilată șl ncordindu-1 toate fa- 
cllitațila de ordin juridic șl tehnic 
capabile să-l favorizeze activitatea 
șl strălucirea sa Internațională. Pro
funde mulțumiri pentru toate aces
tea.

Participarea, cu înaltă semnifica-

Ceaușescu,. prețedlmeto. rcConsiltalulj 
do Stat, pe care 11 salut cu respect, 
constituie o garanție a sprijinului 
pe rare 11 va avea Centrul, in aceas
tă țâră șl în același «mp, o nouă șl 
expresivă dovadă a atașamentului rol de 
Republicii. Socialiste România față 
de acțiunea de pace șl progres a 
UNESCO, șl Îndeosebi față de e- 
forturile sale in favoarea cooperării 
șl securități! europene.

Vorbitorul s-a referit apoi la Ini-

i\

Excelenței Sale Colonel MOUSSA TRAORE 
Președintele Comitetului Militar de Eliberare Națională, 
șeful statului șl președintele Guwrnulul Republicii Malidemo ' ridică probleme calitativ, no! 

in fața clecîrotehniclenllor șl ener- 
geticlenilor. Descoperirea șl asimila
rea unor noi forme da producere, 

’ transformare șl transport a energiei
— in primul rind a energiei electrice ,
— sini doar cltcva dintre problemele 
majore ale etapei actuale. Salutăm 
de aceea cu satisfacție faptul că' cea 
de-a IlI-a Conferință a electricieni
lor șl-a propus să dezbată o temă 
atlt de Importantă cura este tehnica 
modernă In serviciul calității șl com
petitivității produselor1 electrotehnice 
șl e!ectron!cc,

După o comunicare privind reali
zările de plnă acum in țara noastră 
S programul de cercetare șl produc- 

ă In domeniul electrotehnicii, auto
matizării și tehnici) calculului elec
tronic, lucrările conferinței au con
tinuat In opt secții de specialitate : 
mașini și fransformatoare electrice ; 
aparate electrice ; electronică ; auto
matică ; materiale electrice ; proble
me generale ale electrotehnicii ; sis
teme de producere, transmisie ®i uti
lizare a energici electrice : calcula
toare electronice.

★
Cu prilejul celei de-a III-a Confe

rințe a electricienilor. In holul Fa
cultății de drept din Capitală a fost 
deschisa o expoziție, in cadrul că
reia Institutul de cercetări pentru 
automatizări șl Institutul de cerce
tări electronice, ca șl firma „Mess 
Elektronik* din Dresdn prezintă apa
rate ți instalații de calcul electronic 
și automatizări. (Agerpres)

.'O XT’s

BAMAKO 
.f, - . -> vvS5*?*• j j

Cu prilejul sărbători! naționale a Republicii Mail, în,numele Consiliu
lui de Stat, al poporului romăn ți al meu’ personal adresez Excelenței 
Voastre, Comlielului Militar de Eliberare Națională, guvernului șl po
porului maltan-cordiale felicitări.'

Folosesc această, plftcuîă ocazie pentru a transmite Excelenței Voastre 
cele mal btine urări de fericire pcreonolă, de prosperitate șl progres po
porului mallan.

Cu cea mai Înalta considerație,

1' A’

’.i

K

K

Joi,' 21 septembrie,* tovarășul Miu
TYr» fetim Awm 1^-wi ■ — ■1 — I » *B I?

'ii

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Sfnț 
al Rcpuhlicii Socialiste România

mereu cresclndă de energie. - ----- -

iiw 14 «■

Primire la C.f.î

I

a sijjfii a ob. r,9Jcl<lidGUioqz: 
«na sfcviieu

în cuvlntui său, vorbitorul o subli
niat că ritmurile ridicate de Indus
trializare In țara noastră ți cererea , 
mereu cresdndă de energie, progre- r 
sole Înregistrate de tehnologiile mo-

------------------------------
AS

C. al P. C. R.
șef de secție Ia C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, care, ta invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită pentru schimb 
de experiență în țara noastră. ‘

La primire, care s-a desfășurat !n- 
tr-o' atmosferă prietenească, a luat 
parte Miroslav Sulek, ambasadorul 
Republicii Socialiste Cehoslovace la 
București. . I
r, . ; 1

Dobrescu. membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
împreună cu tovarășul Aldea MUl
iu ra, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. a primit 
delegația de activiști al Partidului 
Comunist din Cehos’ovocla. condusă 
de Frantisek Hrazdira, adjunct de

instaureze șl schimburi de' informații 
asupra conținutului Însuși al lnvățfi- 
mlntulul superior, ca șl asupra con
ținutului cercetărilor universitare.

Relevlnd faptul că Centrul inaugu
rat va activa ca o instituție europea
nă, regiune In care mal mult declt 
In alte părți obiectivul universalist 
al UNESCO trebuie să se insereze 
și să se adapteze diversității, unor 
comunități Istorice profund originale, 
directorul general al UNESCO a pus 
în evidență caracteristica dominantă 
a acestei regiuni : o veche civilizație, 
varietatea culturilor, a regimurilor 
sodai-poUtlce, moravurilor. Dar a- 
ceasta -: a spus vorbitorul — nu 
poale să ne facă să uităm că dincolo 
de deosebiri șl opoziții, Europa ofe
ră un excepțional exemplu do omo
genitate, atit pe planul tradițiilor 
culturale, cit șl pe cel al progresului 
tehnic. Ne«?sită|lle geografice șl eco
nomice și interacțiunile seculare in 
domeniile artelor^ științelor, ideilor șl 
valorilor au creat Intre aceste po
poare o profundă solidaritate șt ceea 
ce s-nr putea denumi un sistem ln- 
teleduul de referință comună. A- 
ccastă unitate in varietate constituie 
o bază deosebit de favorabilă unei 
colaborări șl unor schimburi care să 
urmărească să ajute diversele țări 
ale regiunii să-și sporească mljloaT 
cele de activitate, insplrindu-se .din 
.esss ii • Jri_ țărllv

dar șl In cele care*lî primă' vederi 
par a fi cele mni indepârtate si mol 
diferita. UNESCO n Încurajat fn di
ferite moduri cooperarea Intcreuro- 
peană. înființarea la - București a 
unul Centru pentru Invățămlntul su
perior nu este ded o Inițiativă^ Izo
lată ; ea sa înscrie Intr-o, seric siste
matică do măsuri menite să confere 
oJformă cdncrctfi cooperării europe
ne, axlnd-o pe o serie de probleme 
precise de competența Organizației 
șl doilnd-o cu instrumente Instituțio
nale adecvata acestui scop — a opus 
In încheiere vorbitorul.

seama,. pentru n evita, paralel Ismuly.Z, ceea„ce se face niî numai In țările 
de lucrările r,ealizîrte șau.lE. curaidă S cela mat Rproplnto '.și asemănătoare, 
realizare do către, alto1. instituții ?[ țn ceie caro'lit prin
Biroul internațional al Invâțâmîn- 
tuiul de la Geneva șl Consiliul eu
ropean do la Sirasb'twirg. ' Central 
va. trebui să Joace mal ales un 

catalizator, dispunlnd efec-
. tuarea unor stadii, efectuând el însuși 
asemenea studii,, organlzlnd Intllnlrl 
nle specialiștilor șl cerirtd tostituta- 
lor corespunzătoare să realizeze ex-. 
pedențe-pllot. în numele său. Lista 
subiectelor la care se poate referi

țtatlvele privind organizarea Gen- cooperarea universitară este aproape 
irului, in cadrai diferitelor reuniuni nelimitată șl, in afara problemelor 
desfășurate sub egida UNESCO. ■ ..... .... -* <-de structura șl metodă, cărora Cen

trul va trebui să se consacre cu 
prioritate, este evident de dorit eă se

Centrul european pentru Învăță
minte! superior — a arătat vorbitorul

» sport ® Sport ?® sport • sport «sport
TENIS
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Delegația de președinți ai consiliilor populare 
s-a întors din S.U.A

în ultima zi a vizitei Întreprinsa In 
S.U.A.; membrii delegației de pre
ședinți al consiliilor populare din 
România, condusă de Gheorghe Cioa
ră, președintele Comitetului exe
cutiv nl Consiliului popular al 
municipiului București, primara! 
general nl Capitalei.,au fost oaspeții 
guvernatorului statalul New York, 
Nelson Rockefeller. ;Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de opinii in le- 
'gătară cu contribuția administrațiilor 
locale ta promovarea schimburilor 

■ Internaționale, rolul acestora în co- 
.merțul exterior, nrecum șl In legă
tură cu o seric do probleme privind

La dala de 21 septembrie 1072 ■
fost' depui, Ia Moscova, instrumentul 
privind ratificarea de către Consi
liul de Stat al Republicii Socialiste 
România u Acordului cu privire la 
crearea sistemului t internațional șl a 
Organizației de telecomunicații spa
țiale ,.Intersi»utnik“, Încheiat la Mos
cova, la 15 noiembrie 1871, acord ni

țâgjix?®

dezvoltarea rurală șl urbană. La con
vorbiri a participat Gh. lonlță, 
siller al Ambasadei române la 
hlngion.

