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■■■■“’ succese demne de
_________ Planul producțiel-marfă 
și al prestărilor de servicii pe 3 tri
mestre ale anului a fost Îndeplinit 
In ziua de 23 septembrie. Plnă la 
sârșltul lunii se va realiza o produc- 
țle-marfă suplimentară de circa 213 
milioane Iei. Fabrica de medicamen
te „Terapia" contribuie ta această 
producție pesie plan cu o valoare de 
mal bine de 10 mîlloano Iei, Fabrica 1 
do piele șl Încălțăminte cu 8 milioa
ne, Fabrica de porțelan cu 2.7 mili
oane ele. Exprimate în unltățl flzlce, 
asemenea depășiri echivalează cu 
l 237 tone oțel, t®3 km conductori e- 
lecLrici izolați, 3 453 metri cubl pre
fabricate din beton armat; 162 tone' 
pietre de polizor ș.a. Toate acestea 
sint . rodul valorificării intense a re
zervelor interne.

Industria județului Alba 
șl-a îndeplinit planul 

pe 9 luni
ALBA TULIA (Corespondentul 

„Scinteii”, Ștefan DlnJcă), Oame
nii muncii din industria județului 
Alba au raportat, in ziua de 22 sep
tembrie, îndeplinirea pianului pro
ducției globale șî marfă industriule 
j>e 9 luni.. Plnă la finele lunii sep
tembrie ’ se vor realiza, peste pre
vederi, importante cantități do pro
duse : mașln! șL utilaje pentru in- 

’ duslrln metalurgică in veioare do
5 757 0W) lei, 1 IOT mașini do cusut, 
1 SlOT mașini electrice de spălat rufe, 
peste 4 OOO tone sodă caustică, a- 
proape 1 CfflO tone nntidăunători, 
700 COT perechi elorapi. 340 OM bu
căți tricotaje, peste 5 COT perechi in- , 
ctUțămtato, 19000 tone sare, pesie
6 MM mc cherestea șl alte produse. 
O contribuție deosebita la realiza
rea neestor succese și-au odus-o co
lectivele de muncă de Ia întreprin
derea' minieră Bala de Arieș, 
U.M.ăț.N. Zialna. întreprinderea 
metalurgică Alud, U.PJa. Ocna Mu
reș, U. M. Ciigir.

1 000 tone metal 
economisit

însemnate depășiri 
la sortimentele de baza

PLECAREA DM MARNA
Joi după-amlază, delegația de 

partid și de stat a țării noastre, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceăușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, care n 
făcut o vizită prietenească .pe lltor 
ralul bulgăresc al Mării’ Negre, a 
părăsit Vama.

Pe întregul traseu, . de la reșe
dință plnă la . aeroport,, zeci șl , zeci 
de- mii de locuitori al orașului au 
venit să-și. ța rămas bun de la 
oaspeții români, exprlmindurșl din 
nou, din plin, bucuria șl sentimen
tele de prietenie frățească față de 
.tolli poporului .nostru-

Dlnlr-o mașină descoperită, to
varășii Nicolae Ceăușescu ți Todor 
Jivkov, Ion Gheorghe jMaiirer șl 
Stanko Todorov nu răspuns cu cor- 
dlalltate; .ovațiilor,■ iirățllori. de, 
prietenie cti""care.,,.pe ‘parcursul 
a peste i zece • kilometri,’.. au fost 
salutați de aproape întreaga popu
lație a orașului — muncitori, 
marinari, țărani cooperatori, stu- 
dențl ți. elevi. Ca pretutindeni, .pe

parcursul vizitei, el nU Ieșit în.înș 
tîmplnare cu stegulețe șl flori, cu 
eșarfe roșii pe care le fluturau, 
scahdind „Vecină drujbn !“ —
„Prietenie veșnică !*. Largile bule
varde, împodobite sărbătorește cu 
drapelele de stat ale României și 
Bulgariei, cu mari, pancarte pe. care 
se puteau citi urările „Să se. întă
rească și șă înflorească prietenia 
bulgaro-română*,’ „Salutări, frățești 
poporului român”, In timp ce la 
difuzoare se transmitea muzică 
populai^ românească, fotul confe
rea -atmosferei .entuziaste un ca
racter de’ sărbătoare. In " dreptul 
uzinei de mănomeire, care in 
cursul dimineții a avut ca oaspete 
pe tovarășul. Nicolae Ceăușescu.. 
pe membrii delegației ■ române, 
muncitorii au ținut să-l salute încă 
o dată acum, la despărțire, Jeșind 

Jn .moreș^nuȚaîttE/îin. .'față*. finpunfi'<>. 
toacei clădiri "a întreprinderii;'■ . - - :. .. . ... . ■ --„..țț

Aceeași mulțime Impresionanta 
de oameni șe ătkf la aeroport, do-

(
8

t

(Continuare în pag. a irf-a)

SOSI»
Joi după-amlază s-a înapoiat în 

Capitală, venind din Republica 
Populară Bulgaria, delegația de 
partid șl de stat a ‘ Republicii 
Socialiste România, condusă do 
tovarășul Nicoiae Ceăușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui-de Stat, care a făcut o vizită 

.tele, prietenie In această țară.
M Din delegație au făcut parte to- 
'țvarășLl Ion Gheorghe Maurer, 
•■membru al Comitetului Executiv, 
al-Prezidiului Permanent al C.C. 
al. P.C.R., președintele. ConslLlulul 
de Miniștri, IUe Verdeț,. membru 
al Corn!telului Executiv, al Prezi
diului Permanent al ’C.C. al P.C.R., 
prim-vlcepreședlnte al Consiliului 
de Miniștri. Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului „Executiv al 
C.C- al P.C.R., președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală romfino-bulgară de co
laborare economică și tehnlco-ștâ- 
ințlfică, loan Avram, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul industriei 
•construcțiilor de mașini, precum șl 
Nicolae Blejaa, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la So
fia/

In sosire, la aeroportul Bănoasa, 
tovarășul Nicolae Ceăușescu șl 
membrii delegației nu fost salutați 
de tovărășii ’ Mânea Măn’escu, Paul 
Niculescu-Mizâl, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulesțu, Maxim Ber- 
ghliinu. Florian Dănâlache; Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voltec, Cornel 
Burtică, MLrdn Constantlnescu, Mi
hai Gere, Ion Ioni ță, Vas 1 le Pali- 
Ilneț, Ion Pățim, Ion Stănescu, 
Ștefan Andrei, Ion Dlncă, de 
membri al C.C. al P.C.R.; al Con
siliului de Stat șl al Consiliului de 
Miniștri, conducători al Instituțiilor 
centrale și organizațiilor obșțeș’X

Erau prczenU Borislav Konstan
tinov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.’

Numeroși cetățeni din Capitală, 
veni ți la aeroport', au salutat cu 
multă căldură pe tovarășul Nicolae’ 
Ceăușescu, pe ceilalți conducători 
de partid șl de stat

Pionieri au oferit flori secreta
rului general al partidului, mem
brilor delegației. ... •

La plecare, pe

(Agerpres)

Tntîlnlrl pline de căldură cu oamenii muncii 
bulgari

La Invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, a 
Consiliului de Stat,și a Consiliului 
țle Miniștri ale’. Republici! Popu
lare Bulgaria,- Intre'27. șl 28 sep
tembrie, o delegație dp partid șl 
de stat română, 'condusă de tova
rășul Nlcoine^ Ceăușescu, Jsecre (ar 
general! al .............. '
Român, președintele Consiliului de 
Stat al' Republicii Socialiste Româ
nia, a' făcut o vizită de prietenie 
în Republlcn Populară Bulgaria, 
Ia Varna.

Intre delegația română, -condusă 
de tovarășul" Nicolae ^Ceăușescu, șl 
delegația bulgară, condusă de to
varășul Todor Jivkov, prlm-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele ‘ Consiliului' de Stat al

■Partidului

în timpul semnării comunicatului

aeroportul din Yama

proiectarea și execuția utilajelor șl 
instalațiilor, folosind la maximum 
capacitățile de producție din cele 
două țâri. •

Cele două părți și-au exprimat 
convingerea ca realizarea acestui 
mare obiectiv hidrotehnic reprezin
tă un pas-important pe calea, dez- 
voi târli și Întăririi legăturilor 
multilaterale dintre Republica, So- 

■cialLstă Românln și Republica 
Populară Bulgaria,, ceea ce cores
punde' pe.deplin intereselor celor 
două țâri, ale popoarelor din, bazi
nul dunflr&in,- este în spiritul Pro
gramului complex pentru adincirea 

.șlperiedUonarea In continuarea 
tehnico-șHințifică, ■ colaborării și dezvoltarea .Integră-'

Republicii Populare Bulgaria, au 
avut ioc convorbiri; la care au 
participat tovarășii :

Din partea română — Ion 
, Gheorghe Maurer, membru al Co- 

■ miletului Executiv, al • Prezidiului 
Permanent al C.C. ol P.Cț.R-, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Iile' Vcrdcț, membru al Comitetu
lui Executiv, ni Prezidiului Per
manent al C.C.'al P.C.R., prim- 

. vicepreședinte ăl Conciliului de 
'■ Miniștri, Ironie, Răutu,’.' ' Jîfran&u s ,,, -.
al Comitetului Executiv al C,C. al două țâri, ale popoarelor din, b.izl 

Ț/ P.C.R., președintele’ părții românei • ’ . t-, a®
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare e- 
conomlcâ - șl ‘'tehnico-ștllnțificăv
loan Avram, membru al ? C.C. ril economice .socialfste "a statelor
nl P.C.R., ministrul industriei cori-' membre ale C.A.E.R., adoptat la
strucțlllor de. mașini, Nicolae cea de-a XXV-a sesiune de la

’Blejân, ambasadorul extraordinar ‘.București, șl in ’conformitate cu 
șl plenipotențiar al Republicii So- schema de amenajare complexă, o
claliste România In Republica' Dunării, 1 elaborată ’ în cadrul
Populară Bulgaria ; , C.A.E.R.

. . Din partea bulgară — Stanko în cadrul acțiunii de valorificare
TodoroV, membru al Biroului Po- , complexă: a potențialului Dunării 
litlc nl’C.C. al P.C.B., președintele se are in vedere, de asemenea,
Consiliului de Miniștri, Tano Țo- construirea in perspectivă a unui
Iov, membru al Biroului’ Politic al nou complex hidroenergetic în 
C.C. al P.C.B., prim-vlcepreședln- zona. Cernavodă-

al Consiliului de Miniștri, Au fost discutate șl alte pro
bleme în legătură cu dezvoltarea 
in continuare a colaborării bilate
rale dintre Republica Socialistă 
România șl Republica Populară 
Bulgaria .Părțile s-au informat 
reciproc despre mersul construc
ției socialiste In cele două țări 
și-au .efectuat un schimb de păreri 
asupra unor prolileine ale situației 
taternaționale, îndeosebi privind 
securitatea europeană și dezvolta
rea relațiilor de colaborare și bunft 
■vecinătate Intre țările din Balcani.

Convorbirile s-au desfășurat In
tr-o atmosferă cordială, priete
nească șl Intr-un spirit de Ințale- 

a colabora - In , vederea utilizam gere reciprocă, 
complexe, a potențialului hidro- în timpul șederii In 
energetic șl de navigație ol Dună- Populară Bulgaria, delegația 'ro- 
rii. în acest’sens s-a ajuns, ta un mână a avut prilejul să cunoască 
acord și a.rost semnat un protocol frumusețile orașului Vama, să 
corespunzător cu privire .la reali- viziteze . Stațiunea experimentală 
tarea In comun a „Complexului 
hidrotehnic Cloara-Belene0 pe 
Dunăre, precum șl. la termenele de 
proiectare și' construire n acestuia 
Srâ convenit ca ta.1 construirea a- 
ețstul obiectiv să se albă în vedere 
o largă cooperare Industrială in

JLȚ. .. j/K I-IAT" » AX’ V»'8,
te al Consiliului... de Miniștri, 
Jlvko Jivkov, membru a! Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al. Consiliului de Mi
niștri, prejedtofele părții bul^tre 
în ; Comisia mixtă - guvernamentală 
buigdro-română de colaborare eco
nomică șl tehntco-șUințJflcă, dr. 
tag, Hristo Panalotov, - membru al 
C.C. al P.C.B., ministrul in
dustriei grele, Spas Gospodoy, 
ambasadorul extraordinar și plănl- 
polenț'ar al Republicii Populare 
Bulgaria în Republica Socialistă 
România.

în cursul discuțiilor s-a expri
mai hotarirea celor două părți de 

colabora - l.n‘ vederea utilizării

Dună-
Republica

viticolă și de vlniflcațle .Varfta «1 
uzina de mănomeire „Marea. Nea
gră”, stațiunile de odihnă de pe 
litoral. Pretutindeni. oamenii mun
ci! nu tăcut oaspeților români o 
primire cordială, deosebit de căl
duroasă.

PIATRA NEA’ifȚ (Corespondentul? 
„Sdntell**, Ion Manea). — Sîderur- 
gLșlil de la Uzina do țevi din Romani, 
autori ni lnidatlvei „Toată produc
ția peste plan destinată exportului 
cu metal economisit" și-nu realizat 
ied angajamentele anuale Îmbună
tățite privind economisirea n 1 OTfl 
tone metal. Totodată, colectivul ele 
aici a pus în evidență noi resurse 
materiale, angajîndu-se astfel ca 
plnă la sfirșiiul anului să econo
misească încă 5OT tono metat

Informlndu-ne de acest succes, 
Inginerul Vastle Sav, director ge
neral al uzinei, n ținut să pred- 
zeze că astfel s-au creat condiții 
ca șl angajamentul anual la exporti 
de n livra peste plan o producție 
de 5 milioane lei valută, ta fie În
deplinii in aceeași zi.

Cu performanța 
îmbunătățite

SUCEAVA (Corespondentul „Sdn-

BRAȘOV (Corespondentul .jScln- 
lafl“, Nicolae Moeanii). — Pe baza 
datelor centralizate Ia direcția jude
țeană «de statistică Brașov reiese că 
planul pe nouă luni la producția 
industrială ' a fost îndeplinit, pe 
ansamblul Industriei brașovene, cu 
8 zile mai ■ devreme. Sini orttel 1 
create condiții pentru ca plnă la 
finele lunii septembrie să Se rea
lizeze’ o producție suplimentară In 
vtiioare de 470 milioane iei. De sub
liniat că întregul spor de producție 
se maicrlaUzează lh produse de 
strictă necesitate pentru economia 
națională sau export, printre care 
623 autocamioane de diferite tipuri, teii”, Gheorghe Parascan). — Pen- 
'43 805 kW motoare electrice. MOOT ire harnicul colectiv do muncă de 
ruimehfJ, «1100 tone lngrășămbite ‘
chimice cu azot sută ta gută, 4 8®0 
metri cubl prefabricate dhi beton 
armat, 82 OOT metri pătrațl țesături, 
mobilă în valoare de 10 milioane 
lei, etc. O contribuția de seamă îa 
obținerea acestor rezultate au 
litius-o «jlectlvele de muncă ale 
uzine! .’.Rulmentul”. Uzinei do auto
camioane. U7Jnei do utilaj chimic 
Făgăraș. Combinatului chimic Făgă
raș, I;P.C. Brașov..'«t’î’4 fs. 1 t ' •»-; ’«V

V.
PrlrtrvaSonhcarca 

‘rezervelor interne

i

la întreprinderea mecanică din 
Suceava, colectiv care șl-a îndc- 
fillnlt recent angajamentul anual 
n principalii indicatori, Îmbunătă
țirea caracteristicilor tehnlco- 
(uncționale ale mașinilor unelte fa- 

■ bricele constituie un obiectiv pri
mordial. Prin reproSectare, îmbună
tățirea tehnologiilor de fabricație, și 
folosirea pe scară mai largă a în
locuitorilor nu foit aduse perfec
ționări substanțiala in 0 din mnși- 
niia lînelifi'carojse fabrică In seria. 
Concomitent, inteligența tehnică a 

■coristruciorilor- de înlișinl de alei 
rate îndreptată spre conceperea - șl 
bslmllăreo a r.o! produse, direcție 
In rare se înscriu prototipurile in 
curs de realizare' nie mașinii ’de 

__________ . , ..... _. găurit cu suixirțl magnetici, mașina 
;e In marea întrecere Închinată de ascuțit burghie, mașina do tur

nat folii de poiiețllenâ, - fierăstrăul 
alternativ de 3D. mm șl altele.

-
: ■

CLUJ (Coresspondentui ..Sdr.lell”, 
Alexandru Mureșan). — Deplin an
gajate In marea ir.ireci . . 
aniversării republicii, colectivele 
întreprinderilor tadurdrtalc din ju-

k__________________

i-

Brigada da reporteri a „Scinteii" transmite •

Cu isiiUativă. ca răspundere, nenii 
Teleormanului muncesc, cu bune 

rezultate, ea orice vreme la 
Ș STRÎNSUL RECOLTEI 
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Du-te pe malul rlu- ‘ care evaluează. Inrășl dispozitivului sau alt-
lul, găsește In nrundlș „la rece" însemnătatea ceva. Este vorba de fi
ef piatră rotundă, cu- fazei de producție că- noțoa auzului In niâ-
prinde-o In palmă, reia l-a consacrat plnă sura in care un dirijăr,

acum 11 ani de viață, la repetiții (tocnial
de muncă, de Inițiali- pentru ca șl-a Însușit
vă. Aici, lupta impo- perfect partitura), aude
triva rebutului — cind- cea ‘ mal mică ezitare
va o plagă — este e- sau aproximație inter-
ehlvaientă cu reglarea venită Ia cel de-al tre-

, Ilea oboist din partida 
de suflători,™

...împreună cu mii 
de alte semene de-ale 
ci, invlrlltă in niște, 
tobe octogonele, freca
tă cu prafuri abrazive, 
protejată chimic împo
triva ruglneJ, bila su
portă" o aventură nouă: 
tobulrca. „Verigii ur
mătoare, adică trata
mentului, ou trebuie 
sâ-1 predau un lucru 
bine făcut", spune 
Gheorghe Iorga, băr
bat de vreo 35 de nnl, 
conducătorul unul co
lectiv do 14 oameni. 
Așchleri "foarte ’ fine, 

: de proporții .infinitezi
malei au loc șl Ie nive
lul mentalității oame
nilor, dar cu efecte di
recte In producție, lor- 

_____ ___ .... . ga știe că ' lucrurile 
neîncredere ; dar Con- trebuie privite cu mal

mlnglte-1 suprafața ne
tedă. Te' bucură șl ie 
uimește de splendoa
rea lucrări! săvlr.jlte 
de natură. Du-ie po 
malul riulul șt vei ________
fi astfel mal pregătit corectă a marinii.

‘ Kă intri, apoi, in „fa
brica do bile'"1 din ca
drul uzinei „Rulmen- 
lul“-Bra.șov. Și, dincolo ge-al doilea comparii- 
de expi rațiile tehnico, ment al uHașcf hale 
de of dența marinilor principale: pllirea.
specializate, de rigoa- Qjnci jeJ.0 ftjC[ mG_ 
rea, parametrilor ex- MlIl a „5^ fflra
primați n zedml șl marl accidente și a 
sutimi de micron, al să iwralt f,„. calea gI'ric[_ 
Înțelegi ceva co țîno de . est , a
Me?,în... , fenomJen1UJț'1 mat si. nenini-, rteont producției t modul In 
care omul imită natu
ra, punctul Ia care el 
ce desparte de mol 
nrln !a P!Ure.

n Id3?4‘ ,U1 e deosebit
șește, pentru a-1 red- t-rnlc ? • ei
ne, Ineeplnd : din acel rrfz» „1 .,„-1.1 ’

■ moment. . numai niște țorbl cuivn
simboluri. “ despțo call-

, _ , ,,, tățl comune lurrătoru-
...Operau# mtli sa ]U[ ^0 aici și profeslo- 

numerie presm-e. Tăia- btatUor muzicii al fi 
tă dlnlr-o bară cihn- prMl cu mirare și 
drSca, țrccuîă prin mo- r.c’r.c. ^^ _
șina (le presare la stantin Drnțonilrracu. multă răspundere. De 
riTn’S-e nîi ni tc‘Br tețelcge. ‘Da, l’ă aceea, nu se poate trade a se făli cu sferic - SMtorul pliire, zf-— - 1
talea, Aproape nimic îuj «uf aproape
nu prevestejo că, la • ■■
capătul unui drum 
lung, o, splendoare ar
gintie o va face aseme
nea podoabelor ‘ dln-

■ tr-un brad de Iarnă.
Dar e prima fază — și 
fără presare n-ar mal 
fi restul: Ti găsești n!c! 
pe regîorul Ion Bunea,

cea ‘ mai mică ezitare 
sau aproximație inter-

...De ia Bunea șl to
varășii lui, sfera de 
meial ajunge la cel

mat șl, penfrii’ deget 
de pianist, destul de 
zgrunțuros, va in- 
trebați ce să caute un 

'a'S muzician aid ? Tocmai' 
«11^3 . ța"ni!lr« tmrloȚ ZgOffEO-

de pă
taturi !

'Continuare 
in pag. a II-a)

ce repede prin dreptul 
„tobelor* lui Gheorghe 
Iorga, chior dacă ele 
arată mai puțin spec
taculos dedt„allc mnjl-

. Șfeîan lURLJȘ

K

sectarul pliire, zgomo- 
’ “ . . î co-

pleșlior/dar nu pentru 
orldne : o ureche e- 
xersată prinde orice 
neregularilale in mer
sul mașinii. De la o 
distanță de 6—7 ma
șini, Drâgomirpscu 
știe, numai după sunet, 
dacă la ,vreu:ia din ele 
s-a produs blocarea
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de rulmenți. Co
in pregătire pentru

Profesor Ana ȘTEFAN 
Videle, județul Teleorman

muncă productivă. D© asemenea, a- 
vtadu-so in vedere că la virsta de 
14 ani minorul are o capacitate re- 
strinsă de exercițiu, datorită lipsei 
de maturitate și experiență, contrac
tul de muncă pe caro acesta fi În
cheie sc semnează, in mod obligato
riu, și de părinte sau tutore.

județ. De asemene*, specialiștii 
organelor agricole Județene sini 
in permanență, pe teren ln uni
tățile agricole. în buna organi
zare a activității — evidentă in

Coste! GURIȚĂ 
iahnician,
Combinatul siderurgic din Galați

de zi, ta ____
aglomerat (de atei se aprovizio
nează comunele

procuror
la Procuratura generalâ

se o i 
Tot Milei 
dLfJcut șl alin. 1 din art. 81, in sen 
sul ea .
fie condiționate numai de „realizări 
deosebite in muncă" (eu caracter ex
cepțional), ci pur și simplu de reali
zări peste norma de muncă, avind 
eficiență economică.

