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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe tovarășul 

Samuel Mikunis
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, la 7 octom
brie, pe tovarășul Samuel Mikunis, 
secretar general al Partidului Co
munist din Israel, care și-a petre
cut concediul în țara noastră.

La primire a fost de față tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loa un 
schimb de păreri asupra dezvoltă
rii relațiilor între cele două parti
de, ca și asupra unor probleme ac
tuale ale situației internaționale țji 
ale mișcării comuniste șl munci
torești. '

Convorbirea care a avut loc <m 
acest prilej a decurs lntr-o atmos
feră cordială, tovărășească.

O ÎNTREBARE de stringentă actualitate

In această PERIOADĂ DE VlRF a traficului PORUMBUL
CUM FOLOSIM
MIJLOACELE

DE TRANSPORT? m
Este cunoscută grija pe care parti

dul și guvernul o acordă în perma
nență dezvoltării și modernizării 
transporturilor, astfel ca această 
ramură importantă a economiei., să 
fie în măsură să satisfacă prompt și 
deplin nevoile crescînde ale tuturor 
beneficiarilor, ale economiei noastre 
în plină dezvoltare. Fără să insist 
asupra multitudinii de argumente 
practice pe care le avem in acest 
sens, mă opresc numai la o singură 
cifră sintetică : investițiile acordate 
ministerului nostru în actualul cin
cinal din fondurile centrale ale sta
tului se ridică la 54 miliarde lei, cu 
60 la sută mai mult decit in cinci
nalul trecut. Așa vom dispune în 
continuare de largi posibilități pen
tru dezvoltarea susținută a transpor
tului feroviar, auto, naval și aerian. 
De fapt, sîntem în măsură să și con
semnăm cîteva realizări în acest prim 
an al cincinalului. Este vorba de 
electrificarea liniei ferate Caran
sebeș—Reșița, construirea liniei ferate 
duble București—Constanța, portul 
nou din Orșova, stația de întreținere 
auto și expedierea mărfurilor Bucu- 
rești-Militari ș.a. De asemenea, au 
intrat în dotare un important număr 
de locomotive, vagoane, autocamioa
ne, vase maritime și fluviale de ca
pacități mari.

în repetate rînduri conducerea par
tidului, tovarășul Nicolae . Ceaușescu , r-v.f.r -»-.
personal au subliniat necesitatea ca o nnțelor economiei din această peri- 
dată cu sporirea dotărilor din trans-.- 
porturi să se asigure folosirea com
pletă a tuturor mijloacelor de 
transport, cooperarea între transpor
tul feroviar, auto și fluvial, pentru a 
se realiza o eficiență economică ma
ximă, utilizarea rațională a acestor 
mijloace în vederea satisfacerii în cit 
mai bune condiții a necesităților eco
nomiei naționale. Sint sarcini deosebit 
de importante puse în fața lucrători
lor din transporturi, sarcini care se 
circumscriu efortului general al în
tregului popor pentru ridicarea calita
tivă a Întregii activități productive, 
pentru sporirea necontenită a efi
cienței. Cum folosim, așadar, condi
țiile mereu îmbunătățite de desfășu
rare a activității de transport ? Iată 
o întrebare de stringentă actualitate 
in această perioadă — octombrie- 
noiembrie — care este socotită „de 
Vîrf" în activitatea noastră, cînd peste 
transporturile curente necesare in
dustriei și șantierelor de construcții 
se suprapun transporturile de mărfuri 
agricole din campania de recoltare 
— în parte mărfuri perisabile — cînd 
se intensifică exportul și aprovizionă
rile pentru iarnă. Chiar dacă pînă în 
prezent unitățile noastre de trans
port au putut să facă față cerin
țelor economiei naționale — în trans
portul terestru planul pe 9 luni fiind 
îndeplinit în proporție de aproape 
103 la sută, aceasta nu ne mulțu
mește decît în măsura în care vom 
reuși, in această perioadă de maximă 
solicitare a mijloacelor de transport, 
să răspundem prompt sarcinilor puse 
în fața noastră. De aceea, se impune 
ca, împreună cu beneficiarii ' de 
transporturi, să luăm neîntîrziat mă
suri hotărite pentru a înlătura toate 
neajunsurile care mai sint in utili
zarea capacității de transport.

Desigur, perioada de virf la care 
m-am referit nu este accidentală, 
ea se repetă de la an la an. Tocmai 
avînd în vedere acest lucru, ministe
rul nostru a întreprins din timp o 
serie de acțiuni pentru degrevarea, 
transporturilor din perioada virfului 
de trafic. Astfel, unele mărfuri de 
masă, in special produsele de carieră 
și balastieră, cu acordul unor minis-

tere, au fost transportate în cantitate 
mai mare în prima parte a anului, 
în timp ce ponderea acestor mărfuri 
transportate în semestrul I 1969 și 
semestrul I 1970 a ■ fost de 34,2 la 
sută, respectiv de 41 la sută, in a- 
ceeași perioadă din anul 1971 pon
derea lor a crescut la 46 Ia sută. Cu 
insistențe mai stăruitoare din partea 
noastră și Ministerul Industriei Me
talurgice ar fi realizat în. semestrul 
I 1970 mai, mult decît 22 la sută din 
transportul de agregate, iar Ministe
rul Construcțiilor. Industriale — mai 
mult decit 35, la sută.

Rezultatele obținute în luna sep
tembrie confirmă posibilitatea pre
luării unui volum sporit de mărfuri 
la transport in această perioadă de 
vîrf, cind indicatorii legați de utili
zarea mijloacelor de transport au 
fost mult îmbunătățiți față de. peri
oadele anterioare. Este un rezultat 
care ne obligă la mai mult. în acest 
sens, se impune ca în atenția tuturor 
lucrătorilor din transporturi sa stea 
lichidarea neajunsurilor care se 
mai manifestă în activitatea noas
tră. Va trebui să acționăm mai ener
gic și mai eficace pentru a îmbună
tăți viteza de transport, să acordăm 
o solicitudine sporită la cererile be
neficiarilor, să asigurăm o cooperare 
cit mai strinsă între toate mijloacele 
de transport pentru folosirea lor ra

țională, pentru a face față tuturor ce
rințelor economiei din această peri
oadă, De asemenea, este necesar să 
luăm măsuri mai hotărite pentru in
tensificarea transporturilor fluviale, 
degrevînd, astfel, transportul feroviar, 
preocupîndu-ne în acest sens mai sus
ținut pentru stimularea interesului 
furnizorilor de mărfuri.

în cadrul acestor obligații, trebuie, 
să considerăm la loc de frunte de
plina regularitate și siguranță a cir
culației trenurilor de călători și marfă, 
a mijloacelor auto și a navelor. Res
pectarea întocmai a graficului de cir
culație se leagă direct de siguranța 
circulației și constituie, totodată, o 
problemă de etică, de respect față 
de beneficiarii serviciilor noastre. 
Orice minut de întîrziere a unui tren, 
mijloc auto sau navă, fie la transpor
tul de călători sau de mărfuri, repre
zintă, in ultimă instanță, o pagaoă 
socială ; oameni care ajung tirziu la 
lucru, pierzînd din timpul util de 
muncă, mărfuri scoase din 
productiv prin prelungirea 
de imobilizare în transport.

Dar așa cum a dovedit și 
celorlalți ani, pentru a face 
plin virfului de trafic sint 
măsuri convergente atît din partea 
noastră, cit și a beneficiarilor, se 
cer o conjugare a eforturilor, o co
laborare intre toate unitățile econo-
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atât șl cooperatiste la data deSituația recoltării porumbului — țn procente — în unitățile agricole de
6 octombrie

circuitul 
timpului
practica 
față din 
necesare

Ionel DIACONEȘCU, 
prim-adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor

Ținând seama de volumul mare 
și de complexitatea lucrărilor a- 
gricole care se execută în această 
perioadă este necesară o partici
pare masivă la muncă a tuturor 
cooperatorilor și mecanizatorilor, 
o îndrumare competentă, la fața 

. locului, din partea specialiștilor. 
Alături de cooperatorii cuprinși în 
ferme, brigăzi și echipe trebuie să 
participe efectiv la lucru, la cules 
și semănat, toți cei care de regulă 
își au locul de muncă în birouri. 
Cu forțe sporite,; întreaga . recoltă 
va putea fi culeasă, transportată 
și înmagazinată în cele mai bune 
condiții, fără pierderi ; va putea fi 
eliberat terenul în vederea însă- 
mînțării griului.

Lucrările de recoltare sint, în 
multe județe, întîrziate. Din da
tele centralizate la minister rezul
tă că, pînă la 6 octombrie, în în
treprinderile agricole de stat 
rumbul a fost cules de pe 
sută din suprafețele
floarea-soarelui — 93 la sută, car-(Continuare în pag. a IlI-a)
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Colectivele de muncitori, teh
nicieni și ingineri din industria 
de prelucrare a țițeiului intim- 
pină în acest an Ziua petrolistu
lui cu noi și remarcabile succese 
In muncă. Astfel, planul produc
ției globale pe primele nouă luni 
ale anului a fost realizat de că
tre toate colectivele unităților 
de prelucrare a țițeiului. Prin 
intrarea in producție a noi ins
talații moderne și îmbunătățirea 
proceselor tehnologice existente, 
colectivele rafinăriilor au obți
nut peste plan 44 000 tone ben
zine, 21 000 tone petroluri, 71 000 
tone motorină, 46 000 tone păcu
ră, 5 000 tone hidrocarburi aro
mate și alte produse solicitate 
de beneficiarii interni și externi.

Concomitent cu Îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, o 
atenție deosebită a fost acordată 
realizării unor însemnate eco
nomii. De exemplu, consumurile 
tehnologice in rafinării au fost 
reduse, in acest an. cu echiva
lentul a circa 30 000 tone pro
duse petroliere.
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Răsfoind colecțiile Îngălbenite de 
vreme ale presei ilegale de partid, 
ale ziarelor democratice și progre
siste din perioada interbelică, cer- 
cetînd manifestele și publicațiile 
antifasciste ilegale din timpul răz
boiului, întiLnești nu o dată infor
mații de acest gen : „O nouă grevă 
Ia fabrica «Dumitru Voina»" ; „Pro
letarii de la «Voina» au înfruntat 

. cu curaj forțele represive ale bur
gheziei" : „Cei de 
la «Voina» în spri
jinul luptelor 
muncitorești de la 
«Grivița»" ; „O 
dîrză manifesta
ție antifascistă în 
Obor cu partici
parea cîtorva sute 
de muncitori de 
la «Voina»" ; „La 
«Voina» acțiuni 
de sabotaj împo
triva comenzilor 
de război ale hi- 
tleriștilor".

E un lait-motiv 
semnificativ care 
evocă peste ani, 
ca un vuiet înde
părtat de sire
nă chemătoare la 
luptă, spiritul re
voluționar ce re
prezintă de de
cenii însăși ca
racteristica funda
mentală a exis
tenței aăestui colectiv muncitoresc-

— Desigur, uzina de pompe de 
azi nu mai seamănă aproape deloc 
cu fabrica lui «Voina» de pe vremuri 
— constată, pe bună dreptate, ingi
nerul Mihai Mănescu, secretarul co
mitetului de partid al uzinei. S-a 
schimbat nu numai înfățișarea ex
terioară a întreprinderii — vedeți 
și dumneavoastră cit s-a construit 
doar in ultimii ani — nu numai 
profilul producției — de la modes
tele cîntare, terezii, pluguri pe care 
Ie fabrica „Voina" odinioară, am a- 
juns astăzi să realizăm pompe de 
cea mai înaltă tehnicitate, prețuite 
pe piața mondială — nu numai co
lectivul — împrospătat în mare 
parte cu cadre tinere de muncitori,

ingineri, tehnicieni. Dar toate aces
tea sint legate de o altă schimbare, 
hotărîtoare : esențialul este că s-a 
schimbat însuși stăpinul uzinei : so
cialismul a creat un nou tip de 
muncitor, avînd înalta conștiință că 
e, in fapt, nu numai producător, 
dar și proprietar al mijloacelor de 
producție. Ceea ce ne străduim însă 
noi, comuniștii, să păstrăm nealte
rat, veșnic viu, este spiritul revolu-

tofii — 53 la sută. De asemenea, 
în cooperativele agricole au fost 
recoltate 40 la sută din suprafe
țele cultivate cu porumb, 32 la 
sută din cele cu sfeclă de zahăr 
și 67 la sută cu cartofi.

Cea mai mare atenție trebuie a- 
cordată, în aceste zile, recoltării 
porumbului. Această cerință este 
determinată de faptul că, la data 
amintită, mai erau nerecoltate a- 
proape 1 375 000 hectare de po
rumb. Așa cum rezultă și din har
ta alăturată, lucrările sint întîr
ziate îndeosebi în cooperativele 
agricole și în întreprinderile agri
cole de stat din județele Brașov, 
Sibiu, Harghita, Mureș, Suceava și 
Cluj — din zona a treia ; Neamț, 
Bacău, Prahova, Dîmbovița, Galați 
— zona a doua ; Brăila și Ilfov — 
zona

La 
puse
scurt timp, întreaga producție să 
ajungă din cîmp in magazii. A- 
ceasta deoarece există un mare

întîia. .
floarea-soarelui trebuie de- 
eforturi pentru ca, în cel mai

decalaj 
și cele 
rativele 
numai 91 la sută 
de floarea-soarelui recoltată, 
asemenea, pe cîmp există i 
tăți foarte mari de floarea-soare
lui care nu au fost transportate la 
bazele de recepție. Recoltarea, 
treieratul și transportul trebuie 
intensificate îndeosebi in coope
rativele agricole din județele 
Vrancea, Argeș, Arad, Bihor, Să
laj, Teleorman. De asemenea, tre
buie grăbită preluarea florii-soa- 
relui la bazele de recepție, iar la 
păstrare, dată fiind umiditatea ri
dicată. să se intervină prin lucrări 
de lopătare etc., pentru 
veni

în 
este 
află 
scoși din pămint, cantități mari de

între suprafețele recoltate 
treierate. Astfel, in coope- 
agricole a fost treierată 

din cantitatea 
De 

canti-

a se pre-
încingerea ei. 
a-cest an, producția 
bună. Dar la ora 
pe cîmp, în grămezi Sau ne-

de cartofi 
actuală se

(Continuare în pag. a III-a)

avea astăzi spiritul revoluționar 1 
După părerea mea, spiritul revolu
ționar nu e generat sau legat ex
clusiv de o anumită împrejurare is
torică, nu e un fenomen specific 
unei singure epoci, ei este și tre
buie să fie o permanență a climatu
lui nostru politic și moral, o trăsă
tură statornică a conștiinței munci
torești, comuniste. Iar principalele 
sale forme de manifestare, în con-

semnat doar începutul revoluției, că 
ea continuă zi de zi și ceas .de ceas, 
că întreaga operă de edificare a noii 
societăți înseamnă, în fond, revolu
ția în acțiune. De aici și caracterul 
revoluționar al fiecărei sarcini, ori- 
cit ar părea de cotidiană, de puțin 
spectaculoasă — de la ridicarea pro
ductivității muncii la perfecționarea 
relațiilor dintre oameni, de la econo
miile de materii

REVOLUȚIONAR
permanență dinamizatoare

în climatul etic al colectivului
manl- 
spirit
tabri-

Și

ționar ee a caracterizat dintotdea- 
una colectivul acestei uzine.

— în ce constă și cum se 
festă în zilele noastre acest 
revoluționar ?

— Firește, pe vremuri, cînd
ca era proprietatea lui Voina 
compania, spiritul revoluționar era 
mai ușor de văzut, se manifesta mai 
direct : pozițiile de clasă erau clar 
și răspicat delimitate, baricadele se 
aflau față în față. A fi revoluționar 
însemna atunci a lupta neînfricat 
împotriva patronilor și a uneltelor 
lor, pentru eliberarea clasei munci
toare de exploatare, pentru instau
rarea orinduirii socialiste. Ii aud 
pe cite unii : bine, dar astăzi trăim 
în socialism, ce semnificație poate

dițiile istorice ale orinduirii noastre, 
sint devotamentul față de cauza re
voluției socialiste, dăruirea de sine 
pentru acest ideal, înaltul simț de 
răspundere al fiecărui individ pen
tru mersul înainte al construcției 
societății noastre noi, spiritul hotă- 
rîrii, intransigent de luptă împotri
va a tot ce frinează dezvoltarea 
noastră, continua nemulțumire crea
toare, 
chiul,

Din 
de la 
clipă 
trăim 
voluționară, 
actul revoluționar al cuceririi 
terii de către clasa muncitoare a in-

neimpăcarea militantă cu ve- 
cu lipsurile și neajunsurile, 
cuvintele și faptele oamenilor 
uzina de pompe se cristaliza 

de clipă un adevăr pregnant : 
inlr-o societate în esența ei rc- 

dar uneori se uită că 
pu-

MESAJUL 
președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, 

adresat participanților la Reuniunea Comitetului Central 
al Alianței Cooperatiste Internaționale

Stimați oaspeți.
Am deosebita plăcere de a vă a- 

dresa, in numele guvernului Repu
blicii Socialiste România, un salut 
cordial cu prilejul Reuniunii de la 
București a Comitetului Central al 
Alianței Cooperatiste Internaționale.

Organizația pe care dv. o repre- 
zentați, avînd o tradiție de peste trei 
sferturi de secol, ilustrează, ia tel șa 
numeroase alte organizații similare 
existente în lume, năzuința stator
nică a omenirii de a se înțelege, de a 
găsi un limbaj comun și de a co
opera in cele mai variate domenii. 
Această năzuință permanentă este 
astăzi accentuata de creșterea consi
derabilă a interdependenței științifi- 
co-tehnice, care produce mutații 
spectaculoase in întreaga existență 
și conștiință umană. In asemenea 
circumstanțe, cooperarea devine din 
ce in ce mai mult condiție indispen
sabilă a dezvoltării fiecărei națiuni, 
ca și a comunității mondiale, un fac
tor de progres general.

Desigur, organizarea și dezvoltarea 
unei cooperări largi și fructuoase 
in orice domeniu presupun in primul 
rind respectarea, de către, toți și față 
de toți a principiilor și normelor de 
drept și morală internațională. Așa 
cum atestă experiența istorică, orice 
nesocotire a acestor principii și 
norme este de natură să creeze ani
mozitățiși neînțelegeri între țăr;i și 
popoare, punind in pericol liniștea 
și pacea in lume.

Este îmbucurător să constatăm că 
Alianța Cooperatistă Internațională 
promovează consecvent colaborarea 
internațională, idealurile nobile ale

prieteniei, păcii și progresului social, 
se pronunță pentru justiție și morală 
în relațiile dintre organizațiile care 
o compun, ca și, în general, în rela
țiile dintre state. Prin acțiunile În
dreptate spre lărgirea și intensifica
rea conlucrării dintre organizațiile 
cooperatiste afiliate, organizația dv. 
poate aduce o contribuție valoroasă 
la înțelegerea și cooperarea între po
poare, la întărirea păcii și securității 
pe planeta noastră.

In România, ideile despre coopera
ție se bucură, așa cum se știe, de o 
largă râspîndire în rindurile popu
lației. De altfel, orinduirea nouă pe 
care o construim implică, prin însăși 
natura sa, o amplă mișcare coopera
tista, stimularea prin toate mijloacele 
a tradiției oamenilor de a se uni, în 
formele cele mai diverse, pentru a 
coopera. Iată de ce statul român spri
jină activ și multilateral cooperația, 
îi creează o serie de facilități în 
scopul dezvoltării ei rapide, a obți
nerii unor rezultate cit mai bune în 
folosul cooperatorilor.

Participarea cooperației din Româ
nia în cadrul Alianței Cooperatiste 
Internaționale, spiritul de inițiativă 
manifestat pe multiple planuri sint 
o expresie a dorinței guvernului și 
poporului român de a lărgi colabo
rarea cu toate țările, indiferent de 
orinduirea lor socială, de a-și aduce 
contribuția la cauza înțelegerii, păcii 
și progresului in lume.

In încheiere, doresc să vă adresez, 
stimați oaspeți, cele mai bune urări 
de succes deplin în desfășurarea lu
crărilor reuniunii dv. in atingerea 
țelurilor pe care le urmărește Alianța 
Cooperatistă Internațională.

Sosirea in Capitală 
a vicepreședintelui 

Republicii Unite Tanzania, 
Rashidi Mafaume Kawawa

p-ime și materiale 
la îmbogățirea o- 
rizontului profe
sional și spiritual 
etc., toate con- 
vergînd spre un 
unic țel : a face 
societatea socia
listă să progre
seze, să înainteze, 
să se perfecțio
neze.

O verigă vie și 
dinamică a legă
turii cu tradițiile 
revoluționare ale 
uzinei o consti
tuie prezența în 
mijlocul colecti
vului a unor 
vechi muncitori 
comuniști, a unor 
oameni care per
petuează prin în
suși felul lor de 
a munci și de a 
se comporta un 
stil și o atitudine 

l și atitudinea co-specifică — stilul 
munistă, revoluționară.

La montaj am întilnit două vechi 
cunoștințe, muncitorii comuniști 
Ioan Dumitrescu și Gheorghe Ior
dan, care lucrează aici de peste 
treizeci de ani. Am mai stat de 
vorbă cu ei și în alte împrejurări 
— despre hărnicie și sîrguință. des
pre disciplină și intransigență. 
Ne-am adus împreună aminte că 
prima oară ne-am întilnit... demult, 
demult de tot. mai precis in ziua 
naționalizării, la 11 iunie 1948, cind,

Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a U-a)

Joi la amiază a sosit în Capitală 
Rashidi Mafaume Kawawa, vicepre
ședinte al Republicii Unite Tanza
nia, care va face o vizită oficială in 
țara noastră.

Oaspetele este însoțit de P. Kisu- 
mo, ministru de stat pentru admi
nistrația regională și dezvoltarea 
rurală, A. Mwingyi, ministru de 
stat la Președinția Republicii, Bw. 
E. Mwangoka, președintele Partidu
lui Tanu pentru regiunea Mbeya, 
H. I. Mbi’ta. secretar național exe
cutiv al Partidului Tanu, A.L.S. 
Mhina, comisar regional al regiunii 
Mara, P. K. Mushi, secretar regio
nal executiv al regiunii Mtwara, 
A. Tandau, secretar general al sin
dicatelor tanzaniene — N.U.T.A.,
E. C. Mzena, secretar principal la 
Cabinetul vicepreședintelui Repu
blicii, C. Tunze, directorul Diviziei 
politice din Ministerul Afacerilor 
Externe, și alte persoane oficiale.

în Gara Bănoasa, unde -erau ar
borate drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Unite Tanzania, oaspeții au 

• fost intimpinați de Manea Mănescu,

membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, de membri al 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, generali și ofițeri su
periori, alte persoane oficiale.

Vicepreședintele Republicii Unite 
Tanzania, Rashidi Mafaume Ka
wawa, și vicepreședintele Consiliu
lui de Stat, Manea Mănescu, au 
trecut in revistă compania de 
onoare aliniată pe peronul gării.

Un grup de pionieri a oferit oas
peților buchete de flori.