In aceeași zl, delegația a făcut 
'tă la sediul Organizației Națlu

con- 
Was- 
i.

. I O Vi
zită la sediul Organizației Națiunilor 
Unite.- r

Joi seara, delegația a sosit In Bucu
rești. Po , aeroportul Otopenl, delega
ția n fost salutată de Petre Blajovlel, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Economia ?! Administrația Lo
cala. A fost prezent Leonard C. Mee
ker, ambasadorul S.U.A In Bucu
rești. ■

(Agerpres)

cărui original este depus pe Ungă 
guvernul Uniunii Republldior Sovie
tice Socialiste, desemnat ca guvern 
depozitar,

Depunerea Instrumentului român 
de ratificare a ocordulul menționat 
s-a efectuat de Ion Ciubotaru. însăr
cinat cu afaceri a.l. ol Republicii So
cialiste România la Moscova.

Poporul din Republic» Mal! sărbltorețlc azi împlinire» a H ani de 
I» proclamarea Independenței țârii- Iu perioada care a trecui do I» aeesi 
eveniment Important, Republica Mali și-a îndreptat eforturile spre li
chidarea grelei moșteniri a trecutului colonial, spre dezvoltarea multi
laterală, a economici, obțlnlnd.în aceasta direcție rezultate remarcabile, 
Legăturile de prietenie $1 colaborare ce s-au stabilit Intre Republica 
Soelîillată Români t șl Republica Mali se dezvoltă cu succes. In interesul 
ambelor țări, ni picii șl înțelegerii Internationale. De.Ziua națională a 
Republicii Mail, poporul român II adresează urări de prosperitate, do 

■ noi succese In dezvoltarea patriei sale.'
Tn fotografie : Monumentul Închinat luptătorilor pentru Indepen

dență din orașul Tomlniktu.

GERMANĂ
iul B.ÎJSÎ

Turneul internațional „Open“ de la Los Angeles
cu ciment. Printre altele, el a spus : 
„Desigur că este dificil ca la numai 
un Interval de 7 zile să joci pe o 
asemenea suprafațA De mai mult 
timp am . jucat numai pe terenuri 
gnzonatc. Schimbarea suprafeței de 
joc, In interval foarte scurt, poate 
Influența evoluția oricui*.

*
Turneul internațional feminin da 

tenis care se desfășoară la Albany 
(California) a programat Întrecerile 
turului doi. soldate cu următoarele 
rezultate : Billie Jean King (S.U.A.)— 
Jill Cooper (Anglia) 0—0, 0—2 ; Betty 
Stove (Olanda) — Cecilia Martinez 
(S.UJL) 0—7, 6-3, 0—2 ; Corrlne Mo- 
lesworih (Anglia) — Susan Minford 
(Irlanda) 6—3, 6—0 ; Margaret Court 
(Australia) — Margaret Cooper 
(S.U.A.) 6-1, 6—1.

I»

OLIMPIADA
DE

țv-O

f

T.OS ANGELES 21 (Agerpres). — 
Turneul internațional „Open* de te
nis de Ia Los Angeles a continuat cu 
desfășurarea altor Intllnlrl. Unul din 
favor® concursului, americanul 
Stan Smith, l-a 'Învins cu 0—2, 7— 6 
pe indianul Vijny ArmllroJ. Austra
lianul Bob Carmichael a reușit să-1 
elimine pe E-ric van Dillen, compo
nent al echipei S.U.A. pentru „Cupa 
Davls*, cu 7—5, 3-6, 6—3. O partidă 
spectaculoasă a avut loc intre vete
ranul Pancho Gonzales și tlnărul a- 
merican Roscoe Tanner. Judnd foar
te bine, Tanner a obținut victoria cu 
7—6, 7—8. In turul următor el' II va 
Intllnl pe Iile Nflstase (România), 
cițligătorul turneului de la Forest 
IUlls. Intr-o declarație făcută repre
zentanților presei, Bic Nâstase 
(România) a arătat că eslo Incomo
dat de suprafața terenului acoperit

i—
■ t -

îptada masculină de șah caro 
ifăparăta Skoplio a programat

Olimpiada
se/desl . ___ ..................._______...
partidele din’ cea dc-a doua • rundă. 
Ertilpa României conduce cu 2,5—0,3 
puncte, o partidă fiind Întreruptă, In 

> meciul cu Tunisia. Ghlțescu a remi
zat cu Drira, Ghizdavu a dștigat la 
Teb'Ourbi iar Partos a obținut victo
ria la Najar. Alte rezultata din grupa 
a 8-a : Filipino — Iran 1—1 (2) ; 
S.U.A. — 'Austria 2—1 (1) ; Insulele 
Faroa — Insulele Virgine 4—0.

în ctasarneiilul grupei conduce' e- 
chlpa României cu 0,5 puncte (1), 
urmată de S.uJL cu 5 puncte (1).

*
După cum s-a mai anunțat, a 

20-a Olimpiada de șah rezervată o- 
clilpelor feminine va începe Ju “S> 
septembrie, In orașul Iugoslav 
Skoplla.

- Joi, 21 septembrie, la Ministerul 
Afacerilor Extemo a avut loc schim
bul inslnimenieior de .ratificare a 
Convenției consulare șl ■ Acordului 
cu privire la asistența juridică în 
cauzele civile, familiale șl penale, 
încheiate intre Republica Socialistă 
România șl Republica Populară De
mocrată Coreeană, la Phenian, ța 2 
noiembrie 1871.

Instrumentele de ratlflcnre au fost 
schimbata de Nlcolae Ecobescu, ad-

junct al ministrului afacerilor exter
ne, și do Kang lăng Săp, ambasado
rul H.P.D. Coreene ta București.

La ceremonie »u participat Nlcolae 
Popcvld, adjunct ol ministrului jus
tiției, 'Sever Georgescu, adjunct al 
procurorului general, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Justiției, precum 
șl membri nl Ambasadei R.P.D. Co
reene ta București.

(Agerpres)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CICLISM. — Competiția clcllstă 

„Tour de l'Avenlr*" — Trofeul Peu
geot — a programnt etapa a 8-n. 
care a avut tac pe circuitul de la 
Ronsses (18 km contraeronometni 
Individual). Cel mal bun timp a fost 
înregistrat de olandezul Priem — 
24’57”9/10 (medie orară 43.2M km), 
în clasamentul general continuă fă 
conducă elvețianul Schmld. ’>

★
Competiția dcllstA Internaționali 

„Turul Bulgariei0 ‘ va reuni la start 
73 de alergători din Austria. Italia, 
Olanda. Polonia, România. U.R.S.S., 
Iugoslavia. Cehoslovacia șl alte (firi. 
Traseul tradlțlbnsLlulul tur va mă
sura 1 530 km. lmpârțlțl In 13 clape. 
Competiția suscită un Interes deose
bit. Ultimele trei ediții ale Turului 
Bulgariei nu fost clștigate de Poloni 
(Italia) In 15'35. Herțog (Olanda) in 

‘ 1870 șl polonezul Szurkowskl. anul 
trecut.

Atletism'. — în cadrul concursu
lui internațional de atletism de la 
BfuxcIIm. belgianul Emile Putle- 
mans a stabilit Un nou record mon
dial In proba de 5 OM m plat cu 
timpul do 13T3” (vechiul record era 
de 13'16”4/lb șl aparținea finlande
zului Viren). în cursul acestei probe. 
Puttcmans a corectat șl recordul 
lumii ta 3 mile cu timpul de 
12'47”8/10 (V.r 12W4T0 era deținui 
de australianul Ron Clarke). Puțțe- 
mans a ciștigăt medalia olimpică de

argint la Jocurile Olimpica de 
MUnchen.

Alte rezultate tehnice : 
plat : Lee Evnna (S.U.A) 
&W m plat : Wolhuter 
1”W"3/IO ; 200 m: Lee Evnns 
2TT/10 ; 1 000 m : Salve 
3,30’’2(10 : 800 m feminin : 
(Franța) 2'03’T/lO.

