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Cu 10 zile mai devreme

Miercuri,

în- timpul convorbirilor -oficialeviceamiralul

20 de întreprinderi 
cu bilanț excelent

idprilc , taduslrtale din ja 
ova.-aflate Intr-o Insufle-

Realizări remarcabile 
în industria sibianâ

CARTOFII Șl PORUMBUL 
în bătaia ploii:

ÎNTRECEREA PENTRU
ÎNDEPLINIREA
CINCINALULUI 

ÎNAINTE DE TERMEN

150 tone cartoane, 143 tone 
confecții pentru băr- 

ri femei în valoare de peste 
illloane lei etc.

Numai produse utile 
economiei

in cimp,

AUTOCAMIOANELE

Intre; 
dejul F 
tltA întrecere In cinstea aniversarii 
Republicii, au reușit să-și realizeze 
sarcinile de plan pe cele trei trimes
tre ale anului, la producția marfă, cu 
duci zLIc mal devreme. Din dalele 
preliminate ale direcției județene 
de statistică reiese cil datorită aces
tui avans pinii la sflrșltul Iul sep
tembrie unitățile economice praho
vene vor produce peste plan 15 435 
bucăți anvelope ATA, 010 autobascu
lante, 143 MO mp. geam tras; 107 
tone foirile, 2S3 tone polietilenă, pes
te. 5S0 tone oțel, 1 200 tone ciment, a- 
proape 500 000 bucă li cărămizi șl 
blocuri ceramice, pe-sle 2 0©0 m.c. 
cherestea, circa 40 0©0 nxp. țesături 
din lină șl bumbac, importante can
tități de produse petroliere, precum 
și alte multe mărfuri, do mare utili
tate pentru economia națională, a 
căror valoare se ridică La aproape 270 
milioane lei.

35 tone produse macromoleculare ds 
bază, 2-10 (TOO metri pătrnțl țesături, 
confecții in valoare de 10 milioane 
lei, 80 000 perechi încălțăminte, 2S0 
tone unt proaspăt șl altele,

Ronlizăr! cu toiul remarcabila au 
Înregistrat In această perioadă colec
tivele de muncitori, lehnldeal ți In
gineri de in Întreprinderile U.M.M.N. 
șl „Carbosin" din Copșn Mică, „Au- 
tomccanica", „8 Mal’’ și „Timava" 
din Mediaș, ..Libertatea", „Steaua 
Roșie". „Drapelul Roșu" din Sibiu, 
Uzinele textile Clsnfldle.

Miercuri dimineață a pfirfirit 
Capitala, pierind spre Republica 
Populară Bulgaria, delegația de 
partid șl guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nlcolae Ccnușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, care va face o vizită de 
prietenie în această țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului da Mi
niștri, -Iile Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri,' Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele părții române 
In Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare eco
nomică și tchnlco-ștllnțlflcă, Ioan 
Avram, membru al C.C. al P.CJEL, 
ministrul industrie! construcțiilor 
de mașini, precum șl Nlcolae Ble- 
jon, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Sofia.

SIBIU (Corespondentul „Sdnteli,", 
Nleolae Ilrujan). — Ho'ărirea și ab
negația cu care oamenii muncii — 
români, germani, maghiari — din Ju
dețul Sibiu nu trecut Ia înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Conferința Na
țională a partidului șl la realizarea 
principalului obiectiv propus — în
deplinirea cincinalului In 4 ani ți ju
mătate, se concretizează lntr-un nou 
șl important succes : realizarea, Încă 
de la 23 septembrie, n planului pro
ducției marfă pe 9 luni, crelndu-fo 
în acest fel condițiile ca plnfi la sfir- 
șltul lunii să se obțină o producție 
suplimentară In valoare de 28» mili
oane lei. Conform estimărilor făcute, 
producția realizată "peste plan se va 
concretiza în materii prime, mate
riale șl produse flnllo de primă ne
cesitate pentru economia națională. 
Printre acestea — 3 500 tone metale 
neferoase. 170 tone oțel aliat, mașini 
îl utilaje pentru Industria materiale
lor de construcții In valoare de 10.3 
milioane lei, mașlnl-unelte pentru 
așchlerea metalelor In valoare de 3,2 
milioane lei, 3 000 tone acid sulfuric.

BRAI LA (Corespondentul „Sdn- 
tell", N. Grigore MMșanu). — Co
lectivele de muncitori. Ingineri ți 
tehnicieni din industria județului 
Brăita, sub directa Îndrumare a or
ganizațiilor de partid, raportează 
cu legitimă, mlndrle conducerii 
partidului că sarcinile de plan pe 
trei trimestre ale acestui an „au 
fost îndeplinite cu 10 zile înainta 
de termen. S-nu creat condiții pen
tru a expedia beneficiarilor din în
treaga țară perie prevederile pla
nului 10 500 tone laminate, 37 000 
metri pătrațl plăci aglomerate din 
lemn ~*
rețele cord, 
bați .’ '___  ..
15 milioane Iei etc.

< EH

în dimineața zile! de miercuri, 
27 septembrie, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, secretar, generai al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a sosit 
Ta Varna, in fruntea unei delega
ții de partid șl guvernamentale a 
țării noastre, în Ir-o vizită de prie
tenie pe litoralul bulgar al Mării 
Negre.

pin delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru nl 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Iile Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.EL, prlm- 
viceprcțedlnte al Consiliului - de 
Miniștri. Leonto Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C, al 
P.C.R., președintele părți] româno 
în Comisia mixtă- guvernamen
tală româno-bulgară de colaborare 
economică șl tehnlco-știlnUficfi, 
Ioan Avram, membru al C.C. al 
P.C.R.. ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Nlcolae Ble- 
jnn, ambasadorul României la So
fia.

Delegația este Însoțită de consi
lieri șl experțl.

în intimplnarea conducătorului 
partidului șl statului nostru, a ce
lorlalți oaspeți români, la aeropor
tul din Varna au venit tovarășii 
Todor Jlvkov, prlm-secrotar nl 
C.C. al P.C.B.. președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, 
Slanko Todorov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri. 
Țuno Țolov, membru nl Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., prlm-vi- 
ceprcședlnte nl Consiliului de Mi
niștri, Jlvko Jlvkov. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B.. 
vicepreședinte ni Consiliului de 
Miniștri, președintele părții bul
gare In Comisia mixtă guverna
mentală bulgaro-românfi de co
laborare economică și lehnlco- 
științlflcă, I-Iristo Panaiotov, mem
bru al C.C. al P.C-B., minis
trul Industriei grele. Spas Gos- 
podov. ambasadorul ■ Bulgariei la 
București, precum șl Todor Stoi- 
cev, prtm-secrelar al Comitetului 
Județean Varna al P.C.B.. membru 
al Consiliului de Stat. I-Iristo’ Tran- 
dafllov. președintele Comitetului 
executiv a! Consiliului popular nl 
Județului Varna,

® Radiografia timpului 
de munca semna
lează : MAR! REZER
VE DE CREȘTERE A 
PRODUCTIVITĂȚII

© 20 DE ZILE — PRO
DUCȚIE DIN LEMN 
ECONOMISIT

(în pag. a Il-a)

CONSTANȚA (Corespondentul 
„Sclniell", Radu Apostol). — 20 da 
întreprinderi Industriale din jude
țul Constanța au anunțat îndeplini
rea planului pe 0 luni ca 5—10 zise 
mal devreme. Printre acestoa se’nu- 
mărfl întreprinderea minieră „Do- 
brogea". C.E.I.L. Constanța, Între
prinderea textilă „Integrata", Fabri
ca de'ciment din Cernavodă. Între
prinderea mecanică de utilaje Med
gidia și altele. Insumind depășirile 
de plan La aceste unități fruntașe In 
întrecerea sorin ii stă. rezultă că pro
ducția globală șt marfă suplimen
tară realizată de In începutul ar.uiul 
este de rin.n 161 milioane iei. peste 
30 ia sulă din aceasta fiind destina
tă onorării unor comenzi pentru 
export.

(Continuare tn pag. n IlI-a)
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Ld .sosire, pe-aeroportul din .Vama*

G GRĂBIT! TRANSPORTUL LEGUMELOR 
orice zi pierdută înseamnă pagube irecuperabile!

condusă de tovarășul1 Todor Jlvkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului" de. Stat al 
Republici! Populare Bulgaria. , j

Din partea română, la convorbiri* 
Iau parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv! ai Prezidiului Permanent 
al C.C; al P.C.R.-, președintele Con- 
siliulul' de’Mlnlștrl, Iile' Verdeț, 
membru >al Comitetului Executiv,-

aniversări a

Miercuri, 27 septembrie, au 
început, la Palatul „Euxlnogrnd ■ din 
Varna, convorbirile între delegația 
de partid" și guvernamentală■ a 
Republicii Socialiste România, 
condusă' de tovarășul Nlcolae' 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului ■. Comunist’ Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al* Re- 
publlcli Socialiste România, - ș! de- 
-legația;de partid șl guvernamentală- 
a Republicii Populare Bulgaria,• : i ■. . . . .

ÎNCEPUT

La plecare, la aeroportul Bănea- 
sa, tovarășul Nlcolae-Ceaușe-cu -și- 
membrii delegației au fost salutați 
de tovarășii Manea Mânescu, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rfldu- 
lescu, Vl-gll T-ofln, Maxim Ber- 
ghlanu, Florian DănlUache, Emil 
Drăgănesou, Petre Lupu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voltec, Cornel Bur
tică, Ml ran Constimtinescu, Ion lo- 
nlță, Vasllo Patilineț, Ion Pfițan, 
Ion SiAnescu, Ștefan Andrei, .Ion 
D.'ncă, de membri o! C.C. al P.C.R., 
al Consiliului de Stat șl a! Consi
liului de Miniștri, conducători al 
instituțiilor ctaitrale șl organiza
țiilor obștești.

Erau prezențT Boris Koastonti- 
nov, însărcina tul cu, afaceri addn- 
terim. al R. P. «Bulgaria la Bucu
rești, șl membri- al ambasadei.

Un mare număr > de cetățenTal 
Capitalei, veniț!’ la aeroport, au 
salutat cu entuziasm pe tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, pc ceilalți con
ducători de partid ‘ al da’. stat’*. ''

al-Prezidiului ^Permanentul CC. al 
R.C.R., prlm-vlcepreședlnte al Con
siliului de Miniștri, Leonte Răutu, 
membrii- al Comitetului Executiv 
nl C.C. ni P.CJL, președintele părții 
române în- Comisia'mixtă guverna
mentală, româno-bulgară de cola
borare' economică șl tehnico-ștlin- 
țlflcft, lom Avram, membru al C.C. 
al P-C.R-, ministrul Industriei con
strucțiilor, de mașini, Nlcolae Ble- 
jan, ambasadorul Românie! la So
fia.

Din • partea bulgară participă : 
Stanko Todorov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului -de Miniș
tri al R.P. Bulgaria, Tano Țolov, 
membru ai Biroului Politic al C.C. 
ai’P.C. Bulgar, prim-viceprețedinie 
al Consiliului de Miniștri nl R. P. 
Bulgaria, Jlvko Jlvkov, membru al 
Biroului Politic al C. C. al P. C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri ol R. P. Bulgaria, 
președintele părții bulgare în Co
misia. mLxtă guvernamentală bul- 
garo-romĂnă de colaborare econo
mică șl ■: tehnico-științlflcă, Hristo 
Pannlotov, membru al C.C. nl 
P.C.B., ministrul Industriei grele, 
Spas Gospodov, ambasadorul Bul- 
gariel. la București-

Au luat parte; de asemenea, con
silieri și experți..

Delegațiile au examinat proble
ma’ construirii' în comun a comple
xului hidroenergetic de pe fluviul 
Dunărea șl a dezvoltării în conti
nuare a colaborării economice șl 
lehnico-știlnțlflce dintre Republica 
SoclaUsțâ România șl Republica 
Populară Bulgaria.

Discuțiile s-au desfftșurai într-o 
atmosferă. cordială și prietenească.

U VARNA
‘ A' ,.;-

■ f . ‘ • ■

Ivan Dobrev, comandantul field 
maritime militare, nlțl reprezen
tanți al organelor locale de 
partid șl de ■ stat, ol - organ!-' 
zațlilor obștești.

Erau de față a consulii generali 
acreditați la- Vama șl membri al 
corpului consular.

Ora 11,30. Aeronava cu-însem
ne’, e românești aterizează pe. aero
portul din' Varha; "

La coborireadin aylon, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu este întîmplnat 
cu căldură de tovarășul Todor 
Jlvkov, de ceilalți conducători de 
partid șl de, stat bulgari, care-i 
urează bun venld ț ; J \

Conducătorii de partid ji dc stat 
a! celor, două țări vecine șl prie
tene îșl siring cordial mîlnlle. se 
îmbrățișează cu căldură.

Tovarășul Todpr Jlvkov, 'mpreu-

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
_______________________________________________________ ?’ ț ». '.U si 1 ■ r 4 ’......... J ........... 4. s. ■ . .......... u. ?... J -

4j. T'.T.x «.. . . . ..^ . , ■ , .. .. , . . ... - _ :

Cartea Necititâ
Slnt pentru apari

ții numeroase de cărți, 
cu condl Ș l a ca h 1 rt in 
să fio respectată, adi
că să so tipărească 
măcar volume care s.ă 
depășească limita me
diocrității. Știu că este 
imposibil ca o litera
tură să fie făcută nu
mai din capodopere. 
Deci Înțeleg dreptul 
la existență șl nl celui 
ce-și Încearcă unel
tele. Dar do aici plnă 
la unele lucruri ce 
m!-au căzut In mină 
este o distanță bu
nicică.

- Nu putem, deci, să 
punem In aceeași cală 
pe Tadtus, care se 
vinde cu preț redus, 
eu un roman do nu 
știu care, mal taro ca 
pastilele somnifere.

■Așadar, ce ar fi car
tea refuzată ?

Cartea do necitit, 
aș zice mai bine, nu 
este neapărat porno
grafică. nu e neapărat 
vulgară. Ea.'este In- 
tii șl IntLi neintere- 
saniă, lipsită de gust, 
ca minearea fără sa
re. Ea, aceasta carte 
refuzata, zace In raf
turi, .se rășfață pe la 
toate colțurile și, ciu
dat, cam același au
tori, o emit cu o stă
ruință demnă do o 
cauză mal bună. Dacă 
ar fl să o descriem 
rte-ar trebui mal mult 
talent declt au auto
rii ei, oricum.

Mal toții sin‘ oșa- 
nurnltrie cărți de a- 
mlntirl in caro ni
meni nu mai crede, 
pentru că evocările 
slnt trase do păr. in
ventate, nu au au
tenticitatea persona
jelor celebre despre 
care se scrie.

Al doilea val de

cărți do necitit ar fi 
memorialele unor per
soane ce bănuiesc că 
tot ce îl s-a totlmplnt 
In viață o neapărat 
interesant.

Ar mal Intra In a- 
ceastă categorie ro
manele proaste, cum 
li se spune, to caro 
putem citi aceleași 
scheme de Idilă șl 
fraze parodiata după 
nutri ginditorl.

în sfirșît, mal pot 
fl pomenite Inven
țiile fără cap șl coa
dă ale unor autor! 
mal tineri care, debu- 
tlnd. vor ..să rupă 
gura", cum se spune. 
Șl cum „se rupe gu
ra" moi bine, gin- 
desc ei, dacă nu 
spunlnd lucruri abra
cadabrante, leglnd cu
vintele Ia lniimplare. 
descriind oameni ce 
seamănă foarte puțin 
cu imaginea lor ade
vărată și toștolnd Iri- 
tlmplărl neverosimi
le una după alta, cu 
'iele, fără vreo cen
zură ?! Lipsa regulii 
In arta — șl asta so 
petrece nu numai in 
literatură — duco Ia 
aberații co to pun pe 
ginduri. Am văzut o 
data ta galeriile „A- 
pollo" niște baloane 
de cllțl colorați, adu
nați cu un fel do coar
ne de animal preis
toric. niște cartllagi! 
de gips sau de ma
terial plastic caro o- 
rftlau laolaltă ca un 
abator de oase do ele
fant secționate. „In
teresante, vorba unu
ia, dar dumneata 
le-ai (Ine In casă ?“ 
Originalele , le văzu
sem ta New York, 
nîcl erau numai niște 
parodii, expuse cu 
maro fast în elegan

(Continuare 
în pag. a V-a)

tele săi! ta care, pe 
vremuri, se vindeau 
ocholari (știți la ce 
fac aluzie).

Așa e și cu litera
tura de ncclUL E bi
ne, cred, cn spiritul 
să nu ațipească, să 
mal fio trezit din ru
tina Iul de niște vLo- 
lentari de gust, dar 
nici n.șa...

Ce ca întimplh ta 
poezia refuzată ? în 
Iioezia refuzata, ori 
so mimează surrealis- 
mul, care ara merite
le Iul ta arta de ne
contestat, dar trebuie 
să fii meșter ca să-l 
practici, ori se rimea
ză ca pe vremea Iul 
BoUnUncanu, lucruri 
cu totul, lipsite do In
teres. Din prima ca- ' 
tegorie — pentru că 
e rna! distractiv — 
tata clteva mostra re
cente : ,,Ml-c teamă 
de o portocală / Ea 
este adincă și rotun
dă ! / ăll-am pns cos
tum cu fulgi de ga
lă / Oh, simt cum 
trupu-ml se scufun
dă". Din același poet, 
iată alte mostre :„Aș- 
lept din partea ve
rii / Un rtulur capi
tal / Cu nriplle-n flă
cări / Șl proaspăt îz 
de cal / Să-mi bata 
dulcc-țiata / La ora 
anumită / O ! l-aș 
Hrăni din eratiți / De 
fragi incluși pe pli
ta". Da- tată și o Ele
gie : „în săli de aștep
tare / Cu miros de 
harbuz / Beau Iar 
dulci deeillirl / De- 
amnrg șl fae abuz / 
Cu timbre dăruite / De

Engen BARBU
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■“te i lirtli «aii spte iwiffifcȘ fȘl In cooperativele agricole dta 
Județul Buzău, zeci de tone de cea
pă așteaptă să fie ridicate de că
tre LP.V.UkF. La ferma legumi
colă Buzău, 130 tone ceapă stau 
neridicate. Reprezentanții centrului 
de preluare au eerut cooperatori
lor aă livreze ceapa împletită In 
funii, operație care î-a obligat 
sfi-șl procure ds la Brăila papură, 
apoi sfi-șl piardă timpul cu Lmple- 
tltul. pentru ca, ta cele din urmă, 
să li se apună că ceapa nu poate 
f.l preluată nici in aceste condiții. 
Una din cauzele pentru care 
LP.V.I.L.F. Buzău nu preta ceapa

în aceste zile, mal mult dedt 
In oricare perioadă n anului, tre
buie aă so acorde cea mal mare a- 
tenție recoltării, transportului șl 
desfacerii legumelor, urmărin- 
du-s® ca Întreaga producție aptă 
pentru consum să fie strinsă cu 
grijă șl livrată fără îndrzlere. 
Orice deregta.ro ;in mecanismul re- 
coltar.e-llvrnre-desfacere se re
simte imediat atlt in ce privește 
aprovizionarea pieței, cit șl în func- 

‘ ționarea 1a întreaga capacitate a 
fabricilor de conserve. Cu ocazia 
unul raid efectuat de coresponden
ții noștri în nud multe județe au 
reieșit eforturile care g@ fac In 
vederea unei aprovizionări mai 
buna a populației cu legume, dar 
fl ur.ele neajunsuri care se mani
festă ta recoltare șl livrare.

Primul șl cel mal serios neajuns 
îl constituie tărăgănarea recoltării 
legumelor. Să concretizăm. în ju
dețul Dîmbovița mol alnt de re
coltat șl preluat, plnă ta sUrșltul 
acestei luni, peste 11 C'J.'i tone le
gume, din care mari cantități de 
ceapă uscată, tomate, rădăcinoase, 
varză, precum șl diverse alte le
gume, Dar, in unele unități agri
cole, ritmul recoltării..este ne- 
eorespunzător. în cooperativele a- 
grlcole din preajma orașelor Tir- 
sovlțte șl GăcștI, ea și in cele din 
Comișani, Nucet, Văcărești, Po
iana ș! Mogoșanl, legumele recol
tate pină ta sflrșltul săplăminll 
trecute nu depășeau 59' ta sută din- 
plan. Cooperativa agricolă Coml- 
șanl, de pildă, nu a recoltat dedt 
250 tone din cele 707 planificate. 
Aici, sini în grădină aproximativ- 
156 tone tomate, 30 tone ardei. 
grași, SO tone vinete. La cooperati
vele agricole din Nucet șl Văcă

rești, pe lingă tomate șl ardei 
grași, mal sini de recoltat cantități 
mari de fasole verde, varză și rft- 
dâclnoase. La central LP.V.I.L.F. 
din Tlrgovlște, de la începutul lu
nii șl pină Ia 23 septembrie, din 
1135 t^ne legume dt prevedeau 
graficele s-nu prel.iia: numai 763 
tone, adică 69 ta sutIL

Neajunsurile în aprovizionarea 
cu legume slnt determinate șl de 
munca defectuoasă a unor Între
prinderi județene de producția, 
valorificarea șl Industrializarea le
gumelor și fructelor. Deși 8-au 
stabUlt grafice de livrare, ele nu 
se respectă. Ca urmare, can
tități mari de legume, gata re
coltate, stau zile la rlnd In clmp. 
pentru ca In cele din urmă sA se 
deprecieze. Munca șl cheltuielile 
materiale făcuta pentru realizarea 
producției se irosesc sub privirile 
neputincioase ale oamenilor. în 
județul Timiș, ta Vnicanl, Dudeștll 
Vechi, Cheglevlcl șl In alte coo
perative se .deprectază zeci de 
vagoane de ceapă pentru că cen
trele n-o preiau.' La" Vălcani șl 
Dudeștll Vechi, aproape 30 la sută 
din cantitățile de ceapă recoltată 
nu șl putrezit' pe clmp. La unii 
salarlațl al Întreprinderii do valo
rificare este evidentă mentalita
tea atlt de păgubitoare, potrivit 
căreia obligațiile contractuale ar £1 
unllaterole, adică l-ar privi numai 
pe producători. El preiau marfa 
doar atunci clnd slnt siguri că nu 
vor avea bătaie de cap cu desface
rea. în rest, să se descurce coope
rativele agricolei cum vor putea ! 
Așa se face că de la cooperati
va agricolă din Recaș, însemnate 
cantități de vinete șl varză n-au 
fost preluate.
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o constituie faptul că beneficiarii 
nu-sl ridică cantitățile de marfă 
contractate. Am extras din situa
țiile statistice cîieva cifre. Din 
cele 2 000 ' ltone' contractate' de 
I.P.V.LL.F. București, pînft în pre
zent au fost preluate numai 337 
tone ceapă. întreprinderile simi
lare din Prahova au prelua: 29 
tpne sdtn 2C0 ; Brașov — 103 din 
S-OO tone contractate, Mureș — 75 
tone din 269 etc. Toate neînțele
gerile șl atitudinile birocratice nu 
fac..altceva dedt-să prelungească 
țederea legumelor în clmp, In. pon- 
clțll neprielnice ce se soldează cu 
pagube considerabile. Indiferent 
dne plătește aceste; pagube, legu-

• me nu se mal pot pune în Ioc, ceea . 
ce afectează buna aprovizionare a 
populației. Tata de ce este necesar, 
ca foaie cantitățile de legume «A 
fie recoltate, cu gyjă. să fie pre
luate fără întîrzlere de către uni
tățile de valorificare șl să fie tri
mise pe drumul cel mal scurt la 
piață. , , ,
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Constantin SOCI 
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SEMNALE
PRELUATE

RELATHEtE ©INTRE

ÎNTREPRINDERI,
!.!

după... nisip si pietriș
pămtnt Președintele Nicola 
C. Nicola ne-a asigurat că 
se transportă din pita cu.,7 
camioane șl 20 căruțe. Dar 
lucrau doar o mașină șl pa
tru căruțe. în ziua respec
tivă. pîhă la orele 14. abta: 
efectuaseră un singur 
transport Nimeni Insă nu 
știa exact unde se găsesc 
celelalte' mijloace' de trans
port. Două camioane au 
fost trimise de președinte 
la Constanța, după ciment. 
La cooperativa j agricolă 
Turda Cele două ! autoca
mioane, in loc să fîe folo
site la transportul recoltei 
erau plecate de dimineață

."wwteiȚj' 
___ Kogălniceanu, ’ 

singura mașină de care 
dispune unitatea » aștepta 
de trei zile să fie repara
tă. Oare consiliile de con
ducere. președinții nceSto:- 
cooperative să nu fi auzit 
do indicația dată de a nu 
se folosi, sub nici o formă, 
mijloacele de transport din 
agricultură in alte scopuri., 
in afară de transportul 
produselor agricole 7

IN LUMINA C1T0RVA

In județul Tulcea. toata 
forțele slnt concentrate la 
culesul ui transportul • re- 
grlcole Izvoarele. Nnîhnn 
Mihai Bravu am ' " ' 
cimp suie de <— 
care lucrau ta i____  _
camioanele transportau ra
pid produsele din clmp. 
Bine este organizată mun
ca si ta cooperativele agri
cole .Niculiței șl Valea Toi
lor.. unde există o corelație 
strlnsă intre cantitățile de 
produse recoltate zilnic șl 
capacitatea mijloacelor do 
transport.