In pagina a V-a

• Începerea convorbiri
lor

• Dineu oficial
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FAPTUL 0 COMPETIȚIE
(Urmare din pag. I)

con- 
revolu-

DI fE R S
A INIȚIATIVELOR DIN CARE

Intervenție 
oportună 

întîmplarea s-a petrecut în co
muna Strejești (Olt). Jucîndu-se 
pe marginea șoselei Găneasa- 
Drăgășani, micuța Ecaterina 
Chera, în vîrstă de doi ani, a 
căzut într-o groapă de sondă cu 
diametrul de aproximativ 30 cen
timetri și adîncimea de peste 
40 metri. Din fericire, groapa fi
ind tronconică, fetița s-a oprit' 
la adîncimea de trei metri. Pri
mejdia era însă mare, salvarea 
copilului neputîndu-se face decit 
prin 
rate, 
teni, 
n-au 
cind 
ore, 
reușit să . _ ... .. __
cient de adîncă pentru a salva 
fetița, care nu se alesese decît 
cu o zdravănă... spaimă. Martor 
ocular al întîmplării, 
Gheușan, tehnician,la 1 
Craiova, ne roagă să 
tem toate felicitările 
pentru oportunitatea

săparea unei gropi alătu- 
Lucru pe care cîțiva să- 
atrași de țipetele fetiței, 
întîrziat să-1 facă. Mun- 

neîntrerupt timp de 3—4 
într-un teren dur, ei au 

sape o groapă sufi-

, Marin 
U.M.M.R. 
transmi- 
sătenilor 
dovedită.

ce 
de

Pseudo- 
candidatul
Printre numeroșii candidați 

urmau să susțină examenul
conducere auto la serviciul cir
culației al Inspectoratului ju
dețean de miliție Covasna fi
gura și Botos Francisc. împre
ună cu ceilalți, „candidatul" a 
intrat în sala de examinare, a 
primit chestionarul nr. 5, și-a 
scris numele și prenumele și a 
început apoi să rezolve proble
mele. Cum se obișnuiește insă 
în astfel de împrejurări, supra
veghetorii au mai efectuat un... 
examen — acela al verificării 
identității candidaților. Stu
poare ! Candidatul Botos Fran- 

era altul decît Ko- 
in- 
lui 

susțină în locul său 
examenul de conducere contra 
sumei de 150 lei. Așa stind lu
crurile, K. G. candidează din 
nou la o confruntare cu codul 
penal împreună cu B. F., ulti
mul trebuind să mulțumească 
vigilenței examinatorilor, că, 
altfel, cu un asemenea permis, 
devenea un pericol public.

Piscicolă
încă de la formarea lacului 

Bicaz, organele silvice din ju
dețul Neamț au început o migă
loasă și răbdătoare muncă pen
tru popularea acestui lac adine 
de 80 de metri. Rind pe rind, 
milioane de păstrăvi, indigeni 
și curcubeu, coragon de Ural, 
mrene, lostrițe și altele au fost 
deversate in apele lacului. Ac
țiunea s-a dovedit deosebit de 
eficace. In urma unor sonda
je au fost găsite exemplare 
de păstrăvi care ajunseseră la 
o greutate de 12—14 kg, cu o lun
gime de 50—60 cm. și lostrițe de 

■ 15—16 kg, cu o lungime de peste 
un metru, in numai cîțiva ani de 
viață. Adevărate recorduri in 
materie. Pescarii _ au, așadar, 
motive să se pregătească temei
nic.

cisc nu
vacs Gavrilă, un cunoscut 
fractor, care îi propusese 
B.F. să ............... '

Neomenie
In comuna Berești-Bistrlța, 

pe șoseaua ce leagă Romanul de 
Bacău, un autocamion l-a lovit 
din spate pe Ion Maftei din Mă- 
girești care se întorcea acasă 
de la treburi. Conducătorul auto 
a oprit mașina, a coborît, s-a 
uitat la omul accidentat și... l-a 
tras apoi în șanț, continuîndu-și 
drumul fără nici o remușcare. 
Ulterior, alți trecători au trans
portat victima la spital unde, cu 
toate strădaniile medicilor, a în- 
’cetat din viață. Recent, datorită 
eforturilor, depuse de organele 
de resort, autorul acestui act lip
sit de omenie a fost identificat. 
Este vorba de Hubert Schol- 
ler, șofer la I.M.T.F. Gura Hu
morului care, în cursul anchetei 
te a avut loc, și-a recunoscut 
fapta și acum își așteaptă cu
venita pedeapsă.

Tragedie 
în... frigider

ln familia lui Dan Negrilă din 
comuna Frecăței, (Tulcea) a a- 
vut loc, de curind, o tragedie. 
Lăsat singur in locuință, copi
lul Dumenic Negrilă, in etate 
de 10 ani, jucindu-se, a intrat 
in frigider. Nu este greu de pre
supus ce s-a intimplat. Ușa s-a 
închis, iar copilul nu a mai reu
șit să iasă. Cind părinții l-au 
descoperit era prea tîrziu. Copi
lul decedase.

Nu-s de vină 
oile

In punctul numit „Zimbru", de 
pe raza comunei Rîul Sadului 
(Sibiu), se află o plantație tînă- 
ră de molid. Nu demult însă, 
Constantin Ciorogan, care păș
tea oile prin apropiere, și-a în
dreptat turma în plantație. Re
zultatul ? Peste 850 de puieți au 
fost distruși. La fel a procedat 
și Vasile Cotoară, din comuna 
Rășinari, care și-a păscut turma 
de aproape 500 de mioare în 
plantația „Negovanul Mic“, de- 
gradjnd puieții de pe 10 hectare 
de teren. Pagubele fiind însem
nate, pe amindoi păstorii vino- 
vați de neglijență îi..._ paște re
cuperarea prejudiciului.

Rubricâ redactată de :
Gheorcjhe DAVID
Gheorqhe POPESCU 

c) sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

ClȘTIGĂ ÎNTREGUL 54 T
După 4 luni de la adoptarea legii privind organizarea

și dezvoltarea prestărilor de servicii

— Doar o frizeri* și o cizmărie cu
prindea, pînă astă primăvară, „re
țeaua" unităților prestatoare de ser
vicii din comună — ne spune T. Tă- 
nase, președintele cooperativei de 
consum Ciocănești, județul Ilfov. Ne 
frămîntam, de multă vreme, cu gîn- 
dul s-o dezvoltăm, însă n-am reușit 
să găsim formele potrivite. Iată însă 
că înlesnirile aduse de Legea nr. 7, 
adoptată în primăvara acestui an de 
către Marea Adunare Națională, au 
venit în sprijinul intențiilor noastre, 
ne-au ajutat să înfăptuim ceea ce ne 
propusesem : în scurt timp, am în
ființat o croitorie de damă, o alta de 
bărbați, un atelier de tapițerie, unul 
de dulgherie și un atelier foto. Ne 
vom, strădui, în continuare, să des
chidem noi unități. Totul''cu forțe 
proprii, valorificînd posibilitățile lo
cale...

Exemplul comunei Ciocănești nu 
»ste singular și poate nici cel mai 
semnificativ. Sînt sute și sute de sate 
și comune, pe cuprinsul țării, unde, 
asemenea Ciocă- 
neștiului, preve
derile Legii nr. 7 
asupra organizării 
și dezvoltării ser
viciilor în mediul 
rural au prilejuit 
declanșarea unei 
ample acțiuni de 
extindere și di
versificare a rețe
lei de unități. Sti
mulate de avanta
jele oferite de 
lege (scutiri de 
impozite, timp de

să satisfacem pa deplin solicitările. 
Eforturile nu sînt zadarnice. Poate că 
cea mai mare recompensă pentru 
strădaniile depuse nu este atit rea
lizarea indicatorilor de plan (coope
rativa a raportat îndeplinirea planu
lui anual Ja 31 august a.c.), cît mul
țumirea damenilor din jurul tău, în 
mijlocul cărora trăiești; acum, pen
tru felurite servicii curente, ei nu mai 
sînt nevoiți să meargă la oraș, ca 
înainte.

Din discuțiile purtate cu numeroși 
primari de comune, cu președinți de 
cooperative de producție, de consum 
sau meșteșugărești, am înțeles că 
strădaniile depuse pentru extinderea 
rețelei de servicii' în mediul rural au 
la temelie sentimentul datoriei care 
i-a călăuzit în muncă, înțelegerea 
faptului că rezultatele dobîndite se în
scriu — modest, dar sesizabil — în 
programul partidului de ridicare a 
bunăstării generale. Din județele in
vestigate pot fi citate, ca avînd rezul
tate meritorii în dezvoltarea activită-

• CU FORȚE PROPRII, INVESTIND INTERES Șl ENERGIE, 
REȚEAUA UNITĂȚILOR SE DEZVOLTĂ Șl SE DIVERSIFICĂ
• „DACĂ AM FI AJUTAȚI, AM MAI FACE CÎTE CEVA..." - 
SPUN UNII „GOSPODARI", NEGLIJÎND POSIBILITĂȚILE

LOCALE

f
doi ani, pentru unitățile noi și pen
tru cele care își dezvoltă substan
țial activitatea ; credite bancare 
pentru organizare etc.), coope
rativele de producție, cele meș
teșugărești și de consum, con
siliile populare comunale s-au an
gajat într-o adevărată competiție de 
inițiativă, în dorința satisfacerii ce
rințelor de servicii ale populației 
din mediul rural. Deși nu deținem 
cifre globale, putem aprecia totuși — 
pe baza propriilor investigații, desfă
șurate în județele Maramureș, Ilfov 
și Vaslui, cit și a aprecierilor făcute 
de factori de răspundere din depar
tamentele centrale de resort — că 
acolo unde a existat preocupare și 
s-a acționat în spiritul legii s-au ob
ținut rezultate meritorii. în județul 
Ilfov, de exemplu, în intervalul a 
4 luni de la adoptarea legii, au luat 
ființă un număr aproape dublu de 
unități de deservire față de cîte au 
fost organizate în întreg anul trecut. 
De reținut că, în marea majoritate 
a cazurilor, unitățile au fost create 
prin utilizarea 
fără cheltuirea 
vestiții.

în paralel cu 
a rețelei de unități, a avut loc și o 
diversificare a profilelor. în nume
roase comune, unde erau prezente 
doar cele trei profile de bază — cro
itorie, cizmărie, frizerie — au apărut 
unități de reparații în construcții, co- 
jocării, tîmplării, dogării, ateliere de 
reparat radio și televizoare, ceasor
nicării, tapițerii, tinichigerii și altele. 
Cum s-au putut obține asemenea re
zultate ?

— în comuna noastră — ne spune 
Dragomir Mureșan, președintele coo
perativei de consum din Ulmeni, ju
dețul Maramureș — existau mai mul
te ateliere cu profil de deservire, dar 
am folosit prilejul actual, înlesnirile 
aduse de Legea nr. 7, pentru a ex
tinde rețeaua de servicii. Convinge
rea că, prin fiecare nouă unitate, ve
nim în intimpinarea cerințelor locui
torilor comunei ne-a făcut să perse
verăm, să ne concentrăm eforturile 
pentru a găsi soluții numeroaselor 
probleme ale organizării atelierelor 
de deservire. Astăzi, am ajuns să a- 
vem în comună 32 secții de prestări, 
începînd cu cizmăria și terminînd cu 
atelierul de broderie și cel de plisat 
fuste. Și mai avem încă multe de fă
cut pînă să putem spune că am ajun»

posibilităților locale, 
unor fonduri de in-

dezvoltarea numerică

ții de deservire, comune precum Iz
voarele, Mirșa, Ciocănești, Brănești, 
Roata de Jos din județul Ilfov, Făr- 
casa, Săpinta, Dumbrăvița, Cîmpu- 
lung la Tisa, din județul Maramu
reș, Ivănești, Pungești din județul 
Vaslui, și multe altele.

Din păcate, am consemnat și aspecte 
mai puțin lăudabile. Un număr de 
comune, deși și-au propus, după adop
tarea legii, să înființeze secții de 
prestări servicii, nu au realizat pînă 
acum decît foarte puțin, iar altele au 
uitat complet de angajamentele luate. 
In județul Ilfov, de pildă, din cele 57 
de consilii populare comunale, care 
au prevăzut, în acest an, organizarea 
de unități, doar 5 și-au îndeplinit 
pină la sfîrșitul lunii august sarcinile 
asumate ; 8 comune le-au realizat 
doar parțial, iar restul, de 44, sînt 
încă în faza de tatonări. Pe de altă 
parte. într-o serie de comune — 
unde la data apariției legii exista o 
rețea slab dezvoltată și unde se im
punea folosirea cu eficiență a înles
nirilor acordate de legiuitor — consi
liile populare, cooperativele local* 
continuă să trateze cu prea puțin in
teres problemele deservirii. Astfel se 
explică de ce și acum, în județul Il
fov, în comunele Drăgoiești, Găneasa, 
Bulbucata, Ciocîrlia și Manasia con
tinuă să nu existe nici o unitate de 
deservire, in 11 comune funcționează 
doar cîte o singură unitate, iar iu 
altele rețeaua de deservire se menține 
cu mult sub nivelul solicitărilor reale 
ale populației. Din numeroasele 
exemple ce se pot da, amintim aici 
comuna Crevedia, cu peste 6 000 de 
locuitori, unde serviciile se rezumă la 
cele pe care le oferă o frizerie și o 
cizmărie.

— Oamenii din comună se mulțu
mesc doar cu atît? — l-am întrebat pe 
Tr. Grigore, președintele cooperativei 
agricole de aici. Pentru alte unități 
nu există solicitări 7

— Ar fi, ni s-a răspuns, dar nu 
avem cu ce să le înființăm. Nu avem 
spații, nu avem materiale, nu avem 
meseriași. Dacă ne-ar ajuta cineva, 
am putea face mal mult.

Am reprodus explicațiile pre
ședintelui C.A.P. Crevedia pentru că 
ele ne-au fost invocate aproape ln 
toate discuțiile purtate cu factorii 
de răspundere din comunele în care 
acțiunea de dezvoltare a rețelei de 
servicii înregistrează un demaraj 
anevoios. De fapt, ce se ascunde

sub «cest* explicații T In primul 
rînd, ele probează existența acelei 
mentalități, potrivit căreia proble
mele locale, chiar și cele mai sim
ple, nu-și pot găsi soluționarea de
cît prin sprijin de la centru, de la 
județ. Desigur, un asemenea sprijin 
e necesar, organele județene au 
datoria să ajute comunele, să le în
drume ; dar asta nu înseamnă că 
gospodarii satelor trebuie să aștepte 
ca totul să le vină, de-a gata, din 
afară. De altfel, Legea nr. 7, prin 
spiritul ei, făcea apel tocmai la ini
țiativa lor, la spiritul întreprinzător 
al localnicilor, la o bună cunoaș
tere a resurselor comunei. Pe de 
altă parte, faptul că unii primari 
și conducători de cooperative se 
complac in situația de a aduce doar 
justificări, în loc să dovedească mai 
mult simț gospodăresc, pasiune 
pentru valorificarea posibilităților 
locale, trădează insuficienta lor în
țelegere pentru obligațiile ce le re
vin în dubla calitate de conducători 

în comună și de 
oameni politici. 
„Dacă ^im fi aș
teptat să ne re
zolve alții pro
blemele, să vină 
cineva de la ju- 

- deț sau de la fo
rul tutelar pentru 
a ne găsi mese
riașii și spațiile 
necesare, 
nici pînă 
n-am mai
ființat nici o u- 
nitate — ne spu- 

cooperativei de 
Ciocănești, județul 
sfătuit cu 

partid din 
popular

poate 
acum 

fi in

nea președintele 
consum din ~ 
Ilfov. Ne-am sfătuit cu organi
zația de partid din comună, 
cu consiliul popular și, după 
mai multe căutări, ce-i drept, am 
găsit soluțiile. Am atras in coope
rativă meseriași localnici, din rîn- 
dul celor care-și abandonaseră spe
cialitatea pe motiv că în comună 
nu funcționau ateliere pe profilul 
lor (astfel de meseriași se găsesc 
în mai toate comunele, cunoscut 
fiind că la țară există o bogată 
tradiție meșteșugărească — n. n.) 
sau am recrutat cadre din rîndul 
meseriașilor particulari. In pri
vința spațiilor, am amenajat cîteva 
încăperi folosite , înainte ca depozite.
Dacă nu ni se oferea de către .con
siliul popular această posibilitate, 
am fi putut închiria spații de la 
cetățeni". Desigur, soluțiile adop
tate la Ciocănești nu pot constitui 
modele, rețete valabile în toate co
munele. Stă în putința fiecărei pri
mării comunale, a fiecărei coopera
tive să analizeze posibilitățile con
crete, existente în localitate și, in 
funcție de aceasta, să adopte solu
ții proprii, corespunzătoare.

Urmărind modul cum se desfă
șoară acțiunea de dezvoltare a 
prestărilor de servicii, In noile con
diții oferite de Legea nr. 7, am 
sesizat în multe locuri orientarea jus
tă de a dezvolta cu precădere acti
vitățile industriale, cărora ar fi bine 
să li se acorde pretutindeni mai mul
tă importanță. Dar, în paralel, ar 
trebui dezvoltat corespunzător și 
sectorul deservirii. De exemplu, 
din cele 84 de unități aprobate a 
lua ființă la ultima ședință a bi
roului executiv al U.J.C.A.P.-IIfov, 
cele care au profil de deservire se 
pot număra pe degete ; o asemenea 
prezență firavă nu e tocmai de do
rit. Dezvoltarea activităților indus
triale la sate este, desigur, de cea 
mai mare importanță. Problemele de
servirii își au însă însemnătatea lor 
și nu pot fi neglijate. Credem că 
pentru orientarea echilibrată a profi- 
lelor unităților ar fi binevenită, în 
contextul situației semnalate, o in
tervenție mai eficientă din partea 
departamentelor de resort, a consi
liilor populare județene.

Mihai IONESCU 
G. VASILE 
Vasile IANCU

15 tipuri
de vagoane

la Arad
ARAD (corespondentul „Scîn- 

teii", G. Goia). — Mai mult 
de jumătate din vagoane
le realizate la uzina din 
Arad sînt destinate exportului. 
Plăcuța cu binecunoscuta marcă 
„U.V.A." poate fi citită azi pe 
vagoane care circulă pe artere
le de oțel din 16 țări. In 1970, u- 
zina din Arad a realizat în nu
mai 15 zile întreaga producție 
din anul 1938 și în 170 de zile 
producția de vagoane a anului 
1960.

Cartea de vizită a harnicului 
colectiv de muncitori, ingineri și 
tehnicieni care își desfășoară 
activitatea ln atelierele și sec
țiile acestei prestigioase unități 
constructoare de vagoane poar
tă numeroase aprecieri privind 
înalta calitate a produselor. A- 
cest lucru l-au remarcat nu nu
mai beneficiarii interni, ci și 
mulți specialiști și firme impor
tatoare din străinătate. Calitatea 
și competitivitatea caracterizează 
toate cele 15 tipuri de vagoane 
din nomenclatorul uzinei. In 
rîndul acestora, se remarcă: va
gonul frigorific, vagonul bascu
lant, vagonul de călători și de 
marfă acoperit cu patru osii, va
gonul suburban și cel conteiner.
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j
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Minca-i-ar tata cu dude (ne
gre) că tare isteți mai sint. Is
teți și novatori. Că dacă nu le 
zici și novatori, cică-i subapre- 
ciezi. Le merge 
tării ăștia...

La Cîmpina, pe str. Golești 
nr. 12, exista 
pe numele ei .. 
Întreprinderea aparținea de Mi
nisterul Energiei Electrice și-și 
vedea de treburile ei. Ceea ce 
era și mai esențial era faptul 
că nu avea dureri de 
reflexe în abdomen. Și 
vers.

Tot la Cîmpina, dar 
Culturii nr. 57, exista o 
treprindere, cam cu același pro
fil, dar care aparținea de Mi
nisterul Petrolului și care se nu
mea „Energopetrol". Și această 
întreprindere, la fel ca și cea de 
mai sus, își vedea de treburile 
ei și, zău, nu avea nici ea dureri 
de cap cu reflexe in pintece. Și 
nici invers.

Dar intr-o bună (? !) zi, cineva 
a luat firma „Energopetrolului", 
a spălat-o cu gaz și a scris pe 
ea „Electromontaje".

Idee mare ! Mai mare decît 
roata carului care...

Așa că orașul cu vreo 35 000 
de locuitori si cu un singur ci
nematograf se trezi cu două „E- 
lectromontaje". Adică cu un „E- 
lectromontaj" și un „Electro
montaje".

Primele binefaceri ce-au des
cins din această idee novatoare 
s-au abătut mai intîi asupra te
lefonistelor din Cimpina.

„Bine, tovarășe, eu îți cer „E- 
lectromontaje" și dumneata îmi 
dai „Electromontaj" ? „Electro
montaj" mi-ați cerut, iubite abo
nat". „Ba „Electromontaje" am 
zis", „aveți „Electromontaj"... 
„Alo, centrala ! lartă-mă, totuși, 
omul ve care-l caut lucrează la

mintea la nova-

o întreprindere 
„Electromontaj".

cu 
in-

pe 
altă

fect.
în-

„Electromontaj". „Aveți /„Elec
tromontaje". „Păi am cerut...".

După telefoane, binefacerii» 
ideii novatoare s-au abătut asu
pra poștașilor, curierilor și a 

■ serviciului de telegrame. „Retur. 
Adresantul necunoscut la „E- 
lectromontaj", sau invers.

Fiind întreprinderi aparțină-

FOILETON

tînăr reporter, am 
semnat momentul 
ționar al detronării lui Du4 
mitru Voina din fruntea 
„imperiului său industrial", 
instaurarea în uzină a pu
terii clasei muncitoare. Am 
evocat împreună acel eve
niment hotărîtor, de supre
mă încordare și de maximă 
fructificare a energiei re
voluționare a maselor.

— Ce facem noi, comu
niștii mai în vîrstă, pentru 
a transmite tinerelor ge
nerații ștafeta spiritului 
revoluționar ? — reia în
trebarea noastră Ioan Du
mitrescu. Sigur, în primul 
rînd le povestim tinerilor 
episoade din istoria uzinei,
care sînt, de fapt, frag
mente din propria noastră 
biografie muncitorească, le 
relatăm momentele s 
ascuțite ale bătăliilor 
clasă pe care le-am 
cîndva împotriva patronu
lui și a slugilor sale, îm
potriva poliției și siguran
ței burgheze, și nu o dată 
cu prețul unor grele sacri
ficii, căci nu puțini dintre 
noi erau dați afară din fa
brică, încarcerați, bătuți, 
schingiuiți. Fără Îndoială 
că și pe acest teren am mai 
avea încă multe, 
multe 
strica, 
muzeu
rem o 
mente 
grafii, 
convingător pentru 
cele relatate de noi. 
după 
cel mai important pe care 
îl avem noi de făcut în a- 
ceastă . ,
care ne străduim să-1 
cern, uneori poate nu 
destulă perseverență 
este să încorporăm tradiții
le revoluționare ale trecu
tului în prezentul socialist 
al uzinei. Adică, să veghem 
ca același devotament, ace
eași neînfrîntă tărie de 
luptă pentru cauza noastră 
din anii ilegalității să ca
racterizeze astăzi atitudinea 
fiecăruia față de sarcinile 
sale in producție și viața 
socială. Și, ca să-ml duc 
gîndul pînă la capăt, eu 
socot că adevăratul spirit 
revoluționar nu înseamnă 
numai o lozincă rostită în 
împrejurări solemne, ci 

, mai ales o realitate coti
diană, trăirea zi de zi a 
idealului nostru comunist, 
suflul fierbinte al muncii 
noastre de fiecare zi pen
tru a-I înfăptui.