, BASCHET. în localitatea Mont- 
coau-les Mines s-au InUlnit intr-un 
med internațional de baschet echi
pele feminine ale Franței șl Ceho
slovaciei. ..Baschetbalistele1 ceho
slovace au obținut victoria cu scorul 
de 50-58 (20—27).

IHANDBAL. — La Bremen s-a dig

ital un joc amical de handbal, in 
care s-au tntllnlt echipele V.F.L. Bnd 

Schwartau (R. F. a Germaniei) șl 
Sponla (Polonia). Medul B-a încheiat 
cu un rezultat de șgailtata : 16—16 

. (11- 6).

la

m480
48"1AO : 
(S.U.A) 

1 (S.U.A) 
(Belgia) 

Duvlvler

Cel de-al
‘la 

de 
viteză, care s-a disputat <pe clasicul 
traseu de-a lungul a 110,550 km (25 
do ture). A dșligat alergătorul en
glez Vie Hford cu timpul de 
‘44rO7’p6/lO,- care și-n menținut astfel 
poziția de lider in clasamentul gene
ral. La 14" urmează francezul Jcan 
Claude Andruet,

AUTOMOBILISM.
17-lea tur automobilistic al Franței 
programat la Le Mans o probă < 

__1 disputat (pe 
traseu de-a lungul a 110,556

La invitația Ministerului' Afaceri
lor Externe al Republicii Socialiste 
România, Joi după-omiază a sosit In 
Capitală Waller Wodak, secretar ge
neral al Ministerului Afacerilor: Ex

LA BORZEȘTI

In probe tehnologice prima instalație 

românească de latexuri sintetice
La Uzina __ ______ ____ __

șl produse petrochimice din ca
drul Grupului Industrial Bor- 
zeștlî a ‘ intrat; recent, In probe 
lehaoioslca prima Instalație ro- —~ Î V t
mănească pentru fabricarea late- In induslrin_ ușoară si fin spe- 
xurllor’și rășlnel butadlen-sti- 
renlce. Amănunte despre a- 
ceastă nouă instalație ne-a dat 
lnglnerui-șef al uzinei. Tudor 
Marin eseu.

— Instalația ■ fost concepută 
șl realizata ■ in cadrul acțiunii 
de autodotară Ea constituie 
un prim răspuns la chemarea 

, secretarului general al partidu
lui nosiru de n ne preocupa In 
permanență de sporirea zestrei 
întreprinderii, de lărgirea gamei 
do produse.

— Care slnt produsele ce 
fl fabricate aici 7

— Pentru început vor 
. realizate 4 noi sortimente 

latexuri sinleUeo șl rășină 
tadlen-sllrunică Toata au 
axperimentate în staUlle-pilot 
Si s-au definitivai procesele

de cauciuc sintetic

cor

fi 
de 

bu
tași

tehnologice pentru . producția 
InduslrinlA •

— Ce utilizări vor avea nollo 
produse 1

— Majoritatea vor fi folosite 

cinl la confecționarea încălță
mintei. precum șl la fabricarea 
pollstirenulul A.B.S. — cel mai 
rezistent copollme-, denumit da 
noi șl oțelul viitorului.

—®Ațl calculat care va fl 
eficiența acestei instalații 1

— Desigur Prin intrarea el 
In funcțiune, stupul va obține 
anual o producție suplimentară 
In valoare de peste 20 de mili
oane lei. Dacă ținem seama că 
ea a fost realizată de noi. eu 
posibilități locale și investiții 
minime, este lesne de înțeles 
rit avem de ctștlgat.

— Autorii el 7
— Inginerii Teodor" Crișan. 

Eugen Budn. Ioan Boeșan (L 
dacă vreți, și cu.

1 Gheorglie BALTA
corespondentul „Sdnleii*’

Industrials.
produse ?

Gheorflhe BALTA

. ... . "a ■
teme al Auslrlel, însoțit de Walter' 
Magrutsch, ministru plenipotențiar In 
Ministerul Afacerilor Externe.

La sosire, pa aeroportul Otopenl, 
oaspeții nîi fost'lntlmplnațl do Va- 
slle Gllga; ndjunc4 al ministrului afa
cerilor externe, de funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

A fost de față Rudolf Bogner, În
sărcinatul cu afaceri a.L al Austriei 
la București.

. ★

Joi, delegația militară n Republicii 
Franceze, condusă de generalul de 
urmată aeriană Fî nnțols Maurln, „ 
șeful Statalul major al armatelor, a vi
zitat județul Brașov. împreună cu ge- 
neralul-colonel Ton Gheorgho, prim
adjunct el ministrului forțelor ar
mate șl șef al Marelui stat major, 
oaspeții au asistat In exerciții de 
specialitate prezentate de o unitate 
militară a forțelor noastre armato.

Ambasadorul Franței la București, 
Francis Levasseur, a oferit un dineu. 
Au luat parte gcnemlul-colonel Ion 
Gheorghe, reprezentanți a! Ministe
rului Afacerilor Externe, generali șl 
ofițeri (superiori.

*
In cadrul schimburilor culturalo 

dintre România și India, Inceplnd da 
Joi ne vizitează țara un prestigios an
samblu artistic Indian. Reprezcntind 
mol multe școli de artă interpretati
vă din această țară, artiștii oaspeți 
vof prezenta publicului românesc un 
bogat program de dansuri șl eînteeo 
indiene. în următoarele rile, soil! 
artei indiene vor susține spectacole 
la Brașov, Tg. Mureș, Sibiu și Bucu- 
reșll. . .......

(Agerpres)

La 30 km de Dresda, piesa aceasta a spre- fried Bellmunn —este 
Ia paalele masivului dată drept mnrn* ' i.urrb 

glune pitorească, sa ' ’ ' 
află orășelul GlaăshQl- pe care o
te, cu 4 000 de tacul- tehnicianul ™
lori. în acest colț el explicații — este Im- 
Snxonlel se. află unul j—" 
din cele mal vechi fapt nu 
centre de , mecanică mișcările 
fină șl do ceasornice 
din R.D. Germană.
Fabrica de ceasuri 
din ffiosshOlta este 
cunoscută departe, 
peste ' 
din produsele sale, 
cum slnt ceasurile 
„Spezlmatlc" sau 
„Chronometer0 fiind 
distinse cu medalii 
de aur ia tîrgurl In
ternaționale.

Istorie Întreprinde
rii ne poartă cu peste 
un secol In urmă, 
când cetățeanul FerdI-. 
nand Adolf Lange din

, Dresda a

legat de introducerea
automatizării șl tlpi-

3 ---------------- 1
posibilitatea să

-----  — ------ '-„marc*.
Erzgebirge, Intr-o re- Expresia „urmărim __

fabricarea axului* —': zării — ceea ’ce ne-a 
folosește dat posibilitatea să 

ce ne dâ ridicăm calitatea cea-' 
■ surilor, paralel cu re- 

i în ducerea gabaritului 
___ declt lor“.. Evoluția poate fl 
strungului .ușor urmărită ccmpa- 

care funcționează cu rind ceasurile de oii-, 
viteză și precizie. zunar, mari și grele, 

După cum arată in- fabricate aici prin se- 
soțltorul nostru, cea colul trecut, cu mlnl- 

:ulă departe, mal Importantă actl.- muralele 
hotare, unele vitale în procesul de giuvaer”,pe care 

fabricație a ceasurilor melle Ie 
este controlul. înainte medalion 
de. a părăsi fabrica, da mină, 
fiecare produs trece Treclnd 

succesele ... __
“ale combinatului din 

Gloashatte, ar fi ne- 
DI1LA CORESPON- drept să omitem ope- 
DENTUL NOSTRU relu ‘\Q n'”a din do

meniul ceasornicăriei 
_• realizate aid pa vre

muri cu un " '
' Școlii tehnice . de în- 
' gineri pentru mecani

că fină din GlasshOtte 
există un orologiu — 
creație a meșterului 
Hermon Goertx, din 
1026. Meșterul n-a a- 
vut in dispoziție apa- 

" ratară perfeeponată 
0 șl mașini electronice' 

de calcul ; totuși, me-

proprie pentru că 
înp: nu Vedem c

.„ceasuri 
j fe- 

■ poartă cn 
sau brățară

in revistă 
de azi

creat la
GlasshQlte prima fn- prin mol mult de 200 
■ ■ ■ ■ I de controale. Verlficărlte

atunci Încep cu materia pri
mă și continuă nc-a

Industrială,' a parcurs lungul Întregului pro- , 
un drum apreciabil In ces tehnologic..- Apa- 