în contrast cu aceste 
j exemple pozitive,. In. alte

leaș! reguli, ne-au fost res
pinși. S-a trimis o comisie 
penteu a rezolva prcbîe-

CORESPONDENȚE

coltel. La cooperativele a- nu. a-a ajuns ta o înțele-
Nnlhant, «ere, ter te ~! '
găsit in alte două săptămtal șl car- 

cooperatbri tofll,stat tot în cimpL In-
cules. Iar truclt cazuri" asemănătoare 

se lntUnesc șl In alte coo
perative agricole, ne-am a- 
dresat tov.”. Nicolae DLaco-■ 
nu. director adjunct la 

, I.P.V;LL.F.»Tulcea. Expll-
rațiile prlmlle, justificările, 
vina aruncată pe coopera-, 
live; , care chipurile ar ,fl 
recoltat cartofi! prea dc-‘ 4 
vreme, nu schimbă cu nlr 
mic situația. Produsele ________ ____ __ _
se deprectază In dmp. Dar după nisip. La cooperativa 
■oină clnd LP.V.I.L.F. va fl ■ agricolă M. F " 1

dar au mal trecut

w

i n

I

unități găsim In timp mari P,nA cind 1 , . , . ,,
cantități de produse șl - determinată ...sA-șl Indepll---•••• neazeă obligațiile, condu

cem! cerile cooperativelor agri
șul a col® măsuri cereai
ra punzAloate- do păstrare',

pentru a evita papjbele. • 
Deficiențe mari există șl 

la transportul porumbuIuL 
La cooperativa agricolă Iz
voarele, de exemplu, s-a 
cules porumbul de pe mal 
mult de 34W hectare, dar 
ștlulețli do pe 230 hectare 
stau și acum în grămezi pa

mal ales de cartbtl dare 
stau In grămezi, sub t... 
liber. ..La, început toiul 
mers bine,- noi recoltam 
eel tlrzlti a doua zi. carto
fii erau preluațl de
I.P.V.IJUF.-Tulcea no
spunea tagtaerul-șef Lu
cian Lup de la cooperativa 
agricolă Izvoarele. La uri 
moment dat Insă, același 
cartofi, sortați după ace-

ÎNTRECEREA PENTRU ÎNDEPLINIREA
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Radiografia timpului de muncă semnalează !7 Hg
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L* uzina de mâțlnl-unclte ‘„înfră
țirea," din Oradea, In 8 luni din a- 
cesl an productivitatea muncii a fost 
mai mare ca 9,7 la sută față de ace
eași perioadă din primul an al cin
cinalului. Cum s-a obținut un ase
menea rezultat 7 în primul rlnd, 
prin diversificarea șl modernizarea 
producției, în scopul realizării unor 
mașini mal complexe, care Înmaga
zinează o cantitate sporită do muncă 
de concepție — suport sigur pentru 
creșterea productivității muncii. în 
al doilea rlnd, prin aplicarea unor 
tehnologii moderne, care măresc 
simțitor randamentul muncii,' prin 
extinderea mecanizării șl automati
zării operațiunilor celor mal diverse.

De ce alunei, in alte unități eco
nomice. eforturile șl rezultatele In_a- 
cest domeniu nu so ridică la nivelul 
cerințelor, al rezervelor existente, la 
mlvelui sarcinilor planului, al necc- 
altățL! de-a asigura, ta cel de-al dote 
lea semestru al anului, creșterea 
mal accentuată a forței productiva a 
muncii 7 ■ '

’■ Iată ce ne-a spus, la început.' tov„ 
VASILE SAVA. director general ai 
C.E.IJL din Suceava : ;»

— „Radiografia” situației econo
mice a combinatului nostru. în 8 
luni din aces', ah.’ arătă (ta. producti
vitatea muncii a crcscuf cțiWi.1 ta 
sută, comparativ cu acerași peri
oadă a anului trecut, ceea ce a per - 
miș- ca >S3 la sută din producția 

, reanzată''peste prevederile planului' 
■ gj ®a obțină tocmai1 pe seama aeastul' • 
' tadlcatorZ* Neîndoielnic. contribuția 
' produciivitățli' muncii !.■. obținerea 

sporului -Suplimentar de- producție 
putea f! mai mare declf cea'înregis
trară'ptaă acum!
! Aprecierea este 'realista-'.

' că 'ta 8 luni s-n înregistrat un • timp 
neutlllzâl de teste ' 230 000 ' ore-bm. 
In care s-ar fi -putîlt' rdnliză , o 
produețle' liv valoare’ de‘șpruipp ’ 

-4 milioane lot To'.ddatȘ- din 
muncitor!! rare Jucjreașă ’ ,'țrt -Ș~

.in»

m de creștere productivității
: . jîd, !;! te !•’ Jnallzxrea personalului 

nlslrallv. în condițiile 
Jn unu! viitor, a unul volum 
producție apropiat de cel din 
aceasta se va obține cu 1300 
riaț! mal puțin — lucrători 
evident, vor fi dirijați către

■ sectoare de activitate, ceea ce 
supune realizarea unei î—‘.l. 
ductlvltățl a muncii in toate fazele 
procesului tehnologic.

Discutăm cu iov. NAZARIE LEGA, 
directorul Uzinei de reparații auto 
din Timișoara.

— Tovarășe director, ta 8 luni, 
sarcina de creștere a productivității 
muncii n foit îndeplinită ta. propor
ție de 109,53 la sută. Dnr, analiza 
atentă a situație! existente in acest 
domeniu arată că, ta lunile februa-
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Scrisorile pa teme economice sosite ta redacție fa 

ultima vreme aduc în atenție, pentru dialogul nos
tru de azi, problema unei mai mari răspunderi a 
S’o,*t*t*e<fr**olr d® întreprinderi șl de departamente 
iii “e corespondențele^ sesizările sau clocutuenla- 

țllta primite spre rezolvare șl avizare. Vom vedea 
că, nu ce puține ori, termenele de soluționare stat 
aut de mari, tacit pur ți simplu se pierd In tlmp„

Ecor.onilștul Ion Dugăeșescu, de la Grupul 
uzinelor de aparate șl mașini electrice din 
Cratova. ne scrie : „Oamaill noștri se slrft- 
dulesd să proiecteze și să construiască apa

rate și mașini cu un nivel tehnic cit mal taalt. Dar, 
eum sa știe, orice produs nou trebuie lansat In fa
bricație odată cu prețul său de vlnzare. Veți ve
dea insă cile pățim pină obținem uDrob,firile ne
cesare". ȘI semnatarul scrisorii dă in continuare 
amănunte. Pentru transformatoarele de măsură tip 
CEPS-110 kV. care nu Înlocuiesc alte aparate, ci au 
noi parametri, mult superiori, calculățta de preț de 
cost a fost taalnlată. tacă din luna Iulie a anului 
tocmit, direcției de resort din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Au urmat apoi acele 
Hpase“ Ineficiente între direcția generală ți 
uzină, astfel incit azi. ta luna septembrie n anului 
1972, chestiunea a râmus ca la început. Din 
motive neșlljute (sau in tot cazul nedeclarate) uzi
nei constructnaro nu 1 s-d aprobat nici acum pre
țul de vlnzare. Nici nu se știe pe uhde.se mal află 
documentația. La fel stau lucrurile șl cu alte pro
duse (vezi întrerupătoarele modernizate de 29 kV 
cu relee primare). Iar următorul caz a pus 
capac la toate : documentația unul tunel de bare 
cu cutiile de plecare in cablu, proiectat la „Elec- 
t-oputere", care ar fl înlocuit cu succes Imbbrtul 
produsului respectiv, a fost restituita de minister 
după cltevn luni, pretlnz!ndu-sc.„ ce credeți ? Co
relarea prețului cu ccl al unui produs similar 
din producția proprie! Adică, cu ceva care 
nici nu există, Intrucît produsul e nou I Re-j 
tatlndu-ne toate acestea, semnatarul scrisorii-se în
treabă : „Cum pot fi tolerați in posturi destul de 
Importante oameni care, ta loc să ajute producția.' 
mnl rău o încurcă?”.

Dar chestiunea este mult mal scrloasfi. Do-, 
cumentațla trimisă de o Uzină nu este adre-; 
sată tovarășului Cutare, cl direcției generale, 
Instituției. Este vorba de o relație între Intreprln-! 
dere șl departament, nu între două persoane baris- 
care. Tar avizul cerut pentru o documentație hu eriei 
nicidecum o dovadă da bunăvoință, cl un act te. 
răspundere pentru dezvoltarea producție! ta In-j 
treprinderea din subordine. Iată de ce uimește 
atitudinea de tărăgănare adoptată de direcția 
generală de resort din ministerul amintit Adică' 

.'.celor din producția^.materială- Je-n fssst dea-!, 
juns un an să proiecteze șl aă pună lo punct' 
tehnologia unor produse noi — Iar celor din direc
ția generală hu le-a ajuns (încă) un an, pentru a 
se pronunța asupra prețului de vlnzare 7 ,
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Dar să continuăm. Dlrectoru 
șt de dnopfi din Fălticeni, 
fftsma. fnrîTmîftnvS nn eSh
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lehnle-admi-
men ținerii,

de
im, 
cla
care, 
alto 
pre- 

înalte pro-

anchetă economică 
în trei întreprinderi

rie șl iulie, nivelul productlvîtații 
miintSI o, fost siib cel planificat 
Cura‘se explică' această stare de 

"lucruri'7
—.Au intrat 3rj activitatea produc

tivă pește 10© de no! sniacjaîi. califi- 
: câți prin scoaterea din p-oducțle. șl 

pe de altă parte fi-a organizat un nou .;
. sector, — șteanume. acela de repa

rat' maștateunelie. Uzina noast-6 m 
. aWb intr-om amplu .procea de dez- 

VOllare; > '< '; ș . - r ' • • ■ : s ’ 
' — Făptui'bă tizlna se nflfi înir-un.

■.’serios pritoci'ițe‘dezvoltare- este cu-', 
hoscut de multă Vreriiâ 'și’ — locniaL 
pentru că se.prevedteu unele greu
tăți Iri mod firesc se' impunea’- 
apllclrcâ ’ rinor măsuri preventrve,

■ eficlenie, In scopul menținerii unui 
ritm ridicat de creștere z producil- 

'■’vltățlPmu
Aceasta' lori: Or,1 in unele luni 

multe din mijloacele .tehnice

milioane iot' To'.iidâtȘ. dlrt.
neiforli rare .ltereajă ta .a-', - -“„t---.-—r ,.ard, 1 409 nu-și' feklJz&S hbnne’.e. ' vltațll' munell In fiecare secție și 

ile brteucțlc tună dp' Iurta. Aceasta. tor. Or In unele luni din aces 
a tacul ra pină a tem. să nii^ffob- multe din mijloacele .tehnice - ștrun-
țlnă o producție rare, după 'un cal- gurile i>riraleic, mușlnlie de frezai.sau

î cui aproximativ, xe rkllță la pMt^'. ' «el©,te găurit- nu,nu fost ullllzate ta;
■ j.5 m iioaita leii. în ,lihe.rea‘.urmară'. ; ,mcțd corespunzător... Ș-a <
» a. Stagnărilor In briwiucțțc, ta plat-, pare,^..producția tii ce„spor de pro-

■ forriw maustrială din' Suceava șl,la ' du|,'țlvltate a^ munci se puteau pb-
~ fabrica de plăci aglom'erate. dl A țirfe prin, pre vepirea, Irosirii - in 8

lemn de la ■Fălticeni S-au’ înregistrat luni. - a; celor peste (KI OTO ore-om, 
' pierderi te producție te aproape din rare mai bine dc lOJa șuti r,e-.
’ f- prezintă absențele șl învoirile “. t

— Da, s-a calculaL Pentru pu
nerea ta valoare a rezervelor pro
ducției, -ț Întărirea discipline! ;in • 
muncă. Iiicepind din luna august', 
s-a trecut la, repartizarea mntațrilo- 
șl șefilor de echipe pe schimburi, 
aceștia rămlnlnd permanent ta con
ducerea formațiilor, de muncitori. ; 
Apo! s-a ucțloaat pentru stabilizarea ■ 
lucrătorilcfr pe mașini, ceea ce nsț- ? 
gură o utilizare și întreținere mal 
raționale ale parcului tehnic, în vede- , 
rea,'lntegrări! cit moi rapide in pro- I 
ducție u noilor angajați — șl. ih pri
mul rlnd. a celor calificați in uzină 
— s-a trecut în roparliznrea Judi
cioasă a acestora în cadrul formații
lor de lucru, pentru a putea fi aju-

its.

î sec
ate»! an.- 

strun- 
. »»^«.Sau 
utilizate In

, calculat 
>r de pro-

, pierderi
- K7 milioane,lei. . , j • ■ -
X ; —. Cc măsuri sc aplică pentru dn- 
*, chîderca acestor canale de risipă șl 

valorificarea din plin a tuturor re
zervelor în vederea sporirii produc- 

: iivttAțit muncii 7 — îl Întrebăm pe 
tovarășul' director general,

! —tMâl-intîi. uvern In vedere im- 
bunăiălirea Indicilor do mecanizare 
Ia operațiile de doborll-secționat. 
Școs-ațroptat șl, încărcat, ceea ce, 
concomitent cu reducerea substan
țială n etorturHor fizice nle luerâto-, 
rllor din parchete, Va asigura, in 
noul an forestier, un spor impor
tant al productivității muncii. Același 
obiectiv I! urmărim Prin revi
zuirea normelor de producție și așe
zarea lor pe bazo științifice, rațlo-

i disciplinei țin.
_... ,:L,__ ., august -j
.rtîzarca maiștrilor

j ii.'-." ' ,'' • ’
tați de muncitorii eu experiență în
delungata — în scopul creșterii ran
damentului în executarea fiecărei 
oparnțll a procesului tehnologic.

Ne adresăm tov. NICOLAE CIO
BANI), director iehnle al întreprin
derii de consinicțll-montaj nr. 2 din 
București.

— Pa ansamblul acestei unități, în 
8 luni, planul productivității munci! 
a fast realizai In proporție do numai 
OT la sută, deși angajamentul pre
vede o depășire a acestui Indicator, 
pa Întregul an, cu 13 la suta pe fle
cara salariat, ceea ce în final va 
trebui «ă se concretizeze lntr-o pro
ducție suplimentară îh valoare de 5 
milioană lei! De ce au apărut aseme
nea mari rămtneri în urmă 7

— Cred că noi am făcut tot ce ne 
ață In putință, pentru a ne achita 
do earcinlle ce na revin in domeniul 
creșterii productivității muncii.»

Oare așa să fle 7 Se trece prea u- 
șor cu vederea peste faptul că, în 
cele 8 lunl.i forța de muncă, la lu
crările de structură, a fost utilizată 
numai In proporție do 85 la sută,- că. 
s-au înregistrat peste 13 OOT de orc 
absențe nemotivate. „Alai multi con
structori au propus sâ fie, luate mă
suri pentru utilizarea rațională a 
timpului do mirară și a utilajelor șl 
pentru Îmbunătățirea calității lucră
rilor, astfel Incit g,ă evitam reface
rea unor lucrări, ceea ce kifluen- 

. țează negativ asupra productivității 
muncii. Dar, pină acum, nu s-a. în
treprins practie nimic, na spunea 
maistrul Gheorghe Siancu, do pa 
șantierul nr, 1 din Drumul Taberei. 
„O simplă! scăpare din .vede
re*, aprecia ' directorul tehnic al 

1 Întreprinderii^ Costisitoare scăpare I, 
La blocurile' MS, M4 șl Ml din Dru
mul Tabere!,- de pildă, trai maca
rale. au’ stat timp de cinci zile. De 
asemenea, in ultimele două luni, la 
obiectivul „sala de gimnastică", tot 
de pe șantierul Drumul Taberei, alte 

J trei , macarale au fost neutillzate 10 
jzlle, perioadă in eure se putea clș- 
tlgn mult In domeniul producției șl 
productlvilății muncii.

Acestea, slnt răspunsurile primi
ta . in cursul anchetei noastre. Sini 
ele satisfăcătoare 7 Dlh păcate, nu I 
Sarcina de a obține in semestrul fl 
o creștere de 9,1 la sulă a produc
tivității muncii nu este deloc ușoară. 
Dar fără aceasta, planul anual lă a- 
cest. indicator , esențial al activității 
economice nu poate fi Indepll- 

:nli Integral. Ca atare, de la acest 
imperativ trebuie să pornească dlreț- 
:țorlf respectivi, comitetele oamenilor 
imunei! in anaHzafea situație! înde
pliniri! plnfij acum a planului la a- 
cest Indicator. In fructificarea rezer
velor de crâțlore a forțe! productive 
a munclL stabilind măsuri energice, 
tehnlco-orgaolzaiorice, menite să 
lichideze neajunsurile, să. sporească 
randamentul fiecărui lucrător, fie
cărei ore șî zile de muncă.

Anchetă reclizarâ de
I. CEZAR, Ion MANEA 
șl Gheorghe PARASCAN, 
corespondenții „Scînisii"

productivității munci!
____ ______ . ta proporție 'd®- numai
M la sută, deși angajamentul pre- 

- depășire a acestui Indicator, 
tgul an, cu 1,3 la sută pe tie-

w.

h:

I

1

O noufl navă prinde contur po șantierul din Oltenița. 
' :■

Dar să continuăm. Directorul Filaturii de In 
șl de dnepă din Fălticeni, tag. Gheorghe 
Costns, formulează un șir de reproșuri la 
adresa Grupului de uzine pentru utftaj mi

nier din Satu-Mare. Totul pe temeiul datelor certe. 
Cu un an ,țl ceva ta urmă, mal precis In luna august, 
grupul Industrial amintit a livrat . filaturii din 
Fălticeni două utilaje (eleciropalnne) Insă fără li- 

■ fnitatbarele de sarcină prevăzute în cartea tehnică. 
Lipsite de aceste dispozitive care asigură securita- ... ■-»»..------ aeura

repetata rin-
tea muncii, instalațiile respective stau șl acum 
inactive. Filatura s-a adresat In repetata rin- 
duri constructorului, insistind pentru respectarea 
obligațiilor decurgtad din contractul Încheiat,! 
Insă fără .rezultat. „La toate aceste Intervenții ale; 
noastre — ne scrie directorul filaturii — grupul 
industrial respectiv din Satu-Maro nici nu vrea să 
na răspundă, deși aproape lunar am făcut cile o 
nouă revenire".

Ce va fl Insemnlnd „nld nu vrea' să răspundă" 7; 
Ne vine greu să înțelegem. De ctad am ajuns să.ne 
rugăm,să ne facem unii altora plecăciuni pentru

rameneâ relații trebui# să existe 
Întreprinderi. In plus, se șUe < 
J- ‘nireprindere nu

producția șl atlt, ...__ _______ , ___
țle soaală. Or, dacă grupul industrial respec
tiv din Satu-Mare dorește cu ardoare să realizeze 
cincinalul Înainte de termen — ceea ce e foarte 
bine șl 11 onorează — atunci drept șl tovărășesc 
este sa ajut© șl pe alții ta atingerea acestui obiec
tiv major care preocupă azi întreaga noastră clasă 
mundltaare. Apelăm la Comitetul județean ds 
partid Satu-Mare pentru a explica celor din con
ducerea grupului de uzine de utilaj minier că lipsa 

' lor do solicitudine este in flagrantă discordanță cu 
relațiile de colaborare de mult statornicite into 
Întreprinderile noastre socialiste.

ob!

de Ini 
de :

I de serviciu, pentru rezolvarea ‘ unor 
privind bunul mers al economie! 7 Nu a- 

................. ........................s Intre două 
că un director,

este numai un conducător
el are totodată șl o func-

#

i

i

După cum axată calcu
lele, din cantitatea de 
bușteni prelucrați'lin com
binatul nostru, circa 43 la 
suta se regăsește In pla
cajele de diferite tipuri 
fabricate. Rezultă că 57 ja 
sută din materialul lem
nos utLllzăt ta fabricarea 
arestul produs — deci 
mnl mult de jumătate — 
slnt deșeuri. Cum slnt 
valorificate aceste de
șeuri 7 Din ele se confec
ționează dlblurl pentru 
calea ferată, choreated 
din resteolo (care se pre
lucrează In cadrul Între
prinderii pentru amba
laje) și lăzi de diverse ti
puri. Iar deșeurlle de 

• furnir se folosesc pentru 
fabricarea PAL-ului ex- 
trudnt. Se ajtmge In final 
ta un grad de utilizare in 
scopuri Industriale de 53,2 
la sut.1 și se preconizează 
ca. p!:iă In anul 1975. să 
se ajungă -la circa (M In 
autfi. Restul reprezintă 
pierderi tehnologice nere- 
cuperablle (contragere lu 
uscare, comprimare prin 
presare) șl deșeuri care 
se utilizează drept com
bustibil ta centrala termi
că a întreprinderii. Pen
tru, o mal bună valorifi
care a deșeurilor lemnoa
se rezultate de ta fabri
carea placajului. In cadrul 
combinatului s-n Înfiin
țat. Încă din anul 10S3. o 
secție de lăzi pentru 
sticlo șl o secție do lăzi 
din placaj șl PFL, ca 
rame din cherestea debi
tată din reslrole.

Un accent deosebit se 
pune pe utilizarea su- 

V

pertoară a deșeurilor re
zultate de la prelucrarea 
cherestele! fășltwase pan
tru binale șl plăci celu
lare. La secția binale, de 
exemplu, s-a aplicat o 
Inovație 
principal 
bert, prin care s-a redus 
considerabil consumul 
sp-eciflc, economlslndu-se 
Intr-un an circa 600 me
tri cubl do cherestea, ceea 
ce valoric Înseamnă o e- 
conomle do peste 500 000 
leL- Tot la secția binale 
s-au luat măsuri pentru 
recuperarea In scopuri 

- tehnologice a talanului 
(este utilizat ca materie 
primă pentru confecțio
narea ăo PAL). Do ase
menea, marginile de spln- 
tecare sa utilizează la 
fabricarea miezului de 
panel. Anul acesta.' s-au 
produs din aceste mar
gini spintecate 150 de 
ntetri cubl de panel, ceea 
ce reprezintă o economic 
do 3OTOT© iei. în urata 
acestor măsuri, randa
mentul de utilizare a che
restelei pentru binale si 
plăci celulare a crescut 
do la 53 la sută ta 66.4 
la sută in 1072 !<! se pre
conizează ctt, prin utili
zarea tuturor deșeurilor, 
arest randament sa creas
că la 73 ta sută In 1975.