Legat de cele arătate mal sus, este 
de btașrvht că dreptul la venituri 
mal mori ai diferitelor categorii de 
oameni ai muncii, 
planului de prodni

nani dealt procesul de fi
nisare a fierului, oină ce 
ol atinge superba strălu
cire a unei oglinzi vene- 
țiene 7 Simplu : procesul 
de finisare a unul om. Ce 
poate incinta mai mult 
decit orlvellșlea unei pro
fuziuni de „icre | negre". 
In realitate mil. sute de 
mii. milioane de bile mi
nuscule 'diametrul de

Teleorman, recoltatul roșiilor nu so întrerupe nici clnd plouâ

Iată bilanțul zilei : s-au recoltat 
sun vagon de roșii, jumătate va
gon de ardei, 29 hectare cu po
rumb șl s-an Insllozat 33 tone

în aceasta toamnă ploioasă, or
ganizarea temeinică n muncii, pină 
In cele mal' miel amănunte, con
stituie una din
-ale

o Marți, deji a foit o zi bună 
de lucru, la ferma de taurine a 
I.’aiS. Alexandria, din cele 3 
combine universale de tnsllozat

Fiind Incontestabilă superioritatea 
reglementărilor cuprinsa In proiectul 
Boului Cod al munctJ, care stabilește 
prlncîplMe relațiilor de muncă, in 
funcție de concluziile experienței a- 
cumidato șl de noile realități din țara 
noastră, socoteșc, totuși, că se impun 
unele îmbunătățiri.

în primul rind, cred că este nece
sară precizarea naturii juridice a ra
portului fundamental ce so stabilește 
Intre colectivul de muncă din fiecare 
unitate socialista și societate, repre
zentată prin statul socialist, lri ce 
privește mijloacele materiale și II-

scpiembrle, la 
6®3 cooperatori an 

dls-de-dimlneații, clnd 
lucru.

© Capitolul VI — Protecția muncii 
șl asigurările sociale —ari. 142, pro
pun să fia completat cu lit. 1, care 
să albă următorul cuprins : „Pen
siile vor fi periodic actualizate, in 
așa fel incit Ia muncă egală, califi
care egală șl vechime egală in 
cimpul muncii să corespundă pensii 
egale, Indiferent de data pensionării".

. <?jv 
muncii 
ricol a 
«ar In

pă. de import, răspunde
rea e mare In toate pri
vințele. „Dar una dintre 
cele mai de seamă pri
vește calitatea tinerilor 
Noi. aici, rectificăm și 
oamenL Curo n-avusese
ră tangentă cu Industria. 
Curo erau certați cu dis
ciplina. Care luau orice 
necesitate obiectivă drept

aceasta viitoare premie
ră Industrială, extrem de 
importanții pentru econo
mie. sini. In bună narte. 
fii al Bărăganului, fecior! 
îl Bice ' 
roonerâllvele agricole rfts- 
pîndile în Clmplh Ronta- 
nă. Ucenicia multora ie 
(ace nici. Ia „Rulmentul*- 
Brașov. Ascultați-I oe 
șeful de atelier David 
Traian. „Un maistru tre
buie să fie un bun ncri ti

tle slne-qua-non pentru 
callljdea finală. „Cen
zor"1' este numele unei 
mașini de sortare in ul
tima clapă, dar ochii de 
senzori urmăresc proco 
sul Jesăvlrșlril sfere! la 
fiecare înaintare. Ochi 
ntențl, ' tateilgeriți, con- 
șllenți — de om.

Ce poate f! mai foscl-

.......i:. ■..... A .. I.'

o La textul ari. 7 ar trebui să se 
adauge că la Încadrarea In muncă o 
minorilor de 14 ani este necesar, pa 
lingă avizul părintelui sau tutorelui, 
șl avizul medicului, .singurul In mă
gură să aprecieze dacă respectivul 
minor este apt pentru a desfășura o

«Marți, 28 
Furculești, 
mârnlțj”^ 
încă nu se luminase,

midltale ; reguli severe 
de farmacie slnt obser
vate strict, aid nu sc fu
mează, nu se mfinlncă. 
Se muncește calm și cu o 
cuceritoare bună dispozi
ție, care vino din — se 
recunoaște — plăcerea de 
a manevra niște obiecte 
cu însușiri pur șl simplu 
estetice. ,Dumitru DARABAN 

profesor
Școala generalâ nr. 1 Turda

_.Du-te pe malul riu- 
lul, ridică și mingile o 
piatră netedă, rotunjită 
de valuri. Ca să fabrice o 
bilă cu ±10 microni to
leranță în diametru, vii
tor „mușchi* Intrto ma- 
șlnă-uneaită, oamenii au 
imitat plita la un punct 
lucrarea naturii, apoi au 
depășit acel punct. Au 
venit asemenea valuri
lor. Intr-o succesiune 
creatoare, dar nu ca a 
valurilor — oarbă. Au 
Înmagazinat In sfera do 
metal efectele conștiinței 
lor omenești. Luciditatea 
Iul Ion Bunea, atenția 
lui Constantin Dragomi- 
rescu. minuțiozitatea iui 
Gheorghe lorga. pasiunea 
lui Gheorghe Ardeleanu. 
perspicacitatea lui Da
vid Traian, răbdarea Iul 
Dumitru Duluță, intransi
genta lui Ioslf Glrbacea, 
stimul Sofiei Catarglu».

din zece nu fost serioși. 
Voi fi mindru că nu tre
cut prin mina mea mai 
Înainte de a întemeia, el 
Înșiși. o fabrică nouă. Ș! 
ce fabrică !* '■

„.Dumitru Duluță con
duce o echipă care exe
cută prima, operație de 
rectificare. La faza a- 
ceasta toleranța este de 
5 zecimi plrta la o sutime 
de micron, rectificarea 
se face pe piatră scum-

.perie* 
aceleași bile după

...____  și uscare 7 Ei
bine, tată ce : priveliștea 
unei mulțimi de adoles
cenți care s-au „șlefuit* 
uluitor. CercclaU dalele 
cincinalului : la Alexan
dria se ridică o aoiiă fa
brică 
drele

■ f 17W. : - ■’■■■ ,':>S
o Morfi, pe la ora 10, pa utv 

le- timp splendid, aproape 3w de 
oameni, in majoritate coopera-- • 
iorl, — ața cum sc vede fi Ițf. 
imaginea da mai S-os -- așteptau 
să vină buteliile da aragaz la • 
stația din Drăgăneșll-Vlașca. ZT 
J- 'i aceri centru /ocrte

de țărani din 
rlc 
ilh

REDĂM IN RÎNDURILE CARE URMEAZĂ CiTEVA INIȚIA 
TIVE ÎNȚILNITE PE MELEAGURILE JUDEȚULUI 

TELEORMAN

ni. „Cred că facem o ope
rație importantă noi, cel 
de aici*, este părerea lui. 
Are perfectă dreptate.

.„Gheorghe Ardeleanu a 
întemeiat o dinastie la 
fabrica de bile. EH e tra- 
tamentlst, a apucat și 
cuptoare vechi, rudimen
tare. față do care actua
lele agregate moderne, 
de mare randament, aînl 
la 0nl lumină distanță. 
Innoindu-so. fabrica i-a 
dat omului un plus d<? ti
nerețe. dar nlei el nu l-a 
rămas dator : a adus fa
bricii brațe, inimi, entu
ziasm. I-a adus pa ai săi. 
Ana Ardeleanu, soția, e 
șefă de echipă Ln altă 
secție. împreună cu ea 
mai lucrează Vlciorifa 
Drăstaru, fiica lor. și So- 
flca Ardeleanu, nora, iar 
Gheorghe, Anleleanu-Jr., 
fiul, sste un piemont de 
bază în atelierul de pre
cizie. Sint 5. șl poate că 
Vlrgll, mezinul. - ln mo
mentul de fată elev la un 
liceu Industriali va găsi și 
el. mâl llrzlu. drumul 
spre uzină.

Oamenii, care dirijează 
acest tratament nu aluna 
nici el fără sinuozități la

venituri mai mari, prin depășirea 
normei de’muncă, trebuie' ‘reelinâț- 
cută tuturor categoriilor de oameni 
al muncii, fără a o mol condiționa 
do rezultate excepționale, retribuția 
suplimentară constituind un drept 
pentru depășirea sarcinilor de, mun
că șl nu o recompensă, core —. prin 
însăși natura ei - are caracter de 
excepție. în acest sena pledează și 
reglementarea unitară a norme! de 
muncă (ari. 83). aplicabilă la toate 
categoriile d,a oameni al muncii, in
clusiv lucrătorilor din activitatea ad
ministrativă, ceea ce reclamă o reglo- 
mentare unitară a modulul de remu
nerare a muncii, in owe se include 
ți retribuția supllmenlară pentru de
pășirea normei.

fuziuni de 
exact 
spălare

inițiativă
nr. 1

mulată In elaborarea și 
tunici reglementări a 
dl și de _________
lege ferenda făcute de teoreticienii 
practicienii dreptului, ca ți do oa
menii mundl, Inclusiv cu ocazia dez
baterii prezentului proiect.

tâocotesc că regiemenlărUc din pro
iectul Codului muncii privind remu
nerarea muncii se pretează la unde 

îmbunătățiri de 
fond și la o mai 
bună sistemati
zare.

Astfel, a'wea- 
punzălor princi
piului cointeresă
rii materiale, ce 
acționează în am
bele sensuri, pro
pun ca ari. SI, alin. 
2, să lie comple
tat, in se.nsul că 
după cum „neln- 

deplinlrca eulpoasă a sarcinilor a- 
trage, potrivit legii, diminuarea co
respunzătoare a .salariului", tot ața 
„depășirea normei do muncă alra- 

retrlbuție BupIInmntară". 
■J cred că trebui© mo-

Bucurcțll) ; Iar unii au mers mal de
parte, socotind că, ln toate cazurile 
in care unitatea nu este de acord cu 
transferul la cerere, angajatul m 
poale pllnge organelor de Jurisdicție 
a muncii, cenzura acestor organ© 
e.s.-'.witute.d principala garanție pen
tru realizarea drepturilor și Intere
selor recunoscute, prin lege, oamenii 
lor muncii șl pentru menținerea, 
echilibrului Intre Interesele unlSăți! 
șl cele personale.

Față de cele de mal sus, propun 
ca problema transferului, bine inse
rata în capitotal privind încadrarea 
și promovarea in muncă, dat fiind 
că se referă la modificarea șl nu la 
încetarea contractului de muncă, să 
fie reconsiderata și dezvoltată, țirdn- 
du-so seama ații de experiența acu- 

apllcgrea ac- 
transfenduț, 

multiplele propuneri de

Bulorenl, To- 
poru, Râzmire'jtl, Drdgdnerilț • 
Vtajca, Boloroaga) «e pierde 
foarte mult timp prețios deoa
rece buteliile de aragaz te aduc 
abia dupd ora 13. Este chiar im
posibil ca 1-2 oameni din flecare 
sat sâ ia In primire buteliile, > 
Idilnd astfel zeci fi zeci de oa
meni sd-jl vadă de treburile • 
clmpulul ?

„Scînteii^

i condițiile princi
pale pentru executarea la timp: a 
lucrărilor agricole. Pe această țepă 
.am avut o convorbire cu Iov. Ing. 
Emlllan Mlhălloscu, directorul ge
neral al Direcție! agricole județene.

— Pentru Început, care este 
preocuparea de bază, lucrarea una 
mai urgentă care ®tă in atenția 
lucrătorilor de pe ogoare ?

— Urgente sînt toate lucrările. 
Dar dacă avem In vedere că siriu- 
gerca șiragurilor de pe cele 4 u®3 
ha este ca și lerminaLă, tar ain 
cele 36 730 ha cu floarca-soarclui 
au mai rămas de recoltat doar 
7W ha, hc răniîn ca lucrări prio
ritare,, pentru zilele următoare, 

X stringerea legumelor și Insiloza- 
rea furajelor.

—. N’e-or interesa ln primul rlnd 
măsurile luate pentru grăbirea lu
crărilor In legumicultorii. Ce st 
ihfreprlndo In această direcție ?

— in Teleorman se cultivă in 
ogor propriu ireale 0 393 hectare. 
Recoltarea so face conform grall- 
celor. Dacă nu Kirîngl la timp pro
ducția, Intr-o singură noapte 
brumă poți' plerdți -
unui an de zile. .Șl

I OXiSUll.Și . ........
timpul nopții, prin consiliile popu
lare comunale, fiecare cooperativii 
a fost: avertizată să ta mă&uri 
pentru a. combate bruma. în gră
dini s-au- făcut grămezi de pajeî 
cărora, la nevoie, II bo va da foc 
în paralel, la recoltatul legume
lor au fost mobilizate forțe sporite. 
La această acțiune participă ?i 

. elevii de lu sale. La început au 
existat și unele neajunsuri 1a pre
luarea j legumelor de către cenircîe 
de recepție, îndeosebi din cauza 
dlalribulrii ncunlformo n mijloace
lor de transport alo I.P.V.I.L.F. Ca 
să nu mni avem necazuri cu pn-liin- 
rea s-a repartizat flecăre-1 coope
rative mai rnarl, sau la două coope
rative din aceeași comună, die o 
mașină pe care o folosesc In exclu
sivitate ta transportul recoltei. Ur
mărim in permanență pe teren să 
nu se degradeze nici un kilogram 
de legume.

— Ce se face pentru ca In'fle.- 
. care unitate să se asigure toațe fu

rajele necesara T »
— Planul nostru Inițial de Insl- 

lozărl era de 283 COT tone, tar plnfi 
acum s-au Insltozat 110 COT tone. Am 
considerat că c necesar să asigurăm

■u depășirea 
MH,__ ... MM . .................................................. or* speh.trxi

păstrează Insă Întreaga actualitate, condiții specifice de muneă, nu a fost
consHtuind instrumentul juridic prin reglementat in mod unitar (Partea
care se realizează încadrarea unei I, Capitolul II), fiind recunoscut in
persoane Intr-o unitate socSultată și mod necondiționat numai oamenilor
— implicit — dobindlrea de către muncii din cltova sectoare econo-
acoa persoană a caliiății de membra mice.
nl colectivului de muncă din unita- Pentru celelalte categorii de oa
ten respectivă (ari. 8, alin. 1 corobo- meni ai muncii, in primul rind pen- 
rat cu ari. 64, alin. 1). * trei cel din industrie, dreptul la ve-

Reglementarea transferului, ‘.o Ln- nituri mal mari, peste salariul, leri- 
taresul serviciului sau la cerere, cu- de încadrare, a fost condiționat
prinsă ln ari. 66, alin. 2 din proiect, ■ de obținerea unor „realizări deose- 
este mult prea sumară, fădnd ab- blle !n muncă", de „evidențieri* (In 
siracUe chiar de unele reglementări acest sens ari. 28, coroborat eu art. 
judlrioajta ale Codului mutici! Ln vi- 1L« alln- ultim si ari. 81, alin. 1). Or, 
koM’*"" bouiuit b» jxMrivivipricrioIulul cointeresării ma-

Se i&tW că tat<&Pr»aGflids*wS Î Posibilitatea ’obținerii-nh* 
de a fi transferai la cerere este ocro
tit juridlcește de Codul muncii in vi
goare (art, GO3, 201) in unele cazuri, 
incit -- in asemenea situații — trans
ferai la cerere devine un drept al 
angajatului, refuzul unității de a con
simți la transferare puțind fi cen
zurat de organele de Jurisdicție s 
mundl. S-a susținut, chiar cu ocazia 
dezbaterii prezentului proiect, că nu
mărul cazurilor do transferare la ce
rere, ocrotite juridlcește șl supuse 
cenzurii organelor de jurisdicție a 
mundl, ar trebui 
exemplu, 
concura, I

©Find în prezent, față de 2j00 din dotare, una era defectă iar 
tona legume praaAsuie a fi lri- eelalalte două nu au fost folo-r 
mice Capitalei, I.P.VJ.L.F. Tc- risc. S-au terminat de Inritorst

realizat numai 2 OM. Șeful feri-, 
mei, Nicolas Lungii, așteaptă o 
vreme mai Insoriiâ... pentru a 
■recolta ți Inslfora porumbul de 
pe cete 235 hectare. i

o Mal notăm o 
lăudabilă a liceului 
„Al. I. Cuz.a* din Alexandria. 
Conducerea ș! clovil liceului au 
contractai eu LAfS.’ Alexandria \
să efectueze, in orele de aiciicr, \
ioaic lucrările de recoltare, 
transportul producției și elibe
rarea terenului do coceni pe o 
suprafață de. 40 hectare eu po
rumb. tn ziua de 23 septembrie, 
la ferma nr. 4, circa 130 elevi ' 
lucrau ta transportai porumbu
lui. De asemenea, la ferma Pu- ! 
tlnclu, de la I.A.S. Turnu, erau 
IOT de elevi de ta Liceul din Sal- ț
ccx împreună cu mecanizatorii ,
și personalul tchnico-admlnls- j
tratlv al fermei el au recoltat j
și transportat in pilule 45 tone 
porumb. I

o calitate profesională șl 
morală corespunzătoare 
răspunderiL Dar ajuna. 
Cum a ajuns Cornelia 
Borceanu, venit aici fără 
meserie, azj In stare să 
conducă orice Echipă și. 
de 4 ani la tind,1 svlden- 
llal... Datorită cui 7 Ve
deți, se oare eă pentru 
Gheorghe Ardeleanu no
țiunea „tata do familie* 
are o accepție cu mult 
mai largă dorit in mod 
obișnuit.

„.Să urmărim mai de
parte rostogolirea sferei 
de metal. De multa vre
me, pentru ochiul profa
nului produsul este deja 
perfect, luciul î-a devenit 
Impecabil, dar normele 
tehnologic© șl rrtasurâîo- 
rilc au cu totul alte exi
gențe. La lepulre I so 
mai admit pentru sferlci- 
tate aproximații de 
1—1,M microni, la lepulre 
III, procentul de toleranta 
nu mai depășește 5,0032 
mm. adică 0.2 mi
croni : verificarea rugo
zității. deci a medial d? 
asperități pe suprafață, 
se operează eu aiutorul 
aparatelor zare mărerc do 
50—IOT™ d&, orb■ Ultra- 
senslbtlltatea măsurăto- 2-30 mm) scăldate ln ulei,
rilor este, firește, condl- iau orivelLșlea unei oro-

O La cap. TV, ari. 115, este bina să 
ga prevadă obligația pentru1 condu
cerile unităților ca, atunci clnd soli
cita aprobare pentru efectuarea do 
ore suplimentare, să Justifice ncce.-i- 
talea acestora cu sarcini de pian su
plimentare și nu pentru recuperarea 
unor restanțe de plan datorate slabei 
organizări a producției șl a mundl 
(nefoiosirea fondului de Lknp, 
do ritmicitate in aprovizionarea cu 
materii și materiale, absențe ș. a.).

multiplicat (d© 
, cazul transferului 1 prin 
tn care ar trebiil „să sc țină 

cont șl de opțiunile solldtantuiul, nu 
numai ale întreprinderii industriale*, 
propunere făcută de Mlltal Ochișor, 
Inginer la uzinele „Autobuzul* din

ani vechime. Pe Horea 
Dragodan, po Dumitru 
Ioniță, pa Steliana Ijde- 
lea. pe Doru Apostol să-i 
căutați la Alexandria In 
viitorul cincinal.”

...Iosif Glrbacea, do 20’ 
de ani in meserie. îți 
vorbește despre intransi
genta necesară In ulti
mele faze din aventura 
sferei de metal. Se Intim- 
plft rar. dar se mal In-; 
timpii, ca din pricina 
neomogcnlifirll fontei la 
turnare, ttă trebuiască n 
fi respinse unele produse 
ajunse pista aproape de 
plecare. Cazuri, repet, 
rare. Dar la care nu se 
poale Închide ochii. Omo
genizarea colectivului ii 
stă io! atlt do mail la 
inimă lui Glrbacea. In
transigența nu lipsește 
nici de aici. Atlt stimu
lentul. dl și sancțiunea 
nu slnt decit mijloace. 
Optimizarea c un scop.

.„La secția control final 
— sortare, lucrătoarele 
conduse de Sofia Catar- 
giu — 135 de fete și fe
mei Linere — manevrează 
bilele purtlnd mănuși ; 
pudra de talc e p'resăra- 
tă pe palmo pentru a ab
sorbi orice urmă do u-

cantitate ■ importantă pesta 
plan: Dar piefeia bucurcțtene 
au na-^olc, In continuare, de 
legume. IJLJP. București . — 
r.e-a arătat too. Stan Oancca, 
directorul I.P.V.I.UF. Teleor
man — ne-a solicitat sâ asigu
răm zilnic, peste ce am con
tractai, circa E-0—IO0 tone 
gume, urmfad ce marfa să‘ fie 
ridicată cu mașinile trimiie de_ 
fa București. Noi am asigurat 
legumele tollcilate, dar nu au 
venit mașinile promise. Zilnic 
trebuie sâ ne trimită 21 camioa
ne. Luni, au cent! numai 11- fi 
din OT tone au preluat doar 32 
tone*. Dupd ce criterii se con
duce I.P.V.I.L.F. București a-

• tunc! clnd contractează cu Ju- 
dețele livrarea unor cantltd;! 
de legume ? înțelegerile înche
iate trebuie respectate punct 
cu punct !

pentru Iarnă o rezervă mal maro 
do furaje. Altfel, in fiecare unita
te s-au analizat toata posibilitațile 
de valorificare a r&surseJor do nu
trețuri cxiștcnite, îndeosebi prin în- 
shozarea porumbului -in cultură 
dublă de pe cuta circa SO 0OT hec
tare Insămintate. Pe aceasta cnle 
vom ajunge la un total de 450 COT 
tone furaje iasUozate. Avem posi
bilități să realizăm această preve
dere. întlmpiitam Insă unele greu- 
tățL Nu avem cu c« recolta. Do trei 
ani M.f.CiM, promite trecerea La 
prodiicțfa do serie a unul prototip 
de inașiita de recoltat siloz do mare 
capacitate. Dar plnă acum n-a fă
cut nimic. Din c«le 4 mașini pro
mise nu am primit nici una. Din 
această cauză nu se mai produc nici 
combinate de itwliozat universale șl 
si ic! pice de schimb nenlru cela 
existente. Astfel, din 117 CSU exis
tenta la secțiile de mecanizare, nu
mai C0 slnt în funcțiune. Noi am 
luat măsuri ©xcepț tonale. în flecare 
unitate s-a trecut la sirimul cu 
secerile ol porumbului pentru însî- 
iozare șl transportul iul cu atela
jele la gropile de siloz. în felul n- 
cesla sperăin ca piuă la 10 octom
brie să terminăm de insiiozat can
titatea prevăzuta Inițial, Iar apoi să 
Insllozăm în plus.