, Cele rate ultrasonslbUe In- 
reglstrcază nbatarilo. 
de ta parametrii fi
xați plnă la o miimo 
de milimetru. După a- 
sambtare, ceasurile a- 
jung pe benzile de 
montaj pentru a tre
ce ultimul examen — 
al „simulatorului* — 

torului posesor;, veri
fică odată în . plus 
prUclzta șl rezistența 
ceasurilor.-Este ' inte
resantă comparația u- 
nor matematicieni a- 
supra rezistenței do 
care trebuie sâ dea 
dovadă ceasurile lili
putane : roțile anumi
tor automobile — ara
tă el - fac 47 mili
oane dc rotații pentru 
a parcurge. 100 (®0 km, r F® 
după care mașinile W „ 
respectivi) necesită 
îndeobște 1 
capitale. Rotița _
tanțel ceasului face 
47 milioane de'oscila
ții In aproximativ 3 
luni șl jumătate, după 
care ceasul este con- 

în sideral tncă nou șl 
exact

Jesl .„Succesul înfreprln- 
ml- derll noastre — ne 

spune direcloj-ul Sieg-

brlcâ ■ de ceasuri 
buzunar,. De r 
Insă, această ramură 
Industrială a ■

dezvoltarea sa. 
mal importante pro
grese au fost realiza
te, după cum era șl 
firesc, in anii con
strucției, socialiste in 
IL D. Germană Un e- 
veniment deosebit în 
acest sens a fost în
registrat în 1BS7, prin 
constituirea Combina
tului deț ceasuri „Ru
bin”, din care face 
parte șl întreprinde
rea din GlasshOilo șl 
prin introducerea — 
in perioada ce a ur
mat — a unei linii 
automate pentru pro
ducția pieselor.

Combinatul nu im
pune prin propor
ții, c! prin aptitudini
le șl măiestria color 
I GIN) de lucrători al 
sfii. De nllfel, ijentru 
realizarea unor piese 
care măsoară de obi
cei zecimi și sutimi 
de milimetru,.nu ain't 
necesare hale uriașe, 
specifice marii indus-, 
tril, Urmărim la un 
mic ■ strung automat 
producerea uneia din 
axele care Intră 
componența mecanis
mului unul ceas. D 
măsoară numai 1,8 1... 
llmetrl In lungime,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de

23, 21 și 23 septembrie. In (ară : Vre
me in general frumoasă, mai ales in

I
II

;i<

li

muri cu un utilaj ru- 
dinicirtar. . In holul

l

t
i
V
!

canlstnitl construit de 
el se remnrefl prin
lrigenlozilate și per-'
fccțlune. Orologiul iul 
Gccrtz ne-a informat1

centrale, a zUci,' lunii 
?1 ânulu! în care ne 
aflăm. Indicatoarele 
lui arată dacă anul 
este normal sau bi
sect, în ce fază se a-- 
flâ luna, poziția' el 
față de soare, ora ră
săritului și apiisulii! 
soarelui și altoie. 
Studiind orologiul iul 
Gberlz și alte creații 
asemănătoare, staden- 

)111 do ingineri 
. însușesc arta bă- 

trinitar creotorl de
reparații eQ;i,uH *» P«' aceste 
ta hn- meleaguri, In timp ce 
" “ • 'abrlca, colective

I

in fabrica, colective 1 
de inovatori șl rațlo- i 
nallzatorl perfecție- J 
neazâ In continuare 
procesele de produc
ție, sporind faima n- 
cesttil oraș din pito-, 
reasca Saxonle.

ȘLDEJU I 
I 
.(

prima parte a Intervalului. Cerul 
fl variabil, favorabil averselor 
ploalo Izolata, In zona de deal și de 
munte. Vlntul va sufin slab, plnă la 
potrivit. Temperaturile minime vor 
oscila lnlre G—10 grade, tar maxi
mele Intre 17—27 de grade. In Bucu
rești : Vreme frumoasă, mai ales in 
primele zile Vini slab, plnă la po
trivii. Temperatura ușor variabilă.

,va 
de 
de



LUCRĂRILE SESIWI
GENERALE. A 0. N. U.

? Deiț®tori In Legătură cu problema : „Crearea condițiilor 
favorabile pentru accelerarea reunîtlcărîl Independente șl 
pașnice a Coreei” — înscrisă pe ordinea de zl provizorie 
din Inițatîya a 20 de state, printre care șl România ® Biroul 
Adunurii Generale a hotărit să recomande înscrierea pe ordi
nea de zl a punctului propus J - - -
5ii1,11,1,«2y9în‘za',5î.,>4^a.’lnji,,or — —.......P . securității intemaflonale. In dezvoltarea colabo
ram între toate națiunile. In promovarea normelor dreptului 

international în relațiile dintre state”
■ NEW YORK 21. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaic, trans

mite ; „Crearea condițiilor favorabile pentru, acceiararaa reunificărfl" 
independente șl pașnice a Coreei" — problemă înscrisă pe ordinea de 
ci provizorie a Adunări! Generale a O.N.U. din inițiativa a 28 de state 

s printre care fi România — a fost abordată intr-un context pro
cedural, miercuri dujjd amiază, de către Comitetul general al plenarei ' 
însărcinat cu definitivarea ordinii de zi și repartizarea problemelor 
agendei pe comitete In vederea abordării lor de fond.

în continuare, reprezentantul 
României a «sul Înscrierea punctu
lui Inițiat de cele 28 de țări pe agen
da . definitivă a Adunării Generale. [ 

„Principal» noastră preocupare în 
susținerea aeeslci propuneri, a spus 
vorbitorul, csle de a contribui la în
tărirea păcii și securității Interna
ționale Intr-o zonă Importantă a lu
mii, ta reglementarea unei situații 
față do care organizația poate șf are 
datoria să adopte măsuri do natură 
să creeze condiții propice rezolvării 
unor probleme care de mulțl ani 
constituie o sursă de tensiune și pe
ricole pentru pacea In Asia șl In în
treaga lume".

în Încheiere, George Mncovescu a 
subliniat că „inițiativa celor 28 de 
state răspunde unei cerințe deosebit 
de actuale" șl că „dezbaterea el in
tr-un spirit constructiv, plin de res
ponsabilitate, departe de a sllnjenl 
contactele In curs, dintre Nordul șl 

, „ Sudul, Coreei, ar reprezenta o contri
buție reală la stimularea cursului 

destindere șl pace In acea re-

INTRE 25—30 SEPTEMBRIE

i de țara noastră t „Creșterea 
lor Unite In menținerea și intă-

Reprezentanți ni multor state, 
'printre care cel ai Algeriei, Chinei, 
Iugoslaviei, României, U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Guineei, s-au pronun
țat pentru Înscrierea acestei pro- 
bleme pe agenda definitivă a actua
lei sesiuni a Adunării Generale. îm
potriva propunerii au vorbit repre
zentanții S.U.A., Angiiel, Canadei, 
Japoniei șl alții.

„Dacă sc dorește eu adevărat ca 
procesul spre destindere șl pace, care 
a Început In Coreea, să progreseze 
mal rapid — sublinia George Maco- 
vescu. prim-adjunrt al mlntatrulul 
afacerilor externe al României, în 
discursul rostit In ședința Comitetu
lui general — se Impune ea Organi
zația Națiunilor Unite să exercite, 
prin toate mijloacele aflate ta dispo
ziția sa, un rol pozitiv, eonstrucilv, 
înlesnind crearea condițiilor pentru 
reunii! carea Independentă șl pașnică 
a Coreei. Dezbaterea pe care o pro
punem nu are șl nu poate avea ca 
obiect Implicarea O.N.U. In treburile 
f~‘-------- ‘ ‘ _________ __________ _
rece, fără îndoială, rezolvarea pro- 
ÎÎXrf„TWeeRe CS.1,e d.eL?°mPrtența va u om nou
ta d^teterâ Adunării Gene-
ta soluționarea acelor probleme care 
depind de O.N.U. și a căror to-giver- 
sare nu poate dtrtt să aducă noi pre- 
judicll cauzei poporului coreean”.

*
În ședința sa din 21 septanbrie 

a. c., Biroul Adunării Generale a 
O.N.U. a hotărit să recomande în- 
scrlerea pe ordinea de zl a actualei 
sesiuni a punctului propus de țara 
noastră, Intitulat: „Creșterea rolului

★
.Miercuri după-amlaza, locțiitorul 

șefului delegației României La cea 
de-a 27-n sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.,' George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a făcut o vizită la sediul Na
țiunilor Haite președintelui actualei 
sesiuni, Stanislaw,.