Un mare număr de fapte 
materializează această re
alitate spirituală fecundă 
și dinamizatoare, ce repre
zintă poate cea mai de 
seamă coordonată morală 
a fizionomiei de azi a co
lectivului uzinei. Mi s-a 
relatat, bunăoară, despre 
un moment dificil prin care 
a trecut, la un moment dat, 
brigada de lăcătuși-monta- 
tori a lui Dumitrescu și 
Iordan. Se introdusese toc
mai .în, fabricație un nou 
tip de pompă de mare 
complexitate și eficiență 
pentru instalațiile indus
triei chimice. Operațiile 
de montaj ale noului pro
dus impuneau de astă dată 
părăsirea căilor rutiniere, 
abordarea întregului pro
ces de muncă dintr-un 
unghi nou, creator. Lesne 
de spus, dar nu la fel de 
lesne de realizat. Căci nu 
era vorba numai de tim
pul și eforturile care tre
buiau consacrate reconsi
derării tuturor deprinderi-

mai 
de 

dus

foarte 
nu ne-arde făcut,

de pildă, un. mic 
al uzinei, 

încăpere cu 
de arhivă, cu foto- 

care să ilustreze 
tineri 
Dar, 

părerea mea, lucrul

ba- 
docu-

privință — și pe 
fă
cu

lor de pînă atunci, regîn- 
dirii tuturor operațiilor, 
însușirii unor noi cunoș
tințe tehnice, dar și de 
faptul că aceasta presupu
nea pentru o vreme — 
răstimpul necesar adaptă
rii la noile sarcini de pro
ducție — o oarecare micșo
rare a cîștigului membrilor 
brigăzii. S-au găsit unii 
care să pună deschis pro
blema în felul acesta : de 
ce să ne omorîm cu produ
sul ăsta nou, las’ să se ocu
pe de el altă brigadă, iar noi 
mai bine să continuăm să 
facem ce am făcut și înain
te că, de, cîteva sute de lei 
nu-s de colea ! Printre ei 
se aflau și unii tineri care 
nu prea erau obișnui ți să 
reziste tentației comodității 
și, mai ales, a banului cîș- 
tigat mai ușor. Dumitrescu, 
Iordan și alți comuniști din 
brigadă au trebuit să stea

niști ca Dumitru Ioniță, 
care lucrează în uzină din 
1938, sau' ca maistrul prin
cipal Dumitru Mușat, om 
vechi și el, deși „numai" 
din 1945. De ce i-am luat 
pe ei drept model ? Nu 
pentru că ar fi cine știe ce 
mari oratori de tribună, 
deși, dacă vreți să știți pă
rerea mea, nici oratoria, 
arta de a vorbi înflăcărat și 
convingător, nu strică unui 
bun revoluționar, care tre
buie să fie întotdeauna și 
un bun agitator. Dar tova
rășii Ioniță și Mușat mi se 
par mie exemplari mai ales 
pentru faptul că nu se cul
că niciodată pe laurii cu
ceriți, că nu se împăunea
ză niciodată cu meritele 
dobîndite (și, slavă domnu
lui, au suficiente asemenea 
merite față de colectivul 
uzinei !). Cu toate că are o 
bogată experiență în pro-

SPIRITUL
REVOLUȚIONAR
permanentă

dinamizatoare
de vorbă cu fiecare ln par
te, să Ie demonstreze că e 
vorba de ceva mult mai im
portant decît interesul lor 
de moment — prestigiul u- 
zinei și progresul tehnic al 
țării.

— Dacă stal să te gîn- 
dești mai bine — ne spunea 
Gheorghe Iordan — spirit 
revoluționar înseamnă la 
noi a pune întotdeauna mai 
presus de orice interesul 
general, a înfrunta uneori 
chiar un curent greșit o- 
rlentat de opinie spre a 
face să triumfe punctul de 
vedere al colectivității so
cialiste, interesul general, 
în cazul relatat de to
varășul Dumitrescu, ca și 
în atîtea altele, noi, co
muniștii, am izbutit să in- 
suflăm oamenilor sentimen
tul demnității și responsa
bilității de muncitori revo
luționari, de muncitori stă- 
pîni nu numai pe fabrică, 
dar și pe destinul lor.

îți apare limpede aici, la 
Uzina de pompe, că spiritul 
revoluționar nu e o abstrac
țiune, că el se întruchipează 
ln oameni, 
fierbinte, 
mai ales, 
iradiere se 
ferea de 
exemplului
îl oferă oamenii 
ai colectivului, comuniștii.

— Pentru mine — ne 
apune tînărul Victor Badea, 
secretarul organizației de 
bază U.T.C. de la turnătorie 
— tradiția revoluționară a 
uzinei noastre este personi
ficată mai ales de comu

în energia lor 
clocotitoare și, 
că forța lui de 
măsoară cu pu- 

contagiune a 
personal pe care 

înaintați

ego- 
în-

s-au

ducție, care i-ar permite să 
trăiască liniștit din cunoș
tințele acumulate, făcîn- 
du-și cu cinste datoria, to
varășul Ioniță mai învață 
tehnică și acum, la o vîrstă 
înaintată. L-am văzut eu 
însumi' cu manuale și caie
te de conspecte în mînă 
ascultînd conștiincios cîte o 
lecție sau o conferință a 
unui specialist. Căci revo
luționar e, după mine, a- 
ceia pentru care legea su
premă a vieții este autode- 
pășirea, iar dușmanul nu
mărul unu — lîncezeala, 
baterea pasului pe loc, 
ismul, individualismul 
gust.

La turnătorie ml
povestit numeroase cazuri 
de tineri care au fost puși 
Ia ambiție de pasiunea și 
rîvna cu care comuniștii 
de aici luptă pentru a-și 
îmbogăți necontenit orizon
tul cunoștințelor profesio
nale și politice, pentru a 
face din ele un bun al tu
turor. Și dacă se poate 
vorbi de un autentic „lanț 
al tradițiilor revoluționare", 
ale cărui verigi sînt diferi
tele generații, apoi această 
metaforă are aici un sens 
extrem de limpede și de 
concret. Dumitru Ioniță i-a 
transmis entuziasmul său 
fierbinte de muncitor și- de 
comunist Iui Dumitru Mu
șat, Mușat la rîndu-i a in
suflat același spirit, unuia 
dintre cei mai buni munci
tori tineri din secție, Ion 
Grigore, membru 
de U.T.C., acesta 
acum cu matură

în biroul 
se ocupă 
sîrguință

pedagogică de educarea în 
același spirit a unui ucenic 
în anul I, Ion Vișan. Și e 
numai unul din exemplele 
care ilustrează rodnicia 
semințelor aruncate in ogo
rul conștiinței, semințe ale 
atitudinii pasionate, înnoi
toare, militante în muncă și 
în viața obștească. în a- 
ceastă atmosferă devine 
limpede de ce proaspătul 
utecist Ion Vișan a luat 
poziție răspicată și fără 
menajamente față-de unele 
manifestări de chiul, de 
trîndăvie, de încălcare a 
îndatoririlor față de colec
tiv pe care le-a remarcat 
la anumiți colegi ai lui de 
ucenicie : el a învățat de la 
comuniștii secției că lipsu
rile nu pot fi înlăturate 
prin „închiderea ochilor", 
că nu e în firea muncitoru
lui „s-o scalde", să se facă 
a nu vedea neajunsurile, 
că combativitatea e o tră
sătură morală indispensabi
lă unui climat sănătos, în
suflețit de spiritul dîrz al 
autodepășirii.

— Nimic nu mi se pare 
mai străin de spiritul re
voluționar decît automulțu- 
mirea, din care se naște în 
fond stagnarea — ne spu
nea constructorul șef al u- 
zinei, inginerul Ernest Băl- 
tăretu, laureat al Premiului 
de Stat. în concepția mea 
spiritul revoluționar e echi
valent cu spiritul creator 
și poate că nu există carac
teristică mai profund uma
nă decit aceasta : în defi
nitiv. omul e prin însăși 
esența sa omenească căută
tor, 
tem 
mul 
spirit, pentru intîia oară în 
istorie, obiective pe măsu
ra potențialului său ener
getic, i-a creat făgașe gene
roase de manifestare. Pro
blema principală pentru 
mine este de a valorifica Ia 
maximum aceste condiții, de 
a face efectiv, cum ne 
cheamă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din 
ța revoluționară 
menilor o 
progresului 
ceasta nu 
mare, dar 
imediat : a 
reu produsul uzinei noas
tre, a-1 face mai competitiv 
pe piața internațională, a 
crea noi tipuri de pompe 
care să servească tot mai 
bine intereselor economiei 
noastre, da, și acestea sînt 
expresii ale spiritului re
voluționar.

...Mi s-a întîmplat șl de 
data aceasta, ca în atîtea 
alte rînduri, ca, stind de 
vorbă cu oamenii, memoria 
să-și racordeze tainica el 
cutie de rezonanță la sune
tul unui vers citit cîndva 
și care își prelungește fi
resc metafora în faptele 
despre care mi s-a po
vestit. Scria Labiș undeva : 
„Nutrim un vis și năzuim 
spre el / Noi, fauna se
meață a furtunii, / Să sune 
dintr-al nostru viu oțel. /, 
Curatul sunet al perfec- • 
țiunii". în fond, ce este a- 
cest spirit revoluționar des
pre care mi-au vorbit și pe 
care mi l-au ilustrat prin 
faptele lor acești oameni 
cu adevărat din „fauna se
meață a furtunii", decît 
continua și veșnic neîmpă
cata năzuință creatoare 
spre „curatul sunet al per
fecțiunii,", al perfecțiunii 
morale, al perfecțiunii u- 
mane, pe care o întruchi
pează Omul Nou, făurito
rul societății noi !

un iscoditor. Pu- 
spune că socialis- 
a oferit acestui

conștiin- 
a 

uriașă forță a 
Și »-

oa-

-social, 
numai la scară 
și în concretul 
îmbunătăți me

In notă cu toamna
CLUJ (corespondentul ,,Scîn

teii", Alexandru Mureșan). — 
Pentru a fi în notă cu toamna, 
restaurantul „Parc" din Cluj, 
prin grija direcției comerciale 
județene, s-a transformat acum 
într-o mustărie cu... specific. 
Totul este orînduit astfel : mus
tul dulce, stors pe loc din stru-

pectat angajamentul și a trimis 
la Cîmpina 16 383 de X piese...

Colac peste Upupa epops (ro
mânește pupăză), cele două „E- 
lectromontaje" (una cu e în coadă 
alta fără e în coadă) au contul 
de decontare la aceeași bancă 
de investiții. Așa stind lucrurile, 
una încasa niște bani care de

Două idei „tori" 
de poți sparge
nuci cu ele...

toare de ministere diferite, dar 
avind profil cam asemănător se 
aprovizionau de la același fur
nizor Sd presupunem că furnizo
rul trimitea cu prima urgență 
16 383 de X piese la Cîmpina, 
dar nu se 
cele 16 383 
ajungă la 
mereau la 
lectromontaje" îl chema la 
bitraj pe Y furnizor că nu-și 
respecta angajamentele, Y furni
zor arăta documente că șl-a res-

știe din
X piese 
„Electromontaje" 
„Electromontaj".

ce pricină 
in loc să 

ni- 
„E- 
ar-

fapt trebuia să-i încaseze cea
laltă. Cealaltă, observind că cea
laltă a încasat banii ei, „asmu
țea" consilierii juridici pe ea. 
începeau cercetările, urmăririle, 
cercetările evidențelor...

Binefacerile ideii novatoare 
. s-au lăbărțat^ sau cum să zic s-au 
extins în tot orașul Au pătruns 
și în sălile tribunalului. Judecă
toria citează pentru cine știe ce 
pricină pe un reprezentant al 
„Electromontajului", cel citat se 
prezintă, ascultă capetele de a- 
cuzare și in loc să regrete cele

I

gurii aduși de la Stațiunea ex
perimentală din Turda, se ser
vește în vase originale, alături 
de pastramă cu mămăliguță. De 
altfel, aici mai pot fi gustate 
vinuri și de la alte podgorii 
vestite. Grădina-mustărie are 
peste 1 000 de locuri.

petrecute, îl vezi că pufnește ln 
rîs și zice că nu „Electro
montaj" se face vinovat,.ci „E- 
lectromontaje".

Vedeți ? Vedeți cit poate da de 
lucru o idee novatoare ? Dar 
mai stați puțin.

Industria iutei din București, 
printre altele, fabrică și arti
colul 8 803H00 STAS 7 407-66. 
nom 5 331-09. Mai pe scurt, acest 
articol se cheamă pînză de sac. 
Ce probleme poate să ne facă 
niște pînză de sac ? Cel mult 
poți s-o nimerești de proastă 
calitate. Dar lucrurile nu stau 
chiar așa Uite că a apărut și 
aici un isteț ! Care și-a zis :

Nu știm ce și-a zis, dar de 
trecut a trecut la fapte. La un 
balot de pînză de sac a trecut 
prețul de vînzare 17,35 lei, la 
altul, de aceeași calitate. 14 lei, 
iar la altul, 12 lei, Facturarea 
însă s-a făcut la 14 lei. Cumpă
rătorul intra în magazin și ce
rea, să zicem, 6 metri de sac. 
Vînzătorul îi făcea bonul, îl tri
mitea să plătească la casă 84 
de lei.

— Cum îmi ceri dumneata 
14 lei pe metru 7

— Atîta costă.
— Dar, uite, pe eticheta le

gată de balot scrie că este 12 lei 
metrul.

— Dar în factură e 14.
Cumpărătorul, pe bună drep

tate, reclamă că i s-au luat niște 
bani în plus. Reclamația își ur
mează cursul, încep cercetări, 
adrese dintr-un loc în altul...

Istețul novator se umflă în 
pene. E cineva ! Pînă și din pînză 
de sac a făcut o problemă !

Mînca-i-ar tata cu dude negre 
că tare isteți mai sînt ! Te miri 
de unde le vin atîtea idei „tari" ?! 
Tari de poli sparge nuci cu ele...

Nlcută TANASE
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„SĂPTĂMÎNA
ECONOMIEI"
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Devenită manifestare tradițio
nală, „Săptămina economiei" în
scrie in programul său din acest 
an o arie largă de acțiuni menite 
să popularizeze în rindurile ce
tățenilor avantajele depunerilor 
la C.E.C., multiplele și variatele 
instrumente de economisire, mă
surile întreprinse pentru conti
nua îmbunătățire a servirii popu
lației în condițiile cind numărul 
libretelor de economii depășește 
7,2 milioane și cind, în acest an, 
C.E.C. a acordat unui număr de 
63 245 cetățeni credite pentru 
construirea de locuințe în va
loare de peste 2 miliarde lei. îm
preună cu Ministerul Comerțului 
Interior. Casa de Economii și 
Consemnațiuni va organiza, în 48 
de orașe din țară, un concurs de 
vitrine pe tema avantajelor eco
nomisirii la C.E.C. pentru pro
curarea unor bunuri de valoare 
mai mare și cu folosință înde
lungată. în colaborare cu Uniu
nea Artiștilor Plastici se va or
ganiza cel de-al șaselea concurs 
de afișe, urmat de o expoziție cu 
lucrările selecționate. De aseme
nea, se organizează cel de-al doi
lea concurs publicistic „Econo
misirea — semn al înțelepciunii". 
Vor avea loc, la cămine cultu
rale, cluburi, case de cultură, în 
școli etc. manifestări cultural- 
artistice pe tema economiei, se 
vor imprima plicuri și cărți poș
tale cu vigneta „Săptămîna eco
nomiei" Cea de-a doua zi a 
„Săptămînii economiei" va fi de
clarată „Ziua elevului econom", 
în care se vor desfășura, cu spri
jinul Ministerului învățămîntu- 
lui, acțiuni adecvate, iar în ulti
ma zi a lunii octombrie se va 
celebra, după tradiție, „Ziua 
Mondială a Economiei". Despre 
toate aceste acțiuni și altele care 
vor fi organizate la București și 
in toate județele țării, dr. Mir
cea Popovici, președintele Con
siliului de administrație al Casei 
de Economii și Consemnațiuni, a 
prezentat o informare în cadrul 1 
unei conferințe de presă. . i
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Experimentarea duratei reduse de lucru 

în subteran asigură

TIMP MAI MULT PENTRU ODIHNĂ

CONTRASTE
Misterul lui CO. 15

Specialiști — mindria județului 
și... specialiști in justificări

Lucrările de pregătire a terenului 
șt de însămînțare a păioaselor de 
toamnă sint în plină desfășurare și 
în județul Olt. La această dată, se
mănatul orzului s-a încheiat pe toa
te cele 16 000 ha prevăzute, iar să- 
mlnța de grîu a fost încorporată în 
sol pe aproape 40 la sută din supra
fața planificată. In numeroase uni
tăți agricole, datorită prezenței ac
tive a specialiștilor în cîmp, atît 
pregătirea terenului, cît și semăna
tul propriu-zis se fac într-un ritm 
susținut și de o calitate superioară. 
La cooperativa agricolă Cioroiu, de 
pildă, în mijlocul mecanizatorilor 
care pregăteau terenul gospodăreș
te l-am întîlnit pe inginerul șef al 
unității. Ion Negru. „Am însămîn- 
țat, pînă azi, 6 octombrie, peste 
250 ha din cele 280 ha planificate, 
ne spune interlocutorul. Mecaniza
torii, cărora le asigurăm hrană 
caldă în cîmp, lucrează în schim
buri prelungite pînă la ora 10, 11 
noaptea".

De notat o inițiativă lăudabilă 
luată în județul Olt. Din indicația 
comitetului județean de partid, me
canizatorilor li se asigură în cîmp 
hrană caldă atît pentru masa de 
prînz, cît și pentru cea de seară. De 
asemenea, pentru calitatea ridicată 
și pentru ritmul înalt de lucru, ce
lor mai buni mecanizatori li se a- 
cordă stimulente. < Buna organizare a 
muncii, la care se adaugă și aceste 
măsuri, a făcut ca în majoritatea 
unităților agricole să se înregis

treze rezultate bune în actuala cam
panie. Spre exemplu, mecanizatorii 
de la S.M.A. Vișina, Izbiceni, Bu- 
cinișu, Scornicești etc. au însămîn- 
țat grîul, în cooperativele agricole 
pe care le deservesc, in procent de 
50—70 la sută.

Mai există însă și unități unde, 
datorită lipsei de preocupare a con
siliilor de conducere, a specialiști
lor, nu se realizează zilnic ritmul 
de lucru planificat, nu se acordă 
prioritate semănatului. La coopera
tiva agricolă din Grădinari, de pil
dă, nu se supraveghează modul în 
care se desfășoară semănatul griu
lui. In ziua raidului nostru, ing. 
Dan Stoica nu a fost de găsit, în 
vreme ce mecanizatorii semănau în 
tarlaua Țarina cu viteză mărită 
„pentru a recupera rămînerile in 
urmă". Ordinul de lucru era dat 
formal, întrucît nu se prevedeau în 
el densitatea ce trebuie asigurată, 
viteza- de deplasare a tractorului și 
celelalte elemente strict necesare. 
De asemenea, la cooperativa agri
colă Piatra Sat, ing. Petrișor Djaba 
și Petre Stănescu nu asigură o su
praveghere atentă a lucrărilor 
agricole, fiind mai mult plecați din 
unitate decît prezenți în cîmp. La o 
altă cooperativă agricolă, Cucuieți, 
s-a încorporat în sol sămînță hese- 
lecționată. Din această cauză, ing. 
Gh. Vlădescu a fost sancționat de 
direcția agricolă județeană.

Tot din lipsă de supraveghere, la 
cooperativa agricolă Vîlcele de Jos

semănătorlle încorporau în sol să- 
mința de grîu tratată, dar și din cea 
netratată. „O. situație cu totul anor
mală, ne spune tov. Ion Roșu, in
structor al comitetului județean de 
partid, este la cooperativa agricolă 
din Plășoiu ; inginerul Cornel Dan 
Marinescu a dispus însămînțarea 
orzului fără administrarea în prea
labil a îngrășămintelor cu fosfor, 
care erau deja La capătul tarlalei. 
Acum, îngrășămintele aduse prin 
eforturi deosebite se degradează în 
cimp în loc să fie utilizate de către 
plante". Dar cine suportă consecin
țele ? Nu este normal ca cei care 
nu organizează bine munca, cei care 
nu supraveghează modul de desfă
șurare a lucrărilor să suporte și 
consecințele ? Pentru că, așa cum de
seori am auzit spunindu-se aici: „avem 
specialiști buni, cu care ne mîndrim, 
dar avem și... specialiști în justifi
cări". Aceștia din urmă sînt de obi
cei cei care invocă întotdeauna con
dițiile climatice cînd e vorba de 
producții mici. Pentru a nu se a- 
junge în situația ca recolta viitoare 
să fie diminuată se cere ca orga
nele agricole să impună specialiști
lor să participe zi de zi la pregă
tirea terenului și semănat, asigu- 
rînd executarea unor lucrări de 
bună calitate și la timpul optim.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii*

Așa-zisa „criză de tractoare" înseamnă
de fapt

Confruntată cu timpul înaintat în 
care ne aflăm — de cîteva zile, tot 
pragul muntos de la hotarul sudic 
al județului este înălbit de zăpadă 
— situația însămînțărilor de toamnă 
în cooperativele agricole sibiene este 
mult rămasă în urmă. Din cele 29 000 
hectare cît este prevăzut a se cul
tiva cu grîu-secară, pînă în seara 
zilei de 6 octombrie se însămînțaseră 
abia 3 338 hectare, deci... 11,6 la sută. 
„Cîteva zile bune de lucru și situa
ția va fi cu totul alta" — ni s-a spus 
la direcția agricolă a județului. Nu 
știm la cite zile se referă tovarășii 
de la acest for agricol, însă ritmul în 
care se desfășoară lucrările pe cîmp 
este la fel de scăzut ca și în primele 
zile din campanie, cînd soarele era încă

în organizare

asu
de 
de
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cartofi. Recoltatul este mai întîr- 
xiat în. județele: Covasna, Harghi
ta, Brașov. Intrucît în aceste zone 
■-au înregistrat temperaturi scă
zute — brume și chiar îngheț — 
4ste necesar ca lucrările de recol
tare, transport și livrare la bazele 
de recepție să se încheie în timpul 
cel mai scurt.

Timpul umed și rece a dăunat 
producției de struguri , în unele 
podgorii semnalîndu-se atac de 
mucegai. De aceea este necesar să 
«e acorde o atenție deosebită cu
lesului și vinificației.

Volumul mare de lucrări care 
trebuie executate în această peri
oadă la recoltarea diferitelor pro
duse și însămînțarea cerealelor 
de toamnă impune ca, în fiecare 
unitate agricolă, munca să se or
ganizeze temeinic, să se lucreze 
din zori șl pînă noaptea. O atenție 
deosebită trebuie dată transportu
lui și primirii operative a produ
selor la bazele de recepție. Func
ționarea ireproșabilă a mijloacelor 
de transport în aceste zile este 
un element hotărîtor pentru suc
cesul campaniei de recoltare. Toc
mai de aceea în cadrul fiecărui 
județ au fost constituite colective 
care să urmărească și să coordo
neze această activitate. Este de 
maximă importanță ca aceste co
lective să sprijine efectiv unitățile 
în efectuarea transporturilor, să 
organizeze acțiuni de întrajuto
rare și să intervină operativ pen
tru dirijarea mijloacelor de trans
port în așa fel ca nici un camion 
sau căruță, nici un mijloc de 
transport de la sate să nu stea 
nici o clipă.

Avîndu-se în vedere timpul îna
intat și ținîndu-se seama de pro
blemele multiple care trebuie re
zolvate în vederea impulsionării 
campaniei agricole de toamnă, co
mitetele comunale de partid, or
ganizațiile de bază de la sate să-și 
concentreze, în aceste zile. în'< 
treaga lor activitate în direcția 
desfășurării cît mai rapide. în 
cele mai bune condiții a acestor 
lucrări. întreaga recoltă să ajungă 
în timpul cel mai scurt și fără 
pierderi din cîmp în magazii, iar 
semănatul să se încheie în limi
tele ■ timpului optim.

In putere. Cauze sînt multe, însă 
raidul nostru întreprins joi în cîteva 
cooperative agricole din județ s-a 
oprit la aceea care în rîndul multor 
specialiști circulă cu insistență sub 
numele de „criză de tractoare".