— Ce se fac© pentru a grăbi re- 
eotlatul porumbului ?

— Porumbul este lucrat ln acord 
global, dacă dăm semnalul, ln trei 
zile toată spprafața c terminata. 
Multe cooperativa din Județ stat 
departe de Imzelc de recep
ție a cerealelor cit ș! do căiie 
do comunicație ‘țl linLLie ferate 
mu șosele. In aeopul reducerii 
dlsisuțelor dc transpari, in di
ferite puncte din Județ s-au înfiin
țat 13 baze volante de rceepțle a 
porumbului eu o capacitate totală 
de circa 63 033 tone. O tutemenen 
bază s-a constroil și ta FiarcuțețU ; 
atei se va preda porumbul con
tractat cu statul de către coopera
tivele Pocni, Piatra, Telcormanu șl 
Furcuieșii.

Elevii Liceului nr. 1 din Alexandria lucreazâ cui, 
rumbului po tarlalele LAS. din localitatec J

1 *■»
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TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI

bulgar

Solii poporului român sini înlimpinoji prelulindeni cu deosebitâ itimâ și prietenie

Ing. Cristian ANTONESCU

a grabnică și definitivă a 
icrArWo- restante. Interven-

lndcpllnirea celorlalți indicatori de 
plan. Enumerind cauzele care nu ge
nerat această situație — rețete de 
fabricație neeorespunzătoare. lipsa 
materiei prime de calitate prevăzu
te in proiecte, defecțiunile repetate 
ale unor instalații — Se poate ob
serva, cu ușurință, că ele ar fi pu
tut fl evitate. Cu condiția ca Cen
trala Industrială de aluminiu din Sla
tina și Ministerul Industriei Meta
lurgice să fl sprijinit energie sl activ 
fabrica, mal alea că o parte din greu
tățile Intimplnate depășeau capacita
tea sa de rezolvare.

Nu do puține ori, tărăgănarea a- 
ttageril parametrilor proiectați este 
consecința directă a provizoratelor la 
punerea In funcțiune a onor obiec

tive de Investiții. Răspunderea pen
tru o asemenea- situație este dublă : 
de o parte, vinovat este beneficia
rul, pentru faptul că, în perioada e- 
xecuțlet acestor obiective, n-a urmă
ri: ca organizațiile de construcții să 
realizeze la termen șl in condiții ca
litative superioare, lucrările respecti
ve ; pe de altă parte, vina revine

La Combinatul 
siderurgic Galați

centralelor șl ministerelor de resort 
care au admis ca aceste unități s& 
fie raportate ca puse in funcțiune, cn 
toate că ele nu întruneau o serie de 
condiții esențiale pentru desfășurarea 
normală a procesului de producție. 
Bunăoară, f ilatura de bumbac din 
Slobozia a Intrat In producție de mal 
bine de cinci trimestre, dar. nici pini 
in ziua de astăzi constructorii n-au 
încheiat definiți»’ unele lucrări, la 
rezervorul de apă. canalizare șta. Ca 
urmare, nivelul șl calitatea produc
ției slnt simțitor afectate. în aceeași 
situație se găsesc noile capacități de 
la Fabrica de sticlărie din Turda. 
Aid, In secția destinată fabricării bu
teliilor șl borcanelor, de exemplu, au 
fost puse In funcțiune numai Jumă

rind să salute la plecare pe oaspe
ții români. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se îndreaptă spre mul
țime, care fl Intimplnă cu urale și 
ovații, strlnge mlinl care se în
tind. Din nou se aud scandnte cu
vintele „drujba, drujba", din nou 
răsună îndelung aplauze și urale. 
dlnd expresie a ceea ce în timpul 
celor -doul! zile ale vizitei s-a 
manifestat din pita — ospitalitatea 
poporului bulgar, satisfacția sa 
unanimă pentru buna colaborare, 
relațiile slrtnse de prietenie sta
tornicite între popoarele șl parti
dele celor două țări.

O unitate a forțelor maritime 
militare prezintă onorul conducă
torului de partid șl de stat
al țării noastre. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tovarășul 
To-dor Jivkov. salută drapelul.

late din numărul mașinilor șl Insta
lațiilor prevăzute in proiect, deși au 
trecut aproape doi ani de dnd a fost 
consemnată darea el in exploatare. 
Consecințele: valoarea producției 
nerealizate, ta cursul acestui an, se 
ridică la peste 20 milioane lei, Iar 
pierderile datorate depășirilor înre
gistrate la prețul de cost se apro-

trece apoi în revistă garda ea re 
prezintă armele.

înainte de a se îndrepta 
spre aeronavă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurei-, 
ceilalți oaspeți romfinl își iau.rrt- 
mas bun de la persoanele oficiale 
prezente pe aeroport. Apoi. însoțiți 
de tovarășii Todor Jivkov șl Stanko 
Todorov, se îndreaptă spre scara 
avionului, unde un grup de pionieri 
îi întimplnă cu brațele încărcate 
de flori.

în aclamațiile puternice ale ce
lor veniți să-1 conducă pe solii 
poporului român, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov își 
string călduros mîlnile. se îmbră
țișează, își iau rămas bun după 
o lntîlnire fructuoasă cu prilejul 
căreia s-a convenit asuora dezvol
tării pe noi planuri a relațiilor 
româno-bulgare, în interesul am
belor popoare, al cauzei pădl șl 
socialismului.

Ins tala țla de,' blocuri pen tru furnale 
din codrul Fabricii de produse căr- 
bunoase din -Slatina, etapa finală 
pentru realizarea parametrilor pro
iectați a expirat de mult. Din această 
cauză, pierderile de producție 'însu
mează, la o-a actuală, ci rea. 6 mili
oane lei, iar nereallzarea producției 
preconizate a Influențat negativ șl

pie de. 3 milioane leL Este timpul 
ca Ministerul Industriei Ușoare să 
analizeze cu exigență și răspunde
re aceste realități critice șl. împreu
nă cu constructorii șl specialiștii din 
unitățile in cauză, să Întocmească 
programe precise de acțiune pentru 
terminarea -......... ‘
tuturor luc
țla ministerului este cu atlt mal 
stringentă, cu rit. In cazul Filaturii 
de. bumbac din Slobozia, beneficia
rul șl constructorul nu găsesc încă 
modalitatea do a depăși, de peste un 
an și jumătate, stadiul -steril al dis
cuțiilor.

Să no oprim asupra unu! alt e- 
xcmplu — și anume, Fabrica de a- 
g'.omeraro din cadrul Combinatului

găti rea, din vreme a forței de mun
că, organizarea superioară a- proce
sului de producție, exploatarea cu 
grijă a utilajelor tehnologice. Dobln- 
dlnd Încredere In forțele proprii, In 
capacitatea de care dispune, colecti
vul acestei Întreprinderi și-a mărit 
de peste 0 ori angajamentul asumat 
Inițial in Întrecerea socialistă. reali-

Tovarășulul TODOR JIVKOV .
Prim-secretar al Comltcfului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

GALAȚI (Corespondentul 
„Sdntaii*, Tudorel Oaneea). La 
capătul liniei de laminare a 
laminorului de benzi la cald, de 
pe platforma Combinatului side
rurgic din Galați, au fost termi
nate, în urmă cu clteva zile, 
încălzirea șl probele tehnolo
gice finale la cel de-al doilea 
cuptor cu propulsie. în pre
zent. noul obiectiv n Intrat In 
circuitul de Încălzire a brume
lor, nwcîndu-sc In felul acesta 
intrarea lui definitivă In fluxul 
de producție al laminorului.

Punerea in funcțiune a nou
lui obiectiv este rodul muncii 
colectivelor șantierelor nr. 21, 
71 și 41 de la LC.Md5.GA care, 
angajate Intens In Întrecerea 
socialistă desfășurată ta cinstea 
celei de-a XXV-a aniversări a 
proclamării republicii, au reu
șit ca, prin depășirea angaja
mentului luat, să termine ia 
timp și în bune condiții con
strucția" cuptorului cu pro
pulsie nr. 2.

După punerea lor In funcțiune, noi
le obiective și capacități do produc
ție parcurg o perioadă de maturi
zare economică, reflectată, In final, 
prin realizarea ta termenele ' stabili
te sau mal devreme, a parametrilor 
proiectați La Conferința Națională a 
partidului s-a subliniat că atingere» 
mal rapidă a acestor parametri creea
ză posibilitatea creșterii suplimenla- 
re a. producției și satisfacerii mal de
vreme a unor necesități concrete ale 
economiei, impuse de îndeplinirea 
prevederilor cincinalului înainte do 
termen. In aceeași măsură este ve
rificată mal riguros capacitatea teh
nică șl organizatorică n unor colec
tive ele muncă de curlnd închegate, 
punlndu-so In evidență modul în cure 
ș!-nii însușit tehnologiile de fabrica
ție, exploatează șl întrețin utilajele 
șl instalațiile, In care gospodăresc re- 
Burselo materiale și financiare încre
dințate ile stat spre administrare. 
Pornind de la aceste considerente, ss 
poate conchide că noilor unități, cen
tralelor șl ministerelor de resort Ie 
revine sarcina de mare răspundere de 
a crea, prlnlr-un efort comun, țoale 
premisele pentru ca performanțele 
tehnice șl economice prevăzute în 
proiecte să fie atinse cit mal jrrab- 
nlc-

Acccntuăm responsabilitatea po 
care o au’ centratele fi ministerele 
ta cauză, deoarece practica a verifi
cat că ori de rite ori' noile unități 
eu primit, de la început, un sprijin 
concret șl eficient, in toate proble
mele privind organizarea șl desfășu
rarea In bune condiții, a activității 
productive, rezultatele valoroase nu 
s-au lăsat așteptate. Așa, de pildă, 
prin aplicarea unul program de ac
țiune realist, e-'aborpt cu contribuția 
directă a specialiștilor din Întreprin
dere, ctt șl din centrală și minister, 
Ia Uzina de utilaje pentru Industria 
materialelor de construcții din Alba 
lulla a fost posibil să se dea peste 
plan, încă din primele zile de funcțio
nare, Importante cantități de produse. 
Direcțiile de acțiune ? Cele mal fi
rești, afîațe la Indemlna fiecărui-co
lectiv. Rețin atenția Îndeosebi pre-

progres; prosperitate și pne^

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

■ 1 . • . •;
zlnd plnă In prezent cea mal mare 
parte din prevederile Iul. în mod a- 
semănător se acționează șl In alte 
noi i unități ; la 'Fabrica de mobilă 
din Bcluș se desfășoară cu succes 
„bStllia" pentru atingerea indicato
rilor tehnico-econoinlcl proiectați ca ? 
6 luni mal devreme'; intr-un stadiu . 
avansat de finalizare' se află șl e- 
forturllc colectivului fabricii de eon- - 
fertil .,-Seculana" din Tlrgu-Secuîesc, 
care și-a propus să realizeze, chiar 
în cursul acestui an, nivelul produc
ției globale planificate pentru sflrșl- 
tul cincinalului.

Ce se Intlmplă Insă dnd centra
ta și ministerul subapreclază Însem
nătatea sprijinirii efective a activi
tății de debut a noilor unități ? La

Joi, 23 septembrie, la palatul 
Euxinogrnd. după încheierea con
vorbirilor oficiale, a avut loc serp- 
nnrea- Protocolului Intllnlrii dele
gațiilor de partid șl de stat ale Re
publicii Socialiste România șl Re
publicii Populare Bulgaria cu pri
vire la problemele folosirii com
plexe a fluviului Dunărea pe sec
torul comun și realizarea în comun 
a „Complexului hidrotehnic Clpa- 
ra-Belene".

Protocolul a fost semnat de to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Hoinări, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al

partid șl de stat răspund îndelung 
saluturilor care le sînt adresate.

Primul obiectiv-vizitat, Stațiunea 
experimentală viticolă șl de vini- 
flcație Varna, este situai la poale
le unor dealuri pe care se întind, 
pe mari suprafețe, podgoriile In te
rasă, din care se produc renumi
tele vinuri bulgărești, medaliate la 
numeroase concursuri internațio
nale.

După momentul festiv al primi
rii, care s-n caracterizat pri.nlr-o 
vibrantă manifestare a prieteniei 
dintre cele două popoare, clnd nu
meroși muncitori' șl țărani coope
ratori din împrejurimi, tafruntlnd 
ploniă rece de toamnă, au aclamat 
pe conducătorii de partid șl de 
'stat români și bulgarii directorul 
stațiunii, Svețoslav Nenov, Invită 
pe oaspeți să viziteze acest impor
tant-centru de cercetări agricole.

Se trece prin secțiile de vtalfl- 
cațle ale stațiunii, după care are 
loc o discuție asupra activității 
care se desfășoară nici.'

Stațiunea, înființată în urmă cu 
20 de ani, arc cn principal obiectiv 
acordarea asistenței științifice în 
domeniul, viticulturii, îndeosebi 
pentru zona de nord-est a Bulga
riei, care cuprinde cinci județe cu 
o suprafață viticolă de 30 000 ho.

Slnt prezentate principalele re
alizări în domeniul introducerii 
de noT tehnologii industriale, care 
au permis creșterea productivită
ții muncii de două ori, ajungin- 
du-se ca un muncitor să îngri
jească, astăzi, între 2,5—4 ha. în

siderurgic Gata‘1. Aid. nereallzarea 
cea mat Importantă se Înregistrează 
la Indicatorul productivitatea muncii 
Calificarea scăzută a unei părți a 
personalului a- general depășirea nu
mărului <le muncitori prevăzut in 
proiect șl, ca urmare, la începutul a- 
ceslui trimestru, productivitatea 
muncii planificată era realizată doar 
in proporție de 68 la sută. Evident, 
nu s-ar fi ajuns atei dacă. In pri
mele luni de funcționare a fabricii, 
centrala, care este grefată chiar pe 
combinat, or fi detașat la această fa
brică cadre de muncitori, ajutori de 
maiștri, maiștri, tehnicieni și ingi
neri, do la ede mal bune unități alo 
sale, caro să formeze șl nucleul de 
bază al colectivului și să contribute 
la pregătirea celorlalte cadre, să ac
ționeze pentru creșterea randamentu
lui muncit.

Cu toții. clntem interesați ca In
vestițiile realizate plnă acum să dea, 
fără nici o excepție,, dt mal repede 
rezultatele scontate, să fie cit moi 
bine valorificate, Aceasta «sie una 
din căile importante pentru reali
zarea ctadnalulul Înotate de termen, 
pentru creșterea mal rapidă a avu
ției naționale, a venitului național.z") 
De aceea, ‘ ta lumina sarcinilor sta
bilite da Conferința Națională a 
partidului, <&le necesar ca In noile 
unități economice, cu sprijinul minis
terelor șl centralelor, să se aplice 
măsuri holărite pentru scurtarea du
ratelor de atingere a parametrilor 
proiectați — atlt a celor cantitativi, 
dt șl a celor calitativi, de eficientă 
— pentru recuperarea grabnică a ră- 
mtaerilor ta urmă tu acest domeniu 
dta anumite întreprinderi. Societatea 
noastră este îndreptățită să ceară ca 
efortul de Investiții pe circ i-a fă
cut șl pe caro s-a angajat să-1 facă 
ta continuare. In acest cincinal, pen
tru dezvoltarea economică a țări!, să 
dea rezultate maxime in termene dt 
mal scurte, să se simtă din plin in 
Îmbunătățirea continuă a nivelului 
de trai al poporului.

stațiunii, adreslndu-1 
urări de noi succese. „Doresc, a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca șl ta viitor colaborarea dtatre 
specialiștii romănl și bulgari să 
se dezvolte șl In acest domeniu".■ j-n

Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Todor Jivkov, prlm-sc- 
cretar al C.C. al Partidului j Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.CJ3., președintele Consiliului 
de Miniștri al RepubUdj Populare 
Bulgaria.

La solemnitate au participat 
membrii celor două delegații.

Au fost prezent! consilieri șl ex- 
perțl.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl To-dor Jivkov își 
string cu căldură mîlnile, se îm
brățișează.

în canttauara stat vizitate sec
țiile mecanică și montaj.

în secția montaj, un adevărat 
laborator, se asamblează principa
lul, produs ni uzinei : manometruL 
Aici lucrează ,numai femeL

Un moment solemn, Directorul 
uzinei prezintă tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu șl Todor Jivkov unul 
dintre manomelrele care ies de pe 
banda de montaj — este cel de-al 
5 &00 000-lea produs de acest fel 
fabricat aici de la înființarea u- 
zinel.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
Interesează de performanțele apa
ratelor de măsură și control rea
lizate de uzină, a cărei producție a- 
nuală atinge 2 milioane bucăți.

în fața unei mici dar reprezen
tative expoziții, organizată chiar în 
secție, oaspeții sînt informați des
pre perspectivele dezvoltării uzinei, 
care va cunoaște, în actualul cinci
nal, o triplare a producției, conco
mitent cu îmbogățirea gamei de fa
bricație. în prezent, aici se expe
rimentează un sistem automatizat 
de conducere, care urmează să a- 
sigure o înaltă productivitate s 
muncii, paralel cu îmbunătățirea 
calității produselor.

In aplauzele șl uralele muncito
rilor acestui tînăr -vlăstar al indus
triei constructoare de mașini din 
Vama, oaspeții români și bulgari 
își iau.rămas bunde la ospitalierul 
colectiv al uzinei. Tovarășul 
Ceaușescu adresează colectivului 
felicitări pentru frumoasele succese 
ob.inute.'

Joi, la Vama a continuat vizita 
delegației de partid șl de stat con- 

j duse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
S2?secretar general al Partidului Co

munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii . Socia
listo România.

în cursul dimineții, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu șl Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu tovarășii 
Todor Jivkov șl Stanko Todorov, 
precum șl membrii delegațiilor ro
mână’ șl bulgară au fost oaspeții 
colecUvelor de muncă de la Sta
țiunea experimentala viticolă șl de 
vlnlflcațle Varna și de la Uzina de 
manometre din Varna.

Ca șl In prima zi, prezența soli
lor poporului romăn pe pămlntul 
Bulgariei vecine șl prietene a pri
lejuit noi manifestări de stimă șl 
cardJalftate, expresie a bunelor re
lații dintre cele două partide, țări 
și popoare.

în unitățile economice vizitate, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii, 
spedailșta șl cercetătorii șțiințlfld 
au ținut să-șl exprime sentimen- 
tete de sinceră prietenie pe care la 
■nutresc față de poporul român, fă- 
cînd o primire deosebit de căl
duroasă conducătorului partidului 
și statului nostru.

Pre tis tind esii, în secțiile vizitate, 
numeroși muncitori au ținut să 

’ siringă mina tovarășului ■ Nicolae 
Ceaușescu, să-i ofere buchete de 

'flori, scandtad cuvintele „Vecina 
drujba" — „Prietente veșnică". 
Tovarășul Ceaușescu, tovarășul 
Jivkov, ceilalți conducători de 

> ..<•«> «re» i-’-w .v-e’en nt>'
B > ț’.Oi i3n ujrt
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Părăsind teritoriul Republicii Populare Bulgaria, dorim să vă expri
măm, încă o dată, cordiale- mulțumiri pentru ospitalitatea desăvîrșltă 
de care ne-am bucurat -In tot timpul vizitei noastre in țara dumnea
voastră. . < , - J

Ne exprimăm convingerea că vizita făcută, convorbirile pe care 
-le-am purtat șl înțelegerile Ia care am ajuns vor contribui ta dezvol
tarea șl mai puternică a prieteniei șl colaborării dintre Republica So
cialistă Romănla și Republica Populară Bulgaria, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist Bulgar, în interesul ambelor noastre 
popoare, al cauzei socialismului șl păcii in lume.
■ r Folosim -aces'. prilej-pentru -aț vă adresa dumneavoastră șl întregu
lui''popor'bulgar urărtede nOi-succese în construcția soclalismului/'dc' 
-MMM-nraenArtlnta-al nnm- - \ .’ț-j" #

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului do Miniștri 
al Republicii ■- Socialista România

Șl la uzina de manometre „Ma
rca Neagră", unul din prlndpaleto 
obiective alo industriei construc
toare de mașini bulgare, șlnțem 
martorii aceleiași primiri deosebii 
de călduroase și entuziaste. Clădi
rea principală este împodobită cu 
drapelele de stat alo celor două 
țări, cu por'relele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu șl Todor Jivkov. 

însoțiți de directorul uzinei, tag. 
Radi Țvetkov, oaspeții vizitează 
principalele secții ale tinerel șl mo
dernei unități, rare va împlini, 
peste dteva rile, un deceniu do* 
existență. în secția de Instrumente, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce
lorlalți membri al delegației le 
stat prezentate utilaje și agregate 
de mare tehnicitate care se află 
ta dotarea urinei în timpul vizi
tei, ta repetate rtaduri, muncitorii 
își întrerup lucrul la mașini, n- 
plaudtod, adresind cuvinte de cal
dă simpatie solilor poporului ro
mân. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește, dă mina cu strungarul 
Stolan Kayalgtev, cu operatorii 
Liubomlr Marinov, Misak Simo
nian, tatcreslndu-se despre ocilvl- 

S taica lor.
v ■' ■ în dreptul automatului pentru 

lăcuirea pieselor aparatelor de 
măsură, concepție originală a 
cercetătorilor, de la institutul 
„Tnllmaș", dta Șotia, are Ioc o.ln- 

' teresantă denransfrațle a perfor
manțelor acestei-Instalații, irniceîn 
Bulgaria, rare atinge o productivi
tate dej 0OT detalii pe oră.