La economisirea masei 
lemnoase contribuie și 
croirea mal rațională a 
materiei prime, 
scheme-plan de 
ceea re duce ta 
narea substanțială 
florilor la această 
țle. Do exemplu,

a maistrului 
irlnclpal Covacs Adal- 
>rt, prin c 
mslderabll

după 
croire, 
ellml- 

a p!er- 
opera- 

prin

raționalizarea croirii 
PAL-ului pentru lăzi, 
s-a ajuns de la un ran
dament inițial de 75 la 
sută, la randamentul ac
tual de 82,6 la suta, e- 
conomlstadu-se astfel a- ‘ț’ 
nuol peste 189 metri cubl 
de PAL ta valoare de 
IOT 009 lei.

Utilizarea deșeurilor de 
fabricație in scopuri in
dustriale contribuie la 
creșterea producției în
treprinderii, deci la reali
zarea sarcinilor de. plan 
înainte de termen. Potri
vit unu! calcul estimativ, 
combinatul nostru va 
realiza, din lemn econo
misit. producția a 20 de 
zile dlntr-un an. Condu- ’ 
cerea combinatului șl co
mitetul de partid vor lua 
no! măsuri tehnlco-orga- 
nlzatorlce șl vor sprijini 
Inițiativele membrilor co
lectivului in vederea vaî4 
lorlflcăril rationale, su
perioare a lemnului — a- 
ceastfi deosebit de pre
țioasă materie primă»

Ioan SIMON 
maistru principal 
Elena GOMOESCU 
economista
Marlon SZASZ 
inginer
Nicolae POP 
secretarul comitetului 
do parti'd, din grupul 
do corespondenți vo
luntari ai „Stinteii" de 
la Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului 
Gâldujaș, judelui Har
ghita

y

g ată șl altă dovadă de superficialitate în tra
gi tarea sesizărilor. înlr-o scrisoare trimtsfi 
“ redacției, Mihal Dumitru, contabll-șef la au

tobaza de transporturi, din cadrul I.P.V.I.L.F.- 
Ilfov, ne semnala grave acte de Indisciplină fi nan- ■
clară ta unitatea respectivă. Am trimis scrisoarea 
Ministerului Finanțelor, spre o cercetare compe
tentă șl amănunțită. însă, potrivit aceluiași nefericit, 
obicei al „paselor”. Direcția generală a controlului 
din Ministerul Finanțelor o expediază... Ministeru
lui Agriculturii, Industriei Alimentare șl Apelor. 
Nimic de zis, acesta din urmă, după o analiză la' 
fața locului, ne comunica : „Aspectele sesizate slnt 
reale. Pentru deficientele constatate, vinovății au 
fost liancțlonați cu amendă contravențională" etc.. 
etc. Cu alte cuvinte, problema a fost rezolvată. Și 
totuși '.amina deschisă, fa continuare^ o chestiune 
de procedură și. mal ales, de principiu. In scrisoa
rea sa, contabilul-șef scria : ,Jn calitatea mea de 
șef-contabll ani Informai, la 1 noiembrie 1971, Mi
nisterul Finanțelor printr-o fntimplnare prin ears 
arătam situația critică a unității unde lucrez". 
Prin urmare, Ministerul Finanțelor fusese In for- t 
mat Încă ta urmă cu un ăn, Așteptam, ca urmare, sa « 

. al se explice șl tăcerea Direcției generale a controlu
lui, din toamna trecută, însă respectiva direcție ge
nerală dta Ministerul Finanțelor a pro&edat sl de 
data aceasta total contraindicat, ca să nu spunem 
altfel, nerețlnlnd din scrisoare nimic — nici măcar 
referirea la informarea primită, din aceeași sursă. 
îu un an înainte.

Stat, trei exemple care demonstrează că răspun
derea, personală șl colectivă.. în soluționarea cores
pondențelor trebuie serios întărită, Intrucît, de cele 
mai multe ori, aceste corespondențe ridică proble
me Importante nle relațiilor dtairc Întreprinderi, 
ale Inteplinirll unor obligații contractuale. Nu de 
puține ori aceste corespondențe ctiprind sesizări d? 
maximă importanță' pentru producția materială, de a 
căror operativă rezolvare depind dezvoltarea șl 
bunul mers ol producției. Este de datoria fiecărei 
conduceri de minister, fiecărei centrale taduatriole 
șl Întreprinderi de a controla periodic activitatea 
direcțiilor generale și a serviciilor, pentru întrona
rea unui taalt spirit de responsabilitate In soluțio
narea operativă a corespondențelor, fie ele oficiale 
tau neoficiale.

Stefan ZIDARITAI

deregta.ro
uhde.se


SC1NTEIA septembrie 1972 PAGINA 3

CURIER JUDEȚEAN

Văplace muzicape roate

(Urmare din pag. I)

Se intonează imnurile de stat ale celor do.u& țâri vecine ți. prietene

Ceramistii
se prezintă

mu
ma rit or

tovarășul Todor 
că cele două

iții de partid 
țării noastre.

Piriul... captiv

în sala „Mlhal Emlnescua din 
Sighișoara s-a deschis o expo
ziție de ceramică, reunind lu
crări semnate de, 30 de artiști 
plastici din București, Ciuj, 
Alba Iultn. și din localitate, par
ticipant! la cel de-al doilea sim
pozion național de ceramică. 
Exponatele : servicii do cafea, 
ceai, desert, servicii de masă si 
bucătărie etc. au fost realizate 
de artiștii plastici profesioniști 
ți amatori respectivi, in colabo
rare cu lucrătorii din secțiile de 
modelaj, turnători® șl decorare 
de la Complexul de sticlăria și 
faianță Sighișoara.

Lat Caza de cultură a sindica
telor din municipiul Gheorghe 
Gheorghlu-Dej a luat ființă clu
bul .,FemIna“, primul de acest 
fel din Județ. Cele 350 de mem
bre — muncitoare, gospodine, 
intelectuale — desfășoară In ca
drul clubului o activitate diver
să in cercuri do artă șl cultură, 
croitorie, modă, artizanat, gos
podărie, cosmetică. Tot aici, 
funcționează șl un cerc de edu
cație a felelor șl tinerelor mame.

• în localitățile rurale din jude
țul Constanța se desfășoară o 
acțiune susținută do extindere 
a rețelelor de alimentare cu apă. 
12 localități, printre care Coba- 
țiin, Vllșoara, Cumpăna, floria 
șl altele, vor avea, plnă la aftr- 
șltul. acestui. an, apâ curentă. 
Plnă In prezent, aproape 40 de 
localități rurale din acest județ 
dispun de rețele proprii do ali
mentare cu apă.

europene, în preocuparea pentru 
întărirea unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste, a tuturor for
țelor antîîmpcriallsic. Apreciez că 
această colaborare corespunde in
tereselor celor două popoare ale 
noastre șl, în același timp, și inte
reselor tuturor țărilor socialiste, 
cauzei păcii și colaborării intre, 
ioatc popoarele lumii.

Tovarășul Nicoiac Ceaușescu a 
subliniat că Partidul Comunist 
Român șl guvernul român vor fa
ce totul .pentru a asigura dezvol
tarea in continuare a acestei co
laborări.

Biblioteca municipală din Ro
man, depozitara unui mare nu
măr, do cărți (multe dintre elo 
unicate), a fost dotată cu un 
cabinet fonic caro contribuie la 
extinderea , și' diversificarea ac
tivităților cultural-educative. 
Dotat, cu căști șl aparatură mo
dernă, cabinetul pune la dispo
ziția melomanilor aproape 1 Oto 
de discuri de muzică ușoară, 
populară $1 cultă, partituri 
zicale șl biografii ale 
compozitori.

„Femina — club"

Corespondenții „Scînteii" transmit

La.Baiș, In apropierea Fabrici! 
da, osii șl boghiuri, se cor.struleșr 
te un modern complex școlar, 
care cuprinde unTlceu.cu 17 săli 
de clasă, un cămin pentru elevi 
cu 600 locuri, cantină, ateliere 
pentru pregătirea tehnico-pro- 
ciucilvă. Tot aici a început con
strucția unul alt cămin pentru 
muncitorii ncfomlliștl. •

Ați! țl ani.' un piriu cu apă do 
limpezimea, cristațuiul, de pe un 
deal din preajma comunei Blcsad, 
neliiat de nimeni în seamă, și-a 
KchlmtMl' de curind albia spre a 
deveni o Importanta sursă de apă 
potabilă a comunei. Noua desli- 
r.ațle l-au dat-o Inițiativa, hărni
cia șl entuziasmul oșenilor blcsă- 
denl. caro au construit un baraj' 
de acumulare șl conducte do a- 
(țiicțltme plnft la cișmelele insta
late-!rt vecinătatea a circa 100 de 
locuințe. In prezent se lucrează, 
la extinderea alimentării cu apă 
potabilă a noilor obiective so-cJal- 
cuitufalo in construcție (două 
Wocttrl.de locuințe, o școală, un 
grup social, un complex r.uște.p.;- 
găresc).

țlonale de prietenie, statornicite în
tre popoarele șl partidele celor 
două țâri.

Sub semnul acestor auspicii a 
început vizita de prietenie pe care 
tovarășul NIcolae Ceaușescu o face 
in fruntea unei delega' 
șl guvernamentale a ț

Legăturile de prietenie șl colabo
rare româno-bulgare au cunoscut 
în ultimii ani o evoluție rodnică. 
Dezvoltarea colaborării fructuoase 
dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Bulgar, pe baza 
principiilor marxlsm-lenlnlsmulul 
șl jnteroaUonallsmuiul socialist', 
cursul continuu ascendent al rela
țiilor reciproce în domeniile poli
tic. economic. telinteo-șilInUfic șl 
cultural corespund Intereselor am
belor popoare, cauzei generale a so
cialismului șl păci!.

Un factor de primă importanță 
pentru adlnclrea șl diversificarea 
relațiilor bilaterale ta toate dome- 

<7iîîle 11 constituie contactele dlrec- 
®e, Întilnlrlle devenite tradiționale 

dintre conducătorii partidelor șl 
statelor noastre. în luna august, oa
meni! muncii din România socialis
tă au primit, cu sentimente de cal
dă prietenie, pe tovarășul "odor 
Jlvkov, care a vizitat litoralul 
românesc șl a avut convorbiri cu 
tovarășul NIcolae Ceaușescu.

Prezența pe pfimlntul Bulgariei 
vecine și prietene a conducătorului 
partidului șl statului nostru, tova
rășul NIcolae Ceaușescu, In frun
tea delegației române, reprezintă© 
elocventă expresie a raporturilor 
frățești dintre cele două partide, 
popoare șl state, o nouă și remar
cabilă contribuție la Întărirea prie
teniei româno-bulgare.

remarcat că in cursul convorbirilor 
s-a stabilit să se realizeze Împreu
nă hidrocentrala de la Cioara — 
Beiene. Sperăm că specialiștii din 
ambele țări vor definitiva proiec
tele in așa fel incit să realizăm 

"o lucrare cu eficiență economică 
maximă șl cu cheltuieli minime. 
In orice caz, noi apreciem că reali
zarea acestui important obiectiv va 
avea mare importanță pentru dez
voltarea generală a colaborării din
tre țările noastre, pentru întărirea 
colaborării dintre toate, statele so
cialiste. Noi- ani dori ca șl acest 
obiectiv să constituie un exemplu 
de colaborare intre două țări socia
liste, țări vecine, șl să dea posibili
tatea realizării și altor obiective 
prin cooperare intre țările noastre.

Noi apreciem faptul — a conti
nuat tovarășul Ceaușescu — că in
tre partidele șl popoarele noastre 
există o colaborare activă și în pro
blemele Internaționale — in pro
blemele Balcanilor, ale securității

Orașul este parcurs Inte-o at
mosferă de sărbfttoare, de vibranta 
căldură, care șl-a găsit expresia In 
entuziasmul și bucuria cu ’ care 
locuitorii Varaei au salutat aceasta 
nouă intllnlre dintre conducătorii 
de partid și de stat al României și 
Bulgariei. Pretutindeni au răsunat 
urărlfta adresa prieteniei româno- 
buJgare. Pe străzile Varnel, capi
tala județului cu același nume, 
și-a dat întllnire, cu acest prilej, 
aproape Întreaga populație a ora
șului — lucrători de la șantierele 
navale, uzinele de manomeire, de 
produse electrotehnice, textlllșUi 
de la moderna întreprindere 
„1 Mart, săteni din comunele înve
cinate, studenți șl elevi.

în mijlocul acestei mulțimi de 
oameni, se străbat largile artere 
tde orașului Varna, devenit In ul
timii ani un Important centru in
dustrial, o poarta principală^ mari
timă a țârii, cu o viață culturală și 
artistică Intensă și care, totodată, 
s-a Impus și ca o vestită stațiune 
turistică. Orașul se Înfățișează cu 
o mărturie grăitoare a dezvoltării 
Bulgariei socialiste.

Din mașina deschisă, tovarășii 
NIcolae Ceaușescu șl Todor Jlvkov 
răspund cordial aclamațiilor și 
urărilor entuziaste ale locuitorilor 
Vâniel. Sini momente simbolice, 
ilustrative pentru legăturile tradi

ng cu persoanele care îl însoțesc, 
salută, de asemenea, cu prietenie 
pe tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
șl pe ceilalți oaspeți român.!'.

Un grup de pionieri cu brațele 
Încărcate de fiori se îndreaptă spre 
tovarășul NIcolae Ceaușescu. spre 
ceilalți membri al- delegației, ofe- 
rtndu-le în semn de bun venit șt 
aleasă pfețulre.

în onoarea conducătorilor, de 
partid șl de stat al țării noastre s-e 
desfășoară apoi ceremonia milita
ră a primirii. Tovarășul NIcolae 
Ceaușescu primește raportul co
mandantului gărzi! de onoare — 
un detașament al marinei militare 
bulgare, care prezintă armele.

Răsună imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România. șl Re
publici! Popular® Bulgaria.

Tovarășul Nicoiac Ceaușescu, în
soțit de tovarășul Todor Jlvkov, 
trece în revista garda militară.

Tovarășul Toilor Jlvkov prezintă 
apoi tovarășului NIcolae Ceaușescu, 
celorlalți oaspeți român! oficiali
tățile bulgare prezente la aeroport, 
precum și pe consulii străini.

în acest timp, ml! de locuitori al 
Varnel șl a! localităților din îm
prejurimi, venlțl la aeroport pen
tru a f! martorii acestui îtou .șl Im
portant moment al relațiilor romu- 
no-bulgnre, aclamă îndelung : „Ve
cina drujba“ — „Prietenlq veșni
că0, Se flutură steguloțe tricolore 
ale celor două țări. Această am
bianță sărbătorească e întregită de 
decorul deosebit pe care-1 oferă ae
rogara aeroportului, Inaugura
tă de cîteva zile șl care a- 
cum este împodobită sărbătorește. 
Se Impune atenției urarea „Bine 
ați venit, dragi prieteni români rt; 
încadrata de portretele conducăto
rilor de partid șl de stat al celor 
două țări, de mnri drapele române 
șl bulgare. Oamenii, au venit cu’ 
flori, plini de bucuria de a aven ca 
dofepeta pe aceste meleaguri pe to
varășul NIcolae Ceaușescu, căruia 
ii adresează cuvinte de bun venit.

Tovarășul Nicoiac Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Todor 
Jlvkov, se apropie de mulțime, 
răspunde cu prietenie ovațiilor, 
caldelor manifestări do simpatie.

în încheierea solemnității sosirii, 
conducători! de partid .șl de stat 
al celor două țări primesc defila
rea gărzii militare. Tovarășii 
NIcolae Ceaușescu șl Todor Jlvkov, 
Ion. Gheorghe Maurer șl Stanko 
Todorov au luat loc pe un podium 
de onoare, prin fața căruia trece 

v cu drapel și fanfară detașamentul 
marinei militare.

TovarășII NIcolae Ceaușescu șl 
Todor Jlvkov iau loc apoi într-o 
mașină deschisă, escortată de mo- 
toclcUști.

Pe marile bulevarde ale orașului 
Varna, al treilea ca mărime șl Im
portanță economică al Bulgariei, 
pe care sint arborare drapelele ce
lor. două țări, ml! șl ml! de locui
tori, precum și oameni aflațl la 
odihnă pe litoralul Mării Negre,, 
flutură steguiețe și fiori, aplaudă 
la trecerea oaspeților. De-a lungul 
străzilor flutură mari banderole 
roșii pe care stht Înscrise urările : 
„România — Bulgaria, prietenie 
veșnică ; salutări frățești poporului 
român1’.

Tovarășul Nicoiac Ceaușescu a 
toastat pentru întărirea continuă 
a. colaborării dintre poporul ro
mân șl poporul bulgar, pentru 
prosperitatea poporului frate bul
gar, pentru Partidul Comunist 
Bulgar, in sănătatea tovarășului 
Jlvkov, a tovarășului Stanko To
dorov șl a celorlalți tovarăși bul
gari.

Tovarășul Todor" Jlvkov. prim- 
secretar al- Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publici! Populare Bulgaria, a ofe
rit miercuri un dineu in cinstea 
tovarășului NIcolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu-. 
Iul do Stat al Republici! Socialiste 
România.

■Au partlapal membri! delegații
lor de partid și guvernamentale ale 
celor două țări, reprezentanți al 
organelor locale: de? partid și de 
stat, personali lăți ale vieții cultu
rale. precum ș! consulii generali a- 
creditați la Varna.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat Intr-o asmostafi de 
caldă prietenie, au rostit toasturi 
loyarășli Todor Jlvkov și NIcolae 
Ceaușescu.

In toastul său, tovarășul ȚofiOf 
JiVkOV a salutat in modul cei 
mai cordial pe scumpii oaspeți ro
mâni, in numele Comitetului Cen
trai ai Partidului Comunist Bulgar, 
ăi Consiliului de Stat și guvernu
lui Republicii Populare Bulgaria, in 
numele întregului popor bulgar, 
urindu-Ic „bun venit13 pe litoralul 
.Mării Negre, în orașul Varna.

Sînt încă vii, a spus vorbitorul, 
frumoasele impresii și sentimente 
pe care le-am resimțit in timpul 
recentei vizite in țara dumneavoas
tră, impresii născute în urma în- 
timpinării cordiale și primirii fă
cute de poporul dumneavoastră, de 
convorbirile utile șl prietenești pe 
care le-am avut cu dumneavoastră, 
tovarășe Ceaușescu. Și fată acum, 
a continuat tovarășul Todor Jivkov, 
dc-abla a trecut o lună de la în- 
tilnirea noastră șl sinteni fericiți să 
vă intimplnăm pe pămintul bulgar.

Nu pot și aici, la această masă a 
noasiră tovărășească, să nu subli
niez satisfacția pentru evoluția re
lațiilor bulgaro-române. Ele se dez
voltă bine, fructuos, in toate do
meniile colaborării inlre cele două 
partide ale noastre, intre cele două 
stale ale noastre, in domeniul in
tegrării economice.

în continuare, 
Jivkov a subliniat 
popoare ale noastre sint pline de 
dorința de a dezvolta aceste rela
ții .șl in viilor, in interesul 
cauzei noastre comune, al întăririi 
unității țărilor noastre socialiste, al 
socialismului șl păcii.

Tovarășul Todor Jivkov a expri
mat marea satisfacție a delegației 
bulgare pentru convorbirile care 
au avut Ioc și pentru rezultatele 
obținute. Am in vedere, a spus el, 
înainte de toate, înțelegerea pe 
care am realizat-o de a construi 
intr-un termen nu prea îndelun
gat nodul hidroenergetic de pe 
Dunăre.

Podul de

Modernizarea 
rețelei stradale
In municipiul Timișoara se ;e- 

xocuta ample lucrări de moder
nizare n rețelei siradale șl de 
sistematizare a circulației mijloa
celor de transport in comifc. 
Printre lucrările terminata se nu
mără moderalzorca și asfaltaroa 
de alei, dramuri șl trotuare in su
prafață de 7 G®9 mp In noul car
tier Calea Șagulul, redarea in 
circulație, complet asfaliată, cu 0 
luni mal devreme, ti străzii Baba 
Dochla, modernizarea bulevardu
lui .,23 Augus!a ele. S-a sistema
tizat, de uscmenea. rețeaua de 
transjioct. In comun în zona gări! 

■do nord șl au început lucrările de 
construire a unul pasaj denivelat 
peste calea ferată care traversea
ză dramul european E-tM.

In cinstea aniversării Republi
cii. comitetul județean pentru 
cultură și educație socialistă, In 
colaborare cu organizațiile de iî- 
neret șl sindicale, a lansat pen
tru toate căminele, culturale, 
case do cultură, cluburi muncito
rești un concurs muzical-corc- 

.grafic, sub titlul generic „Slavă 
ilomânlel socialiste0. Concurau! 

'organizat pe etape, antrenind 
numeroase formații corale, ip- 
slrumentalc șl coregrafice, in- 
terprețt de muzică populară fel 
cultă, este menit să valorifice 
mai bine resursele artistice exis
tente in riadul amatorilor.

pe fluviul Dunărea 
s-a transformat intr-un simbol al

......
Specialiștii din cadrul U.E.I.L, 

Vișeu de Sus au conceput șt 
eonsîrult prlmelo 0 cabane pa 
pneuri destinaio cazării forestie
rilor. Noile tipuri de cabane mo
bile sint confortabile, "dispun de 
spații pentru dormit, inslalațil 
de apâ rece șl caldă, curent e- 
lectric șl încălzire. Totodată, n- 
ceste '„case pc roate", pot'fi‘ 
deplasata ușor, de pe un teren 
pe altul, pentru a fi cit mai 
aproape do locul dc muncă al 
forestierilor.

prieteniei șl frăției dintre popoare
le'noastre. Sint profund convins 
că realizarea, âceslel noi mari opere- 
ivu fi, dc asemenea, un factor pu
ternic și simbol al prieteniei și 
frăției dintre cele două popoare 
ale noastre, corespunde: scopurilor 
.și sarcinilor noastre comune, va 
constitui- o contribuție la efortu
rile noastre .comune pentru întă
rirea comunității socialiste și n 
păcii în Inme.

Tovarășul Todor Jivkov a subli
niat că și in viitor partidul și gu
vernul bulgar vor face tot ce Ie 
stă'în putință pentru a dezvolta șl 
întări prietenia-și'colaborarea din
tre cele donă țări vecine.;

Sint încredințat, a continuat ci
că acum sint create condiții șl mai 
bune pentru dezvoltarea colaboră
rii reciproce, după cum am vorbit 
astăzi, șl in domeniul integrării 
economice șl intr-o scrie de alte 
domenii.

In încheiere, el a toastat pentru 
Republica Socialistă România, pen
tru Înflorirea poporului frate ro
mân, . pentru l’arlldul Comunist 
Român și Comitelui său Central, 
pentru secretarul: general nl Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
NIcolae Ceaușescu. pentru pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
pentru toți membrii delegației șl 
persoanele care o însoțesc.

In toastul său, tovarășul 
NIcolae Ceaușescu ’’-tt KS- 
primat satisfacția sa șl a tuturor 
membrilor delegației pentru-pri
mirea cordială care î-a fost rezer
vată astăzi. Totodată, a mulțumit 
populației orașului Vama pentru 
căldura cu care a rost întîmplnat.

A trecut mai mult de o lună — 
a continuat vorbitorul — de clnd 
ne-am intilnlt in România, pe li
toralul românesc, și am căzut de 
acord să urgentăm soluționarea 
unor probleme Importante ale co
laborării dintre România și Bul
garia., Esie adevărat că între po
poarele fșl partidele noastre există 
relații bune de colaborare, care in 
ultimii ani s-au dezvoltat tot mai 
mult.' Există reale posibilități 
peniru a realiza , o cooperare mal 
largă in diferite domenii:ale pro
ducției inaterlnle.

Tovarășul NIcolae Ceaușescu a 
exprimat bucuria pentru -faptul că 
poporul bulgar, sub conducerea 
partidului său comunist, obține 
rezultate tot mal mari în "dezvol
tarea sa economlco-socială, in edi
ficarea socialistă u țării. De altfel, 
rezultatele obținute do fiecare țari 
socialistă — a adăugat tovarășul 
Ceaușescu — contribuie Ia întărirea 
forței tuturor țărilor socialiste, la 
creșterea influenței socialismului.