' 1; tidneest prilej, C 
B-n-'fcltrftal pe

•rrtlri-'"- —---r~ nln Întreține relații apropiate, prlc- general, organism însărcinat cu d0' 
Icnești — pentru alegerea sa In una- flnltlvarca ordinii de zl.

reprezentantul

interne ale poporului coreean, deos- spre destindere șl 
glune a lumii".

Această problemă va fi din nou

rale, dnd va fi luat In discuție ra
portul Comitetului general privind 
agenda sesiunii și repartizarea punc- 

■ tdor cl pe cele 7 comitete iJe ple
narei.

i

A

Organizației Națiunilor Unite 
menținerea șl întărirea pieli și ueeu- 
rKAțll .................................

SșHflhi^__ ............................. .
promovarea normelor dreptului In
ternațional In relațRIe dintre state".

*
nlmltate In postul de înaltă răspun
dere de președinte al sesiunii Adu
nării Generale n O.N.U.

în cursul Întrevederii, la care a 
.participat Ion Da teu, ambasador, re
prezentantul permanent, al țării 
noastre La O.N.U., au fost abordate 
$ rȘttlȘ He problemeaimn}oreîrie.:pe 
țrtta.00'40 zl.a sesiunU;-;lnispcdaI 
cele aflate In atenția Comitetului

In
Internaționale, in dezvoltarea 

Ijorirll Intre toate națiunile in

. CHINEZA
I PEKIN 21 (Agerpres). — Agenția 

. China Nouă anunță câ primul mi
nistru al Japoniei, Kakuel Tanaka, 
a acceptat cu plăcere inviiațla pre
mierului Consiliului de Stat al l£ P. 
Chineze, Ciu En-tal, și va face o 
Vizită In Chinp’, intre 23 și 30 sep
tembrie, pentru a negocia șl regle
menta problema normalizării relații
lor dintre China și Japonia și pen
tru a stabili, in consecință, relații de 
bună vecinătate și prietenești intre 
cele două țări.

> ■
TOKIO 21. — Corespondentul

Agerpres transmite : Anunțul ofi
ciul privind vizita iul Kakuel 
Tanaka în R. P. Chineză, dat pu
blicității de guvernul Japonez, preci
zează că premierul va face această 
vizită cu scopul de a stabili „relații 
de bună vecinătate și prietenești In
tre cele două țări", de a „negocia șl 
reglementa problema normalizării re
lațiilor dlnire China șl Japonia". ■

Șeful secretariatului cabinetului, 
Susumu Nlkaido, a declarat că pri
mul ministru va fi Însoțit* de minis
trul afacerilor » externe, Mnsnyoșhi 
Ohlru, șl im grup numeros de cx- 
perțl. în cursul acestei vizite, prima 
după al doilea război mondial a 
unul premier japonez In China - 
Tanaka va avea Întrevederi cu pre
mierul Ciu En-lal și cu uiți conducă
tori chinezi.

*
Vorbind la Convenția anuală a Ca

merei de comerț și industrie a Ja
poniei, premierul Kakuel Tanaka a 
afirmat că va li folosit orice prilej 
pentru dialoguri sincere cu conducă
torii R. P. Chineze, astfel incit In
tre această (ară șil Japonia să poată 
fi stabilite i relații de bună vecinăta
te cit maJ curind posibil — relatează 
agenția Kyodo.

!! ... ■. ' ■ - '

Apel pentru dez
voltarea economică 
și socială a Indiei 

lansat de premierul 
Indira Gandhi

Vizita în Luxemburg 
a delegației economice conduse 
de tovarășul Manea Mănescu

Lndustrlale șl tehnlco-șlllnUflce Intre 
cele două țări.

In continuarea vizitei, delegația a 
avut o lntllnlre cu reprezentanții 
principalelor firme Industriale, co
merciale și al cercurilor flnanciar- 
bancare, printre care „Goodyear S.A.", 
„E.L.C.O.", „Columeta", . „Societe 
Cleveland Trnmrail International". 
Delegație română a avut, de aseme
nea, convorbiri ta ministerul econo
miei șl la marele concern siderurgic 
„Arbed".

LUXEMBURG 21 (Agerprcs). — La • 
invitația guvernului luxemburghez, 
delegația economică română, condu
să do“ tovarășul Manea Mănescu, 
președintele Consiliului Economic, a 
sosit .miercuri la Luxemburg, unde

• a purtat discuții cu Marcel Mart mi
nistrul economiei • naționale, claselor 
mijlocii, turismului; transporturilor 
îl energiei, ‘asupra creșterii schim
burilor comerciale dintre România 
șl Luxemburg, dezvoltării cooperării

fe

■■

Vizita ȘnJ Japonia a delegației
C. C. al P. C. R. conduse 

de tovarășul Paul Hsculescu-^izil
TOKIO 21. — Corespondentul A- 

gerpres, FI. Țulu, transmite : Dele
gația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Paul Nlcuiescu- 
Mlzll, ’membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. ol P.C.R., a vizitat Joi complexul

;-rtHlis Irt! eIUl
petrochimic din orașul Snkal, situat 

' lingă Osaka, al firmei „MItsui Toat- 
’ eu Chemicals inel”. Au fost vizitate 
’ fabricile de amoniac șl de uree, In

stalațiile de elllenă șl produse de- 
' rivale, precum șl inatalațlllo care‘ rivale, precum șl InataJațUla 
fabrică diferite mase plastice.

VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni ofensive ale forțelor patriotice
VIETNAMUL DE SUD 21 (Ager- 

E. — în ultimele 21 de ore, for- 
patriotice sud-vietnameze an a- 

unlUțlie safțoneze din orașul 
Duc Pho, provincia Quang Ngai. în 
sectorul acestui oraș, forțele do e- 
Ifibcrare controlează o Importantă 
porțiune-a șoselei nr. 1 Nord-Sud, 
calo de comunicație, considerată ■ vi-

DELHI 21 (Agerpres). — Lulnd 
cuvlntul In cadrul unul miting In 
stalul Orlssa, primul .ministru ni 
Indiei, Indira Gandhi, n chemai ma
sele populara să-și unească, ufortu- 
iîtaHHHdpta pentru dezvoltareanecos 
nomlcăișl>tasoclaiă a , tțărWLi Indlra 
Gandhi a subliniat că Independen
ța politică trebuie să fie consolidată 
pe baza edificării unei economii de 
sine stătătoare.

Indira Gandhi a condamnat ten- , 
tativele rencțlunll de a Împiedica 
progresul țării șl a adresat poporu
lui Indian un apel la consolidarea 
unității naționale, pentru apărarea 
politicii de Independență șl dezvol
tare a Indiei. r

româno -ungaf®
ÎJVCHE/EREA LUCRĂRILOR SESIUNII COMISIEI MIXTE 
GUVERNAMENTALE DE COLABORARE ECONOMICA

BUDAPESTA 21. — Coresponden
tul nostru, Alexandru Plntea, trans
mite :■ între 18 și 21 septembrie 
1972 a avut loc la Budapesta sesiu
nea n X-a jubiliară a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-un- 
gare de. colaborare economică.

Delegația română a fost condusă 
da Ioslf Banc, membru, supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.,, președintele părții 
române in Comisia mixtă guveraa- 

, mentală de colaborare economică, 
Iar delegația ungară de Peter Valyl, 
vicepreședinte al Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, 
președintele părții ungare In comisie.

Ambele părți au subliniat impor
tanța deosebită pentru activitatea 
comisiei a indicațiilor date de con
ducerile de partid șl de stat cu pri
lejul convorbirilor de ta Budapesta 
idln mal 1867 șl de ta București din 
februarie 1972, cu privire ta dezvol
tarea și adlnclren colaborării econo
mice dintre cele două țări vecine șl 
prietene.

în aplicarea acordului Intervenit 
Intre tovarășii Nicotac Ceausescu, 
searetar general al Partidului Co
munist Român, șl Jănoa . Kâdăr, 
prlm-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
cu ocazia lntllnlrll din februarie 
1972, de la București, comisia a 
constatat că.de ta sesiunea anterioa
ră șl' plnă In prezent e-au fi
nalizat importante, acțiuni de coo
perare șl specializare in producția 

iprjvln.d .piese șl suljansamble pentru 
șl-. autobuim r-plesa 

Ine. cazane pentru mlcror 
termocentrale și altelo.

De nseme'nea. s-au, Încheiat Înțele
geri de colaborare șl cooperare în 
domeniile energiei electrice, trans- 
porturilor Internaționale rutiere $e 
călători șl mărfuri, energiei nuclea
re, științei și tehnologiei etc.