Tovarășului STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA

centrul atenție! cercetătorilor do 
aici stă, dc asemenea, perfecțio
narea tehnologiilor care nu condus 
Ia obținerea unor recolte sporite 
la hectar. Totodată, oaspeții .sînt 
informați că specialiștii stațiunii 
slnt angajați ta elaborarea unor 
metode eficiente de combatere, a 
bolilor viței de vie, O preocupare 
de prim ordin o constituie strtasa 
legătură cu practica producției. 
Aproximativ 30 la sută dta expe
riențe se fac pe terenurile coope
rativelor și Întreprinderilor agri
cole de stat. De asemenea, sînt or
ganizata. cursuri pentru ridicarea 
pregătirii cadrelor superioare și a 
brigadierilor, perfecționarea -aces
tora ffletadu-se atlt în labora
toarele stațiunii, cit șl — mal ales 
— direct In podgorii. Directorul 
stațiunii a relevat, în prezentarea 
făcută, că între specinllștll de aici 
și;cel români există relații de co
laborare foarte bune, în special 
cu cei de la Murfatlar șl stațiunea 
model de la Neptun.

în timpul discuțiilor, tovarășul 
Nicolae' Ceaușescu se interesează 
de modul- de organizare a activi
tății, de starea actuală a recoltei, 
dc preocupările prlvlfid îmbună
tățirea sorturilor de vinuri.

în Încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu felicită călduros 
colectivul
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Am auzit cuvintele din titlu! de
mal sus de nenumărate ori, in inter
val de numai eitcvn zile. Le-am 
ascultat rostite pasionat, fierbinte, , 
exuberant, eu o emoție firească 
pentru că, Intr-adevăr, generațiile 
de sondori Iți pot vorbi ore in șir 

I despre acest „flagel0 care crea greu
tăți in exploatarea zăcămintelor da 
țiței și gaze. Un flagel care nu-șl 
găsise încă remediul, deși,mii de spe-.. 
dallști din întreaga lume 11 căutau 
cu Înfrigurare.

Șl iată că un colectiv de la Insti
tutul politehnic Timișoara (prof. dr. 
docent ing. Aurel Nanii. conf. dr. Ing. 
Alexandru Nichlcl 
lexandru Sâlcea- 
nu), Împreună cu 
specialiștii Insti
tutului de eer-r 
calări șl prolec- 
tări tehnologice 
pentru industria 
extractivă de pe
trol șl gaze din 
Clmplna pot, pen
tru prima dată, să 
af irme : „cance
rul sondelor și-a 
găsit leacul".

— împreună om 
pus la punct o 
Instalație de tăiat 
fante care aduce 
o Îmbunătățire 
fundamentală ve
chilor condiții de 
exploatare.

Șl, cu creionul 
Jn mină, In fața 

'unor scheme sim
ple șl expresive, 
Paul Chiran, di
rectorul 
științific 
slltu tulul 
Clmplna, 
pilea :

— Șl cind a apărut Ideea care stă 
la’baza rea Uzării de ostâzîX, -
’ Drept răspuns, In fațrs noastră a 

fost deschis un dosar voluminos, cu 
zeci de referate, scheme, schițe, fo
tografii, calcule : „povestea" insta
lației de tăiat fante, proiectate șl 
realizate Intr-un laborator al politeh
nicii timișorene și In laboratoarele 
institutului prahovean. Cercetătorii 
Ion Pantozi și Pompiliu Bîraan. Îm
preună cu Ing; Ion Badea, șeful la
boratorului din Clmplna, unde . s-a 
studiat noul procedeu, .ne servesc 
drept ghizi pe un itinerar tn care 
momentele principale so ■i'.ieced cu 
repeziciune.

nm, încercam din nou cu tacăp&țl- 
nnre ra să < ajungem: In soluția do
rită au fost unice in viața mea — 
spune acum Ing. Ion Pantazl. A- 
tuncl, lucrind cot la cot' cu colegii 
noștri din Timișoara, am Înțeles cit ' a.,.» _ . . . .. _ . .
boraro intre cercetarea științifică 

.......‘ ‘ .‘.lc. Cred că nu 
. 3, ocupindu-se de

problemele învățămlntuiul, tovară-
3

.ie.';
..........trebuie 

ion râ pe una din con- 
ia.™iia,le ale dinamicului

tunel, lucrind cot ia cot ’ cu colegii 
i :;■ ! - - ___ ___
de rodnică se poate dovedi o cola-

universitară și producții 
a fost prilej and, ocu

șui Nlcolae- Ceiiușeseu să nu subli
niez® necesitatea unul flux firesc 
Intre invățămlnt-cercetare-producțli 
Este un adevăr pe care toți trebui 
să-I înțelegem c 
dlțlile fundameni

r 
I
I 
I
I 
I
I
■■■

I pescarii sportivi : A.G.V.P.S. 
inițiat o amplă campanie de 
populare a apelor cu pește. f

I .. ......’
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
| Se explică,
dar nu 
justifică

I Pe șoseaua national

I

0rt

e

4 Ji ■•rț'

șl tehnicianul A-

adjunct 
al în- 

din 
ne ex-

O valoroasă realizare românească, rod al colaborării 
cadrelor didactice de la Politehnica din Timișoara cu cercetătorii 
de la Institutul de cercetări și proiectări țiței și gaze-Cîmpina

— In timpul exploatări!, pentru ca 
țițeiul care iți croiește drum epro 
suprafață să fie cit mai curat, In 
dreptul stratului productiv nint in
troduse filtre mecanice. Viiturile de 
nisip („cancerul sondelor") slnt insă 
extrem de fine, pătrunzlnd prin ori
ficiile aces'.or filtre care — după ve
chea tehnologie —■ nu puțeau fi tăiate 
mai subțiri de un milimetru. Conse
cința : o degradare rapidă a Instala
ției, țiței cu impurități, ca să nu mal 
punem la socoteală prețul de cost 
ridicat al vechilor filtre, in ciuda 
fragili lății lor.

— Suficiente motive pentru a cău
ta o nouă soluție™

— Să nu uităm că de multă vreme
no! ne tot.glndeam la unele îmbu
nătățiri, fără a .putea Insă să ajun- cele săptămlni in caro” 
gem la un rezultat concret rul din Timișoara —

...1C®I. în urma unor Intense cerce
tări documentare, spectallșlll din 
Clmplna se opresc asupra unul arti
col publicat In revista „Știință și 
tehnică" sub semnătura profesorului 
Nano, in care era prezentată o in
venție de o factură asemănătoare cu 
cea căutată de el. „Nu s-ar putea 
găsi un procedeu similar și pentru 
realizarea fontelor la filtrele do son
dă? — s-a întrebat Ing. Pnntazl. Șl 
Imediat a fost stabilită legătura cu 
Institutul politehnic din Timișoara, 
unde, In scurt timp, s-n perfeclat o 
colaborare ce avea să conducă Ia 
spectaculoasa realizare.

...1959. încep cercetările In paralel, 
pe baza unul plan comun.

„Acele luni care s-au scurs plnă la 
conturarea soluțiilor de principiu, a- 

*2 : j __ in laborato
rul din Timișoara — încercam, eșu-

progres pe care trebuie să-l înre
gistreze societatea noastră".

Să continuăm însă „biografia Insta
lației" :

.„1070. Pentru verificarea soluției, 
optime găsite rint adaptate utila
jele existente, fără n se apela Ia al
tele noi, din import.

..J07I. Pe baza soluției finale co
mune, la Clmplna ®e proiectează 
instalația Industrială șl Începe con
strucția ci.

Filele dosarului se apropie de «.Ur
șii. Cercetătorul Pompiliu Bîrsan so 
uită cu o ușoară nostalgie la foile a- 
coperite cu cifre șl desene :

— Toate, par acum extrem de sim
ple. Dar îmi amintesc că, de multe 
ori, credeam că nu o mal scoatem 
Ia capăt Ați notat mai sus despre 
construcția Instalației Industriale ; 
datorita simplității soluției adoptate,

i

CETAȚENIIM

4e Sa primire la soluționare—pe drumul 
cel mai scurt, fără obstacole artificiale ! ' ’ ' ' - .... ' ~ - ■ ț > ....

populare comunale. Județean, In 2 iunie, scrisoarea 
este, favorizată de lipsa de control, fost pasată de la primul vice;: 
de;urmărire, din partea-,«, șcrvldUoșu’. ‘ - - . _ -
Însărcinate in mod expres eu rezol
varea corespondenței adresate con
siliului popular.

Așa se explică de ce chiar șl scri
sori care ridică probleme deosebit 
de importante ,nu slnt tratate, pe di
feritele verigi, cu răspunderea cu-

La-Consiliul populaf'taP9'ffîdefulul'1 unele consilii 
Dolj. au fost primite. ,de„Ja Jncepu- 
tul anului si pină la 13 ’seplcmbriesT 
a.c.. aproape 3 280 de scrisori — se
sizări, rectamațLl, propuneri. In 
iirnu unor scrisori primite, comite
lui executiv al consiliului popular 
Județean a inițiat măsuri eficiente 
pentru înlălurarea lipsurilor semna
late de cetățeni, pentru îmbunătă
țirea activității în diferite sectoare. 
Dar nu toata scrisorile se bucură 
de atenția cuvenită ; unele dintre 
ele, nu puține la număr, rămin ,no- 
rezolvate luni fa șir — măsurile aș
teptate intlrzllnd nejustificat — iar 
altele sini soluționate formal sau 
necorespunzător.

5' KÎC'9

ea a putut fi realizată chiar în ate
lierul unei, schele de extracție din 
cadrul grupului industrial foraj ex
tracție țiței Ploiești Aparent,- deci, 
totul era rezolvat. Dnr nu... Am fă
cut In-continuare Încercări, pentru a 
atinge parametrii superiori. Acum 
se Inventaseră rolurile : noi crom 
gazde, Iar cadrele didactice dlri. Ti
mișoara veniseră ijă lucreze nemij
locit la Instalația finală, cot la cot 
cu noi, cu muncitorii și tehnicienii 
atelierului respectiv, care au înțeles 
Imediat ce avantaje Incalculabile va 
aduce noul procedeu. Am făcut noi 
adaptări, Îmbunătățiri constructive.

Șl... am reușit 
...1972. Instala

ția o intrat In ex
ploatare,. In aces
te zile, primii 
metri de îiitre 
realizate după 
noul procedeu 
vor fi montați pe 
una din sondele 
G.I.F.E.T. Pitești. 

Față in față cu 
noua mașină de 
tăiat fante,« apa
rent o iratalnțlo 
ca oricare alta, 
fără nimic spec
taculos, cifrele 
comparative vin 
să ofere argu
mente ta plus 
pentru caracterul 
de excepție nl 1- 
novațleL

Durata de exe
cuție a unei fente 
este acum de £0 
de secunde față 
de G'&S după pio-

. cedcul tradițio
nal ; productivita
tea confecționării 

filtrelor sporește de circa trei ori in 
condițiile îmbunătățirii substanțiale 
n rezistenței lor ; suprafața ,de filtra
re crește de plnă fa 10 ori, Iar fantele, 
in Ioc de 1 mm; pot ajunge plnă la 
0,3 mm (așadar un fiitru aproape 
perfect, mai ușor de realizat), insta-’ 
lnțln este silențioasă șl reduce totul 
efortul fizic al muncitorilor prelins 
de vechiul procedeu.

Cel caro a declanșat îdecâ proce
deului utilizat, prof. Aurel Nanu, șe
ful catedrei de tehnologie mecanică 
de la politehnica timișoreană, arc 
toate motivele să fio mulțumit.

■ — Pentru rezultatele finale — 
precizează interlocutorul nostru — 
dar mal ales pentru felul cxemplnr 
in care a decurs colaborarea Intre 
Invățămlnt-cercelare-producțle. Să 
nu uităm că de ta declanșarea cer
cetării ș! plnă in punerea In , func
țiune a instalației au trecut circa 
doi nnl. Noi, aid, la catedră, ne-am 
propus un lucru : cercetarea fuhda- 
'mentală să fie valorificată In crea
rea de, mașini necesare Industriei ro
mânești, mașini caret acum se Im
portă. Iată de ce am deschis larg 
porțile Laboratoarelorj in fața indus
triei. Instalația de tăiat fante este 
doar un exemplu din zecile de reali
zări de plnă acum.

„.„Exemplul" In aceste zile pro
duce. Mai repede, mai bun, mai ief
tin. Știința românească a dat o nouă 

.probă n capacității sale. j >
Radu CONSTÂNTINESCU 
Cezar IOANA

plastici fia 
Populară

„Expoziția tinerilor care se 'înscrie In zo- 
artLștl plasllti, din nele artlstlculuL E- 
R. P. Bulgaria" — xLslA. deci, prezenta 
deschisă In aceste zile in toate lucrările le- 

Răturii slrinsă între 
aspectele variate ale 
aceleiași mari reali
tăți economice, eocla- 
le. morale și capaci
tatea de a oferi, va
riat Iposthztale, echi
valențe r artistice in 
care 
unei lucrări sau alteia 
rT 
te de artă.

Sinteza se realizea
ză in

• ■-

1. 
V l
I
1

mul șl monumentali- 1 
tateaunei compoziții ( 
ca „Femei cu cni“ . 
semnata do Atanas ta- ’ 
ranov se asociază 
firesc In aceste condi
ții compozițiilor lui I 
Mlhall Garudis care 
apelează in caligrafia 
impecabilă, la expre- i 
sta concisă a frescelor 

____  _  medievale; tot așa I 
parâculorilfitUo după cum cromatica . 

___ ___ .U___________ vio și decorallvlanul 1 
să se Impună ca fap- .!•>•• r b.lri: dmpeneșli | 

la Ludogorieta" apar- 
țirdnd iul Radi Ne- 1 

iu îi oțnui, nubv, riu,-________________________ dclccv Iși află afinități . !
div. Plm-na, Burgaz mie nu exista insă In cu „Ziua de duminl-

x ist fi. deci.

, In sălile Dalles — fa
vorizează publicului 
bucureșiean cunoaște
rea dtorva aspecte 
ale muncii creatoare 
desfășurate de plasti- 
clenii din țara vecină, 
aportul specific î: o- 

, rlginal al senribRltfițU 
lor !n cuprinderea și 

i exprimarea unor rea- 
lltați contemporane. 
Prezenta unor artiști ___
din Sofia. Ruse, Plov- ză in conștUnță. Ni-

, d;.. ........ :.. .... „„.™ „„
sau Rozgrod înlesneș- afara unei necesități că“ realizată de llrlsto
te o privire mal com- bine defkiile : a unei Todorov. s
plexă nu numai asu- voințe de a releva in Frumusețea ingenuă 
prn unor modalități primul rînd expres!- ----- "
diferita de abordare a vltatea figurii umane,
realităților Bulgariei Numeroasele compozl-
contemporane. dar șl ții și portrete prezeh-
asupra tendlntel. foar- tata in expoziție o n-____ _______ _____

< te accentuate, a arliș- testă, Dincolo de echi- „Dealuri din Plevna'
iilor de a pătrunde în librul șl proporția for- do Ghcorghl Boriso,
spațiul social, do a mclor persista în 

compozițiile cu perso
naje semnata de Di- 

____ _______ nil tar Kirov, Toma 
primare, este cea a Trlfonovski, Pavlln 
realismului. Un rea- Koțcv, Tveatko Docev 
lism care, cvocind as- etc. sentimentul unei

__ 80 asrirvsssBs'»
integra jtruclurllor compozil 
vieții actuale.

Modalitatea de ex-

realismului. Un res

Frumusețea ingenuă 
sau stranie, uneori 
tulburătoare a unei 
priveliști, a constituit 
pentru artiștii bulgari 
sursa multor lucrări.„ . . .. ™

___________ Borisov ■ 
sau „Case ta Ruse" de 
Marco Monev aduc o 
adevărată plăcere tac
tilă in construirea ta
blourilor. in care cu
loarea începe să aibă 
parcă densitate ma

pecte dintre cele na1 continue și diverse o- tcrlală, o viață aulo- 
cunoscute. relevf ------------ ----- • •
același timp, in inie- ță. Intre tonte clemen-
riorul lor. concepții lele realității. Figurile
artistice bine definite.. emanind expresivitate ___
atitudini bine preciza-; îmbogățesc cu gesturi marea concisă,
•- realitatea umane o -■—«

i
.1
i

Pregătiți 
undițele l

I O veste ademenitoare pentru 
■ 1: A.G.V.P.S. a 

re-
,. __ ,-4r __ _ ___ Nu|a

Imai in această toamnă, apele 
curgătoare de munte șl de șes, 
precum șl bazinele piscicole a- 
menajate vor primi 99 tone

Icrap și caras, 7,0 milioane pulcfl 
de clean, mreană șl morunaș șl 
dte 2 milioane de puleți de

I pești fltofagl șl păstrăv. Cum 
se vede, o toamnă bogată în 
repopulări, caro, anul viitor, 
anunță un la fel de bogat se-

1 zon de.„ capturi; Situație In 
care nu ne mai rămine dedt să 
recomandăm pescarilor amatori 
să-și pregătească ustensilele.

„Garanție44 
garantată

La Uzina mecanică Cuglr, n- 
lnrtă I în mai puțin de 4 luni, 
numai In comunele PufeșU, 
Ruginești șl Păuneștl (Vran- 
cea), fuseseră trimise .(tuto do 
facturi pentru plata reparării o- 
blectelor electrice de uz casnic 
aflate în termen de garanție. 
Care să fie cauza acestor nu- ■ 
meroase defecțiuni î Lucrătorii 
de miliție, merglnd pe firul a- 
cestul mister, după minuțioase 
cercetări, au făcut lumină. Nl- 
colne Nicullță, plnă de curtnd 
șeful secției de reparații din 
cadrul cooperativei „Drumul 
nostru“-Adjud, executa™ repa
rații fictive. în 4 luni â întoc
mit 2ffiB bonuri pentru lucrări.„ 
neexecutalo, în valoare de 10 Chl 
lei. Acum, după o asemenea 
„activitate", 11 așteaptă o pe
rioada de „garanție" in care 
poate fi Bigur că nu va mal a- 
vea nimic de reparat

ă. in fuziuni, de nparlenen- nomă ; tot așa după 
into- ță. Intre toate clemen- cum „Peisaj istoric" 

ds Atanas Zgalevski 
se remorcă prin expri- 

’ . mo-
Lucrările de ara-

_ _— ■ 
ori din fantezia spi
ritului popular (Vio
leta Tnneva-Grlvtșka) 
sau contlnulnd, cu

matlca pe care o re- 
mhream in pictură (Dl- 
mltăr Baholov, Ivan 
.NTnov, Pclăr Bralhov. 
Stoian Stolnnov ele.! 
relevă o atentă preo
cupare pentru mește
șug. pentru acurate
țea tehnică o expri
mării. Același cadru 
social, același orizont 
spiritual care-si află 
Izvorul In bogăția tra- ; 
dițiilor bulgare de 
artă caraclcrlzeză a- 
cesle lucrări, ca sL de 
altfel, pe cele ale În
tregii expoziții. Este, 
pentru sp«rlatoril ro
mâni. un binevenit si 
ailt do necesar prilej 
de cunoaștere șl apro
piere reciprocă.

Marina PBEliTO
B'

atmosferă dernă.

Impusă de fică. izvorite une-
nu ori din fantezia sol

de- ritului popular (Vio- 
mi Jloacelor lela Tnneva-Grlvlșka)

„„ , î__ sau contlnulnd. cu
rllor de lămurire a alte mijloace, problo-
drusnuiul de urmat In —----- - - —
problema acestor mij
loace, dar șl In rapor
tarea continuă la 
exemplele oferite de 
arta populară și me
dievală. otlt de carac
teristice șl bine păs
trate.

Reevaluarea splrl- 
___ , ,__ tualităUț artei popu* 
timpul moral al Bui- lore, Investigarea for- 
garfel contemporane, melor de expresie pe 
în aceste condiții, tl- care aceasta le oferă 
neril artiști din R. P. par a fi. In aceste con- 
Buigarin încearcă șl dlțll, until din punc- 
reușesc o apropiere a telc do pieearo in de- 
zonelor documentaru- finirea unul limbaj 
Iul de cele ale plctu- propriu al plasticii 
raluIuL Căci, dincolo bulgare. Cultura

........ ’ ’ ...... . ............... MlgogfflS..........  
constituit 
riî artiști 
cbperlrll............... . .
unor inedite j posibili
tăți de sugestie. Rit-

te fata do realitatea umane o l....... .......
l condiției umane. Par- specifică. Este o al- 

ttclpind pe coordonate mrraferă Impună 
proprii la marile respectul tradiție! 
transformări ale epo- numai in sensul 
cil; folosind creația ca săvirșlrli 
friodalltalc de cunons- de cxnresle. incercă- 
tere atlt pentru sino.„ ■- „

■ dl șl pentru cei că
rora so adresează, ar
tiștii bulgari exprimă, 
diferit, propriile reac
ții și atitudini.

Multe din lucrările 
expuse în sălile ,JDal- 
les“ cultivă narațta. 
Substanța lor funda
mentală — timpul Îs- 5___ ____
torlc, timpul j social. tualităUl artei

Le reac-

care aceasta le oferă . se
V

Pe șoicaua nationslă nr. I, fa 
I limita dintre judcjele Brașov și 

Sibiu, există două locuri pentru 
parcarea autovehiculelor : unul

J parcarea brațoveană este un 
„ Ira adevăra t modfl ip „materie -r 

g frumos asfaltată, dotată cu 
1 băncii împrejmuitei cu. flori 
1 etc. — cea de p« teritoriul fu- 

dejului Sibiu este lăsată, pur 
și simplu, tn părăsire, confund- 
dlnduse cu clmpul din preaj
mă. Culmea este că ambele 
parcări sa află în întreținerea 
unuia șl aceluiași gospodar tal . ..
întreprinderea regională de 
drumuri șl poduri are sediul 

Brașov, dlferanța de train- 
hc.rt se explică, dar nu se Jus- ■" » Ft,»

tra-
buLgară a 

pentru tine- 
sursa des- 

confinue a

de faptul social sau 
uman evocat. trans
pare, o dală cu flecare 
nouă lucrare; un mod 

-de’a* concepe1? de a 
reacționa și transpune,

sancționare dispuse, nici ' 
devârnt însă că ele nici 
fi propuse id'. 1-- 
ajuns In final sesizarea!.