„N-avem tractoare", ne-a spus 
Gheorghe Tontea, inginer-șef al coo
perativei agricole Ocna Sibiului, cînd 

' ne-a văzut mirați de faptul că însă- 
mințatul griului pe cele 500 hectare 
nu incepuse încă și că numai 100 de 
hectare erau pregătite. „Din cele 14 
tractoare pe care le avem — a în
cercat să facă o scurtă socoteală — 
3 se află la. scosul cartofilor, 3 la re
coltatul porumbului-siloz, iar două 
sînt cam defecte". Unde era, restul 
de 6 ? Se afirma că pregătesc tere
nul. Lăsînd la o parte modul de fo
losire a celorlalte tractoare, am cău
tat să vedem ce pregătiri fac de fapt 
cele 6 la ora 8,30 dimineața, cînd tre
buiau să fie de mult în cîmp. De fapt 
stăteau în așteptarea tractoriștilor. 
„Au lucrat pînă spre seară — ni s-a 
explicat — și acum vin la lucru ceva 
mai tîrziu". Cum adică ? Lucrînd 
cu o zi înainte „ceva mai tîrziu" — de 
fapt așa cum se cere dintotdeauna în 
agricultură cînd este mare zor — se 
zace în compensație a doua zi ? A 
pierde un minut, și nu un ceas, două 
sau chiar trei, ca în acest caz, în
seamnă pierderi nerecuperabile. Așa
dar, de tractoare nu se duce lipsă la 
cooperativa agricolă de producție 
Ocna Sibiului. Ce lipsește este o 
bună organizare a muncii.

Aceeași explicație și la cooperativa 
agricolă Șura Mică, unde semănatul

•• ■■ ■-•••- ' ' ' . ............... ;
griului nici nu a început. „Nu pu
tem merge în ritmul dorit din lipsa 
tractoarelor ; deși din cele 500 hec
tare avem eliberate 400 hectare, 
n-avem cu ce le ara" — ne-a spus 
tovarășul Nicolae Ivănuș, președin
tele cooperativei. Dar aci sînt 13 
tractoare, suficiente pentru arat și 
semănat. Numai că nu sînt folosite 
rațional. Este adevărat că aci ar mai 
fi nevoie de tractoare. Dar de ce 
acest lucru n-a fost comunicat cu 
4—5 zile în urmă întreprinderii ju
dețene pentru mecanizarea agricul
turii în vederea unor redistribuiri de 
tractoare din unitățile avansate ?

— Chiar la începutul săptămînil 
am fost personal la această coopera
tivă — ne-a spus inginerul Vasile 
Cătoiu, director I.M.A. ; deși am in
sistat pe lingă tovarășul președinte 
Ivănuș să aducem cîteva tractoare 
de la C.Â.P. Săcel, dinsul ne-a dat 
garanții că nu este nevoie. Și lată, 
acum, solicită tractoare. Nu poate fi 
vorba decît de lipsă de prevedere, 
mai bine zis de o slabă organi
zare a muncii. Și nu este singurul 
caz de acest fel. Zilele acestea s-a 
mai întîmplat aceeași situație la coo
perativele agricole Homan, Marpod 
și altele, care, modificîndu-și „din 
mers" amplasamentele, se trezesc 
deodată fără tractoare. Este una din 
cauzele care au făcut ca în județul 
Sibiu să se înregistreze un ritm scă
zut de lucru. Pentru grăbirea semă
natului, asemenea neajunsuri trebuia 
grabnic lichidate.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii*

(Urmare din pag. I)

mice beneficiare și întreprinderile de 
transport pentru reducerea simțitoare 
a timpului de staționare la încărcare 
și, mai ales, la descărcarea mijloa
celor de transport care consumă 35— 
40 la sută din timpul total de trans
port. Mai mult ca oricînd, în această 
perioadă a vîrfului de trafic este ne
cesar ca beneficiarii să intensifice 
substanțial ritmul descărcărilor, iar 
împreună cu unitățile de transport 
să asigure, în permanență, o core
lare a încărcărilor cu descărcările. 
Numai așa vor putea fi prelua
te cantități sporite de mărfuri la 
transport, numai așa va putea fi evi
tată transformarea mijloacelor de 
transport în depozite pe roți.

Din păcate, nu în toate cazurile 
întreprinderile beneficiare au înțeles 
să acționeze pentru micșorarea tim
pului în care mijlocul de transport 
stă la dispoziția lor pentru încărcare- 
descărcare. din care cauză zilnic circa 
2 000 de vagoane sînt imobilizate. Așa, 
de pildă, la unitățile Ministerului In
dustriei Chimice, în luna trecută au 
fost imobilizate în medie, zilnic, circa 
280 vagoane între 2—10 zile, în spe
cial la unitățile de la Valea Călugă
rească, Turnu Măgurele, Năvodari și 
Ișalnița. In portul Galați, începînd cu 
data de 20 septembrie a.c., soldul de 
vagoane incărcate cu azotat de amo
niu pentru export a crescut continuu, 
ajungind la 320 vagoane la sfîrșitul 
lunii, deoarece Ministerul Industriei 
Chimice nu a corelat cererile de va
goane cu sosirea vapoarelor.

Sînt imobilizări de mijloace de 
transport deosebit de păgubitoare 
pentru economia noastră, ele însem- 
nînd importante pierderi de capaci
tăți de transport, cu efecte negative 
directe asupra satisfacerii cerințelor 
altor beneficiari. In urma unor ase
menea neajunsuri semnalate și la alte 
ministere - Ministerul Industriei Me
talurgice, Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor ș.a. - s-a ajuns la situația 
ca, de pildă, in ziua de 4 octombrie

După cum ■-■ mal anun
țat, conducerea de partid și 
de stat — avînd in vedere 
condițiile deosebite de lucru 
în subteran — a hotărît ca 
să se experimenteze ziua 
de lucru de 6 ore pe 
schimb în unitățile indus
triei miniere. In bazinul 
Maramureș, experimentarea 
regimului de 6 ore pe 
schimb în subteran a înce
put în toamna anului tre
cut la exploatarea minieră 
Baia Sprie și s-a generali
zat ulterior la exploatările 
miniere Băiuț, Cavnic, Her- 
ja, Nistru, Ilba, Șuior, Baia 
Borșa și Rodna, aparținînd 
Centratei minelor de mine
reuri neferoase din Baia 
Mare. Ca urmare, de avan- 
tajelș noului program de 
muncă beneficiază peste 
10 000 de mineri.

Este de relevat faptul că 
trecerea la noul regim de 
lucru s-a făcut fără să se 
modifice indicatorii de 
plan, normele de muncă și 
salariile. Aceasta a solicitat 
din partea cadrelor de spe
cialiști, a minerilor, un plus 
de responsabilitate în mun
că, de inițiativă creatoare, 
desfășurarea unei activități 
intense pentru valorificarea 
mai bună a rezervelor in
terne ale producției.

— Conducerea centralei 
minelor — ne-a spus dr. 
ing. Vaier Gabriân, direc
tor general al centralei — a 
studiat cu minuțiozitate, la 
fiecare unitate minieră, po
sibilitățile de experimenta
re a noului regim de lu
cru, aceasta făcîndu-se 
treptat și în mod diferen
țiat, numai după ce au fost 
create condițiile tehnico- 
materiale necesare. Mai 
mult, colectivele de cadre 
tehnico-inginerești au fost 

.. însărcinate să se ocupe ,de 
coordonarea și urmărirea, 
'modului în care se realizea
ză măsurile fixate privind 
organizarea muncii, în care 
se rezolvă problemele de 
transport și electro-mecani- 
ce în subteran, de securita
te a muncii și aeraj minier, 
ca și alte chestiuni de or
din social.

In esență, măsurile între
prinse în cursul experimen
tării sînt atît de ordin teh- 
nico-organizatoric. cît și so
cial, îmbinîndu-se armonios 
și răsfrîngindu-se pozitiv a- 
supra întregii activități eco
nomice. Am aminti, între 
altele, aplicarea pentru pri
ma dată în bazinul minier 
maramureșean a unor meto
de de exploatare a mine
reului de mare productivi
tate. Totodată, s-au redis
tribuit locomotivele și va- 

- gonetele pe orizonturi, în 
funcție de noua grupare a 
locurilor de muncă. S-au 
luat, de asemenea, măsuri 
pentru eliminarea unor 
timpi neproductivi — apel, 
masă, aprovizionare cu ma
teriale etc. — în acest scop 
organizîndu-se depozite de 
materiale în subteran, în a- 
propierea locurilor de mun
că ale echipelor de mineri. 
De altfel. Ia unele unități 
miniere, cum este Baia 
Sprie, schimbul 4 este de
grevat de sarcini direct pro
ductive, în cadrul său orga-

nizîndu-se aprovizionarea 
cu materialele necesare bu
nei desfășurări a procesului 
de producție, întreținerea 
și revizia instalațiilor și a 
utilajelor. O asemenea mo
dalitate de organizare a 
creat condiții ca productivi
tatea muncii să crească 
simțitor, fără o intensifi
care a eforturilor fi
zice ale minerilor, ci numai 
pe seama eliminării timpi
lor de lucru neproductivi, 
iar pe luna august planul 
la minereu extras să fie 
depășit cu circa 6 la sută.

Se cuvine arătat că, în 
acțiunea de experimentare 
a regimului de lucru de 6 
ore pe schimb în subteran, 
conducerea centralei mine
lor nu a încătușat inițiati
va exploatărilor miniere'. 
Dimpotrivă, au fost stimu
late căutările de soluții cît 
mai eficiente și oportune, 
ținîndu-se seama de condi
țiile de zăcămînt. de pro
tecție a muncii, de transport 
al minerilor navetiști. De 
altfel, experimentarea se 
face în variante diferite de 
la o mină la alta : 4 schim
buri productive a 6 ore fie
care ; 3 schimburi producti
ve și un schimb rezervat lu
crărilor de întreținere, re
parații și aprovizionare cu 
materiale ; 3 schimburi pro
ductive cu decalaj de cîte 2 
ore între schimburi etc.

Firește, organizarea schim
burilor. repartizarea și pro- 
porționalizarea oamenilor 
în formațiunile de lucru. în 
funcție de calificarea și 
capacitatea lor de muncă, 
nu au fost privite ca o pro
blemă în sine, limitată. Im
plicațiile lor sînt mult mai 
largi și se repercutează asu
pra întregii activități eco
nomice și sociale. La ex- 
ploatarea minieră Băiuț.. 
ing. " Gh. iVCosmuță, di- 

: rectorul ’unității, ne re
lata că o deosebită a- 
tenție s-a acordat îm
bunătățirii asistentei tehni
ce, aprovizionării locurilor 
de muncă, ceea ce a dus la 
întărirea disciplinei, redu^ 
cerea fluctuației de munci
tori, creșterea spiritului de 
echipă în formațiunile de 
lucru. Efectul ? Sarcinile lu
nare de producție se reali
zează în mod ritmic, nor
mele se îndeplinesc în pro
porție de 97—105 la sută, 
randamentele de extracție 
în abataje au crescut cu 
10 la sută, iar în zăcămînt 
cu 5,8 Ia sută. De Ia înce
putul anului, minerii de la 
Băiuț au dat peste plan 
peste 6 000 tone de mi
nereu extras. De altfel, 
condițiile create de ansam
blul de măsuri organizatori
ce luate de conducerea cen
tralei minelor au permis ca, 
în decursul a 9 luni de ex
perimentare a regimului de 
lucru de 6 ore în subteran, 
colectivele din unitățile sec
torului minier să-și reali
zeze planul producției glo
bale în proporție de 103,9 
la sută, iar la producția 
marfă să se înregistreze o 
depășire de peste 22 mili
oane lei.

Indiscutabil, o covîrșitoa- 
re însemnătate prezintă e- 
fectele de ordin social ale

experimentării regimului de 
lucru de 6 ore. Muncind în 
subteran cu două ore mai 
puțin, minerul are mai mult 
timp la dispoziție de a se 
odihni și a-și reface capa
citatea de muncă, de a se 
recrea și destinde, de a 
participa la manifestări cul- 
tural-artistice, de a-și lărgi 
astfel orizontul său spiri
tual. Aceasta a avut o in
fluență deosebită asupra 
randamentului în muncă, 
asupra reducerii fluctuației 
de muncitori pentru subte
ran, asupra permanentizării 
cadrelor în unitățile mi
niere.

Așa cum a rezultat însă 
din recentele adunări des
chise ale organizațiilor de 
partid, care au dezbătut 
sarcinile privind îmbunătă
țirea activității politico- 
ideologice în lumina pro
gramului de educație co
munistă adoptat de condu
cerea partidului, există încă 
filoane prețioase care tre
buie valorificate mai bine 
în scopul creșterii conștiin
ței socialiste, dezvoltării 
trăsăturilor politice, etice 
și profesionale caracteris
tice muncitorului înaintat. 
Este vorba, între altele, de 
creșterea rolului adunărilor 
generale, a combativității 
acestora, de legarea învă- 
țămîntului de partid de 
viață, de necesitățile pro
ducției, de intensificarea 
muncii de la om la om, de 
punerea în mișcare a opi
niei de masă pentru întă
rirea disciplinei și îndepli
nirea exemplară a obliga
țiilor ' profesionale, dome
nii în care mai există încă 
neajunsuri.

Din discuțiile cu cadre de 
conducere și mineri din uni
tăți, am reținut că acțiunea 
de experimentare a noului 
regim de lucru nu decurge 

4.,. lip .; ■ mai sînt de înlăturat 
unele greutăți cu repercu
siuni negative asupra acti
vității economice și finan
ciare a exploatărilor minie
re, asupra condițiilor de 
muncă ale minerilor. Despre 
ce este vorba ? Preponde
rente sînt -deficiențele în 
aprovizionarea tehnico-ma- 
terială. O problemă difici
lă o constituie încă lipsa 
de la locurile de muncă a 
unor piese de schimb pen
tru perforatoare și chiar a 
perforatoarelor. Unele greu
tăți sînt generate și de U- 
zina „Independența" din Si
biu, care a înregistrat mari 
restanțe la livrarea perfo
ratoarelor. Unele defecțiuni 
se fac simțite și în trans
portul minerilor navetiști.

Fără îndoială, acțiunii de 
experimentare a regimului 
de lucru de 6 ore i se pot 
aduce corective cerute de 
necesitățile producției, ast
fel încît ea să răspundă pe 
deplin scopului pentru care 
a fost inițiată. Stă în pu
tința cadrelor de specialiști, 
a minerilor din bazinul ma
ramureșean de a găsi și a- 
plica în continuare cele mai 
judicioase soluții de perfec
ționare a organizării pro
ducției și a muncii.

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii*

tulă benzină de 75, și 
dacă ați folosit 90 nu
mai dv. sînteți de 
vină 1“ Cînd s-a pus 
însă problema semnă
rii pentru anul 1972 
a unor contracte în 
care să se prevadă pre
cis livrarea unor a- 
numite cantități de 
CO. 75, depozitele cen
tralei amintite au în
ceput să dea din colț 
în colț. Pentru Trustul 

'de construcții și
■ ; lu

crurile sînt deci per
fect neclare : ori exis
tă posibilități certe de 
livrare a cantităților 
cerute de benzină CO. 
75 și atunci de ce atî- 
ta tergiversare a con
tractării, ori nu li se 
poate livra sortimentul 
solicitat și în acest caz 
asigurările furnizorului 
sînt vorbe goale. Nu
mai că nerezolvarea 
misterului, după cum 
se estimează, va pro
duce trustului pagube 
de circa 2,1 milioane 
lei. Atenție, organe de 
control : povestea este 
pe cale să se re
pete 1

Comisii de control 
ale Ministerului Fi
nanțelor și Ministerului 
Industriei Chimice au 
făcut anul acesta o se
rie de verificări 
pra consumului 
benzină la Stația
utilaj transport a Trus
tului de construcții și 
montaje miniere. S-a 
constatat că se consu
mă exagerat de multă 
benzină superioară CO. 
90 în loc să se foloseas
că o benzină mai iefti- . montaje miniere 
nă — CO. 75, ceea ce 
se repercutează nega
tiv asupra cheltuielilor 
materiale. „Dușul rece" 
declanșat de organele 
de control a prins 
bine. Consumatorul, 
mai grijuliu de această 
dată cu banii săi, a ce
rut Centralei pentru 
condiționarea, trans
portul și livrarea pro
duselor petroliere să 
nu-i mai furnizeze 
benzină de CO. 90 în 
loc de CO. 75. „Cum 
să nu, vom face așa 
cum doriți — i-a răs
puns centrala furni
zoare. Noi avem des-

Borvizul purceilor
S-a construit la 

complexul de creștere 
și ingrășare a porci
lor de la Nazarcea- 
Constanța o bucătărie 
de furaje pentru pre
gătirea hranei purcei
lor. Peritru o asemenea 
„masă mare" s-au fă
cut cheltuieli pe măsu
ră. Construcția bucătă
riei de furaje este de 
mult terminată, este 
frumoasă, dar... de ne
utilizat. Apa ajunge 
aici pe toane. Din cau
za unor defecțiuni la 
instalația de apă, zile 
întregi nu curge nici 
un strop. Și cum masa 
.pensionarilor" nu poa

te fi amînată, se. re
curge Ia improvizași. 
40 de muncitori, mij
loace de transport su-' 
plimentare înlocuiesc 
instalațiile automate

inerte. Cheltuielile su
plimentare intr-un sin
gur an se ridică la 
600 000 lei. Lucrurile 
sint bine cunoscute 
de reprezentanții mi
nisterului, I.S.P.A. — 
proiectantul — și de 
constructor — între
prinderea nr. 12 Con
stanța — care discu
tă la nesfîrșit proble
ma bucătăriei cu pri
cina. Fiind vorba de 
sporul în greutate al 
porcilor crescuți aici, 
deci în 
de tone 
dem că 
să se pună capăt dis- 

. cuțiilor sterile. Cine 
vrea, obține apă și din 
piatră seacă. E drept, 
la Nazarcea e mai 
greu ; ce-ar fi atunci 
ca în loc de apă să se 
folosească borviz ?

speță de mii 
de carne, cre- 
a sosit timpul

De-aia cizmarul 
merge cu pantofii 

jl”rupți...
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să se înregistreze o restanță de 10 000 
vagoane la încărcare.

înlăturarea acestor neajunsuri pre
supune aplicarea unor măsuri de per
spectivă, în stare' să prevină
repetarea acelorași deficiențe de 1
la un an la altul. In acest sens, 
mă gîndesc la faptul că în unele 
întreprinderi sînt necesare sporirea 
neîntîrziată a capacității de încăr- 
care-descărcare, a spațiilor de depo
zitare, mărirea dispozitivului de linii 
din incinta întreprinderilor, extinde
rea mecanizării operațiilor de 
manipulare a mărfurilor, deoarece in 
multe întreprinderi — aparținînd, în
deosebi, Ministerului Industriei Me- '

din cauza lipsei de spațiu de depo
zitare și a defecțiunilor la instala
țiile de primire, s-au produs stațio
nări îndelungate ale șlepurilor cu ce
reale din recolta de vară. Din acest 
motiv, in a doua decadă a lunii sep
tembrie se mai găseau în aceste por
turi un număr de 5 șlepuri cu grîu 
care nu erau încă descărcate, în timp 
ce au început să sosească șlepuri cu 
porumb și alte produse agricole din 
recolta de toamnă. In același timp, 
la silozul din Brăila și camioanele 
așteaptă pînă la 20 de ore pentru a 
fi descărcate, neputînd realiza decît 
o cursă pe zi pe o distanță de 25—30 
de km. Pe lingă măsurile care se aș

MIJLOACELE DE TRANSPORT
talurfcice, Ministerului Industriei Ma
terialelor de Construcții și Ministe
rului Industriei Chimice — aceste 
sectoare sint rămase în urmă față de 
ritmul de dezvoltare a sectoarelor 
productive.

Trimiterea în porturi a unui volum 
de marfă mai mare decît capacitatea 
de depozitare, necorelarea acestuia 
cu sosjrea navelor conduc la trans
formarea vagoanelor in depozite pe 
roți, determinind staționări îndelun
gate ale navelor și vagoanelor soldate 
cu plăți de locații și contrastalii în 
valută. Din aceste cauze, in portul 
Galați, depozitul de cherestea a fost 
permanent aglomerat — ajungind în 
ziua de 6 octombrie la 525 de vagoa
ne ce așteptau descărcarea — magaziile 
portului Constanța au fost blocate în 
repetate rinduri cu diferite alte măr
furi și platformele — cu utilaje, au
tovehicule, laminate etc.

De asemenea, la silozurile din por
turile Galați și Brăila administrate 
de Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor,

teaptă în acest sens din partea be
neficiarilor, unitățile noastre auto și 
navale trebuie să acționeze mai ho
tărît pentru diminuarea lipsurilor 
existente privind utilizarea mijloace
lor de transport și a utilajelor de 

. încărcare-descărcare.
Perioada de vîrf de trafic reclamă, 

totodată, și utilizarea intensivă a ca
pacității de încărcare a vagoanelor. 
Din păcate, avem numeroase exemple 
din care rezultă că unii beneficiari 
nu urmăresc încărcarea corespunză
toare a vagoanelor la tonaj, utilizînd 
în medie doar 25 la sută din capa
citatea de încărcare a vagonulut. 
Aceasta înseamnă cereri exagerate 
de vagoane, trenuri multe, pierderi 
pentru economie. Astfel. întreprinde
rile de colectare a metalelor, aparți- 
nind Ministerului Industriei Metaliu-- 
gice, încarcă în permanență sute de 
vagoane lunar cu fier vechi, șpan, 
tablă, dar într-un vagon de 40 t în
carcă doar 8—10 t, deoarece aceste 
mărfuri nu sînt presate, fărîmitate 
sau balotate. Nu mai puțin adevărat

este ți faptul că dacă unitățile de 
transport, lucrătorii noștri s-ar pre
ocupa mai insistent pentru punerea 
la dispoziția beneficiarilor, din timp, 
a celor mai corespunzătoare mijloa
ce de transport, în funcție de natura 
mărfurilor și dacă ar urmări mai în
deaproape modul în care sînt folo
site aceste mijloace, asemenea nea
junsuri de utilizare a capacităților de 
transport ar fi in bună măsură înlă
turate.

Măsuri deosebite s-au luat pentru 
asigurarea cu prioritate a vagoane
lor necesare pentru efectuarea apro
vizionării populației pentru iarnă cu 
legume și fructe. în acest sens, în
cărcarea vagoanelor, stocurile exis
tente în stații, cît și expedierea lor 
spre Capitală și celelalte orașe mari 
și descărcarea lor în stațiile din com
plexul feroviar București sînt urmă
rite permanent, ținîndu-se legătura 
continuă cu organele locale atît din 
regiunile de încărcare, cît și cu cele 
din Capitală. Și aici întilnim, însă, 
aceleași dificultăți în efectuarea ope
rațiunilor de încărcare-descărcare. 
Astfel în ziua de 6 octombrie s-au 
descărcat în București numai 29 va
goane din cele 105 puse la dispoziție.

Sintem conștienți de răspunderea 
deosebită care cade asupra unităților 
noastre de transport în aceste zile de 
vîrf de trafic, și nu vom precupeți 
nimic pentru a ne onora toate obli
gațiile ce ne revin. Pentru satisfa
cerea tuturor necesităților de trans
port ale economiei naționale, în con
diții de siguranță și regularitate, 
vom acționa cu perseverență pentru 
aplicarea fermă a tuturor măsurilor 
luate de conducerea ministerului, in- 
tensificind eforturile tuturor lucrăto
rilor din transport pentru utilizarea 
cît mai rațională a fiecărui mijloc 
de transport, întărind colaborarea cu 
ministerele și unitățile beneficiare. 
Numai în acest fel vom trece în bune 
condiții peste această perioadă de 
vîrf de trafic, satisfăcînd în condiții 
bune exigențele beneficiarilor, cerin
țele majore ale economiei noastre.