S-au lărgit șl adincit colaborarea 
șl cooperarea economică șl tehnico- 
stlințiflcĂ directă-intre organele și 
organizațiile .cu profil similar din

/ î’i'W*.
W.iș

I

, autccâm

cele două țări, ca de exemplu In In
dustria construcțiilor de mașini, elec
trotehnică șl electronică. Industria 
chimică,. energia electrică, construc
ții. industria materialelor de con
strucții. Industria ușoară, agricul
tură. standardizare șl comerțul late- 
rior. ' !

■ în, cadrul lucrărilor sesiunii, comi
sia a examinat stadiul tratativelor 
unor acțiuni de colaborare și coope
rare, precum șl noi propuneri pentru 
care s-au stabilit măsuri! corespun
zătoare. ;
\ Asemenea măsuri se referă la coo
perarea șl speclajizaroa tn fabrica
rea de mașlnl-uneite, utilaje lenerge- 
tice, combine de recoltat porumb, 
diferite produse ale Industriei elec
trotehnice șl electronice. In domeniul 
industriei chimice s-a convenit 
elaborarea de convenții de cooperare 
șl specializare pe termen lung cu 
privire ta fibre chimice, mase plas
tice, medicamente, pesticide și alte 
produse. De asemenea, măsurile se 
referă ta acțiunea de cooperare In 
domenlUe industriei metalurgice, in- 

' dustriel miniere șl petroliere. Indus
triei maleriolelor de construcții, gos
podăririi apelor, transporturilor și 
telecomunicațiilor. . ‘ ,

La sesiune s-a examinat modul 
de desfășurare a. schimburilor do 

' mărfuri dintre cele două țări șl au 
fost stabilite măsuri cu privire la 
dezvoltarea lor in continuare.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
lntr-o ațmosfcră cordială, de deplină 
prietenie și înțelegere reciprocă. . ., 
» MdtoțnluF^rtehâat cu acest’1 ^Llej 
a fost’•semnal din partea română'de 
TosLf Banc, tar’ din partea ungară da ‘ 
Peter Valyl.

CONVORBIRILE PURTATE IA LONDRA 
DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI CULTURII 
ȘI EDUCAflEI SOCIALISTE DIN ROMANIA

■ LONDRA 21.. — Corespondentul 
■nostru, N. Plopennu,' transmite :. Joi 
dimineața, tovarășul Dumitru Po
pescu, președintele Consiliului Cultu
rii șl Educației Socialiste, s-a Intll- 
nit cu directorul general nl Consi
liului britanic, F. J. Llewellyn. In a- 
ceeași zi, oaspetele român a avut fntllnlri șl convo: 
convorbiri cu Margaret Thatcher, se
cretar de stat pentru educaț' 
știință, precum și cu lordul 
ministru cu h........... ‘
meniul artelor, șl

/

»■ s. ”al Consiliului 
. ............ . fă

cut un amplu schimb de vederi asu
pra posibilităților de IntcnsLtlcnre a 
colaborării culturale romăno-brltani- 
ce; in Interesul comun, al cauzei pă
cii șl ■destinderii internaționale. La 
' liilri șl convorbiri a fost prezent 
ambasadorul Republicii Socialiste 

ițle șl România la Londra, Vaslle' Pungan. 
Eccles, Guvernul britanic a oferit un prlnz 

responsabilități In- do- fn cinstea tovarășului Dumitru Po- 
ir, șl cu Sir Hugh Wil- pescu.

lat, secretar general al ConslI 
artelor.. In cadrul .discuțiilor s-a

Probleme ale actualității
in dezbaterea sesiunii anoale
a llaiunii interparlamentare

CUVINTUL ȘEFULUI DELEGAȚIEI' ROMANE

‘3Ș

* I' r “ - •« „ î=T,r/J'C « 5 i\ « .
rile celor 73 ide state mențare, condusă de 
membre ale uniunii — 
»3 de parlamentari, 
veniți de pe toate con
tinentele, vor exami
na unele din cele mul 
importante ți actuale r_ _ ___

i-’ probleme' politice, e- ședințele și
•- conomiec el sociale In- țedinfil eâL Pr(

nn, uujuvnut a temaționaie, pricind (5 a fost ales
adresat pariiclpanți- căile și metodele de 4 '. " "
lor o cuvlnlare de intensificare a colabo- ședințele Grupului 

rării multilaterale în- Interparlamentar lla-

La Palaxzo Montecl- 
torlo din Roma a fl
out Ioc Joi ceremo
nia deschiderii celei 
de-a 60-a conferințe 

' anuale a Uniunii 
Interparlamentare. Cu 
acest prilej, președin
tele Republicii italie
ne, Giovanni Leone, a

, i metodele de 
ificare a colabo-

Mihai Dalea, membru 
al Consiliului Uniunii 
interparlamentare,

La Începutul ședin
ței de ieri, conferin
ța1 a ales pe pre- 

I vlcepre- 
Prgjedin- 
’ ! Giu

seppe Vedocato, pre-

I
i

tală de agenția Associated Press pen
tru forțele salgonezo. Au continuat 
luptele și fn zona centrului distric
tual Mo Duc, situat la 00 mile sud 
de Da Nang.

în Delta Ktekongulul, patrloțll an 
lansat,. miercuri șl Joi, operațiuni in 
cinei provincii.

CONFERINȚA IA NIVEL ÎNALT A „CELOR 10“

Lucrările conferinței 
cvadripartite de la Paris

PARIS îl (Ăgereres). - _ . . _____ ___
V.N.A. anunță că. joi, s-au desfășu- bule'să respecte angajamentul din 
rat In-capitala Franței lucrările ce- octombrie 1868 șl să pună capăt com
ici de-a 169-a ședințe plenare 'â con- ple" -' - - —■■■ ■ ■
ferințel cvadripartltio ‘ In problemele teii 
Vietnamului. - ni

Lulnd cuvlntul; .Nguyen Thl Binh, 
șeful delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu ol Republicii Viet
namului de Sud, a suhllntat Justețea 
81 caracterul logic ale celor două 
cerințe fundamentale conținute In.' 
declarația din ÎL septembrie 1072 a 
G.R.P.

.S.U.A. aă respecte dreptul poporu
lui vietnamez la independentă au
tentică șl dreptul populației din Viet
namul de sud la o autodeterminare 
eficientă, să pună capăt agresiunii 
In Vietnam, bombardamentelor, mi
nării șl blocadei R. D. Vietnam, să 
renunțe la politica de „vletnamizare” 
și la toate acțiunile militare Jn Viet
namul de sud, să-și retragă rapid 
și. definitiv trupele, consilierii, per
sonalul militar șl tehnic, armamentul 
ti materialele de război, precum ‘șl 
trupele celorlalte țări isirălne din ba- —-—— --- --
zele din Vietnamul de sud, să pună restabilirea păcii in. Vietnam — In- 
capăt implicării In Vietnam ti să In- , ** ' ’
ceteze do a mai acorda sprijin ad
ministrației Iul Nguyen Van Thleu.

Nguyen Thl. Binh a arătat că solu
ționarea problemei Interne tri Vletr-J ., . „-r, —-
namul de sud trebuie să pornească porului vietnamez pentru o reală În
de la realitățile existente. Este ne' ■* *”
ccssar să se ajungă ' 
țlohnl, părțlta din 
trebuie că se _______
zcle egalității respectului reci
proc și neel im I nării reciproce. 
Este necesar . să se formeze ih 
Vietnamul de sud uri guvern

■ ■ ■“
componente egale, core
te rezolvarea problemelor __ „

șl să organl- ceze asupra 
logari generale cu adevărat II- 
ș! democratice. Resplnglnd

„___ 1 de vedere formulat de dele
gatul american, Nguyen Thl Binh a 
declarat că G.R.P. rămlne ta părerea 
că populația din Vietnamul de sud 
Ișl va determina viitorul regim, poli
tic pe calea, alegerilor generale.

La rfndul său,* Nguyen Mlnh Vy, In 
numele delegației R.D. Vietnam, a 
declarat că războiul din .Vietnam șl 
Indochina a fost de. la bun Început 
un război de agresiune dus de S.U.A., 
război caro s-a intehsifirat în timpul 
actualei administrații.' în ce privește

— Agenția R.D. Vietnam, a spus ol, S.U.A. tre- 
s-au desfășu- • ■ -

nlet' și necondiționat bombărdamen- 
nJor, minării șl blocadei porturilor 
R.D.V. în’ce privește Vietnamul de 
sud, a declarat -el, este necesar să 
fle Îndeplinite ‘propunerile in șapte 
puncte, ■ ale căror două ‘ probleme- 
chele au fost clarifica te și In de
clarația din 11 septembrie 1872 a 
G.R.P. Aceasta esle singura cale 
Justă pentru rezolvarea politică a 
situației din Vletnnm, pentru înce
tarea războiului ‘ și pentru restaura
rea păcii.