Tovarășul NIcolae Ceaușescu *

Complex 
meșteșugăresc

, La Brașov-s-a doi In. folosință 
unul cita eelo mal modeme corn-; 
"plexo meșteșugărești do servire 
a populației. Complexul dlspupe 
do o construcție nouă,' spațioasă, 
in care funcîloneazâ un atelier 
de spălătode-ianjerle, un atelier 
de etrrătat' chimic, un altul de 
vopsliorle etc. Toate atelierele 
sint dotata cu instalații și aph- 
râtură modernă.

Concurs muzical 
coregrafic

O •ntuziostâ primire din parteo populației orojului .Vorna
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Cine pune punct ?

care

Atunci mai așteptați

cel 
ce 
sfi

ori prea mlej. ori ns- 
eesltă rea»rații coail-

Cine pun® punct a- 
ceștui interminabil 
„dialog" In contradic
toriu 7

till-
T.A.P.L.

- de fapt,

SC1NTEIA

Foto : s. Cristian
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Ne!, cel care lucrăm în desigur, cadrul material ne- toril din aceste unități fac
comerțul alimentar, recu- ț cexar servirii civilizate a 'totul pentru ca cel care le
noaștem, bineînțeles, că de- consumatorilor. Dar. după căita pragul să găsească un

-■eorl cumpărătorii rau drep- părerea mea, eforturile ma- " ’ ' -- -
tatp șă-șl manifesto nemul- tarlale., ce le facem nu vor
țumlrile in legătură cu mo- da roadele scontate fără
dul. cum slnt sorvțțl.' Toc- -crețtereiț simțului de răs
tită! pentru a rări șl a c- pondere si. celor care Iu- Unitatea din Paji
vita — total, data e POjK creata In unitățile noastre. avui, recent, Inițiali 
de nemulțumiri șl — in 
general — pentru a tails fa
ce la. un nivel tot mal 
înalt cerințele populației, 
ne preocupăm să găsim 
modailtăți de îmbunată- 
lire a aprovizionării, pah- 
tru educarea și instrui
rea iucrâiorilor noștri. Con- 
slderind nimerit-ca și con
sumatorii, elienții noștri, ta 
cunoască strădaniile ce de
punem In acest. sena, mă 
opresc, în rindurile. de mai 
jos. asupra dtdrva.

Una din preocupările 
noastre permahdnte este 
modernizarea rețelei, ex
tinderea pe scară largă a 
tehnicii avansate și a for
melor rapide : de vlnzare, 
ceea ce înseamnă o legă
tură nemijlocită a consu
matorilor cu. marfa, condi
ții prielnice pentru o ser
vire cit mai rapidă. Comi
tetul oamenilor muncii din 
organizație ndnsteă co
mercială a analizat sta
rea fizică a rețelei și 
a apreciat că există con
diții pentru grăbirea' proce
sului de modernizare a ei. 
Astfel, față de prevederile 
inițiale de a se moderniza, 
în 1072, un număr de 5 ma
gazine, reeoitaiderlndu-se 
posibilitățile materiale e- 
xistente, forțele proprii, ara 
constatat ta numărul uni
tăților pasibile de moderni
zare poate fi sporit la 8 ; 
Intre acestea amintesc uni
tățile din ste. Buzeșli 57 
(care va fi transformată in 
magazin cu autoservire), ....
șos. Chitllei 231, N. Titu- tăților. pentru păstrarea
lescu 12, Calea Grlvițel 174 fondului de marfă șt servi-

. l:-------- .,3,1 Jir-ati—.»'»; . a

sortiment da marfă cit mal 
complet, să păstreze o bună 
Impresie efespre felul in 
tare au foșț serviți.

Unitatea din Pajura I a 
'■ ... IIU..-HV. i,.>1r,„, ,ui(,„Hva dea

Dll'— apariția unor astfel Promovarea unei atitudini sonda părerea consumatorl-

cinstea șl coreeiitudlnea nu 
sini flori rare. Avem șefi 
'd- —i"—1“ 1 '-->■*—i*
tata este exem; 
ritâ menționai
magazine Tlanu N. de la 
autoservirea Pajura I, Du
mitrescu Nlcolae de la 
autoservirea din Bd. 1 Mat 
12S, Manea Dumitru do la 
I 'hr H J

■*’( ! !P°kde magazin a căror activi- gullle do

0
K

l

/■

AZI SE DESCHIDE ÎN CAPITALA
llsandrului). Motivul ? în 
magazinele' respective rc- 

llle do igienă nu erau 
publicul consu- 

; cum sh 
cuvine. în-urma constatării 
că dosesc marfă, că vind 
cu supraproț, lucrătorilor 
N. Boruzi (din Pajura I) șl 
I. Bardeicu (din Piața 7 
Noiembrie) ii s-au desfăcut 
contractele do muncă. Au 
fost, din păcate, și cazuri 
in cnro a fost nevoie de in
tervenția Justiției : unii șefi 
de unități au confundat a- 
vu'.ul obștesc cu ai lor pro
priu. De ei se ocupă, in 
prezent, organele; de anche
tă penală. Deși sint cazuri 
izolate, aceasta! nu ne îm
piedică, totuși, să ie punem 
in tUscuțla colectivelor de 
muncă respective, care-șl 
spun părerea șl trag invă- 
fămlnte.

Aș adăuga ci leva cuvinte 
și despre eforturile pc care 
le facem pentru creșterea 
nivelului de cunoștințe 
profesionale ale lucrători
lor noștri. Au început 
cursurile de rccietare, or
ganizate pe două categorii, 
la pare participă șefi de 
unități și vinzăiori. Chiar 
de ia primele lecții am 
căutat să imprimăm un 
simț de răspundere sporit 
fata da această formă de 
ridicare a nivelului profe
sional, iar testările ce vor 
avea loc in noiembrie șl 
decembrie ne vor ajuta să 
verificăm modul cum s-au 
Însușit cele predate.

Toate aceste forme creea
ză premise ea, in scurt 
timp, majoritatea lucrăto
rilor din organizația noas
tră comercială să se ridice 
la nivelul etic șl profesio
nal corespunzător cerințe
lor civilizației noastre so
cialiste. Sperăm să se in- 
iimpie Întocmai. Sperăm și, 
bo înțelege, ne angajăm In 
fața publicului cumpără 
tor.
Nlcolae DIJ țTJ 
directorul
O.GL Alimentaro 
din reriorul 8 — București

nplară. Me- respectate, publicul 
iți șefii de motor nu era tratat

Lucrătorii din comerț 
despre munca și preocupările lor

civilizate față de publicul 
cumpărător, a ideii că noi 
șinlcm la dispoziția cum
părătorilor și nu invers 
(cum greșit măi gindesc 
unii), tată preocuparea 
noastră de căpetenie în 
momentul de față. în ce 
privește organizația noas
tră comcrcfală, putem a- 
flrma că marea majoritate 
a lucrătorilor slnt la Înăl
țimea acestor exigențe ; 
ei se străduiesc pentru 
bune aprovizionare a uni- ri

și altele, rare urmează ta rea promptă, civilizata, 
fie schimbate din temelii, clientelei. în magazinele din 
modernizate șl dotate cu u- Bd. Duca 3-5, Bd. 1 Mal 127, 
tllaje șl mobilier la nivelul Calea Grivlțel 210, Pajura f 
tehnicii actuale. și altele întră zilnic zeci de

Toate acestea vor crea, mii da cumpărători. Lucră-

tor jn următoarea proble
mă : este nevoie ca In uni
tate să se găsească șl pro
duse nealimentare 7 Ce pro
duse anume 7 Din studiul 
chestionarelor completate 
de cetățeni a rezultat că ar 
fi util să se comercializeze 
șl produse ca : prosoape, 
batista, ciorapi, cosme
tice, șorțuri de bucătărie, 
maiouri etc. Sugestiile 
respective au fost puse In 
aplicare. Dacă rezultatele 
vor. fi j bune vom extinde 
acest sistem șl la alte ma
gazine.

Mal kalnt șl alte inițiative 
și alte rezultate bune care 
ne Îndreptățesc să afirmăm 
că marca majoritate a lu
crătorilor lucrează cu spl- 

răspundere,

unltatea cu autoservire din 
Bd. Duca 3—5 și alții.

Trebuie să recunoaștem 
insă că acesie exemple nu 
sini „molipsitoare" pentru 
toți lucrătorii din unltățilo 
organizației noastre co
merciale. Mai slnt unii care 
nu manifestă interes sufi
cient față de aproviziona
rea cu marfă a magazinelor, 
care neglijează regulile e- 
lementare de igienă, a că
ror atitudine față de sola- 
riații din subordine, dt șl 
față de public Iasă de do
rit. Am fost puși în situația 
aă-1 retrogradăm din func-să-l retrogradăm din func
ția de șefi de unități pe 
Gh. Vllcea (unitatea din 
sir. Mimozei 25), Damian 
Clopoifi (N. Titulescu 12), 
Florica Nazarov (șir. Pa-

Atlt la Congresul al X-leaal P.C.R., 
cit și ta recenta Conferință Națională 
n partidului, s-a accentuat necesita
tea dezvoltării mai intense a cerce
tărilor ștllnțince naționale In eiteva 
domenii prioritare, biologiei rc- 
venlndu-î în aceasta direcție un rol 
deosebit. în cadrul acestor preocu
pări ale oamenilor de știință, cerce
tătorilor șl specialiștilor noștri, de a 
traduce in viață indicațiile conducerii 
partidului, se inscrle și prima Con
ferință națională de biologia celulară 
și moleculară, care se deschide nzl 
Jn București.

Pentru a înfățișa cititorilor citevn 
din rezultatele cercetării biologiei 
celulare șl moleculare de la noi din 
țară și unele direcții de acțiune In 
viitor, ne-am adresat, mai lntil, 
prof. dr. doc. ILIE DICULESCU, 
vicepreședinte al comitetului de or
ganizare a conferinței, care ne-a de
clarat : „De curlnd am participat la 
Congresul mondial de hlslochlmle șl 
cilochlmle de la Kyoto șl mi-am putut 
da seama — și cu acest prilej — că 
specialiștii din lumea Întreagă apre
ciază că unele din cele mai impor
tante descoperiri care se așteaptă, in 
următorii ani, sint din domeniul bio
logiei — In special al biologiei celu
lare șl moleculare. Pentru că — dacă, 
de exemplu — problema transplantu
lui de cord este rezolvată din punct 
de vedere al tehnicii chirurgicale, 
ea nu se poate generaliza atit timp 
cR nu este rezolvata problema re- 
Jecțlei, a respingerii 
ori ' 
esl . , s_. .. 
zolva biologia ce 
Mediei na șl agrii 
aplicative ale bl< _ 
de față nu se mai poate progresa 
aceste domenii daca In cercetare 

dezvolta direcțiile cele mul 
s ale științelor biologice. Rt 
iseoperire, In glanda tiroid

Se împlinesc apron- tem obligați, cum e și justificata. Nq ,?e .poa- 
pe doi ani do ciad cazul nostru, ta trezim te trece însă la o cir- 
primărla din Piteștih copiii ia ora 5 șl ta culație normală fțlnd- 
InlțlMs lucrări de mo- j- " » • ’ !
dernizare șl lărgire a 
străzii pe o porțiune 
de '4—5 km din Calea 
Basco v — arteră .de 
mare circulație. Am 
considerat că măsura 
o necesară, că se are 
In vedere .deseonges-

. tlonarea circulației. 
Dar constructorii în 

■■ loc să lucreze serios 
erau văzuți, u- — 
ori. dormind în idua.-r 
mare. Ba mai mult/' 
cel de la șantier au 
Înțeles ta lărgească 
strada... desființlnd 
trotuarele. Câ urmare, 
pietonii (șl în această 
zonă lucrează 30 00'0 de 
aalariați) au fost obli
gați să circule pcsiQ 
șahțtiri și grămezi de 
pămlnt, printre mașini.

Tn zona respectivă 
s-a luat șl o altă mă
sură : autobuzele au 
fost obligate ta cir- cir 
cule intr-un ',=

că se opune .-primă
ria. „Vom analiza și 
vom da drumul la 
eirculnție in ambele 
sensuri" — no spunea 
tovarășul primar. Dar 
dînsul n plecat In 
concediu™ Intre timp. 
In zonă circulația a 
fast gltultă și mai 
mult ; aceiași con
structori au început 
să spargă cu tirnăcoa- 
pele asfaltul șl beto
nul nou turnat.

Acum, cind am veri
ficat scrisoarea, om 
Dilat că data încheie
rii lucrărilor este in
certă fiindcă nu moi 
sint bani șl că va tre
bui să se meargă iri- 
tr-o parte șl în 
după fonduri.

E și normai' să 
mal fie bani din 
ment ce siriei azi ce 
ai clădit ieri.l

cule intr-un singur sensuri, nici miliția ^"'î- CIRSTEA
sens, sstre Ieșirea dip . și nici conducerea corespondentul
oraș. Urmarea 7‘ Sin- I.T.A. nu o consideră „Șclntoii

pornțm calc de 2—3 
km., pe jos, plita la 
căminele și grădinițele 
din centru] orașului. 
Apoi, cu sufletul la 
gură, să alergăm pen
tru a prinde autobu
zele care să ne ducă 
spre locurile ' noastre 
de muncă.

Ti întrebăm pe 
de-la’prlntario : de 

văzuți, de multe...ne încurcă în loc 
iormțnd în 'zliin ■ ne âjufe ’

Ion NEDELCU 
91 H; PARASCH1V 
muncitori la Uzina 
de autoturisme 
Piîajti

NOTA REDACȚIEI. 
Starea de lucruri re
latata de cititorii noș
tri corespunde întoc
mai realității. In le
gătură cu restricția de 
circulație, in ambeta 

”■ singur ' ’tansurh’» * ‘ '’’ '
req dip , si nici

Depozitul de 
mente ai 
Satu-Mare — 
o pivniță insalubră, 
lgrajsloata. In —— 
ploaia pătrunde do 
prin toate ungherele 
— trebuia de multă 
vreme închis. fiind 
rtecorespunzător din 
punct de vedere Jgle- 
liico-sirdțaj. Dar a ră
mas mal departe In 
funcțiune și. In con
secință s-au ■ depre
ciat, prin alterare, le
gume. zarzavaturi și 
alte produse în va
loare de aproape 
10 W let Am încer
cat, pornind de la a- 
cșst fapt, să afiăm da 
la factorii răspunzători 
perspectivele. Directo
rul unltaUî. Vasile 
Riglca, ije-a declarat 
categoric :

— E« nu voi țrecela 
Insllotarlle dc ailmen-

ta pentru sezonul de 
lamă ehiar cu i'isc.i.l 
do a se Închide, din 
lipsă do aprovizionare, 
unilățlta din rețeaua 
T.A.P.L. Sint nevoit să Lo-am oferit celor 
Iau o asemenea hotă- de X.A.P.L. clteva 
rlro lntaJCll nimeni E},ațls (n.n. _ ajci, }a 
din forurile do resort dlrecfja comercială, 
nu ne ajuta să obtl- ftm ,0'Hat aite Spa- 
nem un spațiu;de de- cele nomlna-
pozjtare corespunză
tor. Ni s-au făcut pre

Vilhelin MtUler ne-a 
declarat nu mal puțin 
categoric :

— Nu-1 adevărat că 
nu le-am creat condl-

■ Le-am oierii celor

Uzate de primul Inter- 
misluni — s-au dat tocutor 1 7), dar dlrec- 
chiar și dispoziții de torul T.A.P.L. le refu- 
căire direcția corner- ză pa motiv că slnt 
chilă a județului, pen- 
frU a fl cedate unită-
țl| noaiire unolo spa- a
ții disponibile de la șltoare.
O.C.L. Alimentara — 
dar practic' nu ne-nm 
ales derit cu... vorbele. 
Iar cu vorbe nu pu
tem-. înslloza.

Ne-am deplasat șl 
la direcția comercială. 
Tovarășul <

Octav GRUMEZA
______ corespondentul 
director „Scînieii

...Așa a răspuns țeh» s-a făcut recepția. Co- 
pirianui constructor misia locală de re- 
Dumltru Blezneac, de ccpțle. pe bună drop
ia coopcira'dva mșsțQ’ " " •

Huși. Județul Vaslui, 
oblecțlunllor (ăcute de 
beneficiar la recepția 
lucrărilor de. reparații 
de ța căminul cultu
ral din comuna Tăta- 
ra.nl. Ultimul termen 
do predare a lucrări
lor de reparații era M 
noiembrie Wl, dar 
cooperativa „Zorile" a 
tergiversat lucrările 
luni In șir. incit nbln 
la 16 septembrie

,___ lato, a făcut obiccțiunl,
țugărcascS „Zorile* din propunlnd remedle- .. .. ■ rea U(WI. defecțiuni vt-

rir.d îndeosebi calita
tea execuției: parche
tul prezintă vizibile 
denivelări, pereții șl 
IbvbuuI nu fisuri ac
centuate, ușile și fe
restrele se deschid a- 
pevoie etc. Răspunsul 
a fost— cel din t|Uu. 
In plus, in devizul Ini
țial toată lucrarea cos
ta 58 0G0 le! si. tot din 
orlelna coMtrucioru-

care, dup? cu
vintele tovarășului Va- 
3-.'.c IdriWiU, direc
torul căminului cultu
ral j ..Ce ziua făcea, 
noaptea se surpa” — 
In final ș-a ajuns la 
sums do aproape 
lȘOCKffl lei. Ce nre de 
epus forul tutelar al 
cooperativei ; Uniunea 
județeană Vaslui a 
cooperației meșteșugă
rești 7

Vasile IANCU 
corespondenta! 
„Sdnteii

r'1' ’ ' "

Vedoro din stațiunea Lacul Roșu

QOSARUk POLUARh

Dintre răspunsurile sorite la redacție In 
săpfgmfna care a trecut am reținut un an
samblu de scrisori care semnalau abateri de 
la legea pricind gospodărirea apelor. Pe 
bună dreptate, semnatarii, subliniau că polu
area apei 
constituie, totodată,

■eptate, semnatarii. subliniau că polu- 
elor aduce prejudicii agriculturii fi 

un atentat la sănătatea
publică, ;

Cam ciudațl, 
galantonii...

Răspunzi nd. unei scri
sori care semnala po
luarea apelor ce tra
versează orașul Cod- 
lea, Direcția, generală 
de gospodărire a ape
lor din cadrul Consi
liului Național al A- 
peior no comunică : 
„Fabrica de hlriic șl 
celuloză Z&rncști... a 
realizat o ștatlo de 
epurare care - cuprinde 
numai treapta meca
nică Incit.nu satisface 
cerințele de asigurare 
a protecției apelor 
contra poluării. Ca 
urmare, apele uzate 
evacuate poluează pu
ternic 'apele riulul 
Dirs» și ale !ea.nălulu| 
Vulranîțo..." (subl. 
pș.). După ea arată că 
s-a Intervenit in ne- 
numărate rindurl, n- 
țlt la fabricai cit șl la 
forul tutelar, peii’.r.i 
grăbirea proiectării și 
cxecuțțoi instalațiilor 
necesare epurări! a- 
pelor evacuate, răs
punsul precizează : 
„M.E.F.M.C. (ministe
rul da rcwrt ai fa
bricii — n. n.) are sar
cina de a ataca fondu
rile necesare ș! a pro
iecta ?l realiza lucră
rile... Totuși, pregătl-

rea lucrărilor este 
mult Inilrzlaiă... (subl. 
n.1.). C.N.A. va urmări 
ca instalațiile existen
te să funcționeze cu 
cit mal marc randa
ment șl va Insista pen
tru alocarea fondu
rilor de investiții ne
cesare executării in
stala Uflor".

Este de neînțeles da 
ca este novota de all
ies ir.s:,5t<m'ie de vre
me ce ailt conducerea 
fabricii, cit șl forul 
său de resort clnt o- 
bligaie să respecte 
legile țării, cu ailt mal 
mult cp di fabrica 
din Zârneșil „const 1- 
lufo una dtalre cela 
mai muri surse da po
luare a apelor din 
țară", după cum so a- 
firmă In răspuns. în 
ultima paria n răspun
sului șo precizează că. 
„s-au aplicat In, repe
tate rindurl sancțiuni 
contravenționala eala- 
rtaților vlnorați pen
tru mșrespectarea șar
eta Hor ce le reveneau 
pe linie de protecție a 
calității apelor". Cre
dem că sancțiunile 
slnt mult prea b!ir,de 
dacă tatartaților res
pectivi ie convine să 
fia fil.it do galantoni și 
șă Ie suporte „In repe-

■ tate rindurl". Sau, nu 
cumva, sancțiunile a- 
plicata salariațllor au 
fost suportate— 
banii statului 7

confuzie ?

SALAGEANU, directorul Inslliutului 
de biologie din București — a fost 
posibil și datorită existenței unor 
mijloace de InvesUsure corespunză
toare. Cercetări efectuate in Institu
tul nostru au scos la iveală un nou 
lip de celule pancreatice. lucru ne- 
șemnalat pini acum In lumo — ceea 
ce va avda implicații in tratamentul 
diferitelor forme do diabet. Metode 
moderne, ca difractomelria și folosi
rea laserului, nu duș In dale noi, im
portante cu privire ia cunoașterea 
mecanismului do elaborare și stocare 
a cristalelor de limiliita in celula 
pancrcailcă endocrină. ■ Abordarea 
unor tehnici hisiochlmice a permis 
evidențierea ulirasteucturalfl a unor 
enzlme implicate in eliminarea 
hormonilor panereaUci. Specialiș
tii noștri an identificat un fenomen 
semnalai, de asemenea, pentru prima 
data in lume — ți anume fagodtarea 
bacteriilor de către celulele roșii din 
silicele vertebratelor, fnpt ce vn pu
tea duce la noi posibllltațl de eva
luare a capacității de apărare a or
ganismului. Punerea Ia punct a unei 
metode originale de bandlzare în stu
dierea cromozomilor va permite de
pistarea, la stadii embrionare sau in
cipiente, a uno- eventuale anomalii ia 
loturile de reproducție la animale — 
metodă care situează cercetarea noas- 

- tră la nivelul celor efectuate pe pion 
mondial".

In încheiere ne-am adresat acad. 
ȘTEFAN MILCU, președinte de o- 
noarc a! comitetului de organi
zare a conferinței, care ne-a re
latat : „După cum se vede,' bio
logia oriula-A șl moleculară nu_ 
au fost ignorate in țara noastoăfij'; 
Pe ansamblu, poate că progresele^ 
noastre slnt moueste, dar o scrie de 
rezultate situează cercetarea ronta- 
r.eaacft șl în acest domeniu la nivel 
mondiaL Evident, rezultatele obținute 
plnă acum au depins șl de mijloacele 
tehnice pe care le-au avut la dispo
ziție cercetătorii. Folosind mal bine 
echipamentele de investigare, specia
liștii noștri au Ineă multe proble
me de rezolvat, multe răspunsuri 
do dat. Mă glndesc, de pildă, la dina
mica acizilor nucleici purtători al in
formației genetice, în condiții de me
tabolism șl de mediu extern, a en- 
zlmologiei în raport cu metabolismul 
și modificările structurale, acțiunea 
hormonilor asupra genelor, patologia 
genetlcȘ aplicată la unele domenii 
ale medicine!. Tocmai In vederea a- 
cestor noi reevaluări, consider bine 
venito această'manifestare științifică, 
prin faptul că ea r.e permite, pe lingă 
cunoașterea rezultatelor obținute de 
specialiștii din toata tara, confrunta- 

■■ , rea .unor puncte de vedere, detașarearea momentului In care celulele leu- jn perspectivă a problemelor do In-
cemlce au cevenlt rezistente la ci- teres major, precum șl n mljloacelo-tostattcele administrate, dlnd astfel p'-,-»!.------
posibilitatea clinicianului de a modi- rccțll de cercetare In 
fira tratamentul In funcție de reac- blUiățl de afirmare, p 
title ’'organismului". - htabiîîte de co,

5 .JSaltal calitativ .obținut in unele 1 statalul nosteu’
domenii ale biologiei celulare șl mo
leculare — r.e-a precizat acad. N.