„Din moment ce, vor
ba zicalei, cizmarul e 
sortit să umble mereu 
cu pantofii rupți, iar 
croitorul cu hainele 
peticite, de ce nu ar 
exista și un construc
tor care să locuiască 
într-o clădire unde 
vintul bate prin pereți 
iar ploaia cade prin 
tavan ?“. Așa s-or fi 
gindit, probabil, și cei 
de la întreprinderea 
județeană de construc
ții din Rm. Vîlcea cînd 
în urmă cu vreo doi 
ani de zile s-au apucat 
să construiască o hală 
pentru secția de utilaj, 
transport și producție, 
ai cărei beneficiari e- 
rau ei înșiși. „O să fa
cem o treabă, așa ca 
pentru noi, de o să se 
ducă vestea" — spu
neau cei din condu
cerea întreprinderii. Și 
într-adevăr li s-a dus 
vestea. în loc de opt 
luni și jumătate, cît se 
prevedea în documen
tație, nici pînă în mo
mentul de față lucra
rea nu a fost recepțio
nată. Și dacă numai 
ăsta ar fi necazul, ar fi 
floare la ureche. Dar

meșterii constructori 
— ne scrie cores
pondentul nostru P. 
Dobrescu — au făcut o 
lucrare de pomin$. 
Astfel, prin zidurile 
pereților poți privi 
afară — mai ceva 
decît printr-o fereas
tră — pardoselile sînt 
sub nivelul cotei zero, 
astfel că apele pot ori
cînd intra în incinta 
secției chiar și fără bi
let de voie. Și pentru 
ca nota de inedit să 
fie cît mai pregnantă, 
nișele aerotermelor au 
fost amplasate pe dos 
iar rezervoarele de 
combustibil își numără 
zilele în fundul unor 
gropi acoperite cu pă- 
mînt. Ar mai fi șl 
altele de spus. Dacă 
totuși cineva ține cu 
tot dinadinsul să cu
noască unele detalii, 
nu are decît să facă o 
deplasare pînă Ia Rm. 
Vîlcea. Poate că acolo 
se va lămuri enigma : 
constructorii vilceni au 
crezut că lucrează pen
tru alții, ori au ținut 
numai să aplice pro
verbul ?

Pluralul și mătura
La cooperativa agri

colă de producție Bă- 
leni-Români, județul 
Dîmbovița, „de condu
cerea treburilor ne o- 
cupăm noi" 
președintele. Noi 
semna EL, Gheorghe 
Badea, și

spunea 
în-

celelalte 
două ajutoare ale sale, 
contabilul șef, Ion La- 
zăr și magazionerul 
cooperativei, Stan La- 
zăr. Deși ocupați pînă 
peste cap cu munca 
cîmpului, cooperatorii 
din Băleni nu își gă
seau liniște știind că 
președintele, contabilul 
șef și magazionerul lor 
au atîtea pe cap și 
dau pe brînci de atî- 
ța treabă. S-a adunat 
intr-o seară întreaga 
obște și cu... actele pe 
masă, au cerut inven
tarul bunurilor din 
cooperativă. La apel 
au lipsit, la început, 
doi cai, pentru care 
„NOI" președintele și 
„NOI" contabilul șef 
și-au făcut autocritica 
pentru că... i-au vin- 
dut. In compensație, 
au apărut, însă, jurna
le de mulsori 
tive pentru 
tri lapte 
pe care tot 
ședințele și

fic- 
li- 

oaie,
800 

de 
NOI pre- 
NOI con-

tabilul șef le-au valo
rificat, tot pentru 
„NOI" etc. Cînd a ve
nit rîndul magazione
rului. acesta a amuțit. 
Au vorbit în schimb 
lipsurile din gestiune : 
61 kg de brînză și 96 
kg de lînjj, produse 
care, după ‘ declarațiile 
sale, au fost împărțite 
tot între primii doi și 
el. S-a făcut și inven
tarul la stînă. Ce cre
deți că au descoperit ? 
Că oile au fătat nu nu
mai cîte un miel, ci și 
cîte doi. 70 dintre ei 
nu au fost înregistrați 
pentru că erau ținuți 
pentru... NOI președin
tele, NOI contabilul 
șef etc. Tot la stînă au 
mai aflat că lina de 
pe 101 oi tunse nu a 
ajuns la magazia coo
perativei, ci se pare că 
a luat altă cale. Nu a- 
vem ce face, și-au zis 
cooperatorii. Și au » 
măturat în seara a- 
ceea și pe NOI — pre
ședintele și pe NOI — 
contabilul
NOI - i
Acum ar 
văzut și 
fiecăruia __ ___
în parte. Adică Indi
vidual, la singular.

I șef și pe 
magazionerul, 
mai trebui de 
ce se cuvine 
din ei, luat
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E PREA DEVREME pentru U.N.l.C.E.F
O hotărîre a Consiliului de Miniștri

Si SPUNEM „BINE"!I
a Consi- 
aprobătă

CUNOAȘTEREA 
element fundamental

Acțiunea de organizare a atelierelor-școală al elaborării operei
trebuie continuată cu și mai multă 
perseverență în toate județele țării

de artă

Printr-o recentă hotărî re 
liului de Miniștri a fost 
înființarea Comitetului Național Ro-' 
mân pentru Fondul Națiunilor Unite 
pentru Copii.

Noul organism se înscrie în coor
donatele politicii externe a țării noas
tre de cooperare cu instituțiile, spe
cializate internaționale ale O.N.U. și 
are drept scop dezvoltarea colabo
rării României cu Fondul Națiunilor 
Unite pentru Copii — U.N.l.C.E.F. și 
comitetele naționale în domeniul ac-

tivității copiilor. In același timp, el 
va informa opinia publică din țara 
noastră asupra obiectivelor și activi
tății desfășurate de U.N.l.C.E.F. in 
folosul copiilor și tinerilor.

Funcționarea comitetului pe lingă 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor va permite, totodată, și 
o mai bună popularizare a progra
melor românești privind educația 
copiilor.

(Agerpres)

Cum se cunoaște, din această 
toamnă s-a declanșat o amplă ac
țiune de înființare a 
școală, ca 
cente ale 
privire Ia 
activitatea 
măsură se 
întregii rețele de școli generale și li
cee în adevărate amfiteatre ale mun
cii, în cadrul cărora tineretul școlar 
să fie educat în spiritul muncii, să 
învețe să prețuiască orice activitate 
folositoare societății socialiste. La 
numai două săptămîni de la deschi
derea anului școlar, ca o expresie 
vie și grăitoare a preocupării con
stante a conducerii partidului pentru 
bunul mers al invățămintului, o serie 
de școli generale, profesionale, licee 
de cultură generală și de specialitate 
din București au fost vizitate de to
varășul Nicolae Ceaușescu și de alți 
conducători de partid și de stat. Cu 
această ocazie, secretarul general al 
partidului a dat noi și prețioase in
dicații conducerilor de școli vizitate, 
factorilor de răspundere ai învăță- 
mîntului, pentru îmbinarea organică 
a cunoștințelor de cultură generală 
cu practica productivă, astfel incit a- 
ceastă activitate să permită viitorilor 
absolvenți însușirea unei profesiuni 
pe care s-o stăpînească la termina
rea studiilor.

Cum se desfășoară activitatea în 
atelierele-școală din județele Timiș, 
Iași, Gorj, Alba și Ialomița ?

O primă constatare : în județul 
Timiș s-au creat 80 de ateliere- 
școală, 156 în Iași, 39 în Gorj, 156 
în Alba, 153 în Ialomița.

S-au acoperit astfel toate necesi
tățile ?

în general, nu ! a fost răspunsul 
inspectoratelor școlare ; urmează să 
continue acțiunea.

Dar obiectivele sînt înscrise 
obligații ferme In planuri de 
suri ?

La Inspectoratele școlare din 
Gorj și Alba am primit mn răspuns 
afirmativ și concludent. în celelalte 
două județe acțiunea se socotește- 
ca „încheiată", îndatoririle ca și în
deplinite. Corespunde o atare op
tică unei munci de conținut ? Să 
apelăm tot la limbajul exact al ci
frelor, oprindu-ne, de pildă, la ju
dețul Timiș : 43 700 de elevi, din 
194 școli generale și licee au la dis
poziție 80 de ateliere cu... 
locuri de muncă, 
lor, 21 200 învață 
restul, 22 500 sînt 
tru ei nu există 
dactic ? Ni se .
„Desigur, dar la sate s-au amenajat 
316 loturi școlare însumînd 330 hec
tare". Ceea ce nu este rău, numai 
că în județul Timiș cu siguranță că 
elevii doresc să deprindă o gamă 
de meserii mult mai largă.

Desigur, este de înțeles că nu pot 
fl create deîndată, pretutindeni, ate
liere dotate la nivelul dorit, cerut 
de însușirea și practicarea modernă 
a diferitelor meserii. Ceea ce se poa
te reproșa referitor la situația din ju
dețul Timiș, și nu numai din aceas
tă parte a țării, este lipsa de înțelege
re a faptului că o asemenea ac
țiune de amploare nu poate fi înche-

atelierelor- 
urmare a indicațiilor re- 
conducerii de partid cu 
legarea lnvățămintulul de 
productivă. Prin această 
urmărește transformarea

ca 
mă-

Iași,

1 200 
Din totalul elevi- 

în mediul urban, 
la sate. Oare pen- 
același statut di- 
poate răspunde :

iată de pe o zi pe alta, fiind vorba 
de un număr mare de elevi cărora 
trebuie să li se asigure „locuri de 
muncă". în unele cazuri s-au asigu
rat locuri de practică pentru un nu
măr mic de elevi și a și apărut auto- 
mulțumirea. Și apoi, chiar atunci cînd 
peste tot elevii vor avea unde să lu
creze practic, direct, abia atunci se 
cuvine desfășurată o muncă susținu
tă pentru decantarea experienței a- 
cumulate. Acțiunea de organizare a 
participării elevilor la munca pro
ductivă are un caracter permanent 
și este de datoria conducerilor de 
școli, a inspectoratelor școlare să o 
perfecționeze, să adauge noi ele
mente care să asigure aplicarea în
tocmai în viață a măsurilor preconi
zate de partid.

Dar cum se materializează spri
jinul întreprinderilor? într-o serie 
de licee din Timișoara, la Liceul 
nr. 2 Lugoj, liceele din Peciul Nou 
sau Deta, ca și în școlile generale 
1, 5 și 12, tot din Timișoara —'ini
țiativele conducerilor de școli s-au 
conjugat fericit cu sprijinul între
prinderilor care le patronează. Ast
fel că, la 15 septembrie, în atelie
rele din incinta acestor unități șco
lare elevii 
menghine, 
bancuri de 
șini-unelte.
de muncă au oferit tinerilor condu
cerile unor școli și întreprinderi din 
Iași (la liceele nr.l, 3, 8, la școlile 
generale nr. 2, 23) ; tot așa pentru 
elevii școlii generale nr. 6 din Tg. 
Jiu, Ia fel pentru liceul din Sebeș 
și școala generală nr. 2 din Alba 
Iulia, sau la liceul din Bîlteni, în 
sfîrșit, la Dragalina, în Ialomița, 
aidoma.

Mai sînt și destule conduceri de în
treprinderi care nu manifestă soli
citudinea necesară (Atelierele cen
trale din Alba Iulia) sau se achită 
superficial de această îndalorire 
atit de importantă. în județul Gorj, 
bunăoară, în mai toate atelierele pe 
care le-am vizitat, utilajele sînt sim
ple obiecte de expoziție, pentru 
că întreprinderile care le-au oferit 
n-au făcut măcar efortul minim să 
le repare, să le pună în stare de 
funcționare pentru a folosi realmen
te elevilor în însușirea unor de
prinderi practice, in executarea Unor 
piese sau obiecte utile.

Așa cum s-a precizat de la bun în
ceput, organizarea atelierelor-școală 
nu este o sarcină exclusiv a școlii, 
ci și a întreprinderilor, a unităților 
productive din industrie, agricultură, 
cooperație. în ultimul timp, și mai 
ales cu prilejul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prin școlile bucu- 
reștene, s-au remarcat inițiativele u- 
nor întreprinderi în amenajarea ate
lierelor-școală, faptul că la lucrările 
pregătitoare au participat, deopotrivă, 
reprezentanți ai unităților economice, 
cadre didactice, părinți, care chiar 
dacă nu erau specialiști au dorit să 
dea o mină de ajutor. De aceea 
apar pe drept cuvînt paradoxale a- 
semenea atitudini ca cele semnalate 
mai înainte.

Nu-i 
școlile 
Insiste 
de la 
nevoie 
partid, 
tate ? Auzind că vor fi „patronați1

au făcut cunoștință cu 
strunguri, polizoare, 

lucru, diferite alte ma- 
Același cadru ambiant

mai puțin adevărat însă, că 
trebuie să aibă inițiativa, să 
acolo unde nu sini înțelese 

prima discuție, să solicite Ia 
sprijinul organelor locale de 
Or, ce se constată în reali-

teatre
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regele Lear
— 20; (sala Studio) : Să nu-țl faci 
prăvălie cu scară — 20.
e Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : De ce a furat 
zmeul mingea — 15; 17.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tu
nase" (sala Savoy) : Sonatul Lunii
— 19,30.

cinema

• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
• Hello, Dolly 1 : EXCELSIOR — 
9,30; 12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 
9; 12,30; 16; 19,30.
• Parada circului : TIMPURI NOI 
-- 9.30—20.15 în continuare.
• Tick, Tick, Tick : VICTORIA —
9: 11,15; 13.30; 16; 13,30; 20,45,
POPULAR - 15,30; 18; 20,15.
s Zestrea domniței Ralu : Săptă- 
mîna nebunilor : UNIREA — 
15 30; 19.
• Omul orchestră : ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
e Boxerul : FERENTARI — 15,30: 
17.45; 20.
o Articolul 420 : GIULEȘTI — 10; 
16; 19.30; MIORIȚA — 9; 12.15;
15,45; 19.15.
• încrederea : PACEA — 16;
18; 20.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
VIITORUL — 16; 18; 20.
0 Floarea soarelui : FLACARA — 
15,30; 18; 20,15, LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30.
© Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.

tv
• Așteptarea ; Vizita delegației de 
partid și guvernamentale române, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză : LUMINA — 9—19.30 în 
continuare.
0 Romanticii : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Șansa : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Steaua de tinichea : LUCEA
FĂRUL - 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
BUCUREȘTI — 8.45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 19; 21.
a Aeroportul : SCALA — 10; 13,30; 
17; 20,30, MELODIA — 9; 12,15; 16; 
19,30, FAVORIT — 9,15; 12,30; 16;
19.30, CAPITOL — 9; 11,30; 14,15; 
17; 20.
0 Marele premiu : PATRIA —9,30; 
13; 16,30; 20.
0 Așteptarea : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20.
0 Frații : LIRA — 15,30; 18; 20,15. 
0 Cromwell : VOLGA - 9,30; 12,30; 
15,30; 18,45, AURORA - 9,30; 12,30; 
16; 19,30, TOMIS — 9,30; 12,30; 16;
19.30.
0 Asediul : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20, DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
0 Simon Bolivar : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
0 Cermen : BUCEGI — 15,45; 18; 
20,15.
0 Start la moștenire : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
0 După vulpe : FEROVIAR — 9; 
11 15; 13,30: 16; 18,30; 20,45, GLORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Tabla viselor : VITAN — 15.30; 
17,45; 20. ,
0 Agonie șl extaz (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) — 9,30: 
12; 14,30; 17; 19,30.

Deschiderea emisiunii. Cămi
nul.
Lumea copiilor. Daniela 
Așchluță, dirijorii vremii. 
Publicitate. 
1001 de seri.
Telejurnalul de seară.
Cronica politică internă de 
Eugen Mândrie.
Muzică populară interpreta
tă de Nina Rădulescu, Ma
riana Roșu. Vasile Bucur, 
Ștefania Volneag. Drăguța 
Ratciu, Aurelia Mateescu. A- 
companiază o formație con
dusă de Ionel Budlșteanu.
Emisiune de știință. Chimia 
în lumea de azi... Chimia 
deceniilor viitoare. Persona
lități științifice din șapte țări 
europene vă prezintă în a- 
ceastă seară problemele ac
tuale și de perspectivă ale 
chimiei. Emisiune de Ion Pe
tru, Steliana Bratu, Dumitru 
Cucu.

21,20 Film artistic : „Dragostea iul 
Serafim Frolov". Producție a 
studiourilor sovietice (după 
o nuvelă de K. Simonov). 
Premieră TV. Cu T. Siomlna, 
J. Prohorenko, L. Kuravlev. 
Regia S. Tumanov. O crea
ție poetică care afirmă trium
ful consecvenței în dragoste.

22,35 Șlagăre dansate cu Valentina 
Massini, Cristina Hamei, Ele
na Dacian, Isabela Aguletti. 
Dorina Fleșeriu. Ion Tugearu, 
Gheorghe Căciuleanu, Petre 
Ciortea, Francis Valkay, Ște
fan Soctor.

22,50 Telejurnalul de noapte.
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de cutare sau cutare Întreprindere, 
conducerile unor școli au lăsat lucru
rile la voia întîmplării. La școala ge
nerală din Andrășești (Ialomița) o 
clădire destinată activităților de care 
ne ocupăm așteaptă amenajarea. 
„S-ar putea pune la punct doar intr-o 
singură zi de lucru, dar nimeni nu 
se grăbește", spunea prof. Alecu 
Nuțu. La rîndul său, directorul 
școlii, prof. Gheorghe Frunză, ne 
spune că „Intenționăm să înființăm 
un atelier, dar ne trebuie scule, ma
teriale. Nu am primit nici un spri
jin".

încercînd să limpezim lucrurile, 
ne-am adresat secretarului comitetu
lui de partid din Andrășești, tov. 
Stelian Tancu, maistru la stațiunea 
de mașini agricole din localitate. „Le 
dăm scule, un motoraș, vom procura 
bancuri de lucru, le vom asigura un 
maistru instructor".

Din păcate, nu este 
un caz izolat ; la 
județul Alba — Răhău, 
Turdaș, Ghirbom, Loadea 
Posada de Sus, la școlile generale 
nr. 4 și 2 din Timișoara, la școala 
generală nr. 10 din Iași etc., condu
cerile unităților școlare amintite aș
teaptă, de asemenea, , ca organizarea 
muncii tehnico-productive să o efec
tueze exclusiv întreprinderile care le 
patronează. Și, evident, nu este fi
resc.

O ultimă constatare. La între
barea noastră cum s-au desfășurat 
primele ore de practică, ni s-a răs
puns : în județul Timiș activitatea 
practică in ateliere nu a debutat 
încă decît sporadic ; in județul Alba, 
doar în cîteva școli ; la inspectoratul 
Gorj am aflat că nu se cunoștea si
tuația și am fost invitați să revenim 
peste cîteva zile. Vom răspunde a- 
cestei invitații. Deocamdată reamin
tim un fapt pe care sîntem convinși 
că-1 cunosc bine toți profesorii : ac
tivitatea practică este parte inte
grantă a procesului de invățămint. 
Iar anul școlar a inceput la 15 sep
tembrie 1

Faptele citate arată că atelie
relor-școală nu li se acordă încă 
pretutindeni atenția cuvenită. în u- 
nele locuri, prea devreme — și în 
mod cu totul neîntemeiat — s-a 
spus: „gata, totul este bine". Ac
țiunea începută trebuie continua
tă perseverent, desăvîrșită pe baza 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu după recenta vizită în
treprinsă în 
din București, 
unde lecțiile 
ceput încă, trebuie luate măsuri ur
gente pentru recuperarea orelor 
pierdute. In toate școlile trebuie să 
se dobîndească rezultatele pe care 
partidul, societatea noastră socia
listă le așteaptă de la slujitorii 
școlii în pregătirea practică a ele
vilor.

vorba de
6 școli din 

Berghin, 
Veche,

atelierele unor școli 
Iar in acele școli 

practice n-au în-

Cezar IOANA 
Manole CORCACI 
Mihai DUMITRESCU 
Ștefan DINICA 
Lucian CIUBOTARU 
corespondenții „Scînteii*

O realitate dinamică 
— realitatea unei țări 
angajată plenar intr-un 
uriaș efort constructiv, 
a unui popor care a 
devenit o singură fiin
ță cu munca și creația 
sa, cu idealul făuririi 
noii societăți, — iată 
mesajul transmis de 
fiecare imagine a ex
poziției de fotografii 
recent deschisă în să
lile Dalles, cu prile
jul celei de-a XXII-a 
aniversări a procla
mării R. P. Chineze. 
Prezentarea unora din
tre cele mai de seamă 
realizări ale construc
ției socialiste în Chi
na, însăși tema expo
ziției, demonstrează, o 
dată mai mult, hărni
cia, talentul, puterea 
de creație a poporului 
chinez, sub conducerea 
Partidului Comunist 
Chinez, în frunte cu 
președintele Mao Tze- 
âun, care a catali
zat și declanșat nese
cate energii. Sutele de 
imagini alb-negru și 
color reprezintă tot a- 
tîtea secvențe, adeseori 
instantanee impresio
nante, din munca și 
realizările acestui mare 
popor în domeniile e- 
conomic, social și cul
tural. Din șirul de în
făptuiri remarcabile pe 
frontul industrializării 
țării atrag atenția, cu 
osebire, imaginile ca 
de album monografic 
înfățișînd cea mai pu
ternică zonă de ex
ploatare și prelucrare 
a petrolului de la Ta- 
ciri. In urmă cu zece 
ani, primii topometri 
și geologi veniți aici 
găsiseră doar o „stepă 
pustie, cu un cer ne
firesc de albastru". în 
numai trei ani, au țîș- 
nit la lumină primele 
tone de „aur negru" 
și, o dată cu el, au 
apărut turlele argintii 
ale rafinăriei și com
plexului de prelucra
re, iar în jurul lor — 
un nou oraș pe harta 
Chinei, cu cîteva sute 
de mii de 
La apelul 
lui Mao, ca 
ia exemplu 
cin, în toate unitățile 
îconomice din țară s-a 
ieclanșat o adevărată

locuitori, 
președinte- 
industria să 
de la Ta-

Abordînd acest su
biect vom evidenția 
mai întîi rolul activ 
al cunoașterii ca prin
cipal element în ela
borarea operei de 
artă, subliniind, tot
odată, potrivit dialec
ticii, că și în domeniul 
gindirii artistice tre
buie să admitem, pe 
lingă prezența succe
siunii, prezența simul
taneității.

Vom înlătura, ast
fel, o înțelegere sim
plistă a fenomenului 
de creație și a felației 
dintre cauză și efect, 
vom putea respinge 
identitatea, cu desă- 
virșire aparentă, din
tre absurditate și con
tradicție, înregistrînd, 
în legătură cu consti
tuirea sintezei, nume
roasele surprize pe 
care, de-a lungul pro
cesului de sublimare, 
mișcarea le infuzează 
realității obiective. 
Oricît am discuta des
pre mecanismul crea
ției și rolul artistului 
în procesul de elabo
rare a operei, dacă 
se trece peste acest 
dublu flux al succesi
unii și al simultanei
tății, se poate lesne 
produce o confuzie 
între gîndirea artisti
că și imaginea pro- 
priu-zisă.

Gîndirea artistică 
este o judecată, supu
să, desigur, unei pre
siuni individuale exer
citată de afect, dar 
determinată, în ultimă 
instanță, de concepția 
și de perspectiva al
tistului asupra lumii.

în domeniul gindirii 
artistice, obiect, ima
gine și dorință se 
contopesc într-o nouă 
sinteză, iar imaginea 
devine forma sensi
bilă a ideii. Forma în 
general este o reacție 
a materiei, 
imaginea este 
fața, denumită 
a unei reacții 
duale. Trebuie 
tăm însă, că 
simbol și idee, imagi
nea nu este. totuși, 
niciodată simbol, în- 
trucît simbolul repre
zintă faza prealabilă 
a metaforei, care, prin 
repetiția sensului fi
gurat, a fost depose
dată de sensul simbo
lic. Cu alte cuvinte 
metafora este și ea 
folosirea gîndită a u- 
nui cuvînt, fraze sau 
figuri, dar într-o am
bianță care îi este 
proprie, adică într-un 
context eliberat de 
logica rectilină.