In un consens na- 
Vietnamul de sud 
unească pe ba

provizoriu de ..consens național 
cu trei f—— 
să-șl asume rezolvarea 
În perioada de tranziție i 
zeze alegeri "
bere .1 . ....
punctul de vedere formulat

i.

*
PARIS 21 (Agerpres). — Nguyen 

Thl Binh. ministrul afacerilor ex
terne ol Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
do Sud, conducătoarea delegației 
G.R.P. la conferința de la Parts, a 
trimis- secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, o scrisoare și co
pia declarației G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud cu pțivlre la 

formează agenția de presă Elibe
rarea'. In scrisoare se exprimă spe
ren ța că declarația G.R.P. va furniza 
secretarului general al O.N.U. mal 
multe informații privind lupta po- 

dependență și autodeterminare, pre
cum șl cu privire In poziția corectă 
a G.R.P, in soluționarea problemei 
Vietnamului.

• în cadrul conferinței de presă de 
Ieri, președintele Pompidou. Între
bat despre poziția Franței față de 
războiul din Vietnam, a declarat că 
principiile generale ale poziției fran- 

‘ problemei Vietnamului
au fost exprimate de generalul de 
Gaulle la PnOm Penh. intr-un, dis
curs care a avut un larg. ecou. A- 
ceste principii rămin valabile. Din 
1868. Franța șl-a menținut constant 
punctul de vedere e& Statele Unite 
trebuie să se retragă și să lase pe 
vietnamezi să-și reglementeze pro
priile lor probleme. Președintele 
Pompidou a menUonnt, In continua
re. că Franța a sprijinit șl sprijină 
negocierile Intre părțile interesate 
pentru a se ajunge ta pacea șl inde
pendența celor patru țări ale Indo- 
chineL

și cea de
vor afirma solemn po- 

£ ao anotimp, i tempera- ziiiiie iw iiu. w pii- 
ț tura relațiilor Interco- ; vește. viitoarea Piață 
imunllare a oscilat In comună lărgită — 

ultimele lunii coborind in

uneori ln‘.r-o Zjonft con-."W"'J 
siderală „rece", de di
verși observatori, care, 
ta un moment dat, pu
neau sub semnul În
trebării Intlinirea la 

■I nivel Înalt a „celor ■ 
/ zece", prevăzută pen- 
1 tru această toamnă. 
ÎDar, după multiple

consultări, după Intll- 
nirl bilaterale, după 
turul de orizont efec
tuat recent la Roma 
de către miniștrii de 

t externe și cel al eco- 
1 nomiei și finanțelor 
1 din țările Piețe! co- 
1 mur.e lărgite, Ideea 

conferinței a r~’~ “ 
V In fine, cuvenita con- 
( firmnre. Iii urma șe- 
1 dlnțel, Consiliului do 
l Miniștri francez, care 

a avut Ioc vineri, pre- 
ț ședințele Pompidou a 
l 'adresat celorlalți par- 
J temeri invitația de a 

1 zilele de 10 ti 30 oc- 
) tombrie. Evodnd pro- 
1 blemele apropiate! eum remarca nume- 
> reuniuni, președln ele ro?1 <^^„^10^. loa-

Pompidou a mențlo- t lntUnlrfl0 șl con
i' nat — In cadru! con- s,,|t;ir!i„ 
ț fcrlnțe! de presă ținu- ™laruc 
i ta jo! — că ld„— 
’ convocări! conferinței 
1 a apărut ca urmare a 
l crizei monetare lnter- 
I occidentale șl a hotă- 
L Firilor guvernului a- 
J merican din august 
» 1971. El a arătat că 
1 treptat, pe măsura e- 
1 votuțle! situației șl a 
l realizării unor acor- 
J duri, a considerat 
ț utilă convocarea con- 
1 ferințel la nivel înait. 
! Președintele* Franței o 
I apreciat că această 
/ reuniune nu vn con- 
J stilul un punct de răs- 
l cruce In istoric sau 
• chiar In istoria enro- 
ț p-Kinfi. Faptul că șefii
1 de slat șl de guvern firmațta. revista se re-
i _ __ .__________ _____ _______ -

sosire
Ffl-ă sa lină seama vor afirma solemn po- 

do anotimp, - tempera-; zlțille lor (in! cejpri- 
lârgllă —

ferii, printre altele, Jn 
faptul că intlinirea do 
la Roma .,a eludat de
finirea • unei politici 
monetare efectiv eli
berate de’ hegemonia 
dolarului".

limp, Ișl vor afirma 
solidaritatea lor Învii- dolarului", 
toarcle discuții Inter- Problemele economi- '• 
naționale — cum au ’ 
făcut-o deja miniștrii 
economiei șl flnanțe-

• lor la Roma — va 
avea o anumită J va
loare. Iată de ce a-ed 
că reuniunea este, In 
cela din urmă, utilă,

0 declarație 
a P. C. din Chile

SANTIAGO DE CHILE 21, - Co
respondentul nostru. E> Pop, trans
mite : După festivitățile care au mar
cat aniversarea independenței națio
nale a statutul Chile, Comisia politi
că a Partidului Comunist Chilian a 
dat publicității o declarație In care 
felicită clasa muncitoare, tineretul șl 
toate forțele democratice pentru ma
turitatea șl spiritul k>r do. luptă, ma
nifestate In dejucarea planurilor, re- 
acțiunil. „Este Indispensabil — 
se orală In declarație — c* 
acțiunile ce exprimă vigilența po
porului si fie unite strlns cu sarci
nile In producție, cu o nouă organi
zare a' muncii. Baza principală a suc
cesului In procesul revoluționar csle 
soluționarea problemelor concrete ale 
oamenilor” muricIL Chemăm' Ia o ma
ximă mobilizare, In această direcție, 
a forțelor populare șl revoluționare, 
mențlnlndu-se totodată o atitudine 
vigilentă șl'combativă Împotriva ori
cărei noi Încercări sedițioase", subli
niază declarația.

! salut, fn care, a ex
primat importanța de
osebită a actualei 
conferințe a Uniunii 
interparlamentare ;i

. speranța că punctele 
ț de Intllnire vor fi

l torier tn' direcția eri- 
i tarii sacrificării inuti- 
l le 'de vieți omenești 
l fi risipirii de bogății 
} materiale fi ipiritud- 
ț le. Trebuie să se a- 
. jungă, a spus Gio- 
} vanni Leone, la tncc- 
? tarea conflictelor ar- 
ț mate atit de dureroa- 
t se fi periculoase pen- 
’ tru «oarta păcii, să se 
l reafirme angajamen- 
! tul linear fi puternic 
j In !up!a Împotriva 
l cursei înarmărilor, să 
’ se adreseze un apel 
\ energic pentru eliml- 
t narea formelor noi de 
1 presiuni politice fi 'te- 
l roriste In legătură cu 
J reglementarea dlver- 
ț gențelor ,. : internațio- 
j nale, ta se găsească dezvoltare, măsurile CD] 
J edita potrivite pentru pentru combaterea ,n

tte popoarele lumii, ijan. Printre vlce- 
sporirea contribuției președinții confertn- 
parlamentelor la in- țel se află și șeful 
staurarea trainică a delegației Grupului 
unui climat de destin- interparlamentar ra
dere,, securitate și mdn. "'■

'“ JiiXcuHnitrl rfu,- to- 
roifewt5,“3’ . cardșu! Mthai . Dalea 

prilejul a numeroasa a declamt:' intre al- 
contacte bl ji multlla- (eJ{, eă Jelegaț{a T0. 
teralc intre parlamen-
nn nre^en pinta exprimată in

raportul secretarului 
general al Uniunii in- 
terparlamentaro că lu
crările conferinței se 
desfășoară In condiții 
internaționale favo
rabile". „Mutațiile 
care au loc în lumea' 
contemporană, a spus 
vorbitorul, deschid 
perspective 'tot mal 
largi pentru statorni-

dea. - 
al-

ce, financiare șl mo
netare vor avea In ; -
mod evident ta con
ferința „celor zece" 
Importante implicații 
politice. In ‘această 
sferă de probleme, ma
joritatea observatori
lor Ișl exprimă sails- 

——■—■——• facila că princip; tio 
w franceze privind nece- i, 

CORESPONDEPiTTA, sitatea menținerii ln- 
DIN PARIS dependenței șt suvera

nității fiecărui'stat din 
—■ — — 11 1 1 cadrul comunități!. îm-

1 potriva creării unul
primit, n precizat “președintele organism supranatlo- 
n con- • Franței. nai, au fost acceptate
[U> W- Viitoarea InUlnlre In }jJLnUInlrea ** ta 
Iul de nivel Înalt, este rodul »t, caro ncnu. «i In capitalele v«t-unor îndelunga le și europene vizate reac

țiile sini diverse. Co
respondentul din Bonn 
al ziarului „LE 

■MONDE" suMInta, de 
pildă, faptul că „pen-

complexe eforturi de 
apropiere a unor po
ziții divergenta, uneori 

tt.;,," , , • contradictorii, asuprasc Intllnl la larls, In multor probleme de
■ eq?n^ ris ” tru' guveroul tm^eta-
2±r''ndui, Brandt sattafac-

țla este In primul 
rînd de ordin electo- 
SUUSW S-- 

“ ■ - , tata britanică aprecia-
«4 lnUlnlr.ea de la 

Part» va ■ consolida 
poziția premierului 
Heath.