Alexandru STROE

■7
AMsERIMIT? SCRISOARE

' “y," * V “■1v" ® "tj; \ ‘rș

însomnari din activitatea

__  _ _ ______ ___ ____ __ J unor organism© alo
I™r dTnXtei noMire. in re- Consiliului popular județean 
istrul unic de evidență a scrisori- DoljgUtrul unic T._.

lor primite po adresa comitelulu1 
executiv am numărat aproape 3®8 
de scrisori ce aveau termenul de re
zolvare depășit, unele înregistrate 
cu multe iun! In urmă. Practic, ce se 
întlmplă cu aceste scrisori 1 După 
ce slnt citite de vicepreședinții do 
resort ai comitetului executiv, cure 

i s trasează sarcini concrete asupra mo
dului de rezolvare” a lor. iau dru
mul compartimentelor consiliului 
popular spre a fi soluționată. Dar 
acolo zac uneori prin sertare, uitate, 
luni in șir. Nimeni nu io mal ur
mărește. nimeni nu se mal intere
sează de eie ; doar biroul de sesizări 
mal tace din cind In dnd dte o re
venire, in von, pentru că nimeni 
n.u-1 ascultă.

Am Încercat, făclnd un sondaj. 8ă 
aflăm de soarta pe care au avut-o 
unele dlnlre scrisorile restante. Dur 
insistențele noastre de a afla ceva 
In legătură cu ele (undo anume bo 
găsesc, dacă s-a întreprins sau nu 
ceva pentru snlujlonnrea lor) nu 
s-au sokiat cu vreun rezultat bun. 
Bunăoară; sesizarea cetățeanului 
Constantin Mirșami din comuna Do- 
hreșU, în care sa semnalau unele 
abuzuri săvlrșltc do conducerea 
S.M.A. a fost repartizată pentru so
luționare, la 13 ianuarie n.c.. Trus
tului stațiunilor pentru mecanizarea 
agrlcuIturii-DoIJ (director ing. Ion 
Boțita). După mal bine de șase luni. 
In urma Instetențeî biroului de sesi
zări. conducerea trustului răspunde 
consiliului populor județean că a tri
mis pentru cercetare scrisoarea Di
recției generale a agriculturii, in
dustriei alimentare si apelor-Dolj. 
Dar — mister -- la direcția gene
rală agricolă sesizarea nu apare în
registrată 1 Alexandru Bran din co
muna Seen a adresat In luna fe
bruarie 0.C., Consiliului de btat o 
scrisoare în care solicita sprijin In 
vederea rezolvării unei probleme 
personale. Snlsoarea a fost înain
tată pentru cercetări Consiliului 
popular județean Dolj, care a repar
tizat-o direcției agricole. Iar de acolo 
a fost trimisă la U.J.C.A.P, Co s-a 
făcut cu ca, nu se slin plnă la data 
anchetei noastre.

Șirul exemplelor de acest gen ar 
putea fi eontinuat, dar na oprim alei 
p«antru a reliefa șl. un alt aspect al 
problemei in discuție. Arătam mai 
Înainte că majoritatea scrisorilor sini 
citite, la primire, do gătre vicepre
ședinții comitetului executiv, care 
dau Indnunărl cu privire la modul 
de rezolvare a lor. Fapt; evident, po
zitiv. Numai că. In unele cazuri, cei 
care au datoria do serviciu să le ur
mărească. să informeze pe cei caro 
au dat indicații privind soluțiile ce 
trebuie adoptate nu-®i fac datoria. 
Un șir de exemple vin eă probeze 
aceasta situație. Bunăoară, rezolva
rea sesizării lui I. Vosîluță din Cra
iova. repartizata pentru cercetare 
inspectorului general, prof. Aurei 
Bold, primita ta 21 februarie, a că
pătat răspuns abia ta 10 Iulie. D<. 
altminteri, din invesUgațUlo noastre 
rezultă că ta inspectoratul școlar nu
meroase scrisori slnt rezolvate <nt In- 
tirzlcre. Incălclndu-se normele bine
cunoscute de soluționare a lor. A- 
ceaslă stare de lucruri, inlllnită șl 
In cadrul altor compartimente ale 
consiliului popular județean, ca și Ia

Venllfl. Este cazul unei sesizări 
privind sustragerile șl risipa de nia- 
terlâle — favorizate do lipsa unei 
evidențe cit de rit clare — ce au 
loc pe unele șontlere de construc
ții și reparații ale întreprinderii da 
construcții și fond locativ din Cra
iova. Sesizarea o fost primită,, la 31 
mat la Comitelui Județean Dolj ni 
P.C.R.. de unde n plecat eu Indica
ții precise din partea primului se- 
cretar către primul vicepreședinte nl 
consiliului popular județean : „Toți 
cei ce aveau obligația de a-1 controla 
pe.linia gestiunii, chiar și vicepre
ședintele. să fie, traji la răspundere, 
să ®e propună potlepse udmlnistea- 
five®. Ajunsă la consiliul popular

................._ ... primul vicepre
ședinte-la ««vicepreședintele Stefan 
Dpță, apoi la directorul direcției de 
gospodărie comunală și locatlyă. 
apoi la inglnerul-șef ni acesteia și. 
în sfirșit, la contabllul-șef al 
D.G.C.L. Scrisoarea a fost „rezol
vată", printr-un simulacru de refe
rat Întocmit nd-fioc do contabilul- 
șef al D.G.C.L.. abia la 14 sep
tembrie, adică In timpul anchetei 
noastre. Cit despre măsurile da 
sancționare dispuse, nici vorbă ! (A- 
devSrnt însă că ele nici nu pulcoj 
fi propuse do către ce! la care a 
ajuns In final sesizarea!. Alte co
mentarii alnt. credem, de prisos.

— E drept, ne-a cnm scăpat din 
mină problema rezolvării scrisorilor 
— recunoaște deschis secretarul co
mitetului executiv nl consiliului 
popular Județean, Petre Poroineanu. 
care răspunde de această activitate. 
Abia acum ne-arn dat seama. Vom 
lua imediat măsuri, prin biroul per
manent. astfel ca. in cltevn zile, 
toate restanțele să fie lichidate.. Șl. 
pentru prelntlmplnarca Intlrzlerllor. 
vom exercita un control atent- Efi
cient. ■

Rețlnerri aceste asigurări. nu Insa 
fără n ne exprima o firească nedu
merire : de ce tocmai acum aceste 
măsuri ? Doar este bine știut că re
zolvarea la timp ș! ,cu șplrlt de răs
pundere a fiecărei scrisori, a fiecă
rei sesizări In parte constituie o 
obligație legală pentru toate orga
nele do partid șl de stat.

f oțelelor din accntld zonă. Cura 

drumuri n poduri — ______
la,... Hrc’Oi;, dl/cTffi 
7/icnt — 
tl/icd. De aceea, așteptăm mă
suri !n consccinfd.

| Pană de., 
j bureți!

• •

CĂUTAȚI ZIMBRUL 
CU COARNELE 

MAI ODIHNITE
Vasile Drăgon este șofer 

fa întreprinderea do in
dustrie locală Hnțeg-Hune- 
doara șl pretinde că deună
zi a” Încărcat autocamionul 
pe care-1 conduce cu 3 bu
căți canapele „Carpați".

— De ce le-a! Încărcat ?
— Ca să Ic duc la Certe

jul de Sus. Am ajuns la

ii autocamionul

Certejul de Sus, l-am cău
tat pe gestionar, l-am găsit 
șl mi-n zis că nu-i trebuia 
canapele „Carpați". L-am 
rugat să-mi dea in scris că 
n-are nevoie și el m-a tri
mis sări cnut po merceolog. 
L-am găsit pe merceolog și 
acesta m!-a spus să fug 
dună gestionar. Gestiona
rul ml-a sugerat să mă a- 
dresez președintelui coope
rativei, dar președintele 
era in concediu. Nimeni, 
dar absolut nimeni, n-a 
vrut să-mi pună o viză că 
n-au nevoie de marfa mea. 
Am luat de ta sfat o viză 
precum că am fost in Cer
tejul do Sus șl am coborit 
la lila, unde am găsit ime
diat beneficiar. Ce părere 
aveți despre felul cum se

face comerț la 
Sus și invers ?

■— De ce mă 
mine? La dțlva ........ L_.
de Hațeg aveți, o rezervație 
de zimbri. Intrebațl-1 pe 
cel mai bflirin zimbru, dar 
căutațl-l pe cel cu coarnele 
mal odihnite...

' -
DAI ȚUICA,

ÎȚI DAU CUREHT, 
HU DAI ȚUICA, 

BONȘOAR CURENT !
Vlad P. Marin, din comu

na Cuca, saiul Lăunelo do 
Sus, județul Argeș, r.c 
scrie In numele a opt fa
milii că din cauză de țuică 
au rămas fără curent elec
tric.

— Ia povestește nea Vla- 
do, cum a fost ?

— Păi, prinonul 1971,șe
ful de echipă Petre Surcea, 
de la LR.E.-Pltețll a în
ceput electrificarea satului. 
Noi, sătenii, om achitat ce 
trebuia achitat. Am cum
părat și „obiecte" care 
merg cu curent șl așteptăm 
să vină curentul.

— Și n-a venit curent î 
De ce ?

— Intr-o zi n venit in 
locul curentului un cetă
țean șl ne-a zis să mal dăm 
cile 1K) de lei șl alte 2 litri 
de țuică.

— Păi de ce să râul dațl î
— Cică așa este obișnuit 

Bureea cu clic 109 de iei 
In plus șl cita 2' litri de 
țuică. Noi, opt familii, n-am

■. Certejul de

i Întrebați pe 
mine 7 La cițiva kilometri 

o rezervație 
;bați-l pe

7

dat șl nici dumnealui, Bur- 
cea. nu ne-a dat curent. 
Nici astăzi. Ba ne zice să 
ne adresăm oricui, că nu-i 
e teamă. Se laudă că are 
oameni „grei" nu știu po 
unde șl cil o trăi el, pardon 
dumnealui, nu vom avea 
curent.

Și dumneavoastră 11 cre
deți 7 Ce este curentul Iu’ 
tata Iu’ dumnealui 7 E al ----
T.R.E-uiul și LR.R-u! dă ,B morile din comu-
curent pe bază de contor. , , . •• .
Contor cure nu merge cu depărtare do peste 13 km.
țuică, ci cu ctircnl. Âștep- î’!ert!e llmP -
tăfn vești mai bune de fa Stimate tovarășe primar,
dumneavoastră. Țineți-ne slJmaie tovarășe secretar.dumneavoastră. Țineji-ne 
la curent cu curentul

- La

— Să ne supărăm așa. ca 
văcarul pe nat? De ce 7

— La moara din comuna 
noastră nu Înlocuit un mo
tor vechi care nu funcționa 
ca unul nou care™

— Care ce 7
-- Care nu funcționează 

nici el. Cetățenii trebuie șl 
acum, după opt luni de ia 
înlocuirea motorului, să ma

nele vecine, care slut in o

•<

SĂ VĂ 
LA

VINA „APA"
MOARA !

Primarul și sectcfan.il co
munei Viținn-O!t ne roasă 
prin adresa N L2S2 să

supăram puțin po între
prinderea de industrie Ip- 
cală-Corabla.

răm, ci mal marii
Întreprinderi. Acestea'fiind 
zise, vă urăm : să vă vină 
„apa" Îs: moară I

M-arn supărat. Ba m-am 
decis să nu. apelez tn viața 
mea Sa această întreprin
dere p'urilru schimbarea 
vrouniil motor vechi cu u- 

t nul nou. Ml-am povățuit « 
chior copiii să nu apeleze 
fa viața lorTn motoarele a- 
cestel întreprinderi,. dnr...

mal mă 
spun căii.;

nu nor trebuie să ne supă
răm, ci mal marii acestei 
întreprinderi. Accstca« fiind

Dar tot- eu persoi 
glmt obligat să vă i

MAISTRE,
FA UN SEMN 

CU BAGHETA!
Scrisoarea sosită din 

București, str. Puchenl, sec
torul 0. blocul Z 1, scara 
2. zice că la apartamentul 68 
locuiește o familie do mu
zicanți tatrumcnUțU, com
ponent! al ansamblului ..Pe-

Wl

E MAI BINE SĂ VII
CU AUTOBUZUL
DE LA TÎRGU-JIU 

DECÎT
DE LA CRAIOVA I

«S3.

ț

!

Chestia asta este susți
nuta de a doua jumătate 
a satului Plscoiu din Gorj.

— Prima jumătate 7
—■ Prima Jumătate a 

acestui sat se abține. Pen
tru el este bine să vină cu 
autobuzul și de ta Tlrgu- 
Jiu ți de la Craiova.

-- Cum explicăm citito
rilor ?

— Ambele autobuze ar 
trebui să albă stația ter
minus Ia capătul celei de-a 
doua jumătăți a salului 
unde 8-a amenajat o ram
pă de Întoarcere model șl 
este asigurată găzduirea 
personalului celor două au
tobuze... El bine, autobuzul 
do Tirgu-Jiu lșî face tra
seul complet Celălalt de 
Craiova so oprește In pri
ma parte a satului, moti- 
vlnd că nu poate trece un 
pod. Deci pasagerii trebuia 
să facă pe jos vreo 7 km.

.. ~ Autobuzul do Craiovasoarea 653 421 din .1 l.ii.lfi7„ ce nu poate trece podul
prin care zice că s-au făcut pe care autobuzul de Tlr- 
cercetari ți ca 11 s-a atras gu-Jiu 11 trece ? Are țofe-
atenția să nu mal ciute așa rtil de pe ,,Craiova" teamă
tare. După cercetări, inslru- d!,n<! do duPâ
menlișlii din blocul Z 1 nu "" 
Început să clnta și mal for
tissimo.

în încheiere sintem ru
gați de Scara 2 să Interve
nim pe Ungă dirijorul or- ----- --- “
chestrel ansamblului „Perl- .T?,..!1 
nița". Intervenim :

Maistre, fă un semn cu 
bagheta șl dă-i mai Încet, 
rogu-te I

rul de pe ,,,Craiova" teamă 
___ ?.. .1. :_,.ă 

pod 7 De ce ?
— Dacă am ști, nm răs

punde noi pentru cale 25 
do puncte puse In joc. Dar 
nu știm.

Poate află I.T.A.-Cralova 
șl dacă află mai bine, ii 
dăm și noi 32 de puncte 
In piua. Deci LTJL-Cralavn 
se poate faco cu 57 de 
puncte dintr-un foc ! ‘

Nlcuță TANASE

in după-amtazn zilei de 24 , 
septembrie a.c., unitățile de dl|jC 
fuzare a prese! din orașul BLȘÎ, 
caz (Neamț), In ciuda Insistent' 
țelor repetate ale cititorilor, se 
aflau în situația do a nu le oferi” 
absolut nici un ziar. Pentru 
simplul motiv că mașina cur.i 
dusă da șoferul lila Zalt nu so
sise cu ele. De ce ? în- 
tr-un llrziu a fost descoperită 
intr-o poieniță de po Valea Thr- 
căuluL Șoferul șl faclorui-poș
tal, Vasile Pașcu, din Tarcău, 
care-1 Însoțea — nicăieri. Lăsa
seră ziarele in mașină ți... ple
caseră după bureți prin pă?» 
durea Brateș. „Un accident" 
care, din păcate, nu 11 se 

f Intlmplă pentru prima oară.
De aceea, invităm Difuzarea 
presei să treacă la..', depanarea 
de rigoare.

■ .. . r..„ ■

I De la curcă, 
| la... furcă 

I 
I 

I
I Doar pentru 
• panglică ?

I 
I
Ilnsd, spre surpriza tuturor, 

gttzlnul s-a închis ti... Inch

I 
I 
I I

f •' 
w < 4 «i Y

| O curcă â lui Gheorghe Pa-
. nalt. din comuna Vădastra, Jude

țul Olt, a sărit In curtea vecinu
lui său Iile Tănose. De aici, do 
la o biată curcă, s-au luat ia

I ceartă. Și, fără să mal aștepte 
ca vednul să-i dea curca Înapoi, 
Gh. P. a pus mina pe furcă. In

I urma loviturii primite, I.T. a 
fost Internat In spital. Acum ur
mează ca stflpinul curci!..; să

1 albă de furcă cu organele de an-
I chetă penală»

Acum trei luni, întreprinderea 
do industrie locaiă „Măgura" din 

■oraaul Simleu-Silvaniel (Sălaj) 
a deschis in lovalliate un maga
zin de prezentare a produselor 
de mobilă. După numărul celor 
care au ținut să-l vlsiteze in ziua 
inaugurării, sa părea că maga
zinul nu va duce In nici un caz 
lipsi de cumpărători. A doua ci 
Insă, spre surpriza tuturor, ma
gazinul s-a închis tl... închis a 
rămas plnă astăzi ! Așa stind, lu
crurile, întrebăm au'arl!Sfl!e 
orarului și conducerea întreprin
derii .■ maparinul a fost deschis 
doar per.iru... tăierea panelicîi 
inaugurale ? Nu este prea scum- 

o aremenea „înuwtlțla" 1

Rubricâ rsdacfald do i
Dumitra H0COB 
GSettrcjhe DAV8D 
ți coraspondonlii „Scînîeîi"

pâ

sectcfan.il


Cronica ziiei
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LA 7 Șl 8 OCTOMBRIE
mesajul de felicitare eu prilejul aniversarii

Cu prilejul aniversării Zilei Arma
to! Populare Ungaro, generalul do 

,elor 
Iste

< ■ ii
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Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

In numele poporului șl guvernului Republicii Chile, mulțumesc 
Excelenței Voastre pentru 
independenței noastre.

ft?

a< <.?<
!a..

Fț
SALVADOR ALLENDE
Președintele Republicii Chile

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mulțumesc în mod profund Excelenței Voastre pentru amabilele 
felicitări transmisa cu prilejul- Zile! naționale a Republicii Costa Rlca 
și reînnoiesc urările de prosperitate pentru țara dumneavoastră.

JOSE FIGUERES FERRER
Președintele Republicii Costa Rica

Joi ta amiază, tovarășul Manea 
Mânescu vicepreședinte Bl Consiliu
lui-de Stat al: Republicii Socialiste 
România, a primit delegația' Procu
raturii Republicii Democrate -Ger
mane, condusă de procurorul gene
ral dr. lose! Streit, cars fac? o vd- 
Zltă In țara noastră

La Întrevedere, care s-a desfășu-
l> —a.............. n „u ■

w H “

rat Intr-o atmosferă caldă, priete
nească, au luat parle Constantin Stfi- 
tespu, secretarul Consiliului de Stat, 
șl Alexa Augustin, procurorul gene
ral a) Republicii Socialista România.

A fost prezent dr. Hana Voss. am
basadorul Republicii Democrate Ger
mane la București.

f Agerpres)

Excdențel Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialisto România

în numele poporului brazilian și al meu personal, mulțumesc Exce- 
jjnțel Voastre pentru amabilul mesaj adresat cu prilejul celei de-a 150-a 
>Jhlversări a independenței Braziliei șl vă rog să primiți urările mele cele 
mal bune pentru prosperitatea țării dumneavoastră șl pentru fericirea 
personală a Excelenței Voastre.

EMILIO GARRASTAZU MEDICI
Președintele Republicii Fcderaîive

a Braziliei

Tovarășul Virgil Trofin a primit delegația 
federațiilor sindicatelor olandeze

Joi după-amlază, tovarășul Vlrgil 
Trofin, președintele Conciliului Cen- 
jral al Uniunii Generale a Slndlcate-

ConxUlulul Consultați'- 
țillor Sindicatelor din Olanda -- O- 
verlegorgnnn — condusă de P. 
van iîout, secretar general nl Frt. 
rației olandeza a sindicatelor catolico 
(N.K.VJ, secretar al Consiliului Con-

nai mi vinului AMvimmiu u auiuivmc- 
lor din Romănta, a primit dolegațla 
Consiliului Consultativ al Fcdera-

G. J. 
Fedc- 
ttolh

3

sullallv, care face o vizită In 
noastră, ia invitația Consiliului 
trai ni U.G45.R.

Cu acest prilej, a avut loc 
schimb do păreri In legătură ci 
tlvltatea U.G.S.R. șl a Fcdera. 
Sindicatelor din Olanda și au fost a- 
bordnto probleme alo rotațiilor din
tre Blndicatele din cele două țări.

(Agerpres)

: un
___cu nc-
Fcderațlilor

toi Populare Ungaro, generalul 
armată Ion lonlțA. rnlnlștrul forțe 
armate alo Republicii Soctalli 
Ilorrtania, n trimis o telegramă gene
ralului colonel Czlnege Lajos, mi
nistru! cpărărli o) Republicii Popu
lare Ungare, prin cart a adresat ca
drelor și ostașilor Armatei Populare 
Ungara felicit Ar! cwdtalo. precum și 
urarea de a obține na șl însemnate 
succese in pregătirea de luptă și po
litică.

Cu aceeași ocazie, joi, ta Casa 
Centrală a Armatei a fost organizată- 
o golâ da filme militare maghiare 1a 
care au participnt generali, ofițeri, 
maiștri militari șl subofițeri din' gar
nizoana București. Au luat parte 
membri al ambasadei R. P. Ungare 
in România. In cadru! acelorași ma
nifestări, colonelul Toth Endre, ata
șatul militar și nero al Republid! 
Populare Ungare la București, s-n in- 
tlln.it cu cadre și ostași români că
rora lo-a vorbit despre semnificația 
evenimentului aniversat.evenîrpențuJui aniversat

3

»

ș. „ ițr, ta vtau
luat parte tovărășii Gheorshe Ilal-fun. iu felovnț succesele abil- ■
L .nembru al C.G al P.C.R., nule de poporul rîtinez In eei 23

.1, JO M

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGIIE MAURER 

Președintele Consiliului da Miniștri al Republicii Socialiste România 

Folosesc fericitul prilej al conferirii titlului de Erou al Republici!
(Socialiste România pentru a prezenta Excelenței Voastre felicitările mele 
cele mal sincere și calo nud bune urări de sănătate, succes șl fericire.

Pr. AZIZ SEDKI
Prlm-ministru 

al Republicii Arabe Egipt

5zscf Kâptar. Chimice șl
le ta C.C. nl nomicn șl ei

Cu prilejul celei de-n 70-a aniversări n zilei de naștere, președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit o telegramă 
de felicitare din partea reprezentantului permanent In Romflnln al Pn> 
gramului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Alexander RoUval.

(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincere mulțumiri din partea mea șl a poporului 
maltez pentru amabilul masaj de felicitări transmis cu ocazia Zile! națio
nale a Maltei. ........