. da către
■gnnlam a organului grefat. Aceasta 
ite însă o problemă pe care o va re- 

celulară șl moleculară, 
iculiura sini științe 

---------- ___. _lologlel. în momentul —[je progresa jn 
! nu 

vom dezvolta direcțiile cele mai mo
derne ale științelor biologice. Recen
ta descoperire, In glanda tiroidă, a 
unei celule ce secretă hormonul de
numit calclioninn creează noi premise 
de tratament șl prevenire a unor 
boli legate de metabolismul calciu
lui. In problema mișcării calciului in 
organism, mal precis In mușchi, spe- 
ciallșlll noștri nu meritul de a fl cla
rificat unele mecanisme celulare șl 
moleculare caro due la, declanșarea 
proceselor de eontractlbllltate mus
culară. Aceste, cercetări vor constitui 
o bază pentru explicarea mecanismu
lui Insuficienței cardiace, ca șl al de
clanșării Infarctului miocardic. O alta 
prioritate care se cuvJne, după păre
rea mea, menționată constă In pune
rea Ia punct a unei metode originale 
de depistare, din timp, a diferitelor 
tipuri do celule leucexnlec. Pe îlngă 
acest fapt, metoda permite șl r.tabdi- 

____ ’-'ile lcu- 
la ci

Miercuri dlmiueata au Început In 
Capitală lucrările celui dc-al Jl-lea 
Congres național do endocrinologie, 
organizat do Uniunea Societațitor da 
Științe Medicaje și Academia de 
Științe Medicale.

Participă academicieni, oameni de 
știință, cercetători și medici de spe
cialitate din întreaga țară, precum si 
personalități medicale din zece țări.

După cyvlniul do deschidere rostii 
de acad. Ștefan Milcu, președintele 
comitetului de organizare, congre
sul a fost salutat de Alexandru C-a- 
lomfireseu, prlm-ndjunct al mlnis-

CUliorul Gh. Leoni
da din București ne-a 
sesizat că, dupfi pîoHo
de ta Începutul Junii 
august. Complexul 
Paniellmon — Cerni
ta, tacurile Afumați, 
Găneasa, Gozlerd, Ar
geșul ----geșul și Sabajnil pur-; 
teu pe suprafața ■<'■ 
tone întregi de pești 
morii. „Explicația —

sancțiune (care 7) con
ducerii fabricii „Poll- 
color"... ; s-a atras n- 
tențta LS.B.-ului de a 
supraveghea exploata
rea rampei de păinint 
PanSellmon, in scopul 
împiedicării descărcă
rii substanțelor dău
nătoare pentru calita- 
tea apei... ; se va in
sista pe Ungă organele 
Consiliului Național 
al Apelor pentru ra
să efectueze un con
trol mai amănunțit și 

sistematic

se spunea in scrisoare 
— esto simplă : insec
ticidele șl Ingrășămln- 
telo artificiale. Im- 
prflșttate pe terenurile ~A 

Jriverane, au fost spă
late de ploi șl purtate 
in .tacuri și riuri... O 
secție a fabricii „Poil- 
color" are o groapă 
Infectata, cu rol de de
canter, pentru rezi
duuri. Cind plouă și- 
bundent, reziduurile 
curg in lac".

Scrisoarea a fost 
trimisă de redacție 
Consiliului popular al 
iniinlrlplii Iul Bucu
rești. După un răstimp 
apreciabil (două luni) 
a sosit răspunsul di
recției sanitare a mu
nicipiului, caro con
firmă aspectele se
sizate șl enumară mă
surile adoptate. Ast
fel, „s-a aplicat da că
tre organele sanitare o

scopul menținerii in 
calo mal buna condi
ții a calității apel 
din acest bazin natu-

Lăslnd la o paria 
faptul că nu este men
ționată nici o măsură 
privitoare la I.A.S. 
Pnntallmon, care nu a 
întreprins nimic pen
tru a împiedica scurge- 

instanțelor In
in lac, sau 

care
rea sul 
scctlcide i_ _ 
împotriva celor _ 
depozitează „in mpd 
clandestin" subalanțo 
poluante In balta do 
lingă. Lacul Paniell- 
mpn, din rtspuiw re
zultă că controlul ,,a- 
măr.unțlt șl sistema
tic" ar trebui să-l efec
tueze... alții, respectiv 
Consiliul Național pi 
Apelor. CJnd, de fapt, 
aceasta obligație in
cumbă consiliului 
popular. E vorba doar

prin care să putem dezvolta acele di
recții de cercetare In care avem posi
bilități de afirmare, potrivit sarcinllor 
stabLIitc da conducerea partidului șl i se

Elena MANTII

teului sănătățU, prot Ion Moraru, 
vicepreședinte al Academiei de 
Științe Medicale, prof. Valerian 
Popescu, președintele U.S.S.M,

Timp de trei zile, participant 
vor dezbate probleme legate de cer
cetările originale în domeniul tireo- 
patlllor genetice șl disgenezillor 
goaadale. în ultima zi a lucrărilor 
congresului va avea loc o „masă ro
tundă", cu care prilej se vor analiza 
metodele de. investigare și profilaxia 
bolilor la care se referă tematica 
congresului.

(Agerpres)

de o simplă confuzia doi ani oamenii se 
tehnică privind cele pllng conducerii LA.S. 
două consilii 7 că nu mal pot suporta

situația creata șl c® 
să se întreprindă ceva 
iar acum află că,, tre
buie să mai aștepte 
Încă un an. Șl ca să 
nu credem că nu s-a 
Întreprins nimic anul 
aewta, răspunsul sub- 
ilniazâ cii „pentru di
minuarea fenomenului 
s-au luat măsuri ca 
materialul grosier șl 
bălegarul să fie depo
zitase pa o platformă, 
ta- după u&care șă fie 
utilizate cn îngrășă- 
mlnt". Citești șl nu-țl 
vine să crezi cum este 
posibil ca directorul 
LA.S., cu siguranță 
inginer, să aplice a- 

In 1U72, la 
ccoa ce se 
de secole, 

care, d 
cons li!

Ce se cunoaște 
de secole, 
se aplica... 
la indicație

Din partea ioculto- 
rllor satelor Mărghenl 
șl Octogi, comuna 
BrlncovenJ,: Județul
Olt, ne-a sosit o scri
soare in care eram se
sizați că „de 2 ani 
I.A.S. Plătea aruncă 
bălegarul șl alte gu
noaie amestecate- cu 
diferite substanțe 
chimice, în riul Ol- 
tlșor. Această fap
tă nejudeeată ne a- 
duce noufi, cetățeni
lor care locuim pe 
nudul acesta! riu, 
mari pagube materialo 
și fttco aerul de ncres- 
plrat Apa e Infecta
tă.. Slplem nevoițl să 
ținem'rațele șl gLșteie 
Ipchlso — altă dată ele 
creșteau pe marginea 
Oltlșorulul — deoare
ce apa riulul face ca 
ouăle șl carnea lor ta 
nu mai poate fl ndn- 
cale".

Consiliu] popular ai 
Jiiilcjtiliii Olt ne răs
punde ta faptele de
scrise „slnt conforme 
cu realitatea. Condu
cerea I.A.S. Piatra 
Olt a intervenit 
Trustul județean 
I.A.S. Olt pentru ob
ținerea fondurilor ne
cesare executări! L. 
1S73 a unei stații dt: 
epurare a apelor uzate 
ce provin de la secto
rul zootehnic ol fermei 
OlUșor șl deversate in 
rta". Prin urmare, de

locuim pe 
estul rlu,

la 
al

în

cism, 
indicație, 
cunoaște 
Măsură 
răspunsul 
popular județean 
fi dlmlnnat fenomenul 
de poluare a riulul șl, 
după cum știm din 
nwș! strămoși, ar fi a- 
Sigurat șl îngrășămin
te naturale.

Constatăm, cu pă
rere de rău, că șl alte 
răspunsuri sosite la 
redacție in legătură cu 
această . țmportnnta 
problemă de stat sint 
lg fel de puțin conclu
dente. Ele arata că 
problema combaterii 
poluării apelor conti
nuă să fie Încă privita 
ca o problemă perife
rică, neesențială, șl că 
factorii obligați să o- 
slgure respectarea le
gii acționează încă cu 
Umiditate, reticențe 
sau._ deloc. Pină cind?

Neculal ROSCA

Start rutier
| la Timișoara
ICuni pot ajunge departe edilii ’ 

în _ mMefle de drumuri 7 Numai

I
I
I
I
I
I
I
I
I Curier
| de ocazie
I

?; în :matei-ie>taci____ ___________
| prin dobindirea unei perspecti

ve clare asupra a ceea ce au de 
făcut 1 Cel puțin acesta este a 
răspunsul edililor timișoreni.’ în' 

L consecință, el nu Întocmit, cu 
I concursul unor specialiști din lo

calitate, un stadiu de slstemati- 
| rare o circulației rutiere In Ju- 
. doț șl In oraș, pe baza căruia 

s-tt elaborat apoi un program 
amănunțit de modernizare a 
dnimurllor și șoselelor. Un pro-

I gram. In cadrul căruia fiecare 
lucrare, fiecare detaliu — lnce-

I pind de la montarea unei sim- 
I ple borne luminoase in mijlocul 

unei străzi pentru marcarea gta- 
| țlel de tramvai și pînă la co- 

rectarea unei artere de circu
lație — are un rost precis și 
doblndește un caracter definitiv. 
Șl, o data elaborat acest ghid, 
edilii de pe Begn au pornit la 
drum pe sensul modernizărilor 
preconizate. Cu alte cuvinte, 
timișorenii au luat un start 
mal mult dedt promițător. Cina 
preia acum ștafeta 7

pre-coi

Gheorghe Ferr.ca, normator la 
lecfia din Bale Mere, o Trustu
lui de mecanizare București, 
trebuia să expedieze ‘ ' 
din sile, mai multe 
la stația de utilaje 
Printre acestea se 
C.E.C. in valoare de 
state de plată, acte 
nare, adeverințe etc. In ioc si 
le expedieze prin pofti, Gh, F. 
a g-J«it un curier de ocazie (n 
persoana șoferului Pavel Ga
ura*, salariat al secției din Baia 
?>îarct care pleca cu treburi la 
Cluj. A doua el, Gh. F. a fost 
întrebat de la Cluj despre soar
ta documentelor. „Cum ? N-au 
sosit 7“ — a răspuns el mirai. 
Ce sd Intlmpiașe ? Odată «jiit 
la Cluj, șoferul P.G. a uitat pli
cul cu dorâmente Intr-o maga-

Ir.tr-ur.c 
documente 
din Cluj, 

aflau un 
■MO MO lei, 
de pentlo-

rlc de materiale fi... uitat a ră
mas. Noroc cu muncitorii ma
gaziei, care l-au pășit jl l-cu 
înaintat conducerii statici de 
utilaje. Altfel cine ftie către ca 
„destinatar1' s-ar fl îndreptai.

Cu toate 
pînzele sus !

", - r- . • . .. =
De clteva zile, nava „Abrud" . 

a pornit din portul Gatațl intr-o 
cursă vedeta : ambnrcațl la bor
dul ei, 39 de elevi oi școlii do 
ofițeri fiuvtall au plecat in pri
ma lor călătorie de instrucție pe 
Dunăre, pină la Drobeta Tr. Se
verin. Timp de trei săptarrdnl, 
cit va dura acest prim bolez al 
apel, el vor explora, la propriu 
și la figurat, întinderile, cu aiî- 
tea cunoscute și necunoscute, ale 
viitoarei lor meserii. Șl, cum 
fiecare dintre el a pornit cu 
toate pinzele sus, sperăm că toți 
vor ajunge la țărmul dorit.

Din goana 
trenului

Rapidul 25 abia porpUe, In di- 
minedte zilei de 25 septembrie 
a.c., din Gara de Nord.. La va
gonul restaurant se făceau ulti
mele pregătiri pentru deschide
rea lut. Bufetierul Gheorghe 
OIdroiu aran/o de zor blocurile 
de gheață ir.tT-o ladă. La sflr- 
fitul acestei operații ii mai rd- 
mâiere o bucată de gheațămăresc o __ _ ,__
plină de noroi. In loc să o de
pozitele In lada cu punol, a 
luat-o ți, fără să se uite cu 
atenție, a aruncat-o din mersul 
trenului pe linia ferată. Impru
dența s-a soldat cu un deznodă- 
mtnt tragic. Pentru că un mun
citor, care lucra pe linie In a- 
propierea stației Chitila, a fost 
lovit de gheața aruncată la In- 
timplare ji a decedat. Z___
organele de resort efectuează 
cercetările necesare pentru sta
bilirea împrejurărilor exacte 
In care s-a petrecut acest fapt.

Amnezie

Ia In-" |
Acum, | 
•tuează I

în urma unui control efectuat 
nu demult la întreprinderea de 
construcțll-monlnj-Vaslul s-a 
constatat că n-au fost respecta
te o seamă de dispoziții șl re
glementari financiare chior de 
către eervlclile de resort ale 
Întreprinderii. Printre nițele, u- 
nltatea fusese păgubita cu a- 
proape 20 WO ici rezultați din 
vinzarea sub preț a unor mate
riale de epnșțrucțji. Să fi uitat 
prețuri ie lor șeful serviciu
lui financiar (C. Dragomlr), 
șeful biroului de contabilitate 
(R. Spulber), șeful serviciului 
aprovizionare de la șantierul
(R. Spulber), șeful serviciului 
aprovizionare ' _ ____1
nr. 5 Birlad (D. Diaconii), pla
nificatorul Ion Parpalea seu 
magazinerul Puulluc Hristache 7 
Se prea poale, dacă ținem sea
ma că el erau nu numai vlnză- 
torl, ci (bineînțeles, ciî avizul 
directorului și al adjunctului 
său) șl... cumpărători 1 De pri
sos să mat spunem că tuturor 
celor In cauză 11 s-aii Imputat 
Imediat diferențele de rigoare. 
Dar pentru încălcarea legii cine 
le face nota de plata ?

Rubricâ redactata da 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
fi coreipohdonfD „Scinteu"
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schimb do experiență in țara noastei. 
Laprimire, care s-a desfășurat In

tr-o atmosferă caldă, tovărășească,;au 
participat tovarășii Lucian Drăguț, 
eecretar general al Consiliului Eco
nomic. și Ion Stolehlcl, adjunct de 
șef de secție la Consiliul Economic.

2 22 2. .a Ferenc' Marlin,
ambasadorul R P. Ungare Ia Bucu-

Mtarcurt după-amiasS, tovarășul 
Manei M&nescu, membru al Comi
tetului Executiv, «d Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.GR[ 
a primlfi delegația de activiști ai 
PsrtlduliK|. Muncitoresc Socialist Un- 
Sr, condusă de tovarășul Jdzsef „

iplăr, adjunct de șef de secție la A fost de față 
GC. al P.M.S.U., care, la invitația tuubaa.
C.C. al PiC.ît., face o vizită de reștt.

Miercuri după-amlază. Ion Pătau, 
vicepreședinte al ConslUulul.de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
a primit pe Andră Magnle, mlriis- 
Srul sănătății publics șl afacerilor 
«octete al Republicii Africa Centrală,, 
care face o vizită In țara noastră.

La Întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă de cordialitate, a parll-

*
Miercuri după-amtază, ministrul 

lănfltățll publice șl afacerilor sociale 
al Republicii Africa Centrală. Andră 
Magale, a avut o întrevedere cu Theo
dor Burghele, ministrul sănătății, ta 
cursul căreia au fost abordate pro
bleme privind ocrotirea sănătății 
populație! din ede două țări si une
le aspecte legate de colaborarea mc- 

ț2 d Soo-son Stară.

t Theodor Burghele, ministrul 
—.Mâții.

A fost prezent Bakosizou Antotae- 
Roger, însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al Republicii Africa Centrală 
ta București.

Cu acest prilej au fost discutate u- 
nale probleme privind colaborarea 
in diferite domenii do activitate din
tre cele două țări.

*
Au participat metnbri al conduce

ri! Ministerului Sănătății, precum șl 
însărcinatul cu afaceri ad-Lnterlm ai 
Republici! Africa Centrală la Bucu
rești, Bakouzou Antoine-Roger.

în cursul aceleiași zile, oaspetele a 
vizitat Institutul de Igienă și sănăta
te publică șl Spitalul clinic Fundenl 
din Capitală.

VU I U B
■ <■Miercuri seara a sosit In Capitală 

Sava. Dălbokov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri șl președinta 
al Comitetului deî Stat al Planifică
rii din B. P. Bulgaria, care, la Invi
tația președintelui Comitetului de 
Stat al-Ptanlficăril, Maxim Berghla- 
nu, va face o vizită In țara noastră.

La sosire, pe aeroitor1'"1 
erau prezențl Maxim 
membri al con " " ~

irtul Otopenl, 
i Berghlanu. 

conducerii C.S.P. Au fost

dlUURUV

!de față membri al Ambasadei R. P. 
Bulgaria !a București.

Președinții < organelor! centrale de 
- planificare din cele două țări vor 

avea convorbiri cu privire ta dezvol
tarea colnbortlrll șl cooperării eco
nomica dintre Republica Socialistă 
România șl Republica Populară Bul
garia In actualul cincinal șl in pe
rioada de perspectivă.

(Agerpres)

SOSIREA UNEI DELEGAȚII1
Miercuri a sosit ta Capitală o de

legație a Comisiei legislative a Parla
mentului suedez, condusă da Daniel 
Wiklurul, președintele’’ comisiei, rara 
va face o vizita de documentaro in 
țara noastră.

La sosire, ps aeroportul Otopanl, 
deiiegațla a fost salutată do Traian

PARIAMENTARE SUEDEZE
lonașcu, președintele Comisiei Juridi
ca a Marii Adunări Naționale, da 
deputații Mircea Reb-eanu șl Teo
dora Șerșun.

Au fost prezenji. de ademenea, 
Per? Otto Rathsmnr., ambasadorul 
Suediei In București, șl membri al 
ambașade!. (Agerpres)

Gală de film
Cu prilejul celei ds-a 23-a aniver

sări . ■ ■ ■■ ” — " ""IU
ducațiel Socialisto a c_„------
miercuri seara. ' la ctaematografu.
„Capitol* din București, un

OASPEȚI DE PESTE HOTARE
Președintele Consiliului Executiv al Republicii Socialiste 

Muntenegru
de alumină de Ia Tidcea, obiectiv In
dustrial aflat In plină construcție, 
șantierul pentru dezvoltarea portului 
fluvial de mărfuri șl pasageri, pre
cum șl clteva - obiective soclal-cultu- 
rale.

Oaspetele Iugoslav a-a InWnlt, de 
asemenea, cu reprezentanți al orga
nelor locale ale puterii de steri.

Președintele CanstitaJul Executiv 
ei Rspubltell Socialiste Muntenegru, 
Zarko Bulajld, Însoțit de Mlhal 
Bălăriexcu, șeful Departamentului 
transporturilor auto, navale șl aerie
ne din Ministerul Trans porturilor șl 
Telecomunicațiilor, șl de Iso Njego- 
van, ambasadorul R.S.F. iugoslavia ia 
București, a vizitai, miercuri, Uzina

Ministrul muncii și asigurărilor sociale din R. P. Bulgaria
Delegația bulgară, condusă de MLșo 

Mlșev, ministrul muncii șl asigurări
lor nodale dta R. P. Bulgaria, a avut 

oondu cerea
Mlșev,
miercuri convorbiri cu 
Ministerului Muncii

Cu acest prilej s-a efectuat un' 
schimb util de păreri .ta probleme 
care prezintă interes reciproc șl pot 
constltal obiectul dezvoltării șl per

fecțlonărll In continuare a rotațiilor 
de colaborare șl cooperară directa 
Intre cele două ministere.

In aceeași zl, oaspeții au vizitai 
uzinele „23 August*, unde s-au in
format asupra organizării producție! 
șl a muncii, a protecției muncii șl a 
altor probleme.

(Agarprea)

Manifestări consacrate mileniului 
municipiului Satu Mare

1 a prodamăril RepubHdl Popu- 
a Chineze, Consiliul Culturii și JE- .«m.. - organlzit,

natograful 
uju im spectacol

de gală cu titanii „Fata cu. părul căi 
runt“.

Au asistat Dumiteu Grtișe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii șl Edu
cației Soctal tate, Al ecu vica-
preșjpdtaie al LRFLC.S., fu., 
supcartori din M.A.K., oameni 
tură șl ariă, reprezentanți al presei, 
lin numeros public.

Au fost de față Clan Hal-fun, am
basadorul R.P. Chineze la Bucuxeștf, 
șl membri al ambasadei.

Erau, de asemenea, prezențl șefi de 
misiuni diplomatice șl membri al cor
pului diplomatic.

Înainte de spectacol a luat cuvlntul 
George Itadu-Chinoviei, dteociarul 

’■Direcției cinematografiei din Consi
liul Culturii șl Educaltel Socialiste, 
care a subliniat semnificația eveni
mentului, ralevind succesele .obținute 
de poporul chinez In opera de edifi
care a societății socialiste.

(Agerpres)

felî din Consl-

"Miercuri eeara ș-a taapotaS de la P.C.R., Ștefan Andrei, secretar _ al
Tokio delegația Partidului Comunist C.C. nl P.C.R., de activiști de partid.
Român, condusă de tovarășul Paul 
Nirolescu-Mlzll, membru al Comite- W , ,
tulul Executiv, ai Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.; care; la La plecarea din Tokio, de-
tavltațta Comitetului Central al Par- legația română a fost condu-
tldulul Comunist din Japonia; a fă- să de Sa ionii Hakamada. vlbe- „-..A-u . președinte al. Prezidiului C.C. al

P.C.J., Tetauzo Fuwa, membru al 
Biroului Permanent ol Prezidiului 
C.C., președinte al Secretariatului 
C.C., Tdmîd Nishlzairfi, membru al 
Biroului Permanent ăl Prezidiului 
C.C,, Ichiro Sunaiita, membru ol 
Prezidiului C.C., , Itaro . Yonehară, 
membru supleant al Prezidiului C.G, 
activiști al C.C„ precum și de mem
bri al conduceri! Asociației de prie
tenie Japonia—România.

Au fost prezenț! însărcinatul cu 
afaceri ad-lntcrim al Românie! ln 
Japonia, Ion Dumitru, șl ălțl mem
bri al Ambasadei șl Agenției econo
mice.

cuto vizită In această țară.
Din delegație ou făcut parte to

varășii Mlhal Gene.-membru, supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
GC. ăl P.C.R, Constantin Băbălău, 
membru supleant al Comitetului E- 
iecuUv al GC. al P.C.R., pr!m-sc- 
crctsr al Comitetului Județean Dolj 
al P.C.R, și Ion Zahhi, adjunct de 
șef de sectie In C.C. al P.C.R

Pe aeroportul Otopehi. delegația a 
fost tatimpinaSă de tovarășii Manea 
Mffiaascu, membru al Comitetului E- 
xecutiy, al Prezidiului Permanent, 
secretar al GG al P.C.R, Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului. Executiv, secretar al C.C. al

i
2T

0 0 0 0,

Iul de frăție șl înțelegere ln lupta 
comună a oamenilor muncii români, 
maghiari, germani care au conviețuit
sătmărene.

Dintre
fășurate in această perioadă . _ 
marcă concursul „Cine știe dștlgă" 

ii al Sătmarulul*, inițiat 
_______cultură șl consiliul mu

nicipal al pionierilor, expoziția de 
fotografii „Arhitectura orașului Satu

SATU MARE (Corespondentul 
„Setatei!*, Oclav Grumeza). — în se
ria manifestărilor: cultural-educative 
prilejuite de Împlinirea a 1000 de ani 
de existență n municipiului 
Mare, la Liceul ur. 3 din loc 
a avut Ioc un eimnozlo.. ri 
„Cărturari sătmăreni", organizat 
comitetul județean al culturii și e- pe tema „FII 
ducațiel socialiste șl de Inspectoratul cnsa de c
școlar. Au fost evocate cu acest pri
lej personalități de frunte ale vieții 
culturale a „Sătmarulul*. care și-au — ■■ , . ri.„
consacrat activitatea Idealurilor de 11- M“e ■ °rga,nlzat?JiMe red,aciJ,‘le 
bertate națională, de luminare splri- retor „Cronica «ătmăreană* și „Szat- 
tuală ■ maselor; promovării splrllu- mari hlriap*.