E de la sine înțeles 
că imaginea nu poate 
avea o valoare strict 
individuală, pentru că 
atunci ar fi cu nepu
tință stabilirea unor 
raporturi între oameni 
în lumea formelor și 
pentru că ea nu poate 
fi un hibrid sau o a- 
pariție spontanee, ci 
rezultatul sensibil al 
gîndiriii artistice, care, 
la rîndul ei, este o ju
decată determinată, 
după cum am spus, 
de concepția și pers-

puncte
de vedere

pe cînd 
supra- 
simbol, 
i.ndivi- 
să no- 

fiind

„reacție în lanț' 
întrecerea 
deplinirea 
lor și 
lor, după 
„cantitate, 
calitate și economie". 
Ilustrind aceste reali
zări, imagini sugestive 
prin monumentalita
tea și ritmul lor antre
nant prezintă în prim 
plan pe oțelarii de la

în 
pentru în- 

planuri- 
angajamente- 

principiul : 
rapiditate,

pectiva artistului asu
pra lumii.

Orice artist autentic 
va fi, implicit, pose
sorul unei perspective 
revoluționare, 
să contribuie, 
arta lui, Ia 
rea omului, 
înseamnă că 
tea lui va fi 
nată de dorința de a 
stabili adevărul prac
tic — „activitatea pro- 
punîndu-și un 
uman" — despre 
vorbește Lenin.

Imagistica și 
mentele 
structurii 
artă nu pot fi 
zate de neant, ci 
caracteristicile 
țiale ale epocii, 
condiției 
terminate de 
tatea complexă a ra
porturilor sociale, și 
mai ales de direcția 
imprimată mersului 
societății spre o anu
mită formă a progre
sului.

Un poet care trăieș
te în deceniul opt al 
veacului 
România 
căruia
poeziei avansate 

.versate ii este 
liar. își va trăda 
siguranță poezia con- 
siderîndu-se detașat 
de realitate, de liniile 
de forță ale existenței 
noastre, de soluțiile și 
obiectivele pe care le 
urmărim, împrumu- 
tînd o serie de forme 
goale de conținut 
pentru lumea noastră, 
practicînd un tehni
cism steril. El va plă
mădi în cel mai bun 
caz o operă neutră,

rîvnind 
prin 

înnobila- 
ceea ce 
activi ta- 

impulsio-

scop 
care
ele- 

de bază ale 
operei de 
- furni- 

de 
esen- 

ale 
umane de- 

cauzali-

nostru în 
socialistă și 
patrimoniul 

uni- 
fami- 

cu

mente de noutate teh
nică în domeniile res
pective.

Pe un panou-afiș 
sînt surprinse imagini 
semnificative din acti
vitatea brigăzii de 
producție din'1 Tageai, 
în frunte cu „sufletul" 
ei, secretarul celulei 
de partid Cen Yong- 
ciuei, brigada și Cen 
devenind, deopotrivă,

născută din șl caracte
rizată prin fragilitate.

Oricare ar fi moda
litățile de expresie — 
și ele sînt numeroase 
și diverse în momentul 
de față la noi — și 
oricît i s-ar acorda ’ 
conștiinței artistice o 
autonomie, pe care nu 
e nevoită 
opera de 
te plana 
invizibilă 
duh infinit și 
lucid, chiar i 
atinge 
„păsării cu zborul in
vers" din poemul lui 
Apollinaire.

Opera de 
în ultimă 
manifestare 
deosebit a 
sociale.

Desigur, 
sibilitatea 
schimba o 
stractă sau o idee 
fantezie, întrucît tra
valiul specific elabo
rării imaginei este a- 
fectat fanteziei artis
tice. Dar pentru un 
artist care, prin ce 
face, năzuiește să 
contribuie la transfor
marea lumii, această 
fantezie are un carac
ter vizionar lucid, căci 
omul acesta năzuiește 
să închege o imagine 
a lumii valabilă pen
tru fiecare om in 
parte și valabilă, tot
odată, în raporturile 
fiecăruia cu comuni
tatea umană.

Iar dacă poetul vrea 
să ajungă să răspundă 
înaintea întrebării, e- 
fortul poetic trebuie 
să fie, fără îndoiala, 
rodul unei lucidități 
revoluționare. Lucidi
tatea despre cară 
vorbim înseamnă ca
pacitatea poetului sau 
artistului de a dis
cerne just, păstrîn- 
du-se Intr-un climat 
revoluționar al descă
tușării formei, al pro
gresului ei calitativ/ și 
avîntului ei separat, 
pentru a răspunde, în 
mod exemplar, unor 
întrebări vitale.

In acest sens este 
imposibil ca această 
luciditate vizionară să 
nu-și exercite alege
rea, și este imposibil 
ca imaginea să se re
fuze selecției dictată 
de gîndirea care înso
țește activitatea de 
interpretare, indisolu
bil legată de activi
tatea de transformare.

să o solicite, 
artă nu poa- 
ca o pasăre 
intr-un văz- 

trans- 
dacă ar 

performanța

artă este, 
esență,, o 
de un fel 
activității

există po- 
de a pre- 
noțiune ab- 

în

Virgil 
TEODORESCU

1

DIN TARI
între 5 și 7 octombrie s-au desfă

șurat la București lucrările celei de-a 
Vl-a Conferințe a miniștrilor învă- 
țămîntului din țări socialiste, la care 
au participat delegații ale Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Cubei, R.D. Germane, 
Mongoliei, Poloniei, României, Un
gariei, Uniunii Sovietice, R.D. Viet
nam.

în cadrul conferinței au fost pre
zentate referate privind eficiența in- 
vățămîntului superior, perfecționarea 
cadrelor didactice, promovarea unor 
cercetări științifice asupra organizării 
și funcționării instituțiilor de învă- 
țămînt superior, educația comunistă a 
tineretului studențesc. Au fost anali
zate preocupările și concepțiile asu
pra rolului și perspectivei de dez
voltare a școlii superioare în con
dițiile revoluției tehnico-științifice 
contemporane. Dezbaterile au eviden-

țiat necesitatea schimburilor de pă
reri și informații, a cunoașterii ex
perienței fiecărei țări, precum și uti
litatea continuării colaborării bilate
rale și multilaterale in domeniul în- 
vățămîntului superior între țările so
cialiste.

în cursul discuțiilor, participanții 
au relevat inițiative, rezultate și ob
servații deduse din dezvoltarea iu- 
vățămîntului superior din țările lor.'

Participanții au acceptat invitația 
delegației cehoslovace ca cea de-â 
VH-a Conferință a miniștrilor invă- 
țămîntului din țări socialiste să aibă 
loc în Republica Socialistă Ceho
slovacă.

Lucrările conferinței s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, de prie
tenie, înțelegere și respect reciproc.

(Agerpres)

Deschiderea unei expoziții privind realizări

La Sala Palatului Republicii Socia
liste România din Capitală a avut 
loc joi la amiază deschiderea unei 
expoziții organizate de întreprinde
rea unională de comerț exterior 
„Techsnabexport" din Moscova. Ex
poziția înfățișează realizări obținute 
în tehnica nucleară sovietică. Sînt 
expuse diferite substanțe radioactive, 
aparatură nucleară, echipamente in-

dustriale și științifice cu raze X, ma
teriale și mijloace de protecție.

La deschiderea oficială a expozi
ției au participat Hristache Zambeti, 
vicepreședinte al Camerei de Comerț, 
V. S. Tikunov și N. V.. Mahlennikov, 
miniștri consilieri ai Ambasadei Uni
unii Sovietice la București, precum 
și numeroși specialiști români.

Expoziția este deschisă pînă la 18 
octombrie.

Al ALIANȚEI COOPERATISTE INTERNATIONALE
• ■ .

liniat, de asemenea, contribuția pe 
care organizațiile cooperatiste din 
România o aduc la progresul social și 
economic al țării ior, precum și spri
jinul multilateral de care acestea sa 
bucură din partea statului.

A luat apoi cuvîntul Dumitru Be- 
jan, președintele Centrocoop care, în 
nun ele organizațiilor cooperatiste din 
România, a salutat pe oaspeți, sub
liniind, printre altele, rolul mișcării 
cooperatiste^ din țara noastră în pro
cesul de construire a socialismului, 

-j. contribuția celor trei organizații coo- 
. peratiste la lărgirea și întărirea legă

turilor cu organizațiile similare din 
’ toate țările membre ale Alianței, la 
■ promovarea formelor și metodelor de 

colaborare și întărire a prieteniei în
tre popoare,

1 înainte de a intra în ordinea de zi, 
Mauritz Bonow, președintele A.C.I., 
a informat Comitetul Central că, în 
ultima sa ședință, Comitetul Executiv 
a aprobat cererea de primire în A.C.I. 
a Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție din România. 

Lucrările reuniunii continuă.
★

In cursul după-amiezii, participanții 
la reuniunea Comitetului Central al 
A.C.I. au vizitat „Cel de-al V-Iea Pa
vilion de mostre București ’71".

(Agerpres)

Joi dimineață au început la Bucu
rești lucrările plenare ale Comitetu
lui Central al Alianței Cooperatiste 
Internaționale.

în deschiderea lucrărilor, Gheorghe 
Petrescu, președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, a dat citire mesajului pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, adresat partici- 
panților la reuniunea Comitetului 
Central al Alianței Cooperatiște, In
ternaționale. >

Luînd cuvîntul în numele partici- 
panților. Mauritz Bonow (Suedia), 
președintele A.C.I., a dat o înaltă a- 
preciere mesajului, 
mulțumirea unanimă pentru condi
țiile asigurate bunei desfășurări a 
reuniunii. Președintele A.C.I. a sub-

exemplului brigăzii 
din Tageai, care a 
făcut ca milioane și 
milioane de hectare, o- 
dinioară terenuri mlăș
tinoase și nisipoase, 
supuse inundațiilor 
sau ' secetei, să fie re
date circuitului agri
col, iar pe dealuri și 
munți arizi să urce in 
terase căptușite cu pă- 
mînt adus din cîmpie

Imagini ale unei țări

prospere, ale unui popor

harnic și talentat
(PE MARGINEA EXPOZIȚIEI DE FOTOGRAFII

„REALIZĂRILE CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE DIN CHINA")

combinatul siderurgic 
din Anșan, cei care au 
creat, intr-un timp re
cord, 
pentru 
proape 
peste 
pe constructorii 
șini din Pekin, 
hai, Hanceu, 
Sînt prezentate mașini, 
agregate și utilaje de 
înaltă finețe și com
plexitate tehnică, prin
tre care microscopul 
electronic cu o putere 
de mărire de 400 000 
de ori, orbita satelitu
lui artificial al pămin- 
tului lansat în scopuri 
științifice la 3 martie 
1971, cargoul de 20 000 
de tone ș.a., toate 
dimpreună cu cei care 
le-au conceput, pro
iectat și construit, a- 
ducînd valoroase ele-

uriașele grinzi 
podul de a- 

7 km lungime 
fluviul Iantzî, 

metalurgiștii și 
de ma- 

Șan- 
Uhan.

eroi populari vestiți 
in toată China, și nu 
numai în China. Ase
menea bătrînului Yu 
Kun, din cea . mai 
populară legendă chi
neză, care s-a apucat 
să sfredelească mun
ții spre a-și croi o 
geană de lumină și o 
palmă de pămint ro
ditor, brigada din Ta
geai, înfruntînd vitre
giile naturii, și-a 
transformat ținutul ar- 
gilos și cu stînci go
lașe in lanuri fertile, 
una din fotografiile 
colorate surprinzînd 
elocvent brunurile ca
tifelate ale plantații
lor în terase. Nume
roase fotografii au re
ținut în strălucirea . 
alb-negrului aspecte 
caracteristice ale ex- \ 
tinderii în toată agri
cultura chineză a

lanuri de orez și 
griu, bumbac, plantații 
de ceai, grădini înflo
ritoare.

Rețin atenția vizi
tatorilor fotografiile 
care surprind, în cu
lori pastelate, vestite
le, in toată lumea, 
mătăsuri naturale sau 
modul de prelucrare 
a plantelor medicina- 

tradiția 
este 

tehnica 
secvențele 

studen-

le, în care 
multimilenară 
potențată de 
modernă ; 
din practica 
ților sau din labora
toarele de cercetări
științifice ; aspectele
din activitatea eroică 
și plină de abnegație 
a medicilor desfășu
rată cu prioritate în 
zonele rurale sau cele 
prezentînd legătura 
trainică dintre arma
tă și popor in cons-

și a exprimat

trucția și apărarea 
patriei. Fotoreporte
rii chinezi au reținut, 
prin intermediul peli
culei fotografice, sce
ne reprezentative din 
operele și dramele co
regrafice cu temă revo
luționara „Felinarul 
roșu", „Fata cu părul 
cărunt", „Șa cea pan", 
„Cucerirea muntelui 
Tigru", „Detașamentul 
roșu de femei" care 
glorifică pe luptătorii 
pentru eliberarea țării 
și în care arta își afir
mă cu o deosebită 
pregnanță caracterul 
militant, slujirea țelu
rilor revoluționare. Ele 
sînt însoțite de expli
cația : „Literatura
noastră și arta noastră 
servesc, deopotrivă,
marea masă a poporu
lui, în primul rînd pe 
muncitori, țărani și 
soldați ; sînt 
pentru el și 
de ei“.

Urmărind 
proape toate 
realizări, 
aparatului de fotogra
fiat le surprinde în 
obișnuitul și familia
rul lor, astfel îneît 
privitorul are revela
ția unor adevărate 
documente impresio
nante prin sincerita
tea lor. Sînt imagini 

— mărturii ale spiritu
lui de abnegație și e- 
roism cotidian, imagini 
care au calitatea de a 
transforma excepțio
nalul in permanență. 
Iar meritul prezentei 
manifestări rezidă, în 
primul rînd. în fideli
tatea și acuratețea cu 
care au fost înregis
trate aceste adevărate 
imagini — document, 
mesagere ale actuali
tății și realității chine
ze. Iscusința, tenacita
tea și eroismul se afir
mă acum publicului 
românesc 
termediul 
din sălile 
trăsături
care vibrează in mun
ca întregului popor 
chinez, pentru înălța
rea patriei sale pe noi 
trepte ale dezvoltării 
socialiste.
Marina PREUTU 
Petre POPA

create 
folosite
îndea- 
aceste 

obiectivul

și prin in- 
fotografiilor 
Dalles, ca 

definitorii

ȘTIRI CULTURAL^
La Academia Republicii Socialista 

România, joi a avut loc sesiunea co
memorativă, organizată cu prilejul 
împlinirii a 150 de ani de la nașterea 
lui Vasile Alecsandri.

Au participat academicieni, cadre 
didactice universitare, cercetători.

Deschizind lucrările, acad. Miron 
Nicolescu, președintele Academiei, a 
scos în evidență personalitatea multi
laterală a marelui nostru poet.

în comunicările prezentate apoi, 
prof. Alexandru Dima, membru co
respondent al Academiei, a făcut un 
amplu portret al poetului, subliniind 
prodigioasa lui activitate literară, pa
triotismul fierbinte ce străbate în
treaga sa operă ; prof. Nicolae I. 
Popa o relevat creația dramaturgică 
a bardului din Mircești ; dr. docent 
Ovidiu Papadima a vorbit despre 
influența folclorului în opera lui 
Vasile Alecsandri, contribuția sa la 
punerea în lumină a valorilor etice 
și a frumuseților culturii noastre 
populare ; dr. Dan Berindei a pre
zentat activitatea diplomatică pusă 
în slujba țării pe care poetul a des
fășurat-o de-a lungul timpului ; prof. 
Gheorghe Ivănescu, membru cores
pondent al Academiei, s-a referit la 
limba literară folosită în lucrările 
sale de Vasile Alecsandri.

Acad. Alexandru Philippide a re
levat în încheiere permanența ope
rei marelui poet în cultura româ
nească, subliniind în același timp 
înalta ei valoare, care îi conferă și 
astăzi actualitate.

★
în concertul susținut joi seara de 

Orchestra simfonică a Radiotele- 
viziunii Române a fost prezentată 
o primă audiție mondială. Este 
vorba de Simfonia a V-a aparți- 
nînd compozitorului francez de ori
gine română Marcel Mihalovici. 
Scrisă între anii 1966—1969, la soli
citarea Ministerului Afacerilor Cul
turale din Franța, lucrarea este de
dicată marelui dirijor român Ionel 
Perlea, care intenționa să o pre
zinte, sub bagheta sa, la București. 
Dispariția ilustrului muzician a îm
piedicat realizarea acestei intenții. 
Sarcina de a face cunoscută noua 
simfonie a fost preluată de dirijorul 
Iosif Conta, care a pregătit-o îm
preună cu Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii Române și cu con
cursul solistic al sopranei Emilia 
Petrescu.
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Vizita vicepreședintelui 
Republicii Unite Tanzania, 
Rashidi Mafaume Kawawa

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR
ta eursul după-amiezli, la Consi

liul de Stat al Republicii Socialiste 
România au început convorbirile ofi
ciale Intre Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, și Rashidi Mafaume Kawawa, 
vicepreședinte al Republicii Unite 
Tanzania.

Ia convorbiri iau parte Vasile Pati- 
lineț, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare, Dumitru 
Joița, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular municipal București, 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef

Seara, Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu- 
’•’t Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a oferit un dineu oficial în o- 
noarea vicepreședintelui Republi
cii Unit# Tanzania, Rashidi Mafaume 
Kawawa, la Palatul Consiliului de 
Stat.

Au luat parte Petre Blajovici, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tei# Comitetului de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, Va
sile Patilineț, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai unor insti
tuții centrale, alte persoane oficiale.

Au participat persoanele oficiale 
car# 11 însoțesc pe vicepreședintele 
Republicii Unite Tanzania.

★

în timpul dineului, care s-a des
fășurat Intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, Manea Mănescu și. Ras
hidi Mafaume Kawawa au rostit 
toasturi.

în toastul său, vicepreședintele 
Consiliului de Stat, Manea Mănescu, 
a arătat că prezența în România a 
vicepreședintelui Republicii Unite 
Tanzania constituie o ilustrare eloc
ventă a cursului ascendent pe care-I 
cunosc.. raporturile româno-tanzanie- 
ne, a sentimentelor de prietenie și 
solidaritate pe care cele două po
poare și le nutresc reciproc, a bune
lor relații dintre Republica Sociă-, 
listă România și Republica Unită 
Tanzania, dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Națională . A- 
fricană din Tanganika. Ea se înscrie, 
totodată, în cadrul dezvoltării pe care 
o cunoaște astăzi cooperarea între 
state atunci cind legăturile dintre 
țări și popoare se întemeiază pe 
stimă și respect reciproc.

Vorbitorul a subliniat faptul că în 
țara noastră sînt cunoscute și se bucu
ră de o deosebită simpatie preocupă
rii# guvernului tanzanian, ale parti
dului Tanu și succesele obținute de 
poporul Republicii Unite Tanzania, 
sub conducerea președintelui Julius 
K. Nyerere, în lupta pentru apărarea 
și consolidarea independenței națio
nale, a cuceririlor democratice și so
ciale, pentru dezvoltarea economiei, 
științei și culturii.

Stadiul actual al relațiilor noastre, 
rezultatele pozitive ale colaborării 
româno-tanzaniene, dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii celor două 
țări și resursele variate de care ele 
dispun, a spus vicepreședintele Con
siliului de Stat, ne îndreptățesc să 
apreciem că există multiple posibili
tăți pentru ridicarea pe o treaptă su
perioară a cooperării dintre Republica 
Socialistă România și Republica Unită 
Tanzania în domeniile politic, econo
mic și.social-cultural. Aceasta slujește 
atît intereselor celor două popoare, 
cît și cauzei generale a destinderii si 
cooperării între toate popoarele lumii, 
a întăririi unității forțelor antiimpe- 
rialiste.

Fără îndoială, convorbirile pe care 
veți avea vor influența pozitiv 

„...jpra intensificării schimburilor și 
colaborării multilaterale dintre Ro
mânia și Tanzania, vor contribui la 
o mai bună cunoaștere reciprocă. 
Vorbitorul și-a exprimat convingerea 
că vizita pe care vicepreședintele 
Republicii Unite Tanzania și cele
lalte persoane oficiale o întreprind 
în România va oferi prilejul unui 
contact direct cu munca și preocu
pările poporului român pentru dez
voltarea forțelor de producție, creș
terea avuției naționale și ridicarea 
standardului de viață, pentru edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, cu aspirațiile sale spre 
pace și cooperare internațională.

Pornind de la considerentul că în 
epoca actuală participarea activă la 
schimbul mondial de valori materiale 
și spirituale este indispensabil, atît 
pentru progresul fiecărui popor și 
dezvoltarea generală a societății 
umane, cit și pentru întărirea încre
derii între națiuni, pentru destin
dere și securitate în lume, România 
s« pronunță și acționează sta
tornic pentru instaurarea în relații
le internaționale a egalității depline 
între toate statele lumii, independen
ței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, a 
respectului față de dreptul sacru al 
fiecărui popor de a trăi și de a se 
dezvolta liber și suveran, la adă
postul oricăror ingerințe din afară.

Ca țară socialistă, România situea
ză în centrul activității sale interna
ționale dezvoltarea multilaterală a 
legăturilor de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste. în același 
timp, țara noastră dezvoltă relații cu 
toate statele lumii, indiferent de re
gimul lor social-politic.

Relevînd faptul că Republica So
cialistă România urmărește cu sim
patie și sprijină eforturile tinerelor 
state din Africa, Asia și de pe alte 
continente pentyu apărarea și întă
rirea independenței lor naționale, 
pentru dezvoltarea economică, socia
lă și culturală de sine stătătoare, 
extinz'ind relațiile sale cu aceste țări 
în toate domeniile, vorbitorul a spus :

Considerăm că, în zilele noastre, 
se impune tot mai mult, ca o cerință 
esențială, ridicarea economică și so
cială a țărilor în curs de dezvpltare. 
lichidarea decalajului care le mai 
desparte de țările industrializate în 
interesul ridicării nivelului de civi
lizație și cultură al popoarelor lor, 

de secție la C.C. al P.C.R., Petru. 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Larisa Munteanu, secretară a Con
siliului Central al U.G.S.R.

. Din partea Republicii Unite Tan
zania participă P. Kisumo, ministru 
de stat pentru administrația regio
nală și dezvoltarea rurală, A. Mwin- 
gyi, ministru de stat la președinția 
republicii, Bw. E. Mwangoka, preșe
dintele partidului Tanu pentru re
giunea Mbeya, H. I. Mbita, secretar 
național executiv al partidului Tanu,
A. L. S. Mhina, comisar regional al 
regiunii Mara, A. Tandau, secretar 
general al sindicatelor tanzaniene — 
N.U.T.A., C. Tunze, directorul divi

DINEU OFICIAL
al păcii și participării tot mai active 
a acestor țări ia întreaga viață in
ternațională contemporană.

Poporul român este solidar cu lup
ta de eliberare națională a popoare
lor, acordă sprijin politic, diplomația 
și material mișcărilor de eliberare na
țională, întreține relații prietenești 
cu organizațiile care luptă împotriva 
dominației coloniale.

Republica Socialistă România * 
condamnat și condamnă în modul 
cel mai hotărît imperialismul, colo
nialismul și neocolonialismul. Româ
nia se pronunță cu fermitate împo
triva politicii imperialiste de domi
nație, dictat și amestec în treburile 
interne, de jefuire a bogățiilor na
ționale ale altor popoare, împotriva 
politicii de apartheid și de discri
minare rasială pentru că toate acestea 
împiedică afirmarea liberă a voinței 
popoarelor de a-și hotărî singure des
tinele, sînt contrare intereselor po- 
poarelozvle lărgire a colaborării, de 
realizare a unui climat de pace și 
securitate internațională. Țara noas
tră se pronunță ferm pentru lichi
darea definitivă a colonialismului, 
pentru acordarea independenței po
poarelor din Angola, Mozambic, Na
mibia, Guineea Bissau și din alte 
teritorii aflate încă sub dominația 
străină.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
încredințat că vizita pe care o între
prindeți în România va constitui o 
contribuție de seamă la dezvoltarea 
prieteniei româno-tanzahifeiie, la 
cauza generală a colaborării și păcii 

•între,popoare, ridic paharul în sănă
tatea' președintelui Republicii Unite 
Tanzania, Julius K. Nyerere, a Exce
lenței Sale domnul vicepreședinte 
Rashidi. M. Kawawa, a.. distinșilor 
oaspeți prezenți la dineu, pentru 
prosperitatea poporului tanzanian, 
pentru întărirea continuă a relațiilor 
de prietenie dintre România și Tan
zania.