Uîiilzlnd limbajul 
•pdrtlv,vun ziarist pa- 

„ rlztan se Întreba dacă 
intlinirea de lâ Paris

- ' va reprezenta „linia 
de sosire", sau o „II- r. 
n!e de start”, a Ple- * 

„„ M comune. Multi ob-ei Mente sereatorl consideră că
evenimentul se va si
tua undeva Intre a- 

. , ceste două repere. Dar 
eomun : necesitatea uade anuroe — nu se
Imperioasă de a mis- anUclfia,

,’j‘™ ‘ n-au ajuns la un a- 
ideca cord propriu-zls. cl 

doar la estomparea 
principalelor diver
gențe sau la atenua
rea lor prin concesii 
succesive șl reciproce, 
în acest sens, revista 
„LTEXPRESS" adoptă 
un ton categoi.» . 
„Modestia rezultatelor, 
escamotarea marilor 
probleme— . sint fapte

nurlie. Compromisul 
s-a realizat in Jurul 
celui mai mic numitor

ca divergențele". Pen
tru a-șl argumenta a- Paul

DIACONESCU

r

tarii prencnțl.
Cea de-a 60-a con

ferință anuali a ■ u- 
nlunii ca dezbate, pe 
lingă raportul politic 
al secretarului general 
al uniunii, Pio-Carlo 
Terenrlo, asupra iritua- 
țlei internaționale ac
tuale, un țir'de pro
bleme de interes ime
diat, cum ar fi nece- 
sitatea'!- intensificării 
luptei pentru a se ^ea unor relații noi 
pune capăt cursei In- ln(ra Jlal ecWen(in.
armărilor, s uațla din r4 t0l mai malt ^jf 
OrlCTiul Mijlociu s - MHtalea de a se evl- 
tuațla șl perspectivele o m(m.
proprameior de educa- dteM de B te HcfiMa 
t1!actualele focare de 

conflict și încordare 
ț ca fârille In cure de 'poluării mediului Jn- ^te^d^se biguri

poziții sociale, potriva 
lice ți culiu- droguri,

dezvoltare ta cuce
rească ;
economi _ , __ _
rale demne de tradi
ții’- si vitalitatea lor. . tejdtorului ele.

conjurdtor, i lupta Im-
'abuzului de

, ^Afp^u!^ea vorbitoruldeputatului !n fața a-

o pace trainică In 
lume*, fn continuare, 

.. I a expus 
poziția țării noastre 
intr-o seria de pro-In vestita clădire din La actuala seriune blerne internațional 

inima \3Cetățil eterne" participi ți o delega- _ ’
— In fața căreia au ție a' grupului; român 
fost arborate steagu- al Uniunii interparla-

N. PUICEA
Roma, 21
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Delegația Ministerului 
Educației și învațâinintului, 
condusă de. Virgil Cnzacu, prim-ad- 
junct al ministrului,: care face o vi
zită in Danemarca, ta Invitația gu- 

'vernulul acestei țări, a fost primită 
de ministrul educației; Knud Heln- 
cssea. A avut loc o convorbire prie
tenească asupra unor probleme de 
inta-es comun șl asupra; posibilități
lor de dezvoltare viitoare a relațiilor 
bilaterale.

■ I f. O’' '?’•ț"
examinat,- de asemenea, unele măsuri 
In vederea 
statului.

Schimb de păreri romă- 
no-sovietic în unele pro
bleme ale pescuitului u 30 
septanbrleî Mllxai Bălănescu, șeful 

auto și 
rt urilor 
ubllcll 

o inireve-

Președintele R.S.F. Iugo-
I03'? Broz Tlto, l-a primit 

pe" Ke In Thla, ministrul comerțului
Consiliul de Miniștri al

. . Cel de-cd 234ea Congres 
al Partidului de Stingă - 
Comuniștii din Suedia ■ 
fost eonvgcnt pentru data de 2S—29 
octombrie ta Stockholm, a anunțat, tn 
cadrul unei ^conferințe de presă, 
Carl-Hcnrlk Hcrmansson, președin- 
telp partidului. Congresul va discuta 
proiectul de program al partidului., 

-----------——:----- -------------

CATASTROFĂ RUTIERĂ 
IN BULGARIA

SOFIA 21 (Agerprea). — Agenția 
B.TJL anunță că. joi, in drum spre 
aeroportul „Korulotrel", la o trecere 

J de " nivel peste calea ferată, autobu
zul in care călătoreau sportivii 
cehoslovaci participant! ta campio
natul do .parașutism al armatelor 
prietene a suferit o catastrofă. In 
tarma căreia au pierit 11 sportiv! 
cehoslovaci.

Președintele Consiliului de Mi- 
' nlșțrt al Bulgariei, Stanko Todorov, 

a trimis o tefegraniă de condoleanțe 
președintelui guvernului Cehoslova
ciei, Lubomir Strpugal, In care ex
primă compasiune și condoleanțe. In 

- numele său ș! al guyțmulul Bulga
riei, familiilor șl rudelor celor dispă
ruți

consolidării securității

R. P. Ungare a ex®™i“au
. «irul ședinței sale de Joi, raportul 
președintelui Comisiei de Stat a. 
Planificării cu privire La directivele 
dezvoltării economice In 1672 șl ale 
planului economiei naționale pe 1073. 
S-a, constatat că economia • ungară 
se dezvoltă tn acest an in direcția 
stabilită de plan, ceea ce creează 
condiții favorabile' pentru îndeplini
rea obiectivelor politicii economice 
a celui de-al patrulea cincinal.
(M.T.I.). j-

departomenlulul 
navale din Ministerul 
șl Telecomunicațiilor
Socialiste Românta, a avut _ _____
dere cu,' Vladimir Katnențev, . prim- tele Comlatal 
adjunct, al ministrului economiei pis
cicole a U.R.S.S. Ce! do! Interlocutori 
au făcut un schimb de păreri privind 
organizarea flotei de pescuit oceanic, 
prelucrarea ■ jl valorificarea peștelui 
jl organizarea cercetării ștllnțifta in 
domeniul pescuitului.

Contacte sovieto-japo- 
nOZO. ®°“‘3 Ponomarlov, președln-.

'e Comisiei pentru afaceri externe 
a Sovietului Naționalităților al So
vietului Suprem al U.R.S.S., membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., l-a primit Joi pe Toku- 
Lasu Fukuda, președintele Comisiei 
pentru afaceri externe a Camerei 
Reprezentanților a Dietei. Japoneze,; 
președinte ăl Comisiei pentru rela
țiile Jâponb-spylellce a .Partidului 
Liberal Democrat. ■ Cu acest ■■ prilej, 
Tokuiasu Fukuda n transmis un me
saj al primului ministru Japonez șl 
președinte al Partidului Liberal De-

■ mocrat, Kakuel. Tanaka, adresat lui 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C, âl-P.C.U,S, In timpul fonvorbl- 
ril au fost abordate probleme actuale 
ale relațiilor, dintre U.R.S..S. șl Japo
nia, precum și unele probleme Ln- 

—jționale do Interes comun.

Prezidiul R.S.F. lugosla-
întrunit in ședință, examlnlnd

rezultatele conferinței țărilor neali
niate de ia Georgetown, se declară 
de acprîd cu hotăririle luate șl accep
tă recomandarea de convocare a unei 
noi conferințe la nivel înalt, care să U11UJO plu„,vxl
se-tntruine.as.câ La‘Alger In 1073. S-an , tcmaflonole de■ Interes comun.
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