! 2- ! . x ’ if 1 - '

1 Satu
.... localitate
Ion Intitulat 

de

vremea

alături, de veacuri, pe meleagurile

celelalte manifestări des-
re-se

Timpul probabil pentru silele de 33, 
to septembrie șl 1 octombrie > cerul va 
fi schimbător ca Innorări mal accen
tuata In sudul fî estul țării, unde șl

ploile vor fl mal frecventa. La munte 
ss va semnala lapoviță șl ninsoare. 
Vtatul va sufla slab, pînă la potrivit 
Temperaturile minime var fl cuprinse 
Intre 4 șl 14 grade, Iar maximele între 
13 șl aa grade. In București i cerul va 
fl mal mult acoperit. Iar tn prima 
parte a Intervalului va mal ploua. Via
tul va sufla stab, pini la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.

La invitația C.C. al P.C.J., o dele
gația a C.C.-aI P.CJL; cdndtMfi da 
tovarășul Paul Nlrâilewr___
membru al Comitetului Executiv, 
Prezidiului Permanent al C.C. ai 
P.C.R., a vizitii'. Japonia între 13 . 
Z7 septembrie 1072. Din delegație au 
făcut parte tovarășii : Mlhal Geâre., 
membru supleant al ^Comitetului 
Constantin Băbălău, membnr su- 
CÎC. el P.C.IL, prtoi-secretar al Co
mitetului Județean Dolj al P.C.R, 
Ton Zahlu, adjunct de șef de secție

'I

mișcării comuniste șl muncitorești 
______ da internaționale a IntîlnlrUor dintre da- 

ulesc-j-Mlzil. legația P.GR., condusă de tovarășul 
Executiv, al’ Nicotae_Ceaușescu, sen-etar general

mia între 1S și
. . ........ au.făcut parte tovarășii : Mlhal Gtae,,
Executiv, secretar al GG al P.GR,
Constantin Băbălău, membru su
pleant al Comitetului Executiv al

la GG al P.GR.
în cursul vizitei sale ln* Japonia, 

delegația' C.G al P.C.R. a fost pri
mită șl a avut convorbiri cu tovar" 
rășul Kenji "Miyamoto, ’ președintele 
Prezidiului C.C. al P.GJ.

îri zilele de 16 șl 17 septembrie 
11772, delegația C.C. al P.&sRj a" purtat 
convorbiri ai o delegație a P.GJ., 
condusă de tovarășul Telsuzo Fuwa.

I
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FOTBAL: Meciuri — revanșă (turul I) în cupele europene
■■ I •■ ?

Prima transmiale T.V. a unul meci 
de fotbal dta Pitești nu s-a bucurat, 
e drept, de auspicii meteorologice 
corespunzătoare (cel ce au urmărit 
partida pe „micul ecran” sau — 
în foraj 11 suporteri plieștenl — din 
tribunele stadionului din Trivale au 
putut să-și dea prea bine seama). 2 
în schimb tagă a corespuns cu o [ 
frumoasă șl nelă victorie Internațio
nală a lui F.C. Argeș : '4—0 cu F.C, 
Arris Bonnaweg, campioana Luxem
burgului. învingători cu 2—0 la Lu- 1 
xemburg. campionii^ noștri șl almpa- 
tlrnnți! lor nu-șl puneauȘ acum allt 
problema calificării, cit pe cea refe
ritoare la rodarea echipei, la pre
gătirea pentru meciurile viitoare de 
campionat șl pentru partidele din tu
rul doi ai „Cupei campionilor euro
peni* (partide care, cel puțin prin 
simplă presupunere, se anunță a fl 
dificile...).

F.C. Argeș — cu garnitura comple
tă, cu Domin ta plenitudinea forței 
fizice și in formă bună — a deschis 
șA apoi a majorat foarte repede sco- 
rta' (Dobrin In mln. 4 șl Radu In 
mln. 8), anHdplnd practic, dacă am 
putea spune așa, echipa dștigătoare. 
In fond, nu aceste două goluri, ușu
rința cu care fusoseră marcate, cl 
Jocul piteștenilor ta general a pro
dus o impresie bună In rlndul ‘ pu
blicului Aceasta, cu allt mal mult, 
cu cit semleșecul de duminică din 
campionat' (1—1 cu Farul la Pitești 
șl evoluția debusolată) era Încă des
tul de proaspăt ta mintea tuturor. 
Unele drcumstanțe, expllclnd com
portarea de atunci, au existat (for- 
ÎTtațle Incompletă din cauza acciden
tării unor titulari). Acum, mult 
schimbată ta bine, echipa campioni
lor ■ găsit resursele necesare pentru 
a se reabilita, furnlzlnd un joc 
cursiv, cu șuturi la poartă, o bună 
mișcare ta teren — toate acestea 
merltlnd a fl subliniate cu priso
sință fie șl numai pentru că au fost 
reușite p« un teren greu, alunecos 
șl cu băltoace, cu o minge al că
rei control devenise, din cauzele a- 
rătata, extrem de dlfldL Oaspeții au 
opus în unele momente ale parti
dei de Ieri o rezistență dlrză. incer- 
clnd — in eluda scorului rare, ime
diat după pauză, n devenit 4—0 
(Radu înscrisese ta mln. 28 șl Do
brin In mln. 47 — din 11 m) — u- 
nele acțiuni ofensive spre poarta lui 
Stan. Din echipa luxemburghezi o 
frumoasă impresie au lăsat Klrchenș, 
Pesch șl, deși a primit patru goiuri. 
portarul Zander. Detașarea netă

burgului. învingători 
xemburg, campion!! i

atacat furibund, poarta rap’dlstă fiind 
supusă unei presiuni inslsSente.

■S Acele prime 20 de minule1 — In 
care gazdele iți puneau mari spe
ranțe că vor înscrie,., două goluri 
— trec, dacă nu prea ușor, oricum 
cu bine pentru echipa noastră. Ra- 
pldlștll aveau să constate Insă că 
greul nu s-n terminat ; el primesc 
un ■ gol (mia. 32) la o fază începută 

cu un șut-bombă, de 
ipa bucureșteană — 

ale cărei contraatacuri fuseseră șl

11

® F.C. Argeș-F.C. Arris 

Bonnaweg 4-0 ® Land- 

skrona Boys-Rapid 1-0

• N8rrkBplng-U.Ț.A. 2-0

pini alunei periculoase — nu renun
ță la inițierea unor acțiuni ofensiva 
prta surprindere. Cu S minute luata- '-•■'iHeK' in.® «'rjBirX țjj

(dupâ un 8B- 
■ len-

EMI MJUHt UUUVB . .UUAUțșet* țl4JJL ,;

tn gazdelor. Arbitrul Paterson (Sco
ția) anulează golul, la semnalizarea 
unuia dintre tușlerl. pentru un pre
supus fault al iul Neagu.

în același mod s-a desfășurat jo
cul ț! In repriza secundă. Ofensiva 
suedezilor, la fel de Insistentă, 
creează momente grele pentru echi
pa rapldlrtă. Un olt gol insă nu se 
Înscrie, pentru că apărarea, supli
mentată numeric, respinge sigur, cit 
mal departe mingea ce asedla parcă 
poarta Iul Răducanu. Uriașul Jo
hansson (2 m Înălțime. 100 k.g greu
tate I). allt de redutabil ta inter
vențiile cu capuL trebuie să sa re
semneze... Minutele trec în favoarea 
fotbaliștilor de la Rapid.

Așa cum intr-o oarecare măsură 
se anticipa (dat fiind declinul de 
formă ce-1 manifestă..) misiunea 
echipei U.T.A. In partida reiur de 
aseară cu I.F.K. NdrrkOpIng (pe te
renul acesteia) s-a dovedit'fără Ieși
re. învinși In jocul de la Arad. 
Domide șl colegii săi nu au putut 
reface handicapul, deși evoluția lor 
a fost, se pare, mal bună. Inițiativa

Je de pauză, Neagu reușește, 
stilul zău caracteristic (după un . 
gajament fizic direct șl reguLami 
tar !), să introducă mingea In ț»

le-a aparținut de această. dată, taxă 
ln prima fază 2 de atac; „echipa 
Nărrkaplng înscrie prin Kindwall 
(mln. 6), tar in cea de-a doua fază 
(de fapt un conlraalac) gazdele ri
dică scorul la 2—0 prin Wendt 
(min. 37).

Față de acest 2—0. cu care con
ducea, față de dominarea sterilă- a 
fotbalLștltor rarădarJ, ușor seaizală, 
echipa suedeză iși face jocul obiș
nuit, fără să forțeze. U.T.A. atacă, 
depune eforturi, ,vrea să înscrie golul 
de onoare, dar fără succes.

F. C. Argeș și Rapid au teecut 
deci ieri ta turul doi al competiții
lor europene de club, fiind acum ln 
așteptarea tragerii la sorți de la 
2 octombrie (la Roma), cind vor 
cunoaște pe viitoarele tor rivale. 
U.T.A, Învinsă ln ambele partide 
din turul I al uCupeJ U.E.F.A*. va 
rămtne, cum ss spune, „la vatră". 
Să sperăm că fotbalul nostru va 
păstra contactul mal departe șl cu 
„Cupa U.E.F.A.* prin Universitatea 
Cluj; în meciul retur cu LewakI 
Spartek — săptfimîna viitoare la So
fia — echipa studenților nu poate 
pierde, ln mod normal, avansul da 
trei goluri luat în partida de la 
Cluj.

in > mod normal, avansul de ... . ..... ....!i.1

I. DUM1TR1U
*

Alte rezultate t „Cupa campionilor 
europeni* r. Panathlnaikos Atena- 
Ț.S.K.A Sofia 2—1 (Ț.S.KA. Sofia 
s-a califica: după exemtarea lovitu
rilor de la 11 m) : Dinamo K'ev- 
Innsbruck (Austria) 2—0 (calificat 
Dlnamo) ;; Keflavlk Reykjavik- 
Real Madrid 0—1 (s-a ratificat Real) ; 
Zeleznldar Saralevo-Derby County 
1—2 (s-a calificat Derby). „Cupa Cu
pelor" : Leg La Varșovia-VIMnur 
Reykjavik 9—0 (s-a calificai Legia) ; 
Besa Durres (AlbanJa)-Fremad _Ama- 
ger (Danemarca) 0—0 (s-a calificat 
Besa Durres). „Cupa U.E.F.A." : 
O.F.K. Beograd-Dukla Pruga 3—1 
(s-a calificai O.F.K. Beograd) ; Dy
namo Berlin-Angara 2—1 (s-a ratificat 
Dynamo) ;■ SalgotarJan-AiE-K. Alena 
1—1 (s-a calificat A.E.K. Atena) ; La 
Valletta (Matia)-Internaztonale Mi
lano 0—1 (s-a ratificat Iniemazkma- 
le) ; C.U.F. (Portugalia)-Racing White 
(Belgia) 2—0 . (s-a calificat C.U.F.) ; 
Voast Ltaz-Dynamo Dresda 2—2 (s-n 
calificat Dynamo) ; From Copenha
ga-F.C Sochaux 2—1 (s-a calificat

W'.

OLIMPIADA 
DE ȘAH 

o In prima rundă a competi
ției feminine. România— Bra
zilia 3^0 o In turneul final 
masculin, echipa noastră In- 
tîlneșfe mal întîl Bulgaria '
Cea de-a 3-a ediție a Olimpiadei 

feminine de șah «■ început ta orașul 
Iugoslav Skoplie. Selecționata Româ
niei joacă in grupa a IH-â, alături de 
echipele ElveUei, Braziliei, R. P. Mon
gole, Israelului șl Bulgariei. în pri
ma rundă, echipa noastră a dștigat 
cu 2—O lnillnlrca cu Brazilia (Nlco- 
lau a învins-o pe FontalnelU. lăr 
Pollhronlada. pe Cardoșo)., Alte re
zultate din această erupă : Elveția— 
BulgartaJ3-l^(l).; R P. Mongolă

După cum s-a mai anunțat, au luat 
, sfirșLt tatllnlrUe preliminarii,' dta 

grupe, contind paatru Olimpiada, 
masculină de șah care sa desfășoară, 
de asemenea, la Skoplie. în urma 
tragerii In sorti s-a stabilit progra
mul primelor tatllniri aie turneului 
final : R. F. a Germaniei 
rla ; Bulgaria 
Germană — Argentina ; Polonia — 
Spania ; Suedia — . ‘ .
Iugoslavia ; Cehoatovacia ----- ,
marca șl U.R.S.S. — Olanda.

În cîteva rînduri
TENIS. — După disputarea tur- 

neulul internațional de . tenis de la 
Los Angeles, în clasamentul „Ma
relui premiu — F.I.L.T." continuă 
să conducă Iile Năștase cu 543 
puncSe. îl urmează americanul Stan 
Smith — 422 puncte șl spaniolul 
Manuel Orantes — 418 puncte.

o BOX. — Camptonul mondial de 
box la categoria „semigrea", ameri
canul de cu.oare Bob Foster (33 de 
ani), șl-a apărat cu succes center ta
in reuniunea desfășurată pe ringul 
arenei londoneze „wembiey*, Bob 
Foster l-a tavtas prin k.o. In repri
za a 14-a pe englezul Chris Finnegan, 
campion european. în decursul me
ciului el l-a mal expediat la podea 
In repriza n 10-a pe Finnegan.

o HOCHEI PE GHEATA. — Peste 
15 000 de spectatori au luat loc marți 
seara ta tribunele Palatului Sportu
rilor din Moscova pentru a urmări a 
treia intilnire dintre selecționatele 
de hochei pe gheață ale U.1LS.S. șl 
Canadei. Hochelștil canadieni au ob
ținut victoria cu scorul de 4—3 “ “

______ sțînga-
Românla ; R D.

I. LlbA , “

S.UJL ; Elveția — 
slovacia — Dans-

alderă ca sarcină u 
rloasă a forțelor anțlImperialiste din 
Întreaga lume întărirea ‘activității do 
sprijinire șl ajutorare politică, 'ma
terială și morală a poporului vfei- 
riamez șl a celorlalte popoare din 
Indochina in lupta lor pentru liber
tate șl independență națională.

Cele două delegații nu reafirmat 
necesitatea tatenâlflcfiiti- acțiunilor 
hoîflrite și unite ele maselor popu
lare, forțelor progresiste șl tuturor 
popoarelor pentru a respinge politi
ca ImporiaUsIă da agresiune si război, 
de dictat și forjă, pentru lichidarea 
colonialismului șl nebcolpnlallsmulul, 
pentru a aalgura dezvoltarea demo
cratică a popoarelor, fără n'.ci un 
amestec din afară, pentru promovarea 

teres comun’ -ale situației interna- ln.relațiile dintre state a principiilor
.. „i. -i independenței sl suveranității națio

nale,. noamasteeuhil ta treburile In
terne, respectarea tategrițfijU terito
riale, neagresiunii. egâlltățH ri .avan
tajului reciproc, coexistenței pașni
ce. pentru dezvoltarea colaborării și 
Înțelegeri! Internaționale.

Ambele părți Isi exprimă hotărlrea 
de a continua, să intreorindă eforturi 
perseverente pentru depășirea 'dlfl- 
culiăților. existente in mlșcaiteai. eo-; 
munlstă și muncitorească Internațio
nală. penteu restabilirea unității ță
rilor socialiste.,. pentru făurirea vinei 
unități noi. superioare, a partidelor 
comuniste șl- muncitorești ne baza 
principiilor marxlsm-leninlsmulu! și 
internaționalismului proletar, inde
pendenței. egalității, respectări! drep
tului fierarii! partid de a-șl elabora 
de sir.e stflifltor politica Internă șl 
extarrifi.,2 neamestecului în treliurllo 
interne [alo altul partid, pentru uni
tatea’tuturor forțeior progresiste, de-' 
mdcratice bl nntilmpcriallste. in ve
derea promovării țelurilor comune ale 
democrației. Independenței, procesu
lui social șl păci! In lume.

Apreciind că aciuata vizită ln Ja
ponia a delegației P.C.R. a contri
buit la adînclrea prieteniei si șpli- 
daritățH .dintre cele două partide, de
legațiile P:c.R. șl P.C.J. și-au ex
primat dorința de a’ dezvolta- Inj con
tinuare relații tovărășești, coreșpuri- 
năto- intereselor celor două popoare, 
ale mișcării comuniste șl munclio- 
rșștl tatcrnațtonale șl ai'e forțelor 
anUimperialiste de pretutindeni!

Delegația P.C.R, a Invitat o [dele
gație a P.C.J. să facă o vizita in 
România; Invitația a foat acceptată 
eu plăcere.

al P.C.R., .și delegația P.CJ., con
dusă de tovarășul Kenji Miyamoto, 
președintele Prezidiului GC. al 
P.GJ.-; căra au avut loc cu prilejul 
vizitei acesteia în România. Intre 
20 august șl 3 septembrie 1071, pre
cum Și o comunicatului comun pu
blicat cu acest prilej.

Cele două părți s-au informat re
ciproc despre situația din țările res
pective și despre activitatea celor 
două partide ln perioada de un ah 
caro a trecut de la ultimele con
vorbiri. Ele-au făcut un schimb de 
păreri asupra unor probleme de in
teres’ comun- ale situației - tate; 
ționale și ale mișcări! comuniste șl 
muncitorești internaționale;

în spiritul comunicatului comun; 
publiMt anul' trecut, 'cele două dele
gații nu apreciat pozitiv dezvoltarea 
relațiilor de, strimă colaborare șl so
lidaritate frățească șl au subliniat 
necesitatea' dezvoltării ta continuare 
a contactelor, întilnlrllor șl schimbu- 
."r2 de păreri, ta scopul adindrli 

.ișleril redproce șl îmbogățirii

acțiunilor

membru al Biroului Permanent al 
Prezidiului C.C., președinte ,al Secre
tariatului C.C. ni P.C.J. Din delegația 
P.C.J. au1 făcut parte tovarășii : Kore- 
hlto Kurahura șl Tomlo Nishizawa, 
membri a! Biroului Permanent al 
Prezidiului C.C., îchtro Sunama, 
membru ol Prezidiului C.C., Hiroshi 
Taehlki, locțiitor al șefului Secției 
Internaționale, Hiroshi Ide, adjunct 

■[ai șefului Secție! Internaționale, șl 
"Hlroshl Klkunaml, ncilvlat al Secției 
■ Internaționale n C.C. al P.C.J.

în timpul șederii ta Jnponla, dele
gația C.C. al P.C.R. a vizitat orașele 
Tokio, Kyoto și Osaka șl s-a Ihtilnl: 
cu activiști al organizațiilor locale — -qn. ; .. .
de partld.ra luări cunoștința-de arii-' PrecierLte prlv nd problemele tatei-
vltaiea P.C.J., de ' slftaițla-organel* naționale exprimate In comunicatul
locale sprijinite de Frontal unit pro
gresiei șl de alte aspecte1 ale- 
activității din districtele respective.
La Kyoto â avut7 loc un miting ni 
prietenie! dintre P.C2R. și P.C.J., cu 
care prilej tovarășul Paul Niculewu- 
Mizii a ținut o cuvintare. De aseme
nea, delegația a participat la Festi
valul ziarului .,

[a'ÎRGJLi Si
Pretutindeni, __ „_ ___

primită cu căldură.
în cursul convorbirilor, desfășu

rate intr-o atmosferă caldă, tovără
șească, ambele părți au reafirmat 
"semnificația deosebită pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie dintre 
cele două partide șl pentru unitatea

I
Prezidiului GG. președinte al Secre
tariatului GC. al P.GJ. Dlrt!delegația’

! tovarășii: 
om!o Nisl

. .Akahata*. organizat
ciî ocazia celei de-a 50-a aniversări 
- n'r'vn ' r ;

delegația n fost
0

rllor de
.....  ..................... ,

experienței,,ni întăririi solldnrhățll 
partide. Delegațiile ou exprimat, de 
asemenea,'dorința partidelor lor de 
n contribui In dezvoltarea multilate
rală a relațiilor dintre Romflnla șl 
Japonia. în Interesul popoarelor 
român șl japonez, al pădl șl colabo
rării Internaționale.

în cursul schimbului de păreri, 
ambele delegații au subliniat că a-

internaționaliste^ intre cete două 
asemenea, dorințe partidelor lor de

comun semnat' nnul trecui Î®L mențin 
valabilitatea șl nu o deosebită însem
nătate.

Condamnînd cu toată tăria escala
darea de către S.U.A. a , aflreaiunlt 
împotriva poporului vietnamez ?! a 
celorlalte popoare din Indochina, cele 
două părți se pronunță ferm pentru 
Încetarea Imediată a acestui război șl 
a tuturor celorlalte, acțiuni militare 
și sprijină pe deplin propunerile Gu- 1 
vernulul Revoluționar Provizoriu din 
Vietnamul de Sud șl ale guvernului 
R. D. Vietnam, pentru o soluție po
litică In cadrul tratativelor de la 
Paris, care să asigure acestor popoare 
dreptul do R-ri hotărî singure desti
nul, potrivit năzuințe1.or lor. fără 
nid un amestec din afară Ele con-

Cartea Necititâ

acolo

(Urmare din pag. I) șl Încheieturile 
———---------—l—-— rllor ceea ce
factorul poștal / Șl-a- 
dor etataruî gării / ȘI 
balega de cal" .

Pur și simplu. E, In
tr-adevăr ce reținut, 
ce adoră autorul I

Un alt autor, amic al 
nostru, scrie că dln- 
tr-un ceasornic care 
de fapt a ascuns-o pe 
iubita sa se naște un 
dine portocaliu. Do
vezile că artistul nu 
a fost Înșelat de te
ribila persoană ascun
să In ceasornic stat 
broaște țestoase șl. 
cum poale el, scrie 
textual, să creadă o ca
rabină de bronz des
făcutaIn pairu ? Ca- _ __ ____ _________
rablna fiind Iubita .pere sa vor fl afilnd
sau minciuna d su- el Înșiși ta aceeași

stare cind citesc, ori 
că dlltorul este 
rod, ori că editorului

i umc-
_ — ce ml sa 

para imposibil Su
prem argument final, 
poetul se preface in
tr-un șarpe de lemn, 
mal pe șleau zis. in
tr-un tac de biliard I 

Cam arii. întreba
rea caro rămina In 
glcloare este : cine 

tvorizeazfi aceste a- 
parițll aberanta ? Ci
ne pe cina vrea aă 
Înșele 7 Privită ast
fel o asemenea lite
ratură presupune mal 
multe lucruri : ori că 
poeții In cauză scriu 
ln stare de ebrietate 
— fie șl nealcoolică ! 
— ori că presupun 
că cititorii acestor o-

1 se Joacă o festă lu
gubră. S-ar mal pu
tea presupune că In 
mare parte critica 
noastră nu e In stare l 
să facă ordine acolo 
unde orice este per
mis. Șl se mal poate 
presupune lucrul cel 
mal grav : că aseme- 1 
nea produse găsesc 
deliu! oameni nea- 
tențl prin redacții 
care să le dea dru
mul la tipar. Ori cfL.

__ „ __ Dar ileclt să tot 
iresupune mal căutăm explicații, să 

tot consemnăm efec
tele șl să pierdem 
din vedere cauzele, 
hai «fi privim cu mal 
mult curaj cauzele și 
să le înlăturăm. Ce 
ziceți, e Imposibil să 
Înlăturăm Cartea Ne
chitit? Cred că a ve
nit vremea să răspun
dem : e posibil I

premă ? Do furie sau 
gelozie, poetul !n cau
ză Ișl mușcă brațele

nă-

tea t re

ce a realizat-6 Ieri ta dauna cam
pionilor luxemburghezi, notabilă de
sigur, nu Înseamnă, lotuși., prea 
mult, pentru F. C. Argeș, posibili
tățile șl pretențiile echipei piteștene 
fiind, se Înțelege, mai mori. Credem 
câ jucătorii șl antrenorii slnt con
știent! de toate acestea.