DOM MINTOFF
im-minislru al Mafiei

. j C'T
a

Joi dimineața a plecat la Varșovia 
delegație de activiști, ai Partidului 

Comunist Român, condusă do '.ovară- 
țul Andrei Ccrvencnylcl, membru al 
C.C al P.C.R., primvsrccretar a! Co
mitetului județean Arad al ■ P.C.R., 
care, ta invitația C.C. al P.M.U.P., 
fac® o vizita In ÎL P. l'o'.onâ, In

schimb de experiență. La plecare, pe 
aeroportul Olopenl, delegația a fost 
condusă de tovarășul Szasz loslf, șef 
da secție ta C.C. ol P.C.R., de acti
viști de partid. A fost <]e față Jaro
mir, Oheduazko, ambasadorul R P. 
Polono la București.

(Ăgorpres)

CU PRILEJUL CELEI DE-A 23-A ANIVERSARI 
A PROCLAMĂRII REPUBLICII POPULARE CHINEZE 

Recepție Ia Casa oamenilor de știință 
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, ta Casa oamenilor de știință 
din Capitală a avut loc, joi 1a a- 
mlază,. o recepție organizată re pri
lejul celei de-a XXtr ' 
a proclamării Republicii Populare 
Chineze.

Au J ‘ .
Necula, membru ,___v._._ _____ .
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Vașllo Gllga, adjunct al mi
nistrului afacerilor sxterne. Rlo 
Răduiescu, membru al C.C. ăl P.C.R.. 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., generali șl o-

flțerl superiori, reprezentanți ai 
unor Instituții centrale, organizații 
do masă și obștești șl alte persoana 
oficiale,

. .... Lulnd cuvintul In cadrul recen-
IT-a snlvei^ărl jlej. prim-vlcepreșcdlntcle I.R.R.C.S.,

illcil Populare Mihnea Gheorghiu, șl ambasadorul
R.P. Chineze ta București, Clan

de ani de la proclamarea Republicii 
Populara Chineze. Vorbitorii s-au re
ferit, do asemene», la dezvoltarea 
relațiilor do prietenie șl lofidaritato 
dlnlro popoarele ți partidele țărilor 
noastre. (Ascrpres)

,To’ au avut loc convorbiri Intre 
Maxim Bcrghtanu, președintele Co
mitetului do Stat al Planificării, șl 
Sava DAIbokov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președinte ni 
Comitetului de Stat al Planificării 
din H.I’. Bulgaria.

Au fost analizate, In lumina sar
cinilor stabilite de conducerile su

le partid și de stat ale ce
lor două țări, căile șl mijloacele de 
adlncirc a cooperării și specializării 
In producție ijl de intensificare" n 
schimburilor economice dintre Re
publica Socialistă România șl Re
publica Populară Bulgaria.

(Agerpres)

părăsit
iltala* 

de tovarășul Jăzsat KăpMr’ 
•; !șcf da secție Z.Z.

„ care, la invitația C.C. td 
P.C.R., a făcut o vizită de schimb 
de experiență In tara noastră.
> în timpul șederii In România, de
legația, a avut convorbiri la Consi
liul Economic.; Comitetul Județean 
Prahova șl Comitetul munldoal Bra- ' 
șov ale P.C.R.; Ministerul Comerțu
lui Exterior, Ministerul Finanțelor,

Delegația de activiști ai P.M.S.U.
■■ ni

i. . I'.,.;,..:' - ; Q’” ’’t

Joi după-amtază a părăsit Cap!
delegația de activiști a! P.M.S.U.
condusă..ta ’...........................
adjunct de i
P.M;S.U„ ca

Capitala
Ministerul Industriei Conatrucțilior 
do Mașini, Ministerul Industriei 

.' a vizitat obiective eco
nomico șl socinJ-culturale din Ca
pitală și județele Prahova șl Brașov. 

Ln plecare, pe aeroportul Otepenl, 
delegația a fost salutată de
tovarășul Ion Stoichid. adjunct do 
șef dc secție 1a Consiliul E-
conomic, de activiști de partid.

A fost prezent Ferenc Martin, 
ambasadorul R.P. Ungare ta Bucu
rați. (Agerpres)

■fe

Semnarea Acordului comercial și de cooperare economică 
-Și industrială dintre România și Republica liberia
Joi .’a, avut loc semnarea Acordu-

■ Iul comercial șl de cooperare eco
nomică și industrială dintre Repu
blica, Socialistă România șl Republica 
LIlH'ria și a uhu! memorandum pri
vind* acțiunile ce urmează n fi in- 
IrepTliwe pentru punerea in aplicare 
a1 acordului

Acordul a fost semnat de Nlcolae 
M. Nlcolae. ministru secretar da stat 
la Ministerul Comerțului Exterior, șl 
James T. Phillips jr.„ ministrul agri
culturii al Republicii Liberia.

(Agerpres)
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de.

In jarit : vremo In general frumoasa,

--
35 septembrie, 1 șl 2 octombrie a,c.

mal ales In Jumătatea de nord-vest 
a țării. So vțir semnala ploi Izolate,

■ Îndeosebi In zonele de deal și de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 2 ți 12 grade, local 
mai coborile In nordul țării, unde 
condițiile vor fl favorabile produce- 

i rll brumei. Maximele, vor oscila Intre 
10 șl 20 de grade. Ceață locală dfml- 

5 nea ța. în București Vreme In gene
ral frumoasă, mal ales In a doua 
parte a Intervalului. Cerul va fl va
riabil. Temperatura In creștere 
ușoară.

4r

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cornellu 
Mărtescu, a primit o telegramă din 
pariea ministrului relațiilor externe 
al Republicii Federative n Braziliei, 
Mario Gibson Barbosa, prin rare 
mulțumește pentru felicitările adre
sate cu ocazia Zilei naționale a aces
tei țări.

Joi dimineața a părăsit Capitala 
Gprtiard Zimmermann, ministrul con
strucțiilor de mașini grele șl Instala
ții din R. D. Gcrmanâ. care a semnat 
ta Bucurț?t! un prolocol privire! dez
voltarea colaborării și cooparărțl In 
domeniul Industriei construcțiilor dc 
mașini dintre România șl R. D. Ger
mană. ta plecare, pa aeroportul Oto- 
penl. oaspetele a fost salutat de NtcO- 
lae Agnchl, ministrul Industriei me
talurgice. șl de adjunctl al ministrului 
Industriei construcțiilor da mașini. A 
fost do față dr. flaw Voos, ambasa
dorul R. D. Germana la București, șl 
rrtembri ol ambasadei

La scurt timp după „triunghiu
larul" România—Finlanda—Suedia, 
desfășurat pe stadionul din Cons
tanța și încheiat; cum se știe, cu acel 
excelent record mondial al dlnnmo- 
vistei bucurcșlane, Argentina Menta, 
Ia aruncarea diacului (C7.32 m), iată 
Ja orizont”,, un nou maro șl Intere
sant corynirs atletic internajlonal 
ce-1 va găzdui țara noastră. Este 
vorba de cea de-a 14-a ediție ș dl- 
namovladei de atletism. Competiția 
— de veche șl trainică tradiție — 
reuneșlo In zilele de 7 șl 8 octombrie, 
pe stadionul Republicii, o seric de 
ntlețl ?! 'atlete dintre cel mal re
petați din Bulgaria. Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică șl România, marea 
lor majoritate pariiclpanți — sinii cu 
foarte bune rezultate — la recenta 
Olimpiadă mOnchcneză.

Clubul Dlnnmo București, căruia 
ti revine îndatorirea nu numai de a 
organiza, ci șl de a participa cit mol

. . . ; î
bine ia această competiție, a primit 
zilele acestea confirmarea oficială de 
prezență a cluburilor străine invitate 
da drept ta întreceri : Dlnamo 
(IJ.RS.S.), Dynamo (R.D.G.). Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia), Lcvskl Spar
tak (Bulgaria), Gwardla (Polonia) șl 
Daszn (Ungaria).

Din lista nominală, prezentată 
ziariștilor sportivi la o conferință 
de presă ce a avut loc la clubul or
ganizator, nm reținut dlcva nume 
de rezonanță in lumea atletismului 
mondial. Patru campioni olimpici la 
MOnciien : Ludmila Braghina (1500 
m), Tarmak (săritura In înălțime), 
Komnr (aruncarea greutății)' Fren
kel (20 km marș), Irel vleecamplonl 
olimpici : Dl.inn Iorgovu (săritura In 
lungime); Arzanov (800 m). Argen
tina Menta (aruncarea discului), trei 
medaliate cu bronz : Rnrin Balzer 
(100 m garduri), Vaslllta Stoieva (n- 
rur.carea discului), Ivanka Hristova 
(aruncarea greutății). ,

I

:i

ir
Joi dupft-amtază a sosit In Capi-, 

tală un grup do turiști dtp Republica 
Populara Chineză, format din acti
viști de partid, do stat șl alte cadre 
de conducere din orașul Tientsin, 
condus, de tovarășul Uftng Gen-lang, 
membru al Comlielului °ermtinent și 
secretar general al Comitetului oră
șenesc de partid Tientsin, secretar ' 
general al Comitetului revoluționar 
din această localitate. ;

*

Jo! dimineața a părăsit Capitala ml- î 
nistrul sănătăți! publice șl afacerilor 
sociale o! Republicii Africa Centrală, 
Andră Mngale, care a făcut o vizită 
in țora noastră. La plecare, pe aero
portul Olopenl, erau prezcnțl Theodor 
BurghelCj ministrul sănătății, func
ționari superiori dLn cadrul ministe
rului, precum și însărcinatul cu afa
ceri od-Lnlerim al Republicii Africa 
Centrata la București, jBakouzou An-

. taine- Roger.
iii r. J.r /• ... j.:

", r ' v, ■ ; ,■ -.1 ' 'J ' z. - S» ■ f
f .Artist!! Ansamblului Indian "ridffî 
muzJcâ și dîuțsuri, care' se află In- 
tr-un turneu in țara noastră, nu pre
zentat Joi scara un spectacol de 
gală In sala Ansamblului artistic 
„Rapsodia română" din București. La 
spectacol nu participat Tamara Do- 
brin, vicepreședinte nl Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste, ' Mih
nea Gheorghiu, prlm-vlceprețedlnle 
al I.R.R.QS., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni" de artă și cultură, un‘ nu
meros .public. Au fost prezențl V. K. 
AhuJu, ambasadorul Republicii India 
ta București, membri al ambasadei, 
șefi nl unor misiuni diplomatice, alți 
membri al corpului diplomatic. La 
afirșitul spectacolului, care a-a bucu
rat de un frumos succes, artiștilor In
dieni le-au fosi Inmlnato Cori.

*
Jo! dimineața, ta Combinatul mi

nier „Suceava" din Gura Humorului 
nu început lucrările unei consfătuiri 
cu caracter național privind „Pre
venirea șl corobaterea îmbolnăvirilor 
do silicoză in industria minieră”.

(Agerpres)

Olimpiada de șah pe echipe
® A început turneul final masculin : România — Bulgaria
1.5- 1,5 (1) ® In runda a ll-a a preliminariilor feminine:

România - R. P. Mongolă 2-0

BELGRAD 23 (Agerpres). — La 
Skoplje a inijeput turneul final al o- 
Umpladcl masculina da șah. Echipaje' 
a ia țări Ișl dispută locurile de onoa
re ala acestei mari compeUțlL Selec
ționata României, In primul meci al 
turneului — a InUlnlt reprezentativa 
Bulgariei. D-ipă trei partide închctate, 
scorul Mie egal: 1,5—1,5 puncta (Bo- 
bdțov- — Gheorghiu remiză; Ghlțascu 
—Tringov 1—0; Radu Iov — Unguroamt 
1—0). Alte rezultate : Suedia — S.U.A-
1.5— 1.5 (1) ; R, D. Germană — Ar
gentina 2,5—0.5 (I) ; Polonia — Spa
nia l—l (2) ; Iugoslavia — Elveția

V :
3—0 (1) ; Cehoslovacia — Danemar
ca 3,5 — 0,3 ; Ungaria — U.R.S.S. 1J5 
—0,5 (21 (Bilei: — Korcinol 1—0 ; Tal 
— Ribly remiză) ; II. F. a Germa
niei — Olanda 1—1 (2).

, ' în turul doi al preliminariilor 
olimpiadei feminine de șah, rare se 
dispută, de asemenea, la Skoplje, 
echipa României, a întrecut, cu 2—0 
selecționata R. P. Mongole. Alte re
zultate ; R. D. Germană — Australia 
1—0 (1) ; Anglia — Scoția 1—0 (1) ; 
Cehoslovacia — Japonia 2—0 ; Polo
nia — Singapore 2—0 ; Olanda — 
irlanda I—0 (1).

FOTBAL

IH CUPELE EUROPENE, RIUII TUR FĂRĂ SURPRIZE
A doua manșă a primului tur al 

competițiilor continentale de fotbal a 
decurs fără prea mari surprize, favo- 
riții aslgurlndu-și relativ ușor califi
carea in etapa următoare. Excepția 
ar face victoria in deplasare cu I—0 
a echipei Olympiakos Plrou, care a 
eliminat din „Cupa U.E.F.A“ pe fosta 
campioană a Italici, Cagliari, precum 
șt calificarea pentru p.-inui oară in 
turul doi al „Cupei campionilor eu
ropeni" a unei echipa din Cipru, resr 
pgcllv Gmonla-Niceaia, caro-a sdos-- 
din cursă formația Irlandeză Water- 
fdha.t'SurpHză' if&ile fi cătată; țf"ta!ah 
minarea echipei A. C. Torino, Învinsă 
In meciul retur pentru .„Cupa 
U.E.F.A" cu 4—0 do formația spa
niolă Las Pal mas.

Alte 'rezultate : „Capa campionilor 
europeni : F. C. Basel — UJpcst

Dozsa Budapesta 3—2 (s-a calificat 
VJpest) ; Baycm MOnchen — Galata- 
saray 6—0 (s-a calificat Bayern) ; 
„Cupa cupelor" : AUetfco Madrid — 
Itastta 2—1 ((s-n calificat Atletico) ; 
Leeds United — Ankaragucu 1—0 (s-a 
calificat Leeds) ; Wrexham (Tara Ga
lilor) - F C. ZOrich 2-1 (s-a califi
cat Wrexham) ; Hibernians (Scoția) 
— Sporting Lisabona 6—1 (s-a cali
ficat Hibernians) ; „Cupa U.E.F.A." : 
Tottenham — Lyn Oslo (3—0 (s-a cal 
1 i fleal -Toți e nha m) <;. .Pa r t i dr. Thtat lo — 
Honved Budapesta 0—3 (s-a calificai 
Honygaj-'^-'Riimbînnge — Feye’nbbrd 
0—12 (s-a calificat Feyenoord); Gras
shoppers Zurich — Nirnea 2—1 (s-a 
calificat Grasshoppers) ; F. C. Kal| 
gerslautem — Stoke City 4—0 (s-a 
calificat F. C. Kaiserslautern).Rf ■

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
o TIR — în cadrai concursului In

ternațional de tir de la Plsân, ținta
rul rumân Comei Ion a dșfigai pro
ba de pistol viteză cu 569 puncte. 

Rohnrdt
ba de pistol —
Pe locul secund s-a clasai ___ _
(R. D. Germană) — 5S5 puncta. în 
proba similară rezervată juniorilor, 
vfcrtoria a revenit iul Mihai Kopei
kin (U.R.S.S.) cu 589 puncte. Cu a- 
cetașl rezultat, sportivul român Radu 
Vldrașcu s-a situat pe locul doi, fiind 
urmat de polonezul Fedyezak (5S7 
puncte). Proba de armă liberă calibra 
redus 3 x 40 da focuri a revenit iul 
Lușcikov (U.R.S.S.) cu 1 169 puncta 
(nou record unional), urmat de com
patriotul său Vlasov {116.1 puncte) șl

de românul Eugen Săltata (1145 
puncte). I

• CICLISM — După o zl de rroaiis, 
turul dcllsî al Bulgariei a continual 
cu etapa a 7-.a (Vama — Burgas 138 
km), riștigată de italianul Ptaccenll In 
3h24'32!'. Concurențl! români lirt.'-o- 
venî, Cernea. David și Gera au sosii 
cu plutonul doi la 2W’; în clasament 
Itsl general Individual continuă să con
ducă Henko (Cehoslovndn), urmai de 
Hajek (Cehoslovacia) ta 13” șî de Triț 
femov (U.R.S.S.) ia TO”. Cicliștii ro
mâni ocupă următoarele locuri : Cerr 
nea (8) ta 753”, David (15) la 0T5" 
Hrisovcn! (19) la 1705”, Gera (20) la

■ 18'11”.
T: •
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Oaspeți de peste hotare
Președintele Consiliului Executiv al Republicii Socialiste 

Muntenegru
' ' . ' . ■ ii ■ ; < • - - - ' ■■ ■ ta ' ■ :

Președintele Consiliului Executiv 
al Republicii Socialiste Muntenegru, 
Zarko Bulajici, și celelalte persoane 
oficiale care-l Însoțesc au vizitat. Joi, 
portul Constanța șl construcțiile tu
ristice de pa litoralul Mării Negre.

in aceeași zl. Znrko Bulallcl n avut 
o întrevedere cu VasUe Vilcu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Constanța ăl P.C.R., președintele 
consiliului popular județean.

(Agerpres)

Delegația bulgară condusă de ministrul muncii și asi
gurărilor sociale

Delegația bulgară condusă de Grupul Industrial de pelrochlmie-
Mlso MLșev, ministrul muncii șl ari- Brazi, centrul civic și noile cartiere
«urărilor codolo din R. P. Bulgaria, ale Ploleștlulul, oaspeții au avut o
care' la Invitația ministrului muncii lnlllnire cu Iile CIșu, prim-sccretar
din țara noastră, tace o vizită In al Comitetului județean Prahova al
RomĂnta, a fost Joi oaspetele jude- P.C.R., președintele consulului popu-
țuiul Prahova. După o vizită la tar județean. (Agerpres)

Un nou și atractiv punct turistic:

HANUL CONACHIr.
confortabile, dotate cu ’ mobi
lier modern, cu baie șl In

vent șl un butet-bar, balcoane 
’îl terase orientate spre priveliș

ti din Împrejurimi de un pi
toresc Inedit.

Aid, ta. „Hunul Cpnachi", uni
tate Importantă a' cooperației 
de ronsum jălâțene, nu numai 
peisajul ’.nconjurător este «tră
gător, atrăgătoare dnl aici ji 
mlneărurile tpedflcc bucătăriei 
locale — frigărui haiducești, ru
ladă de batal cu fasole albă, 
găină cu cremă de hrean, to- 
chltură țărănească la ceaun, 
clătite cu miere 51 nuci. Nu 
sini de negii lat nici rinurile 
casei, intre care Băbeasca 
Ivești.

în frumoasa pădure de sal- 
dml din apropierea , localității 
Hanul Conachl, din județul Ga- câlzlre centrală de un reslau- 

. tați, s-a inaugurat de curlnd un rTr/ *' " *-■*-* - •—
nou șl atractiv complex turistic șl t 
cu același nume. Pină acum, tea 
aid a existat doar un popas 
turistic care, cu toate că ișl în
mulțise numărul căsuțelor cam
ping, al corturilor și al posibili
tăților de servire, nu mal puica 
face față solicitărilor din par
tea tot mai numeroșilor dru
meți pe aceste meleaguri.

Sarcina sporirii spațiilor de 
cazare și agrement aici ?!-a a- 
sumat-o cooperația de consum, 
care a construit la numai o 
sută de metri de vechiul „po
pas0 un Impunător han tu
ristic. El dispune do camera

albă,

GALAȚI

Sub denumirea nouă
I.C.A.Z.-Gnlațl, întreprinderea 
de construcții agrozootehnice nu 
este prea cunoscută. Clnd 1 se 
spunea LC.O.R. snu întreprin
derea 7 construețli-montaj Ga
lați cartea sa de vizită era bine 
cunoscuta. Șl sub noua titu
latură I.QA.Z. șl-a doblndlt un 
binemeritat ipreatlglu prin noile 
construcții realizate In nume
roase localități nle județului, 
deși centrul de greutate al lu
crărilor executate de această În
treprindere pină In anul 1071 a 
fost r" ■ .............................
cartiere. ___
derea de 
zootehnice ar . __
reprofilare, numai o singură lu
crare de mărimea ți Importanța 
noului combinat pentru pul de 
carne „Avicola"-Galați jl lot ar 
ti ridicat prestigiul :o!ectivului 
de muncă de'alcl. Aceeași între
prindere a realizat obiectivele : 
complexul de sero ți răsadnițe 
Barcoa, alimentarea cu apă a o- 
rașulul Galați (prin ’xecutaren 
mei conducte de aducllunc o 
apei de ta izvoarele din Vadul 
Roșu, cu o lungime de peste 70 
km, cu stații de pompare și re- 
pompare), abatorul din Galați șl 
multe altele, iată că, recent. 
I.C.AZ.-Galnțl — după cum ne 
informează tovarășul Zaven Al- 
tunian, inginerul șef al acestei 
întreprinderi — a obținut succe
se remarcabile In scurtarea ter
menelor de execuție la o scrie 
de obiective. Astfel, au fost ter
minate șl predate ,’>enefielar!!or 
lucrările de construcție la Fa
brica de nutrețuri wmblnate de 
la Galați, In Rațiile le iscat fu
raje verzi de la recucl șl Tulu- 
rești, precum ?l ia noua emci
ta te de producție de prefa
bricate a întreprinderii de pre
fabricate din' hdtbn-Galațl.

Indere pină In anul 1071 a 
orașul Galați ți noile salo 

etc. Chiar daci Intreprin- 
coiisțrucțil agro- 
fi executat, după

Projramul 1

Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Gării ți idei : „Ștlinja con

ducerii'.
>,13 Chemarea narciselor — un re

portaj realizat In Munpl Apu
seni despre datini și obiceiuri 
din Țara Mopior. Film reali
zat de Vlrgil Comșa șl Paul 
Siratoanu.

10,to Curs de dmba germană. Lec
ția a Zl-a.

10,M Desene animate.
10,U releconferințĂ de presă.
11J5 Pagini le imor : „Aventuri 

in spaca 5e plau-a“.
11,45 Fiim iertai pentru copil : 

„Delfinul Flipper".
15.13 Telejurnal.
17,35 Deschiderea emisiunii da 

dupâ-amlnză. Cura de limba 
engleză. Lecția a *3-a.

18,05 Pentru tanătalea dv. statisti
cile despre relația (Jgară-sâ- 
nătate. Invitatul emisiunii : 
prof. Ion CJilrtcuțâ. Poșta 
emisiunii.