In sănătatea dumneavoastră și * 
oaspeților noștri !

Răspunzînd, vicepreședintele Repu
blicii Unite Tanzania, Rashidi Mafau
me Kawawa, a adus mulțumiri 
pentru foarte frumoasele remarci 
făcute față de țara sa, față de 
președintele Tanzaniei și față de par
tidul Tanu. în al doilea rînd — a 
arătat vorbitorul — sînt foarte fericit 
de a avea acest prilej să vizitez Re
publica Socialistă România și doresc 
să-mi exprim recunoștința pentru 
amabilitatea cu care eu și colegii mei 
am fost primiți aici. Făcînd acest lu
cru, prima mea îndatorire este să 
transmit guvernului și poporului ro
mân salutul președintelui Republicii 
Unite Tanzania, Julius Nyerere. 
Domnia Sa dorește foarte mult să 
viziteze în viitor România, la o dată 
ce va fi convenabilă pentru ambele 
părți.

în continuare, vorbitorul a subliniat 
că, deși contactele între popoarele 
tanzanian și român, între Tanzania și 
România sînt relativ recente — abia 
anul trecut a fost semnat acordul de 
cooperare economică și tehnică ro- 
ipâno—tanzanian, există o mare ad
mirație în Tanzania pentru poporul 
român, pentru hotărîrea lui de a con
strui socialismul pentru el însuși, în 
timp ce își apără integritatea națio
nală și libertatea. Iată de ce prețuim 
contactele care există deja între po
poarele și națiunile noastre și nădăj
duim că ele pot fi dezvoltate în con
tinuare. în acest context, considerăm 
că ajutorul pe care ni l-ați dat anul 
trecut cînd ați calificat un număr de 
15 lucrători tanzanieni, în domeniul 
agriculturii, ne va fi de mare folos. 
Căci sîntem siguri că acești 15 tineri

DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI
La scurt timp după sosire, vice

președintele Republicii Unite Tan
zania, Rashidi Mafaume Kawawa, și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
în vizita în țara noastră au depus 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

La solemnitate au fost prezenți 
Petru Burlacu. adjunct al ministru

Abonamente la ziare 
și reviste pe anul 1972
Se aduce la cunoștință între

prinderilor, instituțiilor, biblio
tecilor și organizațiilor obștești 
că, în luna octombrie a. c. ofi
ciile P.T.T. din mediul urban și 
rural efectuează contractarea 
de abonamente la : ziare și re
viste pe anul 1972.

Contractarea abonamentelor 
se face pe baza Catalogului 
presei Republicii Socialiste 
România în care se află înscri
se publicațiile ce se adresează 
tuturor domeniilor de activita
te, grupate pe următoarele ca
pitole : Ziare centrale ; Reviste 
politice, sociale, culturale ; Pu
blicații pentru tineret și copii ; 
Reviste de literatură și artă ; 
Publicații de cultură fizică și 

ziei politice din Ministerul Afaceri
lor Externe.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind relațiile 
bilaterale evidențiindu-se posibilită
țile multiple de extindere a colabo
rării și cooperării dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Unită Tanzania în interesul ambe
lor popoare, al păcii și colaborării 
internaționale.

S-a făcut, de asemenea, un schimb 
de vederi asupra unor probleme 
internaționale, exprimîndu-se soli
daritatea cu lupta popoarelor pen
tru independență, împotriva impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească.

nu numai că au învățat ceva despre 
organizarea socialistă a zonelor ru
rale. ci, de asemenea, sîntem siguri 
că ei vor fi utili propriei noastre dez
voltări. în plus, pe lingă aceasta, ei 
au cunoscut fapte din România, rea
lizările și aspirațiile poporului ei. 
Prin astfel de înțelegeri reciproce se 
pot realiza puternice legături de prie
tenie. Sprijinul care a fost acordat 
Tanzaniei de către experții care deja 
lucrează în țara noastră și de către 
cei pe care dorim foarte mult să-i 
primim în curînd din țara dumnea
voastră, de asemenea, contribuie la 
această înțelegere și cunoaștere re
ciprocă, a spus vicepreședintele Ka
wawa.

Vă pot asigura, de asemenea, că ce
tățenii români care se află deja în 
Tanzania se dovedesc extrem de va
loroși în a ne ajuta să ne dezvoltăm 
țara și economia noastră pe calea 
socialistă. Prin prezența lor în țara 
noastră nu numai că ni se acordă 
asistență tehnică, ci, de asemenea, 
învățăm din experiența dumneavoas
tră mai îndelungată în organizarea 
socialistă. Dorim foarte mult ca astfel 
de contacte să fie amplificate în vii
tor. Cooperarea economică și comer
țul între cele două țări ale noastre 
vor deveni tot mai active. în ceea ce 
ne privește, socotim că mai există 
multe de făcut în acest sens.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la unele probleme ale construc
ției economice și sociale în Tanza
nia, la experiența pe care Româ
nia și Tanzania și-o pot împărtăși 
reciproc. Ambele noastre națiuni în
cearcă să construiască socialismul în 
maniera și modul care este po
trivit pentru condițiile noastre spe
cifice. Cu alte cuvinte, aceasta în- 

. seamtiă. că instituțiile .pe care . le . a_- 
yem în țările noastre, limbile în care 
ne ekprimăm, felul în care, expri
măm țelurile noastre socialiste vor 
fi diferite deoarece și istoria celor 
două popoare este deosebită, dar cred 
că încă mai putem învăța unii de la 
alții. Dar, în același timp, este ade
vărat că în stadiul actual Tanzania 
are mai multe de învățat, deoarece 
România și-a dezvoltat instituțiile ei 
socialiste într-o perioadă mult mai 
îndelungată.

îngăduiți-mi să vă spun — a sub
liniat în continuare vorbitorul — că 
apreciem și sîntem deosebit de recu
noscători pentru sprijinul pe care 
România îl acordă luptei pentru in
dependență în Africa. Acest factor 
este de o mare prioritate pentru noi, 
fiindcă propria noastră existență 
este amenințată at'ita timp cît la gra
nițele noastre mai există colonia
lism șl rasism. Lupta popoarelor din 
zona Africii de Sud a început și ea 
va continua pînă la victorie. Fiindcă 
aceste popoare știu, așa cum știm și 
noi, și așa cum știe și poporul ro
mân, că atunci cînd s-a obținut in
dependența, numai atîta timp cît a- 
ceastă independență este păstrată, un 
popor poate construi o societate so
cialistă. Socialismul este incompati
bil cu colonialismul și cu dominarea 
străină, de către o țară străină.

în încheierea toastului său, vice
președintele Rashidi Mafaume Ka
wawa a spus : în numele guvernului 
și poporului Republicii Unite Tanza
nia salut guvernul și poporul țării 

. dumneavoastră. De asemenea, în nu
mele guvernului și poporului tanza
nian exprim urările noastre de succes 
în eforturile dumneavoastră de a 
construi înșivă o societate, socialistă. 
De asemenea, exprim speranța noas
tră pentru o cooperare tot mai largă 
și mai eficientă între țările noastre.

Toți, împreună, să ridicăm acum 
paharul în sănătatea domnului pre
ședinte al Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

lui afacerilor externe, Vasile Dră- 
goescu, secretarul Consiliului popu
lar municipal București, Tudor 
Jianu, director în Ministerul Aface
rilor Externe, generali și ofițeri su
periori.

După depunerea coroanei de flori, 
cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere. Apoi, oficialitățile 
tanzaniene și române au vizitat ro
tonda monumentului.

(Agerpres)

sport ; Publicații destinate sa
tului șl specialiștilor din agri
cultură ; Periodice de informa
ție publicitară ; Publicații de
partamentale, protecția muncii, 
paza contra incetidiilor etc. ; 
Publicații științifice și tehnice ; 
Publicații științifice în limbi 
străine ; Publicații juridice, Bu
letinul oficial etc. ; Reviste în 
limbi străine ; Publicații inter
naționale și externe in limba ro
mână ; Presa locală — ziare 
și reviste ce apar în județe.

Pentru a se asigura colec
țiile de publicații de la primul 
număr pe 1972, se recomandă 
definitivarea din timp a abona
mentelor pe întregul an.

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.
Tovarășul Miu Dobrescu, membru 

supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., a primit joi dimineața de
legația de activiști ai Asociației de 
prietenie sovieto-română din R.S.S. 
Armeană, condusă de tovarășul 
A.G. Karapetian, membru al condu
cerii asociației, care a făcut o vizită 
în schimb de experiență în țara noas

Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Pățan, a primit joi pe 
conducătorul delegației economice 
guvernamentale din Republica Mali, 
Robert N’Daw, ministrul dezvoltării 
industriale, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a luat par

Cu prilejul celei de-a XXII a aniversări 
a intemeierii Republicii 

Democrate Germane
RECEPȚIE LA AMBASADA R. D. G.

Cu prilejul celei de-a XXII-a 
aniversări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane, ( ambasadorul 
acestei țări la București, Hans Voss, 
a oferit joi la amiază o recepție in 
saloanele ambasaxlei.

Au luat parte tovarășii Gheorgh# 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, Mihai Marines- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Vasile Vlad, șeful Secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R., Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, aca
demicieni și alți oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au fost de față șefî ai misiunilor

LA AMBASADA R. P. BULGARIA

DINEU CU PRILEIUL PREZENȚEI IN ȚARA NOASTRĂ

A TOVARĂȘULUI JIVKO JIVKOV
Cu prilejul prezenței în țara noas

tră a tovarășului Jivko Jivkov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
care participă la lucrările sesiunii a 
9-a a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-bulgare de colaborare 
economică și tehnico-științifică, am
basadorul R.P. Bulgaria la București,

Ministrul comerțului 
despre vizitele

La înapoierea in țară, după vizitei# 
făcute în Iran și Irak, ministrul co
merțului exterior, Cornel Burtică, a 
făcut următoarea declarație redacto
rului Agerpres, Tudose Nițescu :

„La Teheran am participat la lu
crările celei de-a 7-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-iraniene de co
operare economică și tehnico-științi
fică, în cadrul căreia a fost analizat 
modul în care au fost îndeplinite 
prevederile precedentei sesiuni. îm
preună cu ministrul economiei, Hous- 
hang Ansari, președintele părții ira
niene în comisia mixtă, precum și 
cu alți membri ai guvernului cu care 
am purtat convorbiri, am convenit 
asupra stabilirii unor măsuri impor
tante, a căror finalizare va stimula, 
în următorii ani, dezvoltarea și diver
sificarea schimburilor comerciale, va 
adinei cooperarea economică și teh
nică, în interesul și avantajul amber 
lor țări".

In legătură cu apropiata vizită în 
Iran a președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, ministrul 
comerțului exterior a relevat intere
sul deosebit cu care este așteptată 
sosirea șefului statului român la fes
tivitățile ocazionate de aniversarea a 
2 500 de ani de la întemeierea statu
lui iranian.

Vizitele delegației militare a Republicii Austria
Delegația militară a Republicii 

Austria, condusă de ministrul fede
ral al apărării naționale, Karl F. 
Liitgendorf, însoțită de general da 
armată Ion Ioniță, ministrul Forțelor 
Armate ale. Republicii Socialiste Ro
mânia, a făcut joi o vizită în jude
țul Constanța.

La sosire, pe aeroportul M. Kogăl- 
niceanu, oaspeții au fost întîmpinați 
de Vasile Vîlcu, președintele consi
liului popular județean, Petre Nico
lae, primarul municipiului Constan
ța, viceamiral ing. Grigore Marteș, 
comandantul marinei militare, gene
rali și alte persoane oficiale locale.

în cursul dimineții, delegația mili
tară austriacă a vizitat stațiunile bal- 
neo-climaterice de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre și a făcut o croa
zieră cu nava-școală bricul „Mircea".

La amiază, președintele consiliu
lui popular județean a oferit un de
jun în onoarea ministrului federal al 
apărării naționale a Republicii 
Austria și a persoanelor oficiale 
care-1 însoțesc.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 

ușor. Cerul a fost variabil în sud- 
vestul țării și mai mult acoperit în 
rest. Au 6ăzut ploi slabe locale în 
nordul, estul Moldovei, estul Tran
silvaniei și în zona muntoasă unde 
s-a semnalat lapoviță și ninsoare. 
In Munții Rodnei a căzut grindină. 
Viatul a suflat slab pînă la potrivit 
cu unele intensificări la munte din 
sectorul nordic. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între 3 grade la 

tră, la invitația Consiliului General
A. R.L.U.S.

La primire au participat tovarășii 
Octav Livezeanu, membru al Birou
lui Consiliului General A.R.L.U.S.; și
B. K. Iakovlev, consilier al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

în aceeași zi, delegația a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre Mos
cova.

te Nicolae Nicolae, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

★

în seara aceleiași zile, oaspeții au 
avut întrevederi cu ministrul comer
țului exterior, Cornel Burtică.

(Agerpres)

diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

*
Cu prilejul celei de-a XXII-a a- 

niversări a întemeierii Republici? 
Democrate Germane, Hans Voss, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, a depus în cursul dimineții de 
joi coroane de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism și la Monumentul eroilor so
vietici din Capitală.

*
Cu prilejul celei de-a XXII-a ani

versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, Hans Voss, amba
sadorul acestei țări la București, a 
rostit o cuvîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune.

(Agerpres)

Spas Gospodov, a oferit joi un 
dineu.

Au participat tovarășii . Leonte 
Răutu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, Ni
colae Blejan, ambasadorul României 
la Sofia, membrii celor două delega
ții la sesiune, precum și alte per- 
spână oficiale.,................... (Agerpres)..

exterior al României 
in Iran și Irak

„Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu In Iran este așteptată cu 
multă căldură și prietenie. Acest 
lucru a fost subliniat chiar de Ma
iestatea Sa, Șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi, în timpul convorbirii 
pe care am avut-o, relevînd, tot
odată, și importanța și semnificația 
convorbirilor care vor avea loc în
tre șefii celor două state".

în continuare, ministrul Cornel 
Burtică s-a referit la vizita făcută în 
Irak, la importanța contactelor, în 
contextul dezvoltării viitoare a co
laborării economice dintre România 
și Irak.

„Vizita făcută în Irak, a spus el, 
ca urmare a invitației ministrului 
economiei, Mourtada al Hadissi, 
ne-a prilejuit contacte și discuții 
interesante, utile evoluției în conti
nuare a legăturilor economice din
tre ce'le două țări. în cadrul con
vorbirilor pe care le-am avut cu 
conducători ai vieții economice ira
kiene : cu miniștri ai economiei, 
industriei, petrolului și minelor etc., 
au fost evidențiate multiple posibi
lități și mijloace pentru a asigura, 
în continuare, un curs pozitiv rela
țiilor economice româno-irakiene.

(Agerpres)

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele consiliului popular ju
dețean, Vasile Vîlcu, și ministrul 
federal al apărării naționale, Karl F. 
Liitgendorf, au rostit toasturi.

După-amiază, delegația militară 
austriacă s-a înapoiat în Capitală.

în seara aceleiași zile, ministrul 
federal al apărării naționale a Re
publicii Austria, Karl F. Liitgendorf, 
a oferit un dineu în saloanele restau
rantului Athenăe Palace.

Au luat parte general de armată 
Ion Ioniță, ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România, 
general-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțelor arma
te și șef al Marelui Stat Major, alți 
membri ai ■ conducerii Ministerului 
Forțelor Armate.

Au participat, de asemenea, Eduard 
Tschop, ambasadorul Austriei la 
București, și membri ai ambasadei.

Cei doi miniștri au rostit toasturi.
(Agerpres)

Joseni, Odorhei și 13 grade la Cra
iova.

Timpul probabil pentru zilele de 
9, 10 și 11 octombrie. In țară : 
Vremea va continua să se încăl
zească .treptat în toate regiunile 
țării. Cerul va fi variabil. înnorări 
mai accentuate se vor semnala în 
jumătatea de nord-est a țării, unde 
vor cădea ploi locale. în rest, ploi 
izolate. Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
2 și plus 8 grade, mai coborîte in 
depresiuni, iar maximele între 
12—22 de grade. Dimineața, ceață 
locală. La' București : .Vremea va 
continua să se încălzească treptat. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
slabe. Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

Plecarea unei delegații 
de activiști ai P.C.R.

în R.P. Polonă
Joi dimineața, a părăsit Capitala, 

plecind în R. P. Polonă, o delegație 
de activiști ai C.C. al P.C.R., con
dusă de Constantin Dăscălescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Ga
lați al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.M.U.P., va face* o vizită in 
schimb de experiență in această 
țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ion 
Savu, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost prezenți membri al Am
basadei R. P. Polone la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
Joi a avut loc, la Ministerul Afa

cerilor Externe, schimbul instrumen
telor de ratificare a Acordului de co
laborare culturală dintre Republica 
Socialistă România și Republica Tur
cia. '

Din partea română a efectuat 
schimbul Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, iar din 
partea turcă, Nazif Cuhruk, ambasa
dorul Turciei la București.

La ceremonie au participat Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Costică Alecu, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcționari 
superiori din M.A.E. și instituții cen
trale, precum și reprezentanți ai Am
basadei Turciei la București.

★

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat telegrame de 
felicitare lui Sharif Emami și ing.. 
Abdulah Riazi cu ocazia recentei lor 
realegeri în funcțiile de președinte 
al Senatului și respectiv președinte 
al Medjilisului din Iran.

■*

în cursul zilei de joi, delegația 
Băncii Chinei, condusă de Tsui Pin, 
vicepreședinte al băncii, a făcut o 
vizită la Banca Română de Comerț 
Exterior, unde a avut convorbiri 
cu președintele Consiliului de ad- ' 
ministrație al băncii, Vasile Volo- 
șeniuc, și cu alți membri ai consi
liului.

în timpul convorbirilor, desfășu

Sosirea în Capitală a delegației de chimiști 
din orașul Sumgait — R. S. S. Azerhaidjana

Joi, 7 octombrie, a sosit la Bucu
rești o delegație de chimiști din ora
șul Sumgait — R.S.S. Azerbaidjană, 
la invitația adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, cu 
prilejul vizitei făcute în acest oraș 
în;cursul anului curent.

Delegația este condusă de tovară
șul Abbassaliev Sabit Kasumovici, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Sumgait. Din dele
gație fac parte : Sverdlov Rafail 
Șapsaevicl, directorul combinatului 
chimic, Abdulaeva Șahazada Iusuf 
Kizî, laborantă la combinatul chimic.
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Astăzi, la Charlotte (Carolina de nord)

Primele partide din finala „Cupei Davis"
• în prima zi: Stan Smith (S.U.A.) - Ilie Năstase (Româ

nia) și Frank Froehling (S.U.A.) - Ion Tiriac (România)
© România are șansa de a fi a cincea națiune care ar 

cîștiga „Cupa Davis"
A 60-a ediție a „Cupei Davis", un 

adevărat campionat mondial de te
nis pe echipe, se află în fața ulti
mului act : finala care va opune, la 
Charlotte (Carolina de nord), selec
ționatele României și S.U.A.

De remarcat că acesta este ultimul 
„challange-round" al competiției 
(formula conform căreia ecnipa cișu- 
gătoare a trofeului avea dreptul să 
dispute direct finala, pe teren 
propriu). Incepînd din anul 1972, de
ținătoarea „Cupei Davis" va trebui 
să participe încă din primul tur ală
turi de celelalte țări angajate în în
trecere.

Mult așteptatul meci dintre tenis- 
manii români și americani se va 
desfășura pe terenurile de zgură ale 
arenei „Olde Providence racquet and 
Swim Club", în tribunele căreia se 
așteaptă a fi prezenți zilnic circa 
8 000 de spectatori.

Analizind șansele celor două echi
pe, corespondentul agenției France 
Presse scrie, printre altele : „Repre
zentativa S.U.A. va încerca la Char
lotte să-și adjudece în al patrulea an 
consecutiv celebra „Salatieră de ar
gint", trofeul care simbolizează su
premația mondială în tenis. Totodată, 
jucătorii americani ar avea ocazia 
să depășească Australia la numărul 
de victorii : fiecare din cele două 
țări a cîștigat de 22 de ori pină acum 
această cupă. Deși nu mai are în rîn- 
durile sale pe Arthur Ashe și nici pe 
Cliff Richey, formația americană dis
pune de jucători de certă valoare 
internațională, cum sînt Stan Smith, 
ciștigătorul turneului de la Forest 
Hills, Clark Graebner și Frank 
Froehling, cei trei posibili în parti
dele de simplu. Dar meciul nu este 
dinainte cîștigat pentru echipa ame
ricană. Selecționata română, finalistă 
și în anul 1969, este capabilă oricînd

FOTBALIȘTII NOȘTRI AU SOSIT 
tA COPENHAGA

Ieri dimineață, lotul olimpic de 
fotbal al țării noastre a părăsit Ca
pitala, pe calea aerului, plecind spre 
Copenhaga, unde , — după cum se 
știe — va susține duminică prima 
întîlnire din dublul meci cu formația 
reprezentativă a Danemarcei, contînd 
pentru preliminariile turneului olim
pic. După o călătorie de patru ore, 
fotbaliștii noștri au sosit la Copen
haga și se află găzduiți la hotelul 
Regina. .Primul contact cu orașul în 
care se va desfășura partida de du

Sosirea unei delegații 
de activiști ai P. N. 0. P.»

Joi după-amiază a sosit In Capi
tală o delegație de activiști ai Parti
dului' Muncitoresc Unit Polonez, con
dusă de Wlodzimierz Cymbala, ad
junct al șefului secției economice a
C.C.  al P.M.U.P., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită în 
schimb de experiență în țara noas
tră. La aeroportul Otopeni, delega
ția a fost întîmpinată de Constantin 
Mîndreanu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Ion Crețu, adjunct 
de șef de secție la Consiliul Econo
mic, activiști de partid.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R. P. Polone la București.

(Agerpres)

rate într-o atmosferă prietenească, 
au fost abordate probleme de inie- ' 
res reciproc privind activitatea ce
lor două instituții și dezvoltarea in 
continuare a relațiilor bancare din
tre cele două țări.

în aceeași zi, membrii delegației 
au vizitat cartiere de locuințe din1 ■ 
Capitală.

Seara, Consiliul de . Administrație 
al Băncii Române de Comerț Exte
rior a oferit o masă în cinstea oas
peților.

★
La invitația Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, Vital Balla, președintele Aso
ciației congoleze de prietenie între 
popoare, a sqsit la București. în zi
lele următoare, oaspetele din Repu- ■ 
blica Populară Congo va face o vi
zită în țara noastră.

★
Ministrul cubanez al educației, 

Belarmino Castilla Mas, care se află 
în țara noastră la invitația Ministe
rului învățămîntuluî, a vorbit joi la ■ 
facultatea de drept a Universității" 
București, despre dezvoltarea învăță- 
mîntului în Cuba.

Au participat rectori, reprezentanți 
ai conducerilor unor instituții de în- 
vățămint. superior din țara noastră, k 
profesori universitari.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Nicolas Rodriguez Astiazarain, am
basadorul .Cubei la București, și- 
membri ai ambasadei. ,j

(Agerpres)

Mutallimov Mutallim Radjab, opera
tor la combinatul chimic.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii.. 
Dimitrie Ancuța, secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R,', 
Nicolae Ionescu, adjunct de șef de 
secție ,rJâ C.C. al P.C.R., Navrea Ster , 
lian, director la grupul industrial de 
lacuri și vopsele — București, un 
grup de muncitori.