La ora de seară, elnd pe stadionul 
central din orașul suedez Landskro- 
na, rapldlștil bueureștenl Începeau 
al doilea lor meci In ..Cupa Cupe
lor* cu formația locală Landskrtma 
Bovs. calificarea ta turul II al com
petițiilor dotate cu cupe euroipene 
era sigură (șl devenise fact împli
nit) doar pentru-. F. C. Argeș. In- 
crezăiori Intr-o asemenea reușita. 
erau.' desigur, șl fotbaliștii de ln 
RaoitL Și nu numai ca urmare a 
acelui 3—0 ce-1 InreglateaȘeră la 
București, cl si centru Jocul bun 
realizat atunci. ..repetat" ~J1 aOje- 
elat cura se - cuvine — slmbata Tre
cuta ln „nocturna* cu Steaua, tata, 
deci, suficiente motive pentru opti
mismul general Cum Insă nid echi
pa suedeză nu so arăta resemnată, 
ba nutrea Intru iotul speranța de a 
întoarce situația In favoarea sa. au 
apărut firești așezarea tactică ln te
ren, circu îîiB pecțlt» în jo-c, eh tar din 
primele minute, a rapidiștllor. Dta 
veștile primite-direct pe calea unde
lor a reieșit că fotbaliștii suedez! ou

Programul 1
9.to Deschiderea emisiunii. Telex. 
B.C3 Romania ta lume.
9,35 Prietenii lui Aschluță — emi

siune pentru preșcolari. « Po
vestiri pe degete, a Sfaturile 
bunicuței.

19,to Curs de limba franeeză. Lec
ția o S3-a.

18,3» De la Alfa la Omega — enci
clopedie pentru elevi. Din su
mar : 0 Teatrul Național 
0 Te'.afotograHa. a Calendar: 
tw dn ani —Gara de Nord.

II,to Tele-dnemaleca : „Al 4l-lea“. 
13.3® Telejurnal.
17,30 Deschiderea emisiunii de

dupâ-amlazâ. Emisiune in
limba maghiară. „Din 7 în 7 
zile”.

11,3® La volan — emisiune pentru, 
conducătorii auto.

13,5-î Teleconferlnța de preta. In
vitatul nostru sl al dumnea
voastră — Nlcolae Băde.scu, vi
cepreședinte al C.S.E.A.L.; va

răspunde întrebărilor ziariști
lor cu privire la sistematiza
rea localităților urbane șl ru
rale — program .adoptat de 
Conferința Națională a partl- 
duluL

19,H „ta»l de seri".
19^î3 Telejurnal. 0în cinstea ani

versării i republicii — cronica 
marii InteecerL

59,03 „Cuba. Invfijămînt — produc
ție". Reportaj realizat de Cl- 

; prlan Enacha ol Florin Cor- 
nea.

50.18 Tinerii despre el înșiși. t.Am- 
fkcatru! șl producția*. O e- 
mlslune în avanpremiera anu
lui universitar.

50,45 Pagini de umor : Aventuri 
în eiwca de piatră".

51.19 Finala Cupei intercontinen
tale Ia fotbal : Ajax Amster
dam — Independlente Buenos 
Aires. Meci retur. Crainic 
comentator : Cristian Topes- 
cu. Transmisiune directă do 
la Amsterdam.

53,90 Telejurnal.

programul i
Sî,03 Concertul simfonic al Orches

trei simfonice a Badlotrtevl- 
zlunlL Dirijori : Paul Popescu 
șl Mlchel Ganot 
program : Mihall

vellșii moldoveneștii ; Mtu- 
BorgsfcWRavel — Sulta Tablo
uri dlntr-o expoziție”.

91,M Agenda.
51.10 Desen animat
31,5) Bucureșdul necunoscut, 

în documente". Colecțl 
Victor Babe? și dr. Gh 
Marinescu.

51,40 Film seria! pentru tineret : 
„Civilul”. Reluarea episodu
lui IV — „Urmărirea*.

33.10 ram șl Idei. „Știința condu
cerii” de prof. dr. ParascJilv 
Vagu și cont. dr. Georgeia
Dumitru.

■ B -

la președinție i
11,3® ; 14 ; 13,33 ;

o 'Toi-a : Tara I Tore ! : FLAMU
RA — 8 ; IM® ; 18 ; 19,3®. EXCEL
SIOR — 8 ; 15,3® ; 18 ; 10,3®, GLO
RIA - 9,15 ; 1W ; 15,13 : 19,39.
• Opiul șl bila t SALA PALA
TULUI —17,15 (seria de bilele — 

50,15 (seria de bilete — 4343),

Casa, de Economii șl Consem
na țiuni face cunoscut celor [In
teresați că la unitățile C.E.C. 
din Întreaga țară se pot efectua, 
pină la data de 30 septembrie 
». c. inclusiv, depuneri pc libre
tele de econamll cu ilobindă șl 

.ciștlgurl in suiolnrisme și pe li
bretele de economii pentru [tu
rism, ta vederea participării la 
tragerile la sorți pentru trimes- 
iru! IV 1072.

De asemenea. plriS le aceeași 
dală, unitățile C.E.C. emit libre
te de economii pentru construi
re* de locuințe, precum șl [li
brete de economii cu cîșllgurl 
în materiale de construcție care 
dau dreptul titularilor să parti
cipe la tragerile la sorți pentru 
ultimul trimestru al acestui an.

a wu candidat 
PATRIA — S ;
19 ;ja,is. 
kA-®;'

CAPITOL —9 j 11,1» ; 1>,«; 1«1 
18.30 : 51.
O Un adevăr pe Jumiiate i LU
MINA — 9 ; 11,33 ; 34,15 ; 17 ; to.
0 Program de desene animate 
pentru copil —10, Pero șl priete
nii 6.11 — 11,3.5 ; 14 ; 14 ; 18 ; -59 j
DOINA.
Sllambl s SCALA — 9 ; 11 ; 11 ; 

; 17 ; 19 ; ÎL
0 Lumea animalelor i TIMPURI 
NOI — 9,30 — £5,15 în continuare.
s Aventurile anei prințese ger
mane la curtea Uegelnl Soare : 
LUCEAFĂRUL — 8,45 ; 11,15 ; .13,M ; 
ÎS; 18,3®; 51, BUCUREȘTI —
8,4.5 ; 11 ; 13,to ; 18,15 ; 1B.43 ; 21.
0 Sflnta Tereza șl diavolii s CEN
TRAL—9,15 ; Il.M ; 13,45 ; 18 ; 
10,15 : 53,30. GIULEȘTI — 15A® ; 
18; 13. to, AURORA — »: 11,1» ;
IJJ® ; 15,45 ; ta ; 19,1B.
p Mania grandorii : FESTIVAL 
— 9 ; 11,15 ; 13.3® ; 15 ; 19.15 ; 53,3.5, 
FEROVIAR — 0; 31,1»; 13,55;
15.45 ; 1MB ; 29.3®, MELODIA — 9 ; 
11,15 ; 13,to ; 19 ; 1»J9 ; to,45, MO
DERN — 9 ; 11,15 ; 13,îl ; ÎS ; 18.15 ; 
M.W.
0 Fata care vinde flori t VICTO- 
RIA — »J'l) ; IM» 1 1B : 17.45 ; 59,to. 
0 Mesagerul t FAVORIT — 9,15 ; 
11,33 ; 13.45 ; 18 ; 11,15 ; M.3Q.
0 Surcouf, Ugrul celor 7 mări — 
19 ; i: ; 14:15; I8,is, Am tnUInlt 
țigani fericiți — 59,39 : CINEMA
TECA (sala Union)

@ Felix țl oillla l LIRA — 15.35 ;•Tiin . . ' .lî.
o Blnecurlntațl animalele șl co
piii 1 DUZEȘTI —13,33 ; 18 ; 19,13. 
0 Daci e marți, e Belgia s GHI- 
ViȚA —9; 11,13; 13,33; 15,43;
18,15 î 30,®, MOȘILOR —13.18 ; 
17,43 ; 10.
0 Lupul negru s FERENTARI — 
33,3.3 ; 17.45 ; 50.
- Balada Ini Cable Bogue : DA- 

- . ii,iS , ii,ii ; 10 ; 18.13 ; 
DRUMUL SARD — 15,39 ;

18 î
18

S3.
0 Raiaua iul Cehia 11
C( A — 9 : 11,18 ; 13,33 ;
M,to,' 2?_
17.45 ; S3.
0 Pescărușul « PACEA — 15
M.
0 Creierul r BUCKGI — 13,45
53.13, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,35 ;
15.45 : 18 : 59,®.
o Cornul de capră : ARTA — 
13,33 ; 1» : to.ts.
0 Nevlxnt, necunoscut i UNIREA 
— 1»JO ; 1» : 23.13.
0 Ferma din Acționa COTHO- 
CENI —15,3® ; 19. POPULAR —
1549 ; 19.
0 CaUrețll: FLOREASCA — IS.M î 
18 ; M.M, TOMIS — ‘ ----- -----
35.45 ; 1B ; 19,1».
0 to.lto) de leghe sub n 
CR1NGASI — 15J.J ; 18 ; to.to.
0 Aventuri Ia Marea 
RAHOVA — 15,3® ; 19.

politie Mente procurorului repu
blicii a VIITORUL — 13,45 ; 18 ;
Z'w.13.
0 Gentlemenii norocului a COS
MOS — îÎ.Î2 ; 17.45 ; 50.
0 Jocul de-a moartea a MUNCA 
—15,® : 18 ; 3(3,15,.
BANa-SfS3,a® rp,'Jla ! FT-AcA- 

o Fuga dupl liniște a PROGRE
SUL— 1S.S® ; 18 : 53,15.

S Provincialii a VrTAN—15,33: 
: Mia. -

o Satul meu. patria mea a LA.ÎIO- 
MET ------ ------

ii men. pal_______ _
15,Z: ; 17,3® ; J»,Bu

9 ; 11. 1» ; 11,3® ;
miri ■ 

Neagra î 
o Procesul unei’ stele : VOLGA —
‘ - 11.ÎS ; 13.35 : 15.43 : 18,15 • S3,to.

””—unul comisar de
8 ; 1 . ______ .
o StarturLslrlIe

O Teatrul _____  SSisrdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu »<tă- 
gureanu) : Revizorul — sa
• Teatrul satiric mutica! „C.Ti- 
noxa* (sala Savoy) : ncvisra are 
cuvin lol — U.w.
o Teatrul de revista șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Felele Dldlnel — 
UM
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In cadrul recentului referendum.

E

stluule un debușeu facil (garan
tat ’ pita acorduri anume) pentru

țiffls'ii

„ Camerei de Co- 
Republicii ȘocicXliț* 

irt-export ■’■„Imagrex" din 
pohstri,-pentni modul de

PEKIN

r

q n v Paeea,
colaborarea internațională —
feme majore ale dezbaterilor generale

NAȚIUNILE UNITE 27. — Trimisul special Agerprcs, C. Vlad, trans-' 
mite : Preocuparea pentru Intensificarea colaborării Intre state șl Imbu- 
niUțire?. climatului internațional, problemele dezvoltării, dezarmării și 
decolonizării, sporirea eficacității O.N.U. se impun In continuare ca as-

UN UE 27. — Trimisul special Agerprcs, C. Vlad, irans- 
ț pentru intensificarea colaborării Intre state șl Imbu-

decolonlzlriî, sporirea efieaeității O .N.U. se impun in continuare ca as
pecte majore abordate în cadrul dczbalerilor de politică generală ale celei 
de-a 27-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

;Xn aivintawia sa. primul minisirn 
al Republicii Mauriiius, S&awtxMagur 
Ttamgt»teîi, a subltatat necesitatea 
Intensificării de către ștateSe membre 
ale O.N.U. a eforturilor în direcția 
•piKiril eficacității organizației rrtan-
■(iteJe. EI a apreciat că restobihrea 
dreptarilor R. P. Chineze și admite
rea de no! state cu marcau pași ho- 
t firi tort în aoeesiă direcție. Premtaral' 
rnairrlttan s-h pronunțat penteu în- 
fflpîufrea prevedcs-floB- declarației 
adoptate la precodeaUa sesiune a 
Adunării Generale referitoare la 
tuansfosmarca Oceanului Indian in
tr-o zonă pașnică și demilitarizatfi.

Consacrind o parte Importanta a 
ntocuțitmil salo problemelor dezvol
tării, șeful delegației Ghancl, Edward 
Moore, s-a referit la preocupărilo 
statului s^u pentru mobilizarea de
plină a resurselor țării, întouclt — n 
remarcai —■ „Ghana a învățat că 
rilspunEul la dificultățile sole econo
mice aa află în propriEo mlini ale

Ministrul de externe a! Libanului, 
Khalyl Abcuhamad, a reliefat hwsr- 
depeadanțn dinta) dczarauwa șl dez
voltare — două din obiectivele prin
cipale ate’Națiiniiksr Unite. Imense 
resurse stat diritults în flecare an 
pantau înarmări — a spus reprezen
tantul libanez — șl dacă o parte ori
ei: de mică a lor ar putea fi alocata 
dezvoltării, aceasta ar contribui în 
mod serios In rezolvarea problemelor 
economica șl sociale ale țărilor în 
cura de dezvoltare. Ministrul libanez 
s-a ocupat pe larg de evoluția, situa
ției dta Orientul Apropiat, rare, a 
apreciat ei, reprezintă o ame.nlnțare 
cxesrihdfi pentru pacea șl securitatea 
internațională.

In dteGurssd său, ministrul de ex
terne al Franței, îdaurlce Schumarin, 
a «vocal speranțele generate de ten
dințele cele mai recenta din viața 
politică a continentului european. 
Exicnp'.iflrfnd, el a subliniat impor
tanța convocării conferințe! asupra 
sccuriiățli șl cooperărE șl a făcut 
cunosculă hoiărfrea Franței „de a 
faoo totul pentru ca, anul viitor, 
oonfisrința propriu-zteă să atingă a- 
dev&r&fcil el scop, care inîereseita șl 
angajează toate țările reprezentate 
aid — șutai! tuirea, înfruntări! dintre 
blocuri prin dialogul popoarelor”.

Niciodată Europa nu a părut mal 
eptă de a apăra acel ideal, core exte 
șl al Națiunile- Unite ■— respociErea 
ordini! internaționale șl a Indepen
dențe! fiecărei națiuni, Ealvgartarea 
drepturilor omutal, respingerea a tot 
ce divizează lumea în hegemonii ri
vale, a adăugat el.

Relativ la țxrtspwilvele deschise 
de crearea Piețe! comune lărgite, șe
ful diplomației franceze a menționat 
că nu poate fi vorba numai de o 
„dezvoltare limitată la Europa ocri- 
dentală". Tării o: membra ate C.E.E,, 
n continua: el, urmează „să-șl rtringă 
legăturile sau să stabilească altele 
no! cu’națiunile care populează par
tea răsăriteană a cr.r.'.!-ei'.tuîui“. 
Efectuînd un tur de arizons asupra 
situație,: cUn lume,'Maurice Schumann 
s-a oprit, intre altele, la Eltuațla din 
Peninsula indochlneză. El s-a pro
nunțat pentru Inițierea de către 
O.N.U. a unei „ampla acțiuni de so
lidaritate în favoarea poposretor vic
time ale războiului din Indochina, 
popoare care — a spus el — „vor să 
■trăiască tadepeaafente Intr-o Asie de 
sud-est neutră. șl p.tțTdcă“.

★
Stefan OliHOwakl, ministrul de ex

terne al Poloniei, conducătorul dele
gației poloneze la cea de-a 27-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U., 
a avut o Întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe al Franței, 
Maurice Sdiumann, cu care a discu
tat probleme privind relațiile bi
laterale șl apropiata vizită în Fran
ța a lui Edward Gîerok. prlm-sccre- 
tar al C.C. ol P.M.U.P.

' /

ocupat pe teg de evoluția Miua- 
.din Orientul Apropiat, care, a

ORIENTUL APROPIAT

NEW YORK 27 (Agcrprcs). — Pre
ședintele Mișcării Populare "pentru 
Eliberarea Angole! (M.P.L.A.)7 Agos- 
tlnho Neto, a adresat secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, o 
Kt-risoare in care condamnă ataCurilo 
Întreprinse de forțele colonialiste 
portughezo împotriva zonelor elibera
te din Angola. In ultimele săpSămlnl; 
se arată în scrisoare, avioanele por
tughezo au lansat mar! cantități de

■ .« .

Ile aflate
substanțe chimice toxice asupra 
terilor agricole din regiunile a-----
sub controlul M.P.L.A, provoci nd 
victime In riadul populația! pașnice 
si daune considerable. Scrisoarea 
menționează că militarii portughezi 
deschid fără dUcernămint focul asu
pra. c:v!i!k>r angolez!.

Președintele M.P.L.A denunță, tot? 
odată, numeroasele arestări arbitra
ra șl torturile La cure Hint supuși In 
închisori cetățenii angolezi dd către 
autoritățile colonialiste portugheze.

După Liizaro Cărdenas, rîiri. unul 
din președinții mexicani nu a reu
șit să trezească mal multe .speranțe 
de renovare derit actualul titular al 
funcției supreme, Lula Echeverria 
Alvarez. Șl, desigur, nu o lipsit de 
semnificație faptul că. la un an de 
Ja moartea Iul Cărdenas, la o cere
monie publică desfășurată in capi
tală, Echeverria, alături de1 întregul 
său cabinet-ministerial, asista-la ci
ti.... .................'
cument rare insista cu deosebire 
eupra a două problema majore.
Iul: soluționarea gravelor inechități 
sociale și eliberarea economie! de sub 
dominația monopolistă străină.

Cine cunoaște traiectoria Mexicu
lui după revoluția din 1010 doar din 
.•aîMsarteie oflriaic ar putea rfimino 
azi descumpănit In fața unor reali
tăți ce ee credeau de mult depăși
te; Dacă procesul de Industrializare 
din ultimele decenii a avut rezulta- 

■ te din cele mal expresive, aslgurind 
un venit mediu pe locuitor de p- 
proape 700 dolari ’ (după statisticile 
de anul trecui), nu <• mal puțin a- 
dșvărat că jumătate din populație 
beneficiază doar de 14 la sută din 
vonUul național,' în timp jumă
tate din-.acest, venlt revine unei ml- 
ridriațl ' privilegiata, reprezentând 
doar 10 la sută" din populație’. Re
forma agrară, după decenii de apllr 
care, â lăsat totuși 2 mlltoane d® 
țărani fara pfimlpt, fără,;», vorbi de 
numfirult mare al celor cu pămlnt 
Insuficient pentru subzistenții. Aceas
ta explică exodul' a IM OTO de ță
rani, porniți anual c&txc orașe 5n cău
tare uo lucru, din care muiți. vin să 
îngroașe „centura do faveJ-e. din ju
rul marilor contre . urbane.,, In&udt 
Industria nu are capacitate s.ă-1 ab
soarbă și sâ lo.asigure acces la lo
cuințe mal decente.

îr.cfi din timpul, campaniei e’.ecic- 
rale, Echeverria a. promis remedîe- 

, rea acestor stări de lucruri șl une
le măsuri au fost de acum Inițiate. 
Astfel, n fost creat im fond națio
nal caro-șl propune construirea a 
lOq Oî'D locuințe populare pe an. Un 
;ii: fond, ccl al „creșterii Industeia-

din președinți
de renovare sdeelt actualul titular al 
funcție! ■ supreme, Luis Echeverria 
Alvarez. Șt, desigur, nu o lipsit de 
semnificație faptul că. la un an da 
Ja moartea îtsl Cârdenas,. ,1a o cere
monie publlcfi desfftșurală in capi
tală, Echeverria, alături’ de ’întregul 
tirea testamentului lui Cârdenas, do-

majore, de- 
termlnante pentru viitorul Mcxlcu-

Președintele Mao Tzedun
h primit pe premierall Kafcnei Taaka

Masayoshi Ohira, rn tabs irul afacerilor 
externe ai Jnpon'el, șl Susurai Ni- 
kaldo, șeful Secretariatului Cabine
tului. ’

★
Citi Eu-la!, premierul Consiliului 

do Stat al R. P. Chineze, șl Kakuel 
Tanaka, primul mlnlsteu al Japonie!, 
au continuat miercuri, la Pekin, con- 

.. •’*’**’"oiîna"

PEKIN 27 (Agerpres). — Mao 
Tzedun, președintele C.C. a! P.C. Chi
nez, l-a primit, miercuri, pe primul 
ministru al Japoniei, Kakuel Ta
naka, alia: Intr-o vlzMft în R. P. Chi
neză — transmite agenția China 
Nouă. Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire do lucru, prietenească, 
care a durat o oră. Au fost pre- 
zenți Clu En-lal, premierul Consiliu
lui do Siaj al R. P. Chineze. Ci Pln- 
fei, ministrul afacerilor externe, alte 
persoane oficiate chineze, precum șl

i.

vorbirile, informează agenția
Nouă.' La convorbiri au luat parte 
miniștrii de externe al celor două 
țări. Ci Pin-fe! fi Masayoshi Oiilra.

r. iO. | ■■.'O ”, f.' ă k ț ; > • *■ ■ • : j »■

W bombardamente asupra 10. Vietnam
HANOI 27 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informsBză că, la 33 septem
brie, avioane amwlaxae ou bombar
dat mal rmtite localități dens popu
lase dta diferite regiuni ale R. D. 
Vietnam, far nave de război olo 
S.U.A. au deâcbis focul asujwa unor 
zer;.- de creată dJtn provînria Ha Tinh. 
în cârmii raldirflar de bombardament., 
ou fost uciși eau răniți, numeroși cl- 
vlil. au' fost distrusa dădiri de locuit 
și Instituții eccrtrantice șl cuEurale, 
printre care școala primară din dte- 
irtctril Ky Son, prcrrtncta Hon Btnh.

într-o dedffirațte dată puMAritățll 
entercurf, un purtător de curtat ol 

' .. •’ *H '• ? '■-T’6 L t -î-s • ’’ t it‘ Ji
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Ministesulal Afacerilor Externe ni 
R.D. Vietnam a ceru: Statelor Unite 
sa pună capă: imediat bombarda
mentelor. minării și ț blocadei portu
rilor R.D. Vietnam, preraan șl ori
căror altor acta care lezează suvera- 
nHatea șl securitatea țării.

IW'H—MIMHWI

PARIS 27 (Agerpres). — După con
vorbirile purtate cu reprezentanți! 
R. D. Vietnam la oanvorblrile cva- 
drJpnrtite de In Paris, Henry Kissin
ger, consUScrul președintelui Nlxon 
pentru probtentăle securității na’lo- 
nafle, a părăsit capitala franceză, ln- 
dreptindu-sa spre Washington.

interparlamentare
ROMA 27. -- Corespondentul A- 

gerprer, N. PutoM, transmite : I:i ca
drul lucrărilor celei de-a OO-a Co.n- . 
ferințo anuale n Uniunii interparla
mentare, la 27 eejr.embrie au începi!t 
discuțiile po comisii do sludlu. S-au 
întrunii comisiile pentru ..probleme
le politice, ale securități! Internațio
nale șt dezarmării", pentru „educa
ție, știință șl cultură", pentru „pro
blemele eocsnomice și zoclale". pre
cum si comisia pentru „teritoriile ne- 
autortome șl studiul problemelor et
nice". Joi se Întrunește șl comisia pen
tru „problemele parlamente re și ju
ridice". în discuțiile ce nu loc cu a- 
ccnt prilej &e definitivează lestul re- 
zoluținor ce-vor fi supuse, la 29 sep
tembrie. voiului sJ aprobării confe
rinței. Membrii delegație! grupului 
parlamentar romăn au expus In ca
drul dezbaterilor din diferite comisii 
poziția România! asupra problemelor 
ejfiate !n discuție.'

întrevederi aleSOFIA
33B

tovarășului Emil Bodharaș
f’ ■

SOFIA 27 (Agerpres). — To-rarășul prilejul! 
mii Bodnaraș, membru al Corni- prn acUi

t

4)
I

Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al; Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R!, vicepre
ședinte al- Consiiiuiu! da Stas dl 
Republicii Socialiste România, caro 
fâce o-vlzltă !n .Bulgaria, la invitația 
C.C. al P.C.B.. s-a iriiîlnlt cu-tova
rășul Boris Velcev, membru al ‘Bi
roului Politic, secretar ol C.C. al 
P.C.B. Convorbirea ce n avut loc a

". f ■ ’ I ,
! o Informare reciprocă asu- 
Ivitațll-celor două partide.