10.13 Salul contemporan.
15,<3 Tragerea Loto.
îl,55 fa dezbatere publică: Proiec

tul noului Cod al muncit
19,10 Muzică populară — Interpreta

tă de Ionela Protlan.
lî,M itffll de seri.
H.M Telejurnal. a ta cinstea ani

versării Ropublldt — Cronica 
marii IntrecerL

tl.CI Reflector.
t5,®5 Film arUsUc : „Fata cu părul 

cărunt”. Qalet pe o tema re- 
voiuponară sonlemporanfi — 
creație colectiva a școlii core
grafice' din Sanhal. Premieră 
pe iară.

...3.5 Avanpremiera.
a.00 Mai zlmblțl o data. Sclecllunl 

din emlslunllă de divertis
ment
„14 de ore-.

Programul 3

t?.C5 O viată pentru o 
Nansen fUI).

loja Teatrul scurt Prezintă i Tea
trul de nat din Arad. .Ado
lescentul- — de Horta Lovî- 
nescu. ta Jlstribuțle : mama 
— Elena Drăgol : total —Con
stantin Adamoirtci : fiul —Ion 
"oștea : iulla - Gabl Dalcu : 
profesorul — ton "flran. Sce
nografia: Sever STentlu. Re
da : ’ullan Topacea.

M tqenda.

mațu „Napolctana", Soliși : 
Ion Ffilculele.

li,sa Cluburi Bportlve bucureșlane, 
82,19 Film documentar : Timbră

rii, producție a studioului cJ- 
' ncmaiograflc „Alexandru Sa

bia". iicHifi Borti Cheșu.
,5î,M Dana șl muzică de pretutin

deni. Program realizat de An
samblul „Tamburița" al Unl- 

* veraltățil din Pitsburg — 
S.U.A.

9.33

c rn e ma
0 Un candidat ta președinție t ' 
1’ATRIA — 9 ; 1140 ; 14 ; 1340 ; 19 ; 
11.13. .
0 Tors 1 Tora ! Tura : t FLAMU
RA —» ; 19,3® : 19 ; 1947, EXCEL
SIOR - 9 : 184® î 18 : lfi.M. GLO- 
IUA — 9,13 ; 1840 : ‘18.15 : 1®,®5. 
0 Opiul șl blta : CAPITOL — ® ; 
11,13 : 13,45 ; 1S ; U,K> ; 11.
0 Un adevăr pe jumătate i LU
MINA - s : 11,33 : 14,15 ; 17 ; :o.
© Program do desene animale 
pentru copil — 19, Pero șl prietenii 
sil — U40 
DOINA 
0 Bomhl t SALA PALATULUI — 
18 (seria 
(scrin de 
9 ; 11 ; 13 ; 19 ;
0 Lumea înlmalelor t TIMPUI™ 
NOI — 349 — £9,13 ta jonllnuare.
0 Aventurile unei prin|ese ger
mane la curtea Regelui Soare 5 
LUCEAFĂRUL-8.15 ; 11.15 ; 13.M ; 
18 î 13,35 ; îl, BUCUREȘTI — 8.43 ; 
ii : i3,M : te,» : i®,c : u.
?Sflnta Tereza fi diavolii t GEN

UAL—9,15; 11.31; 13.4.5 ; is ;
18,15 : 33,38, GrULEȘn — 1543 ; 18 ; 
35.35, AURORA —8; 11,13; 13,33; 
13,45 : 18 ; 30.15.
0 Mania grandorii t FESTIVAL 
— 9 ; ".1.13 ; I348:|ȚIS : 10,18 : S5.M. 
FEROVIAR - S; 5 8.55 : 13,33;
13,4.3 : 18,18 : 80,35: 55ELODIA -0 : 
11.15 : 13,35 : IS ; IMJ ; 13.45, MO
DERN — 9 ; 11.16 ; 13.20 ; 10 ; 10,15 ; 
80,35.
n Fata care vinde flori t VICTO
RIA — 0,31 : 18,15 : 15 ; 17.43 : r.3.35.

> O Mesagerul : FAVORIT — 9,15 ; ■ 
11.35 ; 13,45 : 18 ; 18,13 ; rt.lj.
© Surcouf, tigrul celor 7 mări 
- 10 ; IS : 14 : ta : 18.13. Am In- 
tllnll tlsanJ fericiți — 8045 : CINE
MATECA (sala Union’.
O Felix șl Otllla : URA — 18.33 ; 
10. - w-
» Dlnecuvlnlați animalele jl co
piii t BUZESTT - 15.3J : 18: M.13. 

...a». I.;c-iria. _ Dac» e mar(l, e Uelgta I GRI-
8.» 5-erenatle «I canțonete «i for- VIȚA 11.13 ; 13,50; 15,45;

14 ; 14 ; ta ; 89

do bilete — 4347) ; W,I3 
atlete — 420), SCALA — 

;■ , 17 ; 19 : ti. 
înlmalelor i TIMPURI

,8
Idea :

18,13 ; £3,W,. MOȘILOR
1-.45 : S0.
O Lupul negru t FERENTARI 
134S : 17.43 : ».
O Xtalada Iul Cable nogne i DA
CIA — 9; 11.13: 13,33; 1®: 
33,33, DRUMUL SĂRII — 
17,45 ; S3.
0 Pescărușul s PACEA — 18
«. .
O Creierul : DUCEG1 —15,43
M,M, MIOIUTA — 0 ; 11,15 : 13,» ;
15.43 ; 18 ; 35,35.
o Cornul do capră : ARTA —

- 13JI ; 16 : 15,10.
0 Novlzui, necunoscut s UNIREA
- IS.J'J : W : 35,13.
G Ferma din Arizona s COTRO- 
CENI — 13,39 ; 1®. POPULAR —
15,33 : 19.
o Cătarcțll : FLOItEASCA — 15,33; 
15 ; 3940, TOMIS — » : 11.15 ; IJ.30 ;
15.43 ; 18 ; n.13.
0 ÎO.OM do leghe aub mări i 
CIUNGAȘI — 1543 : 18 ; 35,30.
O Aventuri ta Marea 
RAHOVA — 1540 : 19.
© Procesul unei stele t
— 0:; ---------
K,30._

poliție făcute procurorului republi
cii I VIITORUL — 15,45 : 11 : M,15. 
o Gentlemenii norocului : COS-

Aventuri ta Mares Neagră i

VOLGA 
11.15 ; U,SJ ; 15,43 ; 19.16 î

a MărlurlRrl.'e unol comisar de 
poliție făcute procurorului republi
cii i viitorul — ia,45 : ia : :e.i5. 
o Gentlemenii >______ . “~
MO3 — 1S.S3 : 17.45 : M.
O Jocul dc-a moartea î MUNCA 
— 1B.M ; IS : M,15.
e Naufrațlațl In spațiu s

' CĂRA — 15,30 : 1J.
e Fușa după liniște s PROGRE
SUL. — 13.M : 18 ; 59.1S.
o Provincialii i VITAN — 15,33 ; 

: ta,îs.
Satul meu, patria mea i LARO- 
~ — I5US9 : 17,M ; UJJ,

FLA-

teatre
a A.n.l.A. prezintă țin sala on- 
î.imPliHui artistic „Rapsodia Ro- 
'.năr.fi“) speciacolul extraordinar 
susținut de Ansamblul indian de 
muzică șl dansuri — S3.
0 Filarmonica do stat „George 
Eneacu" (In Ateneul Român) ; 
Concert simfonic. Dirijor : Mlhal 
Bredlcennu — 35.
0 Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra" (Bala din btl. Schitu Mâ- 
gurcanu) : O-ale carnavalului — w. 

din 
eu

© Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : O poveste 
etnice 13 ; 17.
o Teatrul tatlrtc muzica! „C. T4- 
tiaso" țaala Savoj’) : Bovlsta aro 
cuvintul — 19,39.
o Teatrul do revista și comedie 
„ton Voallescu” : Fetele Dldlnrt — 
1948.

Acolo unde

reîntineresc

macaralele turn

BRĂILA (corespondentul „Scln- 
teU“ N. Gr. Mfirățanu). — Uzi
na de reparații din Brăila s-a 
specializat, intre nițele, in re
pararea macaralelor turn. A- 
ceasta solicita din plin glndirea 
șl capacitaten creatoare a Între
gului personal tehnic al uzi
nei. S-au luat măsuri 
trecerea la o organizare științi
fica. rațională a fluxului tehno
logic. Dacă plnă la Începutul 
acestui an același oameni e- 
fectuau toată gama de re
parații a unui utilai, acum ei 
s-au specializat pe linii tehno
logice, așa cum a fost organi
zat ți fluxul. S-au înființat, ast
fel, Unii de demontare, de epa
tare. recondlționaro șl montaj 
general O astfel de organizare 
a muncii a creat mal multe a- 
vantaje, printre care creșterea 
productivității munci! șt scurta
rea timpului dc reparații ale u- 
tllajelor. A devenit posibili de 
asemenea, introducerea autocon- 
trolului pe flux, măsură care a 
dus la Îmbunătățirea calității 
reparațiilor. Pină ta această 
dată, uzina nu are nici o recta- r 
mație la calitate. Șl dacă pină 
nu de mult planul ee realiza in 
salturi, acum, același' număr de 
oameni reușesc să raporteze 
lună de lună depășirea iul cu 
107—110 ta sulă. Pină In prezent, 
el au reparat, peste plan, tin 
număr do 3 macarale turn.

— Cita .,vtață“ le mnl dațl a- 
cgstor utilaje prin .reparație ? 
— l-am Întrebat pe tovarășul 
Gheorghc Răducu.'șef de echi
pă, unul dintre fruntașii uzinei 
brăllenc.

— Depinde de gradul de u- 
. zură al fiecărui utilaj. In gene
ral. Le prelungim funcționalita
tea cu circa 8 OK) de ore. Ne-am 
convins inră că buna organizare 
a muncii, specializarea lucrăto
rilor si întronarea unei disci
pline ferme slnt lot atllta fac
tori de caro dejilnd. llrecl, re
zultatele pe care le obținem. Șl 
vrem cn acesta rezultata că fie 
din ce în ce mal bune.

pentru

tlln.it


’!

Frontul Unității Socialiste f

r-țs

și secmîaîn
Sate rod cc sl că
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al R. D. Germa- 
examlriate rczul- 
In economia na
ști stadiul orefiă-

Bcprczentanlul Tanzaniei, 
Ahmed Salim, a afirmat -că 
durabilă și securitatea lumii 
înfăptuite cu pnrtlciparea

ministrul
persoana

«Sasayoshl
■ externe,

cu rezi
Înțelegerii reciproce șl al

11! ■ i:«nmArw« . n iri î rn nr I rtrfvl _

nlnd acești doi factori poate fi odin- 
dtă democrația socialistă, a spus el

externe.
tar din partea ja 

Ohira.
și alte

28 (Agerpres)

color cinci principii 
relațiile lor pașhlce 
pot dezvolta con-

NAȚIUNILE UNITE 28. - Trimi
sul special Agerpres, Comeliu Vlnd, 
transmite: LuLnd cuvintul In cadrul 
dezbaterilor de politică generală ele 
sesiunii a 27-a a Adunării Gene
rale, șeful delegației Japoniei, Toru 
Nokngnwn, a subliniat rolul cres- 
clnd al O.N.U. in menținerea pârii 
și securității internaționale. Este 
de o importanță vitală ca O.N.U. 
să, sprijine, să Încurajeze «1 să a- 
corde ajutorul său manifestării aces
tor tendințe. Detaliind, reprezen
tantul japonez a enumerat trei do
menii principale In care organizația 
mondială poale aduce o contribuția 
imporlantjl ta cauza păcii : înfăptui
rea dezarmării, dezvoltarea econo
mică șl socială șl Întărirea orrani- 
zaJJel însăși. J

Consacrind o parte importanta 
a cuvintărli sale situației din Eu
ropa, ministrul de externe al Marii 
Britanii, Alee Itauglas-Home, a a- 
preclat că „o conferință consacrată 
securității europene poate identifica 
și exploata noi domenii de coope
rare In Interesul comun". Ministrul 
britanic o reafirmat sprijinul guver
nului său față de rezoluția Consiliu
lui de Securitate privitoare la O- 
rienlul Apropiat. Referindu-se la ho- . 
tarlrea Ugandet de a expulza cetă
țenii britanici de origine asiatică din 
țară, Douglas-Home a cerut înscrie- * 
ren acestei probleme ca „punct- im
portant șl urgent" pe ordinea de zî a 
actualei sesiuni.

-Subliniind direcția favorabilă In 
caro evoluează sltuațln politică din 
Eurooa. ministrul de externe nl Po
lonic!, Ștefan Olszowskl. a apreciat, 
în cuvlntarea rostita In tribuna Adu
nării Generale, că acest fapt a faci
litat Începerea convorbirilor pregă
titoare multilaterale pentru convoca
rea conferințe! europene asupra 
securității șl colaborării „în opinia 

. noastră, a spus ministrul polonez. 
In Europa exista. In prezent, condi
ții pentru stabilirea unul sistem da 
relații care să garanteze Inviolabili
tatea frontierelor, să asigure res
pectul Integrității teritoriale a tutu
ror statelor, nefoloslrea forței șl eli
minarea amenințării cu folosirea a- 
costcla tn raporturile dintre state, să 
confirme principiile egalității, suve- 
rnnltațil șl neintervenției In trebu
rile Interne nle alto- state". în pre
zent, a adăugat Stefan Olszowskl,

s-au maturizat condițiile pentru ac
celerarea pașilor pe calea cooperă
rii Intre toate statele europene, in 
domeniile economic, științific, tehnic, 
cultural șl al protejării mediuluL 
După ce a învederat Importanța ro
lului O.N.U. tn consolidarea păcii si 
securitâllt. In dezvoltarea cooperării 
internaționale, vorbitorul n arătat că 
drumul spre îmbunătățirea acestor 
activități ale organizației trece prin 
utilizarea, mal din plin, a posibilită
ților constructive existente In însăși 
Carta Națiunilor Unite.

Salim 
pacea 

trebuie ' 
BțMIIBL _ _ , tuturor
țârilor — mari șl mici. Abordind'pro- 
blematica dezvoltării, reprezentantul 
Tanzaniei a remarcat discrepanța. 
In creștere, dintre țările avansate și 
cele In curs de dezvoltare, deteriora- ■ 
rea termenilor de schimb In defa
voarea acestora din urmă. Reforma . 
sistemului monetar Internațional, a 
spus vorbitorul, trebuie să fie re
zultatul acllvltfiUi comune a țărilor 
dczvoltate șl a celor In cura de dez
voltare. Toate statele lumii, a adău
gat el, trebuie să contribuie la clă
direa acestui sistem, in care să nu 
existe parteneri majori șl mlnorL

„Nu poale exista nici o Îndoială 
că relațiile dintre state au devenit 
mal articulate șl că organizația 
noastră a atins un nivel de repre
zentare necunoscut in trecut" u re
marcat In alocuțiunea ea Eduardo 
F. Mc Longhlln, ministrul de externe 
ol Argentinei. Dialogul șl negocie
rile, a continuat el, nu fost accep
tate ca o cale pentru soluționarea 
pașnică a diferendelor dintre state.

Actuala sesiune a Adunării Ge- ■ 
nerale — a subliniat in dLscuraul său 
Lorionghlln F. Rlncln, ministrul de 
externe al Mongolici — șl-a început 
lucrările într-o atmosferă marcată 
de evoluții pozitive In censul des
tinderii șl consolidării spiritului de 
Înțelegere mutuală .șl cooperare In
tre state. în. același timp, a spus el, 
actuala situație mondială pune In 
fața; comunității Internaționale șl, In 
particular, Națiunilor Unite sarcina 
urgentă de a spori șl a face mal efi
ciente eforturile de menținere șl 
Întărire n păcii șl securității.

>iiâ ii'i ânonf tai•

PHENIAN 28 (Agerpres). — După 
cum s-a mal anunțat. Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a amlnat plrta la 
sesiunea viitoare, dezbaterea asupra 
propunerii a 29 de stata vlzind crea
rea condițiilor favorabile pentru acce
lerarea reunlficăril Independente șl 
pașnice a CoreeL

In legăturii cu aceasta. Ministerul 
Afacerilor Externe ul R.P.D. Coree
ne a dat publicității o declarație, di
fuzată de agenția A.C.T.C., In care 
guvernul R.P.D. Coreene mulțumește 
guvernelor care nu depus eforturi

pentru a înscrie pe agenda actualei 
sesiuni a Adunării Generale punctul 
referitor la problema coreeană. Mă
surile pozitive ce ar fi putut £1 lua
te po baza aceste! propuneri, relevă 
declarația, ar fi contribuit In pro
gresul cauzei reunlficărl! poporului 
coreean, ar fl constituit o. ocazie im
portantă pentru Națiunile Unite de 
a-șl Îndeplini responsabilitatea Isto
rică asumata In fața poporului co
reean.

Declarația dcplînge hotărlren de a 
ee amina cu un an propunerea avan
sată de cele 29 state, cere Statelor 
Unite să-și retragă trupele din Co
reea de sud fi să înceteze Imixtiu
nea In treburile interne ale CoreeL 
Declarația cere, de asemenea, dizol
varea. „Comisiei, O.N.U. pentru uni
ficarea ri refacerea Coreei" șl revo
carea „rezoluțiilor" ilegale Împotriva 
Coreei. întregul popor coreean, sub
liniază declarația, va continua să 
lupte Împotriva Intervenției străine, 
pentru cauza reunlficfcli independen
te st pasnke a tării.

Acord in legâturâ cu o serie de probleme 
privind normalizarea relațiilor chino-japoneze

PEKIN .23 (Agerpres). — Agenție 
Chino Nouă anunță că Ciu En-lat. 
premierul Consiliului de Stat al IU P. 
Chineze, si Kakuel Tanaka, primul 
ministru a! Japoniei, s-au Inlilnlt. la 
28 septembrie, in cea de-a patra 
rundă a convorbirilor lor. Din par-

Primul ministru al Japoniei. Kskuel 
Tanaka, a oferit, Joi, la Pekin, o, re
cepție la care ou participai premie
rul Consiliului de Stat al R. P.' Chi
neze, Ciu En-lnl, ?! alte persoane ofi
ciale japoneze și chineze.

In toastul rostit cu acest prilej, 
premierul. Tanaka a arătat că dele
gația japoneză a sosit la Pekin pen
tru a Înfăptui normalizarea relații
lor dintre Japonia și China, exprl- 
mlndu-șl convingerea că această nor
malizare astăzi poate fi realizată. 
„Normalizarea relațiilor consilii) le 
primul pas spre ziua de mllne, a 
spus el,, dar rămln ,do rezolvat nu
meroase probleme. Intre China și Ja
ponia. Totuși, a subliniat vorbitorul, 
aceste probleme nu slnt cu neputință 
de rezolvat cită Vreme țările noastre 
le abordează In spiritul tnțeîcgerU 
reciproce"1.

La'rindul său, premierulClu En-lnl 
a declarau că vizita primului rțil- 
nlslra japonez In China, deși «curlă,

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI EDWARD GIEREK
LA ÎNCHEIEREA PLENAREI C. C. AL P. M. U-P-

tea chineză, au participat CI Pln-fcl. 
ministrul’ afacerilor, externe. alte 
persoane oficiale.
poneză N 
afacerilor 
oficiale.

s-n soldat 
in spiritul'., 
căutării unuTleren comun în princi
palele probleme, s-a ajuns la un acord 
prlvjnd o serie de probleme referi
toare la normalizarea relațiilor chi- 
no-Japonezo. El a Salutat succesul de
plin al convorbirilor purtate la 
Pekin. . . .

„încetarea stării de război țrt nor
malizarea, relațiilor; intre China șl Ja
ponia — a spus ol — vor deschide 
un nou capitol In. retail de dintre cele 
două țări și vor marca o contribu
ție pozitivă la destinderea încordării 
in Asia șl salvgardarea păci! in 
lume".

Relevlnd că Chino șl Japonia slnt 
țări cu sisteme sociale fundamental 
diferite, premierul Clu En-lai a spus 
că „atlt timp cit cele două lărl ră- 
mln credincioase 
ale coexistenței, 
șl prietenești se 
tlnuu".

SOFIA 28 (Agerpres). — La Sofia 
n fost semnat acordul eu privire la 
dezvoltarea șl adlncirea în continua
re a colaborării intre Consiliul Na
țional al Frontului Unității Socia
liste din Republica Socialistă Româ
nia și Consiliul Național ol Frontu
lui Patriei din R. P. Bulgaria. Din 
partea română, acordul a fost sem
nat do Eugen Jebeleanu. vicepreșe
dinte ni Biroului Exdcutiv al Consi
liului Național ai Frontului Unității 
Socialiste. Iar din partea bulgară do 
Gheorgtil Kullșcv, vicepreședinte al 
Consiliului .Național Frontului
PatrleL

„Congresul al Vl-Iea al P.M.U.P. 
a.stabilit că una dintre condițiile de 

șasea a C.C. al bază ale transpunerii cu succes în
viată a programului economic este 
ridicarea la un nivel mal înalt a ro
lului conducător al partidului, a 
subliniat In’ continuare vorbitorul. 
Primul an in care «-a trecut ta În
deplinirea hotarlrllor programuluj 
adoptat la congres a Început șl a 
decurs bine, deși nu ne putem de- 
dara mulțumiți cu ceea ce s-a reali; 
zat Trebuie să terminăm acest an cu

VARȘOVIA
Lulnd cuvintul la Încheierea lucrări
lor plenarei a
P.M.U.P., Edward Glerek, prim-șp- 
crelar al C.C. nl. P.M.U.P., a subliniat 
că actuala reformă a organelor locale 
ale puterii trebuie să asigure condiții 
bune pentru dezvoltarea rapidă, mal 
dinamică șl multiloterata a satului 
polonez. E! n arătat că, atlt la sate, 
cit șl În Întreaga țară, crearea ds 
condiții mal buno de dezvoltare ne
cesita o perfecționare in paralel a 
aparatului executiv șl a tuturor or-opiumului CĂUuuuv ții m luiurur ur* rczultntc bune în Industrie șl în orfî- 
ga n el or reprezentative. Numai îmbi- cultură, ceea ce necesită n înaltă mo- 

bLHzare a partidului șl eforturi sus|j 
Unule-. ' '

'   ' ’ -i , ' ’T"

In ședința Consiliului de miniștri s-a examinai
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Dezvoltarea economiei R. D. Germane

Conferința cvadripartitd
in problema Vietnamului

PARIS 29 (Agerpres). — După cum 
anunță agenda V.N.A.. In cursul ce
le! de-a 161-a reuniuni a convorbi
rilor cvadripnrtite asupra Vietnamu
lui care s-a ținut Joi. Nguyen Thl 
Blnh, șefa delegației G.R.P. ol Re
publicii Vietnamului de Sud. a de
clarat că. aiita timp cit Statele li
ni ie continuă să susțină administra
ția marioneta a lui Thlcu șl persis
tă In a nu recunoaște G.R.P. șl In 
a se opune formării unul guvern pro
vizoriu de consens național cu trei 
componente, nu poate exista o so
luție politică corectă a problemei 
Vietnamului de sud. Instalarea u- 
nul guvern provizoriu de consens na
țional. a spus Nguyen Thl Blnh, va 
determina restabilirea imediată a, pă
cii șl va da posibilitatea militarilor 
americani. Inclusiv celor nflațl In 
prizonierat," să se întoarcă acasă cu- 
rind. • te
. Șeful delegației R. D.> - Vietnam, 
Kuan Thuy, a reafirmat’ sprijinul de
plin al guvernului său față de pro
punerile G.RJ?. pentru soluționarea 
problemei Vietnamului de sud, ce- 
rind, In același timp, ca Statala U-

Noi bombardamente 
asupra R. D. Vietnam
HANOI 23 (Agerpres). — Ministe

rul Afacerilor Externe al Iț D. Viet
nam a dat publfcltălll o dectar.iție 
In care protestează Împotriva bom
bardamentelor efectuate ta 27 sep
tembrie de aviația S.U.A’ asupra u- 
nor zone dens populate nord-vletna- 
meze, printre care orașele Haifong 
șl Dong HoL

nlte să pună capăt războiului, să În
ceteze bombardamentele, minarea șl 

, blocarea apelor Vietnarnulul ele nord.
precum șl -toate celelalte acțiuni .în
dreptate împotriva țării sale.

W
ROMA 23. — Corespondentul 

gerpres, N. Pulcea, transmite :
A-

__ .. . ‘Tn 
seara de 27 septembrie a avut loc o 
inlilnlre intre numeroși participant! 
la Conferința Uniunii Interparlamen
tare șl Nguyen Minh Vy, adjunct al 
șefului delegației R. D. Vietnam In 
tratativele de la Paris. Erau prezențl 
parlamentari din Italia, din .România 
șl alto țări ale lumii, reuniți. pentru 
a-șl exprima solidaritatea cu ‘lupta 
eroică a poporului vietnamez împo
triva agresiunii Ș.U.A.

GABERONES 28 (Agerpres). — 
Ambasadorul extraordinar șl pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România’ Ia Gaberones, Aurel Ar
deleana, a fost primit, in 28 sep
tembrie, de președintele; Republicii 
Botswana,, Seretse Khama, ’căruia i-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul român 
a transmis, președintelui .Botswanel 
un mesaj de prietenie din partea 
președintelui Consiliului 
.al Republicii Socialiste

de Ștat
_  _____ -------- România, 
Nicolao CoaiLțes-cu. La- rlndul său, 
președintele Republicii Botswana n 
adresat președintelui Consiliului do 
Stat al Republicii Socialiste România 
urări de .sănătate și fericire perso
nală, do progres șl prosperitate 
pentru poporul român.

La ceremonie au participat D. K. 
Kwela Gobe. ndjunct-ol ’ministrului 
afacerilor, externe, șl alte ’persoana 
oflctale'dln Republica Botswana.

BERLIN 28 (Agerpres). — După 
cum Informează agenția A.D.N.. la 
Berlin a avut loc o ședință a Con
siliului de Miniștri 
ne. la care, au fost 
latele înregistrate 
țlonală In acest an .
Urli planului pe anul viilor.

Consiliul de Miniștri a constatat 
că. In ansamblu, nu fost Înregistrate 
rezultate economice bune, contlnulnd 
să se mențină tendințele pozitive din 
prima jumătate a anului. In toate 
domeniile industriei șl construcțiilor 
prevederile’ planului nu fost depă
șite. obțlnlndu-cc progrese In unele 
domenii ce prezlnlă Importantă nllt 
pentru aprovizionarea diferitelor ra-

muri ale economici, cit șl pen
tru aprovizionarea populației. S-au 
Înregistrat depășiri de plan In 
producția de corne, ouă șl lapte. 
Totodată, agenția menționează că, în 
ciuda’ritmurilor înalte de dezvoltare, 
la o serie do produse nu s-a Izbutit 
să fie satisfăcuta pe denlln necesltă- 
tllc. ... .

în legătură cu principalele direc
ții nle planului pe anul 1073, Consi
liul de Miniștri al R.D.G. a subli
niat, Importanta creșterii productivi
tății muncii. Îmbunătățirii calității 
produselor șl accelerării Introducerii 
cuceririlor științei și. tehnicii In pro
ducție.

După „Nu“-ul norvegian față de
aderarea Norvegiei la C.E.E.
® AU ÎNCEPUT CONSULTĂRILE ÎN VEDEREA FORMARII UNUI 
NOU GUVERN • DECLARAȚIA COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.
OSLO 28 (Agerpres). — în capi

tala Norvegiei a fost anunțai rezul
tatul final al referendumului, desfă
șurat In urmă cu rind zile, asupra 
aderării acestei țări la Piața comună. 
1 099 398 de cetățeni cu drept de vot 
(53,49 la sută) s-sn pronunțai Îm
potriva Intrării Norvegiei In C.E.E., 
Iar 939 (M3 «Bl. ta Mita) au apFpbăt 
acest acC La scrutin au parildpat 

lfi -îi1 2,0 mllloane.a-s
legălori. După cum g-a anunțat, pre
mierul Trygve1 Brnttell a condiționat 
rămlnerea la putere a guvernului 
său de obținerea unul rezultat „ po
zitiv In aceasta consultare populară. 
Ca urmare a rezultatului scrutinului 
el a făcut cunoscut că va remite, Ia 
6 octombrie, regelui Olav demisia 
cablnclulal pe ca.re-1 prezidează»

Ca o consecință firească, scena po
litică norvegiană Începe Bă He domi
nată de co.-Lfulțările dintre lideri! di
verselor partide politico sau ol gru
purilor parlamentare.

Premierul Trygve Brattell a în
ceput. Joi- o consultare do două-zile 
cu Consiliul național al Partidului 
muncitoresc, din care face parte, 
precum .șl cu liderii grupurilor par- 
lamențaro pentru a discuta viitoarea 
strategie. Consiliul național al Par
tidului laburist — un posibil parte-, 
ner !ntr-b coaliție tripartita nesocia- 
llata; după cum apreciază agenția 
United Press International — a In-

DIN DANEMARCA
ceput convorbiri «Imitare cu grupul 
său parlamentar. Su-so Informate, 
citate de U.P.L, afirmă câ InUInlrea 
a fost consacrată .convorbirilor' pri
vind formarea unul nou guvern.

în cercurile informate norvegiene 
nu se exclude posibilitatea ca ac
tualul prim-mlnlstru; Trygve Brat- 

* taif sa - WK ’reaei’ur omv sa-i in- 
BStâifbxer jStf "foital premier > Per 
Borten —; carm ș-a, pronunțat.: -In 
cursul; companiei' cere a precedat 
referendumul, Împotriva aderării 
Norvegiei ta Plnțn comună — cu ml- 
siunea. formării unul nou guvern.

★

COPENHAGA 28 (Agerpres). — O 
declarație adoptata .da Comitetul 
Executiv al C.C. al R.-C. din Dane
marca — in legătură cu referendu
mul care a avut Ioc In Norvegia In 
problema aderării ,la Piața comună — 
cere poporului donez să voteze !,nu“ 
cu prilejul rcferdndumulul analog ea 

-urmează să albă loc In Danemarca 
ta 2 octombrie a.c. ,

Intrarea in C.E»E. ar duce ta siîbor- 
dona rea'Danemarcei față de monopo
lurile străine șl organele supranâțJo- 
rale ale CJS.E., pe care acestea le 
controlează, ta Izotarca de alte țări 
nordice'—relevă declarația, ’

Demonstrație la Londra a muncitorilor constructori. In vederea îmbunătă
țirii condițiilor do muncă ți de via|ă

Agenția V.N.A. adaugă că* lot a- 
vlnția americană a bombardat din 
nou cu rachete orașul -Hanoi, pro- 
vocind victime In rlndul populației 
civila.
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■ni, de la unirea cu Re
publica Irlanda, la 
crearea unui condomi
nium brltano-LrtandekTimes"

in caro eo 
printre altele, Insemnă- 

legăturllor

PAL
ContraNATIUN1LE UNITE 28 • (Ager

pres). — Miercuri seara. Consiliul 
do Securitate al O.N.U. a reluat — 
la cererea Sudanului. Somaliei sl 
Guineei — dezbaterile In problema 
rhodeslană. Consiliul a audiat suc
cesiv pe reprezentanții Marocului, 
Zamblel, Maurilanlel, Algeriei, Gu- 
yanel și Senegalului. Vorbitori! s-nu 
pronunțat. In esență, pentru apli
carea unor măsuri coercitive in
ternaționale Împotriva regimului de 
la Salisbury, conform capitolului 
șapte al Cartel O.N.U. Au fost for
mulate. totodată, critici Ia adresa 
guvernului britanic pentru vina de 
a nu fi adoptat - măsuri mal ener
gice In vederea asigurării accesului 
la putere ol populației majoritare 

' din Rhodesia.

Cuvintul reprezentantului 
român

CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager- 
pr&s). — Lulnd' cuvintul In cadrul 
dezbaterilor sesiunii Conferinței ge-, 
ncrale a Agenției Internaționale pen
tru Energia Atomică (A.LE.A.), am
basadorul D. Anlnoiu, reprezentan
tul permanent al României pe llngfl 
A.I.E.A., a arătat câ agenția trebuia 
aă facă totul pentru a asigura acce
sul tara al tuturor statelor. In con
diții de egalitate șl fără nîcl o 
discriminare, ta cuceririle științei și 
tehnologici nucleare pașnice. Pe pla- 
jiul cooperării pentru utilizarea paș
nică n atomului, delegație română 
consideră că este necesar ca. In 
preocupările agenției, efi ec Includă, 
Ineeplnd din acest an, chestiunea 
elaborării unul Instrument interna
țional In domeniul IntrebulnțărlL In 
scopuri pașnice, n energie! nucleare 
de către toate statele.

Recunoașterea R. D. Germane de 
' către toate statale șl admiterea el In 

A.I.RA., concomitent cu crearea con
dițiilor necesare pentru ca R.P.D. Co
reeană, R, D. Vietnam șl toate sta
tele interesata să pontă participa ta 
activitatea organizației, ar corespun
de Intereselor destinderii și secu
rității In lume, reprezenllnd. In n- 
cetașl timp, un element manii să 
contribuie la sporirea eflclențe! 
agenție! — a spus vorbitorul.

SECAM
sau intre vin și frigidere

scrie Insă că „fără li
nele concesii va H pu
țin probabil să se poa
lă găsi o ieșire".

Observatorii din ca
pitala Angliei subli
niază că dacă n-au 
reușit să se înțelea
gă pe deplin nici mă
car cele trei partide 
nord-lrlondcze partld-

Conferința consulta
tivă referitoare ta vi
itorul Irlandei de 
Nord, care a avut loc 
Intre 23—27 septem
brie In micul orășel 
Darlington din comi
tatul Durham, n-o 
reușit, după cum era 
de oșteptat, să gă-- 
seașefi o soluție gene- 
ral-acceptabilâ In ve
derea aplanării con
flictului.

Chiar din prima zi 
devenise clar că a- 
ceaslâ „jumătate de 
conferință" — cum w 
exprima ziarul „Guar
dian", țficlnd aluzie ta 
faptul că numai trei 
din cele șapte partide 
politica nord-lrtandeze 

acceptat să se așeze. 
tn Jurul aceleiași mese 
— nu va putea dn • 
răspuns la toate In-, 
trebările ce se ridicau 
privind viitorul cori- .
stlluțlonal ol Irinndel democratic șl laburist, 
de Nord. Iar Întrebă- unIon(st 
nle slnt multe șl dltl- ,,,
die : ce fel de adunare crm-laburlst, care

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

pante ta conferință — 
. unionist, al alianței și

invitate^ să Jn parte au laburist — atunci este 
limpede că un acord ar 
fi șl mul greu de rea
lizat in cazul In care 
8-nr Izbuti să ®e orga
nizeze o Inlilnlre In 
șapte. Partidele social-

democratic, 
naționalist și republi- 
...... __L.1, _.j au

refuzat să participe Ia 
conferință, au păreri 
radical dlferlte.de cele 
ale organizațiilor po
litice participante. Ele 
preconizează formule 
mcrglnd de la comple
ta Integrare a ITLsleru- 
Iul In Mareo Britanic,

reprezentativă or ur
ma să albă această 
provincie ; cum să fie 
aleasă șl ce atribuții 
va avea ; cum , 
funcționeze organismul 
executiv desemnat de 
eâ ; cine urmează să 
(le răspunzător pentru 1M1 iit 
ordinea publică ? Este ; ]n independenta depIL 
adevărat câ In cadrul 
conferinței s-au expus 
numeroase „soluții", 
care mni de caro mal 
deosebite.

în această situație, 
după cum scrie săp- 
tămlnalul „Tribune", 
.guvernul britanic o 
notărit să impună pro
pria sa soluție In Irlan
da de Nord". De altfel, 

; secretarul de stal pen- 
‘ tru Ulster,' Whitelâw, 
' care a prezidat confe
rința de lh ' Darltng- 

. ton, a promis că in 
| următoarele trei luni 
' guvernul va publica o 
„carte verde" cuprln-

■ zind o serie de propu
neri In redarea unor 
dezbateri viitoare.

' Fără îndoială :fl opi
nia publică din Irlan
da do Nord dorește re
glementarea politică a 

■acestui conflict slnge- 
‘ ros. Dar, după, cum u- 
r.ită cercurile progre
siste, aceasta nu este 

I posibil dorit prin crea- 
I rea unul cadru demo-
■ cratlc propice lichidă
rii discriminărilor po
litice, economice-șl so
ciale, îmbunătățirii si
tuației economice n 
provinciei.* in conse-

i dnță, devine cu ■ atlt 
, mai necesară, așa cum 
.scrie Ziarul „FinancLal 
Times", o nouă etapă 
de convorbiri șl întru
niri, „etapă care este 
de dorit să siringă In 
Jurul aceleiași mese 
toate părțile Interesate 
tn soluționarea crizei, 
înainte do a fi prea 
llrzlu".

Convorbirile dintre re- 
prezentanții RJ).G. și R.F.G. 
între 20 șl- 28 septembrie nu avut

■ loc lu sediul Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane convorbiri intense 
Intre Michael Kohl, secretar de stat 
pe lingă Consiliul de Miniștri al R.D. 
Germane, șl Egon Bahr, secretar de 
stat la Cancelaria federală n R.F. u 
Germaniei — anunță agenția A.D.N. 
Convorbirile s-au referit la tratatul 
privind bazele relațiilor dlniro 
R.D.G. șl R.F.G. șl la alte probleme 
de interes reciproc» Discuțiile vor.fi 
reluate la 10 octombrie, la Bonn.

Evoluția situatei din Fi
lipino. în condițiile legii marțiala 
Introduse la tflrșltul săptămlni! tre
cute, tn Hllplne au fost operate 
miercuri ool irestărt. Potrivit unul 
ordin general, promulgat da către 
președintele Marcos, vor ti arestați. 
In continuare, autorii de evaziuni fis
cale, spepjdanții, funcționarii acuzați 
de fraudă, fals și corupție. A far. 
decretată, totodată, Interdicția do 
port-armâ. In virtutea .’ărela au fost 
confiscate pește 2 Odd de arma 
de foc. Președintele iliplnez a rele
vat, totodată, că ."eforma agrară, a- 
nunțalA in 20 septembrie, va fi apli
cată pe Întreg teritoriul țării.

Consiliul de Miniștri al 
Libanului s-a, -întrunit, miercuri 
seară, sub președinția șefului statului, 
Suleiman Frangleli. A fost analiza
tă,. Intre altele. problema relațiilor 
dintre autoritățile libaneze șl orgonl- 
zațillc palestlnene de rezistență. La 
lncheler,ea reuniunii, ministrul In
formațiilor, Kha'chik Brsbikfnn, a 

"precizat că președintele Frangleh a 
elogiat, cu acest prilej, activitatea de
pusă In ultimul llmp de primul mi
nistru Saeb Salam, „lri scopul întă
ririi încrederii; și fraternității dintre 
libanezi șl psdestlneni".

Semnarea protocolului 
de colaborare cultorală și 

; științifica între România și 
Finlanda anil 10^3-—iot* ® 
avut loc la' Helsinki, la 23 septem
brie, Protocolul, care prevede dez
voltarea colaborării între instituțiile 
de invăjămint, știință șl cultură din 
cele două țâri in domenii de interes 
reciproc, a fost* semnat de Mircea 
Bhlânescu, ambasadorul României 

. In Helsinki, și de Tanell Kekkonen, 
ambasador in Ministerul de Externe 
al FlnlandeL

Produsele industriei construc
toare df mașini din (ara noastră 
au înregistrat un nou fi presti
gios succes peste hotare. In ca- 

■drul \ '
Internațional de 
grupurile de 
termic, tip C.Ș.T. 3SD-51K) au fost 
distinse cu medalia de atir.

Inîîlniren primarilor, ca
pitolelor juropeno -JesM-îu- 
ratâ la Budapesta — la care Bucti- 
reșltul a fost- «prezentat da tova
rășul 'Sheorghe Cioară, ar Imanii ge
neral.al Capitalei, a luat sfirșlt. în 
ultima zi a lucrărilor, oarticipanții
nu adoptat o moțiune 
subliniază. . ' T,-” ,....
taica, extinderii legăturilor de co
laborare Intre capitalele europene, ’ 
In folosul dezvoltării unul climat de 
pace șl securitate pe continentul 
nostru.

La sedial Prezidiului gu
vernului 1U». Polone BU 
început, Ieri dimineață, convorbirile 
oficiale dintre Plotr Jnroszowlcz. 
președintele. Consiliului de 'Miniștri 
al Poloniei, sl Tun Abdul Razak, 
premierul „Malayezlei. informează a- 
gențla P.A.P.

Comemorarea fostului 
președinte Nasser.In nePublt- 
ca Arabă Egipt a fost comemorată îm
plinirea a doi ani de la moartea fof
tului președinte Gnmnl Abdel Nasser. 
Cu acest prilej, ta Mausoleul emi
nentului fiu al poporului egiptean au 
fost depuse coroane de flori din 
partea conducătorilor Egiptului ,și a 
numeroase delegații de reprezentanți 
ni poputațlei, Iar In marea sală de 
conferințe a Uniunii Socialiste ’Arabe 
a avut loc o adunare la caro a luat 
cuvintul președintele Anwar Sadat

0 delegație a Asociației 
pentru comerțul nipono-so- 
VÎetic d.ln ,t^ula Uokkaido, creata 
In martie 1072 In vederea promovă
rii schimburilor comerciale cu Uniu
nea Sovietică, a avut ta.-Moscova o 
Întrevedere- cu Tven Semlceastnov, 
prim-adjunct al ministrului comerțu- ’ 
lui exterior nl U.R.S.S. Delegația din 
Hokkaido șl-a manifestat interesul 
pentru împortăreâ din U.R.S.S. de 
material lemnos, pește șl alte mărfuri, 
Televind .posibilitatea de a contribui 
ta organizarea reparării navelor so
vietice șl ie a solabora in construc
țiile navale, precum șl de a livra li
nele utilaje Industriale.

In cadrul procesului de 
normalizare a relațiilor 
dintre India și Pakistan, 
259. prizonieri pakistanezi, bolnavi șl 
răniți, au fost rtjpatrlațl — a decla
rai un reprezentant al guvernului In
dian.

Un puternic incendiu — 
cel mal .mare produs la Paris In 
perioada postbelică — a distrus com
plet miercuri un maro magazin — 
„Drugstore" (denumit astfel după 
modelul american), situat pe Champs 
FJysăes, in apropiere de Arcul de 

‘ Triumf, șl n avariat o serie de clă
diri învecinate.

Penfru italieni a denehit 6 
problemă foarte dificilă alegerea 

.siitamului- da televiziune In cu
lori. Desigur, ’opțiunea pentru 
sistemul francez, SECAM, său 
cel vest-german, PAL, ar tre
bui să aibă in vedere In primul 

■rind criterii economice : costul 
instalațiilor de emisie și al apa
ratelor de, recepție, calitatea 
emisiunilor de. Din afara țării, 
se exercită Insă presiuni pentru 
a determina autoritățile italiene 
să se decidă pentru un sLstem 
'sau altul fără să țină teama de 
asemenea criterii economice. Șl 
astfel, Italia s-a transformat 
ad-hoc intr-un clmp de bătălie 

' intre cele două sistema de tele
viziune in culori —PAL și 
SECAM.

Producătorul vest-german al 
sistemului PAL, firma „AEG— 
Telefunken", importă din Italia 
frigidere șl mașini de spălat pe 
care le desface In R.P.G. Averti- 
rlnd c<5 la acest import s-ar pu
tea reduce cotele de plmî acuni, 
ceea ce, firește, ar atrage schim
bări tn detrimentul balanței de 
plăfi italiene, „AEG — Telefun- 
ken“ încearcă să .Impună parte
nerului din C.E.E. sistemul său.

Franța,", tn seftimb, oferă drept 
„recompensă" pentru introduce
rea sistemului SECAM liberali
zarea importului de vinuri ief
tine italiene. Șl aici s-a pus 
degetul pe o rană deschisă. Au
toritățile italiene știu prea bine 
cd nu ar putea să respingă o 
asemenea ofertă fără să pro
voace o adevărată furtună In 
rindurile cultivatorilor de viță 
de vie care, da mult timp, se 
zbat intr-o criză acută din cauza 
lipsei de piețe de desfacere sl 

- a unei acerbe ■concurențe fran
cezei ’

„r ■ 
— "Aserie 
„Deutsche Volkszeitunp 
noascle le ' . '' 
una consumatorii de

,Oricum s-ar încheia disputa
' ' ziarul nest-german

............... J“ — po
nor trage Inlotdea.

.............^”4“
G. D.
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