Tovarășul Emil Badnara^ a avut, 
de asemenea, o întrevedere eu ge
neral de armată Ivan Mihailov, 
membru al Biroului Politic a! C.C. 
al P.C.B., membru al Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria.

Oaspetele a depus o coroană de 
flori la Mausoleul lui Gheorghi, 
Dinii tfbv

PIENARA C.C. 1
__ VARȘOVIA 27 (Agarprcs). - 
președinția Iul Edward Glerek. prlm-
Vl-a Plenară a Comitetului 
al Partidului Muncitoresc Ui . 
loner. Plenara a examinat prindplUe 
do reorganizare a organelor locale 
ale puterii la sate si in orașele mici,

VARȘOVIA 27 (Agerprcs). — La 
Varșovia a avut Ioc, miercuri, sub 
președinția Iul Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. cea de-a .. - ....... .;cdnUa> 

’nit Po-

Rezoluții adoptate 
de parlamentul libanez

BEIRUT 27 (Agcrpres). — După o 
e-erle de reuniuni cu tișile Jnchtee,
șl conseeințrinr recentului atac ni 
tortelor crmrtc L~.-.ritanz 
țării, R_l_1"_______ ’
mal multa rezoluții prin care m 
guvanudui să acționeze pentru

.■ y_j2'i1 *~
sil or arabe, in soopu.1 dteeutării „unui 
plan comun, care să definească rolul 
fiecărei țări Brabe șl al rezistenței 
palestlnene în' conflictul din Oriental 
Apropia!" — Informează agențiile

X-M ' '
Rezo’uțiiic men loază, de aseme

nea, cft . 1" 2,"
acordul de armistițiu Ubanezo-lsnae- 

 

Ban Încheiat In anul 1M9 șl reco
mandă întărirea efectivelor șl Imbu-

consacrate examinări! împrejurărilor 
șl consecințelor recentului atac al 
tortelor armate ta-nellena In sudul 
țării, Pariamentiil libanez a adoptat 
mal multa rezoluții prin care m cese 
guvernului să acționeze pentru con
vocarea unei reuniuni urgente a ță
rilor arabe, în scopul dteeutflril „unui 
plan comun, care să definească rolul 
fiecărei țări Brahe și al rezistenței 
palestinens în’ conflictul din Orientul 
Apropia!" — informează agențiile 
France Presse șl Awocîaied Press.

libanez! susțin

nătățirca echipamentelor armatei na
ționale. -

WASHINGTON 27 (Agerprcs). — 
Senatul S.UJL e respins marți — cu 
43 de voturi, contra 43 -- un proiect 
caro Impunea Administrație! Nlxon. 
un termen de patru luni pentru re
tragerea totală a trupelor din Indo-: 
china, după punerea în libertate a 
prizonierilor de război.

• MJtaKva fin vederea înce
perii unor noi convorbiri 
intre Frontul Patriotic lao
țian șl guvernul de Ia Vien
tiane.. ‘ » ■ .• • ;. .
VIENTIANE 27 (Agerpres). — Pre

ședintele Comltc'.uiu! Central al 
Frontului Patriotic Laoțian, Sufanu- 
vong, a trimis, la Zi septembrie a.c., 
o scrisoare prințului Suvanna Fuma, 
președintele Consiliului de Miniștri 
laoțian, jn care este propusă de
semnarea, de către cele două părțl> 
k unor reprezentanța care să anga
jeze un schimb de vederi pentru 
pregătirea negocierilor între o dele
gație a Frontului Patriotic șl o dele
gație a părți! de Ia Vientiane, avind 
ca scop soluționarea problemei lao- 
țlene — informează agenția Khnosan 
Phatet Lao.

T --:l .. f ..'

care este propusă de-

ROMA 27. — Corespandentul A • 
ire" transmite : In întreaga Ita

lie a i.’.'u’. Joc la 27 septembrie o sre- 
v& generală de 24 de ore a 140& 9®) 
de muncitori din construcțiile edili
tare șl o serie de sectoare înrudite, 
declanșată în sprijinul unor reve::<:!- 
cărl legale de reînnoirea contracte
lor colective de muncă. Pe lingă îm
bunătățirea condițiilor de muncă șl 
do trai, saJariații din construcții cer 
măsuri eficiente împotriva creșterii 
șomajului, reforme Bodal-cconoinfce 
șl acțiuni ferme pentru oprirea creș- 

i / '■ ’ - ■’ ■■■ ’ ■ ■ '■’

1 KM) Jniroprinderi miel ți mijlocii, ISmlnalul „SIEMPRE" le-a calificat 
urmări:tdu-se un dublu scop : pe de drept „eele mai deschise, dar șl dl-
o parte stimularea aceste! categorii’ flcllc prin tematica abordată". în
de eri naționale, afectate cursul vizite! In Japonia, Ecjieverrta
cu e de concurența marelui a perfectat, acorduri _ de_ amploare
capital' 
cerea șomaj 
urmărind

de reformulări interne. în ultimul 
timp, se Impune însă, cu precădere, 
atenției tendința vlzlbUă de reeva
luări pe terenul retațUlor externe. 
Trebuie amintit ca politica externă

___ ___ k ■. ..
Santiago de Chile. Demonstrație muncitorească în sprijinul guvernului 

Uniffifii Populare, împotriva uneltirilor forțelor reacțiunu

țnțîlnirea primărilor 

capitalelor europene
Expunerea primarului general 

al Bucureștialui
BUDAPESTA 27. — Coresponden

tul nostru, Al. Pinten, transmite : 
La Budapesta nu continuat lucrările 
lntllnlrll primarilor capitalelor euro
pene. în cadrul ședinței din 27 sep
tembrie n lunt cuvlntul tovarășul 
Gheorghe Cioară, primarul general 
a! capitale! țării noastre, core a 
prezentat expunerea.: „Tendințele 
dezvoltării municipiului București, 
capitala Republicii Socialiste Româ
nia". în încheierea expunerii sale, 
tovarășul Gheorghe Cioară a subli
niat faptul că această Intllnlre con
tribuie. prin .schimbul de opinii șl 
experiență, la rezolvarea probleme
lor importanta de interes comun ale 
capitalelor, în scopul dezvoltării n- 
ccstora șl. j prosperității cetățenilor, 
rrccum șl ia extinderea contactelor, 
a colaborării șl cooperării pe acest 
pian. In interesul păcii șl securității 
europene.

?

.............  .precum ș! sarcinile partidului in le
gătură cu crearea noilor unități ad- 
jg-^._ menționează agenția

— ,-------- a rostit o cuvini.ira
Flote Jăroazewlcz. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.UJP.. pre
ședintele-Consiliului de Miniștri al 
H. P. Polone. Edward Babiuch, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U3?.. a prezentat un ra
port cu privire la sarcinile partidu
lui în legătură cu problema aflată 
In dezbatere.

minfeteatlve - 
P.A.P.

La: plenară 
Flote Jaroszev

Eforturi pentru reglementarea 
pașnică a diferendului 
ugandezo-tanzanian

MOGADISCIO 27 (Agerprcs). 
Ministrul afacerilor externe al So
maliei, Omar Arteh Ghalib, s-a re
întors la Mogadiscio, după convorbi-: 
rile avute la Kampala șl Dar Ea Sa
laam, In legătură cu soluționarea pe 
cate pașnică a diferendului dintre 
Uganda și Tanzania. Misiunea mi
nistrului somalez de externe; ®e în
scrie In cadrul eforturilor întreprinse 
de Somalia, care s-a, angajgt să me- 

1 dâeze pmtru restabilirea bunelor re
lații dintru cele două țări africane.

Convorbirile dlnlre reprezentanți 
ai Ugandel, Tanzaniei șl oficialitățile 
somaleze urmează să continue, I.-.cc- 
plnd do vineri, la Mogadiscio. în a- 
cest scop, In capitala somaîeză a so
sit șl ministru! tanzanlan al aface
rilor externe, John Moleceto. După 
cuta arată ageiiția Reuter, șeful di- 

■ plomației iigandeze," Wanume Klbedi, 
este,: de asemenea, așteptat să so
sească In capitala somalâră. Obiectul 
convorbirilor tripartita care urmează 
să aibă loc la .Mogadiscio U consti
tuie un plan In cinci puncte, pre
zentat de către Somalia, privind — 
daUtățUe de soluționare a cc±T.:c™.„. 
de la granița ugandezo-tanznnlană. 
Fină In prezen!. Uganda și Tanzania 
au afirmat că accepiă. In principiu, 
un asemenea plan, clar că mal trebuie 
pw» Ia-punct o serie do detalii pri
vind aplicarea acestuia.

fi.

terii costalul vieții. In numeroase lo
calități ou avii! loc adunări ale sindi
catelor, în cadrul cărora ș-a subliniat 
Iwtarirea greviștilor «te a lupta îm
potriva tendințelor patronatului de1 
a impune așa-numitele mărar! „con- 
juncturale“, menite’să arunc® pe 
umeri! celor ce muncesc greutățile 
crize! prin care, trece In prezent 
acest sector. Sindicatele propun uni
tar lansarea unu! amplu program dei 
construcții de! locuințe și Înlesniri 
pentru oameni! muncii în procurarea 
de locuințe." vn h ./-J! ..y

cri naționale, afectate cursul' vizite! in {Japonta, tcheverria 
q de concurența marelui •

pe de altă parte redu- 
____ . ..H. In fine, se-ailă îh 
curs de elaborare o nouă lege fiscală, 

redtetritauren, '■ veniturilor.
„Există $1 alte măsuri sau proiecte 

de reformulări interne. In ultimul 
timp, se impune insă, cu precădere,
luări pa terenul

fără - precedent, prevfidnd, intre -.al
tele, crearea în Mexic a IH) de firme 
industriale mixte, participarea Japo
nie! la echiparea cu noi Instalații a 
portarilor mexicane da pe coasta’Fa- 
clflculul, la renovarea șl' lărgirea re
țelei de telecomunicații (investiții de 
209 milioane dolar!), precum . șl . la 
alte proiecte de expansiune econo
mică șl comercială, paralel cu pă-

Ijv," " ’ '

mexicapă s-a dlstini’ In ansamblul la-
Uno-americari printe-o Identitate pro
prie, chiar șl pe vremea clnd O.S;A. 
impunea culmile: docilității. între al
tele, se*știe căTMextaîl:a fost fengu- 

în urmă, a refuzat ®ă rupă relațiile 
cu Cuba sau sâ parîidpo ia bloca
da impusă de S.U.A. primei țări șo- m 
riflliste ’din emisfera vestică. Totuși esțc

' rclaj-iUe cu S.U.A. continuă să rămi- m>-k’ il .. I» '.
seamnă un complicat angrenaj da 
obligați!,, de cțle jnaai multe ori nc- 
redproce. Or, șl In această di
recție au apărut indicii că se 
încearcă o modificare. Observa
torii atribuie; o semnificație deo- tote

. sebltă faptului ‘că întilnirca de la 
Washington dintre președinții Eche
verria ș! Nixon- a fost precedată de 
două importante-vizite ale prcședln-

; telul mexican : în Japonia șl :Chlle. 
Ambele’au Influențat, Iară' IndâSalA.

; r . .. ....

trur.darea in mal marc măsură a 
mărfurilor m&xîcoM pe piața japo
neză. ■. .

Deschidqrea .spre Japonia apare, ca 
. .. . . _ o tentativa?limpede de diversificare
ra tară ,10lJno7americană care, cu ani B TeiațîuOr. economice pentru a ra
in vninHUa Mexicului de Sta

tele Unite Una din caracteristicile 
principale fale economie! mexicane 
este ’tocmai’1 ponderea’ h!p«rfro- 

«■«-•ssssTsw.^.--,. - -• flaiă a schlmburllot1 cu .S.U.A.,
dar, în cadrul for, plata nord-ame- 
ricană. au figurează, de regulii, ca 
destinatar -final al. exporturilor me
xicane, ci doar ea intermediar. A- 
ceastă 'Împrejurare implică prin de
finiție numeroase „operații trlun- 
ghluJara", care contribuie serica la 
deteriorarea preturilor. Cu alto cu
vinte. la prejudiciile rezultate' din e- 
teraele „schimburi* neechivalente" .ser 

_____ __ ,__  _ ,|B|| , .......... ..... .. ,r ............ adaugă''',șl#:profllul''ta.tertn.cdîa'rulu!. 
le“, va finanța construirea a circa agenda convorbirilor, po caro săp- Asia îh timp ce piața mexicanii con-

Președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socia
liste din Republica Socialis-

ffleiwf KbșîgliM președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
1-ă primit pe Franțob. Bloch-Laink 

_ ___________ _______ 'băncii’firăricezo ,de>-stsS. 
tâ SomâniS D^Hru'^cu, ..?■^.2^-
ă avut convorbiri la Londra, cu Sir 
Brian Flowers, prcședihteJe Consi
liului pentru cercetări științifice, "șl 
alto personalități ale vieții publice șl 
culturale, In, cursul cărora au fost 
discutate, aspecte ale dezvoltării cola
borării culturale romăno-britanice.

Norvegia s-a relras din 
toate organisme!® oonsal- 
tațive ale Pieței comune, ,:n 
care era reprezentată alături de cele
lalte trei țări candidata sfl adere la 
„cel șase" : Marea Britanic, Irlanda 
șl Danemarca. Norvegia nu va parii-' 
cipa nici la conferința la nivel Înalt 
a „celor zece", prevăzută*pentru zilele 
de 19 șl,29 octombrie la Paris. Aceste 
măsuri au fost hoîărlte de guvernul 
norvegian; cn urmare a respingerii 
aderării Norvegiei la Piața comună

î

tai ’ prin acorduri anume) pentru 
produsele:’ .Torri-araericnne. Un alt 
aspect dureros ar fi cel al teansfe- 
ruiui da tehnotoato din S.U.A. In- 
vestlțiile directe ale S.U.A. — raa- 
sive șl steins ’legate de achiziții teh- 
r.otoglce ,!j — le conferă o po
ziție , avan , îir* cadrul t asoâe-
rll cu cap! lexlcan, ceea ce per
mite eâ în timp relativ scurt,', fir-, 
mele rttordromerlcand stt-șl „înghiți" 
asodățHîme.xlcanl, ’âslguriîidursi' coi:-, 
irolui absolut. Așa se face că ma
joritatea fostelor firme mixte au ră~” 
mas doar cu denumirea mexicană.

Toata scoate aspecte -- ®l altele 
nemenționate ale! — tind acum să 
fie reevaluate de guvernul snexlcan. 
Acordurile cu Japonia sugerează 
doar una din direcții, căci, paralel, 
Echeverria șl-a afirma: Intenția de 
a continua și aprofunda politica do 
diversificare a rdațlilor. în cursul 
vizitei sale la Santiago de Chile (e- 
veniment care a avut In primul rlnd 
o semnificație politică, fortlfidnd cu
rentul favorabil „pluralismului poli
tic" pa continent), Echeverria s-a 
referit. Insistent la perspectivele.,-.do 
dinamizare a schlmburilo" șl colabo
rării economico între statele latlno- 
amcricane, MMnd »ă se înțeleagă clar 
e& Mexicul va promova relații re
ciproc avantajoase cu toate țările din 
emisferă, inriuglv Chile, care In a- 
ceas® ’direcție prezintă laturi Jm- 
portahte de complementare econb- 
micăț'îa -același timp, avansează ex
plorările Mexicului pe piețele Euro
pei de vest .șl 'est.

Pe scurt. 'Mexicul caută alterna
tive, capabile să diminueze efectele 
teadiționatelor "sale ..ri'ji’,:; speciale" 
cu S.U.A. Noile tendințe, in orlcr.- 
tarea Mexicului sa înscriu în curentai 
general de reevaluări, promovate de 
ifirlle Jailno-americahe’Ih scopul a- 
slgurărll une>. dezyollfiri independent 
te. Metodele diferă’ de .Ia o țară la 
alta, ca și gradul de consecvență în 
promovarea lor sau rezistența opusă 
de forțele conservatoare in desfășu
rarea procesului, de emancipare, dar 
in ansamblu ■ fenomenul avansează 
inexorabil. , ,, , 

ih * ‘
JL

președintele 1 mceso de stai.
Jiul Felațlllor economico' .

■ —âncezo și posibilitățile da
extindere a acestora (T.A.Ș.S.).

- Sesiunea clu**a
de Mexico s-au deschis lucrările ce
le! de-a lS-n sesiuni a Conferințe! 
generale a Agenției Internaționale 
pentrli Energia Atomică (ALELA). 
PrcșcdlntcJo Mexicului, Luis Eche
verria, a rostit o cuvintare în care 
s-a /pronunțat pentru încetarea pro
liferării ermrioff nuclearo șl distru
gerea celor existente. Do asemenea, 
el a afirmat că folosirea realizărilor 
științifice exclusiv în beneficiul ță
rilor puternic dezvoltate „contravine 
imperativului universalități! culturi! 
umane".

•'8 flU‘ î 'js77?

nat. stadiul relațiilor . economice , so- 
yțeio-francezo și posibilitățile de

dr. docent Mandache. direc
torul clinicii chirurgicale a spitalu
lui Brincovenesc din București.

Conferință mesei rotunde 
de la Darlington refwit°Bre ,fi 
viitorul Irlandei de Nord s-a Încheiat, 
miercuri seara, fără Bă ti reușit, să 
formulezo vreo soluție !.-. problemele 
discutate, Setsoianil de stat britanic 
pentru Irlanda de Nbrd.AVUUam Whi
telaw, a declarat că in viitorul apro
piat va publica o „carte verde” care 
,.vn cuprinde diverse propuneri pen
tru convorbiri ulterioare".

i i

V. OROS

.. ~; «privim mo
dalitățile? d*r soluționare a confortului

Consemntnd succesul repur
tat de patrillonul românesc la 
recenta Expoziție internațională 
.„Selhormc;-"?", core a funcțio
nat in purcii! Sokolniki cin 
Moscova. Prezidiul Camerei de 
Conjerf a U.ILS.S. a acordat 
tnedclii de aur Camerei de Co
merț a Republicii Socialiste 

■ România și întreprinderii de 
import-export „Imagrex" din 
(orc noastră, pentru modul de 

‘prezentare a exponatelor ;i 
penSns contribuția dduiă la 
dezroitarea relațiilor economi-

do-’

Președintele algeriei, H- 
Boumedlene, luind cuvlntul In.codrul 
unui miting popular, a subliniat că 
reyoliițla agrară ee Înfăptuiește cu 
succes pe întreg' teritoriul țării. Șe
ful statului., algerian a arătat că o 
preocupare fundamentală a organelor 
de conducere ale țării este ridicarea 
nivelului-vieți! materiale și culturale 
a populație! din zonele rurale.

Guvernele R. P. Chiaes® 
șî Republicii Togo ou bo!ă- 
rît să stabilească feloJU âi- 
plOHlHtlC® îa nivel da ambasadă, 
se ara Să’ .In comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei La 
Pekin a, ministrului togolez al aface
rilor externe, Joachim Hunxedc. Co
municatul me-țlonefizZi, totodată, că 
guvernul Republic!! Togo recunoaște 
guvernul R. P. Chinszo drept singu
rul guvern l-egal ai Chinei.

oa-

■ mi

Manila. O imagine caracteristică în aceste zile pe sîrâzile capitalei filipi- 
rieze : ■ controlul riguros al autovehiculelor, , ca urmare a .introducerii - legii 

marjialeî 4

•penl.tj- coulri b-uțiă ‘ i 
dcrrollarea relațiilor . 
ce ji comerciale dintre Româ
nia' ji U.RlS.S. tn acest do-' 
...ertiu, '■

■

Tratative înfre specia
liști sovieUci și americani 
in problema protecției mediului am
biant aii avut ioc la Moscova. Urmă
toarea ședință a comWel mixte de 
colaborare in acea: domeniu urmea
ză să albă loc In S.U.A, anul vii
tor. în Intervalul d!ntro ședințe, co
ordonatori din cele doua țArl vor 

-păstra contacte permanente, asigurfnd 
Înfăptuirea programului de cercetări 
arapm căruia părțile au căzui dea
con! anterior.

La Congresul de chirur
gie din R.D.G.t csrft 60 desfi_ 
ș^M-ă la Berlin, participă. 1 21® 
meni de-știință din domeniul mod!- 
eir.e.i din R. D. Germană șl 150 oaspeți 
da .pește hotare. Din România, par
ticipi o ’delefiațle ’condusa: de prof.

Preludii ale iernii ?
■' ‘ i : ■■ "'.‘ih.I

ăfarți dimineața; nimic nu pă- 
rec rc tulbure decorul cusur,inel 
al Moscovei. O ploaie deată jl 
persistentă a continuat să se 
cearnă plnă spre seară. Termo
metrul arăta S gfâie Celriui. 
Brute insd, doarupra orașului a 
Început să cadă lapoclță, care, 
apoi, s-a transformat intr-o ade- 
vărată vifomifă, pe un „fundal" 
ile fulgere și tunete. Pa străzi 
x-a’așternut zăpada.

* 
în Franțc, iama șl-a anunțat, 

de asemenea, venirea mai de
vreme dedt de obicei, în unele 
regiuni din estul și sud-estul 
Franței inreglslrtndu-sa masiue 
căderi, de zăpadă. In valea M'du- 

f rienne,-stratul de zăpadă a atins 
35 de centimetri grosime. Treeă- 
toarea Isoard a trebuit sâ fie în
chisa.

războiului rece"
Asociația ide presă „Demo- 

rtatlscha Action" (P.D.A.) din 
Mflnchon, caro întrunește In 
dndurile salo cunoscuți scrii
tori șl ziariști vest-germanl, a 
publicat recent o broșură caro 

’ dezvăluie .activitatea nocivă des
fășurată do posturile do radio 
„EUROPA LIBERA" șl „LI
BERTATEA". Autorul — Knrl 
Heinz Hansen, deputat social
democrat In Bundestag — ex- j 
primă îngrijorarea opinie! pu
blice vcst-sermanc față do a- 
ceosiă activitate potrivnică des
tinderii și colaborării interna
ționale.

Amintind că cale două posturi 
au fost create do către cercurile 
reacționare americane șl Inter
naționale. sub directa oblăduire 
a C.I.A. (Agenția centrală de 
investigații din S.U.A), in 1959, 
adică în plin „război rece", au
torul arată.ca „s-a creat, ast
fel, pe teritoriul vest-german un 
centru extra-tcrltortai de difu
zare a propagandei a cărui ac
tivitate se află in afara contro
lului sau jurisdicție! R.F.G. — 
stat suveran".

. Cele două posturi de radio 
difuzează în eter o propagandă 
dușmănoasă la adresa țarilor șl 
popoarelor care făuresc noua o- 
rindulre socială, mijloacele fo
losite in acest scop fiind de for- f 
marca realităților, defăimarea, 
mlrMriun0, comentariul insidios.

rlndulre socială, mijloacele fo
losite In acest scop fiind defor
marea realităților, defăimarea, 
minciuni), comentariul Insidios. 
In; ultimi! ani,1 în emisiunile 
de In MQnchen se remarcă o 
.,schimbare de ton", pretins o- 
biectiv, menii să camufleze ade
văratul scop politic. Dar aseme
nea modificări de metode nu 
Înseamnă schimbarea țelurilor 
rare rămln aceleași — Încer
carea de a învenina atmosfera 
politică, de a opr! procesul de 
destindere care se afirmă tot 
mal mult pe continent.

Ținlnd scama do faptul că ac
tivitatea ostilă destinderii a 
menționatelor posturi do radio 
lezează interesele naționale șl 
suveranitatea R.F.G., un grup 
de opt deputațl soclnl-democroți 
in Bundestag, printre care șl 
autorul broș’u:ii, au lansat în 
primăvara acestui an un apel 
pentru u se pune capăt emisiu
nilor de la Mttrtchen. „Opinia 
publică democrată n tării — 
spune Ilansen ■?- sprijină cere
rea celor opt parlamentari so- 
clai-democrați ca „Europa li
beră" șl „Libertatea" — ale că- ■ 
ror emisiuni slnt vestigii alo 
„războiului rece" — să-și În
cetez® aclivilatea".

A. M
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