Erau de fată V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri a.i. al U.R.S.S. la 
București, și membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice.

de surprize. Ilie Năstase și Ion Ți- 
riac alcătuiesc în momentul de față 
unul dintre cele mai redutabile du
bluri din lume, în timp ce Năstase 
— dacă se va afla in forma sa cea 
mai bună — poate aduce puncte 
echipei sale și in partidele de simplu.

Echipei României i se oferă șansa 
de a fi a cincea națiune care ar ciș- 
tiga „Cupa Davis", după S.U.A., 
Australia, Anglia și Franța. în ulti
mii zece ani, șase țări (Italia, Mexic, 
India, Spania, R. F. a Germaniei și 
România) au încercat să pună capăt 
supremației australo-americane in 
această prestigioasă întrecere spor
tivă, dar fie in Australia, fie în A- 
merica, nici una din ele nu a reușit 
să termine învingătoare în finală. în 
ultimul „challange-round", care în
cepe astăzi, — conchide comentato
rul francez — americanii pornesc 
favoriți, avînd de partea lor publicul, 
o mai bună acomodare cu terenul de 
joc. Meciul se anunță însă a fi cel 
mai deschis de la confruntările din
tre echipele S.U.A. și Australiei din 
1963—1964".

★

Joi la amiază, la Charlotte (Caro
lina de nord) a avut loc tragerea la 
sorți pentru stabilirea programului 
finalei „Cupei Davis", în care se în- 
tîlnesc, incepînd de astăzi, repre-' 
zentativele S.U.A., deținătoarea „Sa-, 
latierei de argint", și ftomâniei. In 
prima zi se vor întîlni : Stan Smith 
(S.U.A.) — Ilie Năstase (România) 
și Frank Froehling (S.U.A.) — Ion 
Tiriac (România).

După cum se vede, Froehling a 
fost preferat lui Graebner. Sîmbălă 
are loc partida de dublu, iar dumi
nică, în ordine, se vor disputa ulti
mele două probe de simplu : Smith — 
Tiriac și Froehling — Năstase.

minică n-a fost prea... plăcut, deși 
pe aeroport delegația fotbaliștilcți- 
români a fost primită cu interes șj 
simpatie de reprezentanți oficiali ai 
federației de specialitate daneze, ai 
presei și televiziunii ; la Copenhaga 
vremea este urîtă : ploaie și frig. «

In cursul zilei de astăzi, jucătorii 
români vor face cunoștință cu gazO1- 
nul de pe Iddrots-Park, stadionul pe 
care va avea loc partida, efectuiiid 
un antrenament de acomodare.



viața internațională
Lucrările sesiunii

Adunării Generale a O.N.U.
NEW YORK 7 (Agerpres). — Lu- 

ind cuvintul in cadrul dezbaterilor 
din Adunarea Generală, ministrul de 
externe al. Italiei, Aldo Moro, a re
levat dorința țării sale ca O.N.U- să 
confirme, la actuala sesiune, în mod 
solemn principiile reglementării con
flictului din Orientul Apropiat cu
prinse In rezoluția Consiliului de 
Securitate ; aceste principii trebuie 
aplicate integral, a spus el. Minis
trul italian a subliniat, pe de altă 
parte, necesitatea ca „locul Chinei 
la O.N.U. să fie ocupat de guvernul 
care reprezintă în mod legitim ma
rele popor chinez, adică guvernul 
Republicii Populare Chineze".

Ministrul de externe al Turciei, ' 
Osman Oicay, și-a exprimat, în cu- 
vîntarea sa, satisfacția față de at
mosfera de destindere care domnește 
pe continentul european. Reterindu-se 
lă situația din Orientul Apropiat, el a 
exprimat speranța că „eforturile păr
ților și atitudinea realistă a Egiptu
lui vor duce la o reglementare justă, 
pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate".

Reprezentantul Nepalului, Fai
ma Bahatur Khatri, a subliniat 
că țara sa se pronunță în mod 
ferm pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze la O.N.U., 
opunîndu-se propunerilor obstruc
ționiste sau care ar întîrzia rezol
varea favorabilă a acestei probleme. 
Vorbitorul a condamnat continuarea 
războiului din Vietnam, pe care l-a 
caracterizat drept „unul din cele mai 
pregnante exemple ale încălcării 
principiilor neamestecului și dreptu
lui la autodeterminare al popoare
lor".

Ministrul de externe al Republi
cii Populare Congo, Auxence Ikonga, 
a condamnat Portugalia pentru răz
boiul de exterminare pe care îl duce 
în Africa. Politica acestei țări, a 
spus el, este sprijinită de aliații din 
N.A.T.O. Vorbitorul a susținut pro

punerile G.R.P. al Vietnamului 
de Sud pentru restabilirea păcii in 
Vietnam. Cerînd „să se repare actul 
grav de injustiție comis față de cea 
mai mare națiune a lumii", ministrul 
congolez s-a pronunțat pentru resta
bilirea imediată a drepturilor legi
time ale R.P. Chineze la O.N.U.

In cadrul dezbaterilor din Comisia 
a treia a Adunării Generale, pen
tru problemele social-umanitare și 
culturale, a luat cuvintul reprezen
tanta României, Maria Groza, care 
a subliniat că diminuarea și lichida
rea decalajului între țările avansate 
și cele în curs de dezvoltare consti
tuie în zilele noastre o cerință esen
țială a progresului. Considerăm — a 
spus vorbitoarea — că este timpul 
să se întreprindă măsuri viguroase 
pentru lichidarea fenomenului sub
dezvoltării, pentru sprijinirea efor
turilor țărilor în curs de dezvoltare
spre progres.

Relevînd în continuare faptul că
tînăra generație se manifestă în lu
mea de astăzi ca o puternică forță 
a progresului, democrației și păcii, 
reprezentanta României a apreciat că 
importanța pe care o prezintă pro
blemele tineretului și-a găsit expre
sie și în frecvența referirilor la a- 
cest subiect în cursul dezbaterii
generale de la actuala
O.N.U. Referindu-se la

sesiune' a
declarația

adoptată în 1965 de Adunarea Ge
nerală asupra problemei educării 
tineretului în spiritul idealurilor 
păcii, înțelegerii și prieteniei intre 
popoare, printre ai cărei inițiatori s-a 
aflat și România, Maria Groza a ex
primat speranța că la sesiunea ur
mătoare a Adunării Generale vor fi 
întrunite toate condițiile pentru a se
proceda la o amplă dezbatere asupra 
problemelor tineretului și la exami
narea modului în care este aplicată
declarația amintită.

Dineul oferit de ministrul de externe 
al României in einstea unor delegații 

latino-amerieane
Ministrul de externe al României, 

Corneliu Mănescu, a oferit un dineu 
in cinstea unor delegații latino-ame- 
ricane participante la lucrările se
siunii Adunării Generale a O.N.U.

La dineu au luat parte ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Pa
nama, Juan Antonio lack, reprezen
tanții permanenți pe lingă Națiunile 
Unite ai Argentinei, Republicii Chile, 
Columbiei. Costa Rica, Cubei, Ecua
dorului, Guatemalei, Republicii Pa
nama, Perului, Salvadorului, Urugu- 
ayului, Venezuelei, însărcinatul cu a- 
faceri și reprezentant ad-interim al 
Republicii Dominicane la O.N.U., ad
junctul reprezentantului permanent 
al Braziliei la O.N.U. Au participat, 
de asemenea, membri ai delegației 
române Ia actuala sesiune.

Dineul a prilejuit un rodnic schimb 
de păreri între participanți asupra 
unor probleme importante aflate pe

agenda sesiunii O.N.U., precum și a- 
supra altor chestiuni internaționale 
de interes comun.

Totodată, ministrul de externe al 
României a avut, la sediul Națiuni
lor Unite, o întrevedere cu minis
trul afacerilor externe al Austriei, 
Rudolf Kirchschlaeger.

Referindu-se. într-o declarație a- 
cordată corespondentului nostru, la 
problemele ce au format obiectul în
trevederii, Rudolf Kirchsclaeger a 
spus că a fost efectuat „un fructuos 
și util schimb de păreri asupra unor 
probleme importante ale actualei se
siuni, printre care necesitatea restabi
lirii drepturilor legitime ale Republi
cii Populare Chineze la Națiunile 
Unite, Orientul Apropiat ș.a. Am dis
cutat,totodată, diverse-aspecte ale re
lațiilor româno-austriece, care pot fi 
caracterizate ca foarte bune".

Franța decepționată de rezultatele 
conferinței anuale a F. M. I.

DECLARAȚIA PURTĂTORULUI DE CUVÎNT AL GUVERNULUI 
FRANCEZ

PARIS 7 (Agerpres). — „Franța este 
decepționată de rezultatele conferinței 
anuale a Fondului Monetar Interna
țional, ale cărei lucrări s-au desfășu
rat recent la Washington", a declarat 
Leo Hamon, purtătorul de cuvînt al 
guvernului francez, la sfîrșitul unei 
ședințe a cabinetului. Hamon a pre
cizat că ministrul economiei și finan
țelor, Valery Giscard d’Estaing, a pre
zentat guvernului o informare asupra 
rezultatelor conferinței F.M.I. Purtă
torul de cuvînt a afirmat că discur
surile rostite la Washington, în ultima 
parte a conferinței F.M.I., de Karl

Schiller, ministrul vest-german al e- 
conomiei, și de John Connally, minis
trul de finanțe al S.U.A.. au relevat 

,„o înăsprire a pozițiilor celor două 
țări"

Președintele Georges Pompidou a 
subliniat, la Sfîrșitul ședinței cabine
tului. că evoluția crizei monetare in- 
teroccidentale impune membrilor 
C.E.E. necesitatea de a se menține 
pe poziția adoptată la 13 septembrie 
la Bruxelles, adică de a face un front 
comun împotriva măsurilor protec- 
ționiste ale administrației S.U.A.

Propuneri ale centralelor 
sindicale italiene

pentru depășirea dificultăților prin care trece 
economia țării

ROMA 7 — Corespondentul Ager
pres. N. Puicea transmite : Secreta
riatele celor trei mari centrale sin
dicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. ți 
U.I.L. — au dat publicității joi un 
document comun referitor la situația 
economică a țării, prezentînd, tot
odată, propuneri în scopul depășirii 
dificultăților prin care trece în pre
zent economia italiană. Arătînd că 
dezechilibrul economiei italiene, agra
vat recent de conjunctura interocci- 
dentală, „influențează în mod nega
tiv, încă o dată, condițiile de viață 
ale oamenilor muncii, \țovlți conco
mitent de sporirea numărului celor 
care caută de lucru și de scăderea 
puterii de cumpărare a salariilor", 
sindicatele se pronunță pentru de
plina ocupare în producție a forței 
de muncă, pentru obținerea de către 
masele muncitoare a unor condiții 
de viață demne, pentru îmbunătățirea

condițiilor de muncă din fabrici. Sin
dicatele italiene solicită apărarea 
salariului real, sporirea volumului 
investițiilor, mai ales în sectorul de 
înalt nivel tehnologic, și distribuirea 
lor echilibrată pe întregul teritoriu. 
Se cere, de asemenea, includerea a- 
griculturii in acest ansamblu de mă
suri, prin dezvoltarea sistemului de 
irigații și împăduriri, a zootehniei, 
precum și prin desființarea dijmei.

Lupta pentru reforme — declară 
sindicatele — nu ia sfîrșit o dată 
cu aprobarea unor legi de către par
lament, ci continuă pentru aplicarea 
in practică a prevederilor acestora. 
Conducerile celor trei mari centrale 
sindicale amintesc. în încheierea do
cumentului lor comun, că. „în cadrul 
întîlnirilor viitoare cu guvernul și 
Confederația industriașilor (Confin- 
dustria), sindicatele vor acționa pen
tru obținerea de rezultate concrete".

Aprobarea protocolului 
de aderare a României 

la G.A.T.T.
GENEVA 7 (Agerpres). — Consi

liul Acordului General pentru Tarife 
și Comerț (G.A.T.T.), întrunit la Ge
neva, a discutat proiectul protocolu
lui de aderare a României la G.A.T.T. 
Ambasadorul C? H. Archibald (Tri
nidad-Tobago), președintele grupului 
special de lucru în cadrul căruia s-a 
elaborat proiectul de protocol, a pre

zentat consiliului principalele condi
ții de aderare și recomandarea grupu
lui de a se aproba aderarea Româ
niei ca membră cu drepturi depline 
a G.A.T.T.

Au luat cuvintul reprezentanții a 
numeroase țări membre, printre care 
Austria, Anglia, Argentina, Ceho
slovacia, Chile, Cuba, Finlanda, Ita
lia, India, Iugoslavia, Japonia, Polo
nia și altele. Subliniind buna desfă
șurare a relațiilor comerciale dintre 
România și țările respective, ei au 
sprijinit aderarea țării noastre la 
G.A.T.T.. și au evidențiat .utilitatea 
ca România să participe la activita
tea acestui acord comercial multila

teral încă de la următoarea sesiune 
anuală a G.A.T.T., care va avea loc 
între 15 și 27 noiembrie a.c.

Șeful delegației române, Mircea 
Petrescu, a subliniat că aderarea 
României la G.A.T.T. constituie o 
expresie a politicii guvernului român 
de a intensifica participarea țării 
noastre la diviziunea internațională 
a muncii, dezvoltind relațiile comer
ciale cu toate țările, indiferent de 
sistemul lor social-economic, pe baza 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc.

Consiliul G.A.T.T. a aprobat in 
unanimitate raportul grupului de lu
cru și protocolul de aderare. Con
form practicii uzuale a G.A.T.T., în 
perioada următoare protocolul de 
aderare este supus votului prin co
respondență al țărilor membre, ur- 
mind a intra în vigoare la o lună 
după semnarea lui de către România.

LA CONFERINȚA ANUALĂ A LABURIȘTILOR ENGLEZI

sprijin iim; mi oi ideea ■locimi
CONFERINȚEI Ifflllll- MOPlli

LONDRA 7 — Corespondentul nos
tru N. Plopeanu transmite : Confe
rința anuală a laburiștilor englezi, 
ale cărei lucrări se desfășoară la 
Brighton, a consacrat ședința de joi 
examinării unor probleme de politică 
externă. Sub titlul „Relațiile Est- 
Vest și securitatea europeană". Comi
tetul Executiv Național al Partidului 
laburist a prezentat o declarație in 
care își exprimă convingerea că, 
„prin bunăvoință și eforturi serioase 
din partea tuturor statelor, deceniul 
al optulea se poate transforma intr-o 
eră de cooperare, în care să se pună 
capăt războiului rece". După ce sub
liniază faptul că, in ultimul timp, s-au 
îmbunătățit relațiile bilaterale, de
clarația arată că trebuie convocată o 
„conferință general-europeană, care 
să asigure o mai mare securitate pen
tru întregul continent, favorizind în
cheierea unui acord general de re
nunțare la forță in relațiile dintre 
toate statele europene. Aceasta va 
stimula mai puternic cooperarea în 
domeniile economic și cultural". „Par
tidul laburist — se spune în docu

ment — dorește ca la conferința pri
vind securitatea europeană să se 
constituie un mecanism permanent, 
în care toate țările, indiferent de re
gimul lor social, să fie in măsură 
să demonstreze cum se poate înlocui 
înfruntarea prin cooperare, crcîn- 
du-se astfel o zonă a păcii". Docu
mentul subliniază, în context, „nece
sitatea asigurării dreptului popoare
lor europene de a-și rezolva proble
mele interne fără intervenție din a- 
fară”.

Declarația se referă, de asemenea, 
la necesitatea întăririi autorității Or
ganizației Națiunilor Unite, „in care 
R. P. Chineză trebuie să-și ocupe lo
cul ce-i revine de drept". Majorita
tea delegaților care au.luat cuvintul 
în legătură cu această temă au spri
jinit ideea convocării unei conferințe 
general-europene, subliniind că este 
de acum timpul să se treacă la ac
țiuni concrete. în încheierea dezba
terilor, conferința anuală a Partidu
lui laburist a adoptat în unanimitate 
declarația Comitetului Executiv Na
țional.

PE FRONTURILE DE LUPTĂ DIN INDOCHINA

Succese ale forțelor patriotice
SAIGON 7 (Agerpres). — In urma 

loviturilor date de forțele patriotice 
din Vietnamul de sud, între 1—4 
octombrie, în provincia Tay Ninh au 
fost scoși din luptă aproximativ 400 
de militari ai trupelor saigoneze și 
au fost doborite 4 elicoptere, anunță 
agenția de presă Eliberarea.

PNOM PENH 7 (Agerpres). — Po
trivit unei știri difuzate de Agenția 
khmeră de informații, în cursul lup
telor care au avut loc între 23 sep
tembrie și 4 octombrie, în diferite re
giuni ale Cambodgiei. forțele populare 
de eliberare au scos din luptă și au 
capturat 500 de soldați inamici, dis- 
trugînd, totodată, o mare cantitate de 
material de luptă.

XIENG KUANG 7 (Agerpres). — 
Agenția Khaosan Pathet Lao anunță 
că în cursul acțiunilor militare din 
luna septembrie, forțele patriotice 
laoțiene au scos din luptă aproxima
tiv 3 000 de soldați inamici. De ase
menea, detașamentele Pathet Lao au 
doborit 7 avioane și. au distrus mai 
multe depozite de muniții, capturînd 
importante cantități de armament.

LONDRA 7 (Agerpres). — 
Primul batalion australian s-a 
retras joi din Vietnamul de 
sud, la bordul navei „Sidney". 
Rechemarea acestei unități s-a 
efectuat în baza hotărîriî guver
nului australian de a-și retrage 
trupele din Vietnamul de sud 
pină la finele anului in curs, in
formează agenția T.A.S.S.

CONFERINȚA CVADRIPARTITA DE LA PARIS
PARIS 7 (Agerpres). — In capitala 

Franței s-au desfășurat joi lucrările 
celei de-a 131-a ședințe plenare a 
Conferinței cvadripartite în problema 
Vietnamului.

Luînd cuvintul, Nguyen Minh Vy, 
adjunct al șefului delegației R. D. 
Vietnam, a declarat că pentru re
zolvarea problemei vietnameze și a- 
sigurarea succesului conferinței cva
dripartite. este necesar ca S.U.A. să 
renunțe la agresiunea și la politica 
de vietnamizare a războiului și să 
dea un răspuns pozitiv la propune
rile în șapte puncte ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.
v

La rîndul său, adjunctul șefului 
delegației G.R.P., Dinh Ba Thi, a de
clarat că așa-numitele „alegeri pre
zidențiale" de la Saigon s-au desfă
șurat într-o atmosferă de represalii 
crunte și de falsificare grosolană a 
rezultatelor votului. încercările Sta
telor Unite de a duce în Indochina 
o politică „de pe poziții de forță", a 
declarat el, au suferit eșec după eșec 
și au întîmpinat o opoziție hotărîtă 
din partea întregului popor vietna
mez. Dinh Ba Thi a cerut, de ase
menea, părții americane să dea un 
răspuns serios și pozitiv la planul de 
pace în șapte puncte propus de de
legația sa.

R. S. F. IUGOSLAVIA

Exercițiile militare 
„Libertatea ’71“

BELGRAD 7 (Agerpres).— După 
cum informează agenția Taniug, în 
Iugoslavia au avut loc exerciții mi
litare denumite „Libertatea ’71", la 
care au , participat unități întrunind 
diferite genuri de arme, detașamente 
de partizani și apărare civilă.

Aceste exerciții — a căror desfă
șurare a fost urmărită de președin
tele Iosip Broz Tito, comandantul 
suprem al forțelor armate, și de alți 
conducători de partid și de stat iugo
slavi — au avut drept scop verifi
carea stadiului de pregătire a apă
rării general-populare a Iugoslaviei, 
menționează agenția Taniug.

Cu prilejul întoarcerii de la desfă
șurarea acțiunilor finale ale exerci- 
țiilor, ce au avut loc joi, președintele 
Tito s-a oprit la Slunj. Răspunzînd 
salutului cu care a fost întîmpinat 
de cetățenii acestei localități și din 
împrejurimi, președintele iugoslav a 
apreciat eforturile depuse de unită
țile muncitorești și de tineret, de 
unitățile teritoriale și de cele ale

apărării civile, pentru a fi la înălți
me și pentru a colabora cu succes cu 
armata populară iugoslavă. „Am 
asistat la diferite faze ale exerci- 
țiilor, a arătat el, și pot să spun că 
acestea au devenit o cauză a întregu
lui nostru popor, armata fiind doar 
executantul. M-am convins că for
țele noastre de apărare pe care 
le-am văzut la exerciții nu pot fi 
niciodată învinse. Nici un agresor nu 
poate sconta în mod serios pe un 
succes. Eu vă doresc să vă perfec
ționați și în continuare și să culti
vați unitatea și frăția pe acest teren, 
așa cum doresc ca unitatea și frăția 

, să se întărească în continuare între 
popoarele noastre, peste tot, în Iugo
slavia. La aceste exerciții, la care âu 
participat militari din toate regiunile 
țării noastre, am văzut în ce măsură 
a domnit spiritul unității, indiferent 
de naționalitatea căreia aparțineau. 
Un asemenea spirit trebuie să dom
nească în toate și între toate popoa
rele noastre".

VIZITA ÎN R. P. UNGARĂ

A DELEGAȚIEI U.G.S.R.
BUDAPESTA 7. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Pintea, transmite : Joi, 
membrii delegației Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, condusă 
de tovarășul Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, care, la invita
ția Consiliului Central al Sindicatelor 
din Ungaria, vizitează această țară, 
au fost oaspeții colectivului fabricii 
de încălțăminte „Calitatea" din Bu
dapesta, vizitînd mai multe secții ale 
fabricii, luînd contacte nemijlocit cu

munca și rezultatele colectivului fa
bricii, purtînd discuții cu numeroși 
muncitori.

Intîlnirea, discuțiile care au avut 
loc cu această ocazie s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească.

In timpul vizitei la fabrica de în
călțăminte „Calitatea", delegația U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România a fost însoțită de tovarășa 
Baraczei Laszlone, vicepreședintă a 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Ungaria, și de alte cadre de con
ducere ale sindicatelor ungare.

ÎNTÎIMRILE DELEGAȚIEI P. C. R.
IA CONGRESUL P. C. DIN INDIA

, DELHI 7 (Agerpres). — Delegația 
Partidului Comunist Român formată 
din tovarășii Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Colegiului 
Central de Partid, șeful delegației, și 
Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., care participă la lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist din India, a avut o în- 
tîlnire cu S. G. Sardesai, membru al 
Comitetului Executiv Central, secre
tar al Consiliului Național al P.C. din 
India, și cu Romesh Chandra, membru

Pași concreti 
pe calea făuririi 

Federației 
Republicilor 

Arabe
După aproximativ o lună de 

la referendumul din Egipt, Si
ria și Libia, in cursul căruia 
populația celor trei țări s-a pro
nunțat pentru crearea Federa
ției Republicilor Arabe, la Cairo 
a avut loc o primă reuniune la 
nivel inalt in vederea punerii 
bazelor noului stat federal. 
La reuniunea desfășurată timp 
de trei zile la sediul Uniunii 
Socialiste Arabe, au participat 
președinții Sadat, Assad și 
Gedafi.

Reuniunea a ales pe Anwar 
Sadat ca președinte al federa
ției. Capitala federației a fost 
desemnat orașul Cairo. Reuniu
nea a aprobat, totodată, memo
riul privind Consiliul ministe
rial federal, documentele rela
tive la bugetul apărării, drape
lul, emblema și imnul federației 
și a dezbătut numeroase alte 
probleme privind structura și 
politica viitoare a noii forma
țiuni statale.

Aceste hotăriri — remarcă 
observatorii din capitala egip
teană — reprezintă o primă e- 
tapă a creării federației. Ele 
vor fi urmate in perioada ur
mătoare de o intensă activitate 
de organizare a diferitelor sec
toare ale vieții politice și eco
nomice.

Nicolae N. LUPU
Cairo, 7

al Comitetului Executiv Central al 
Consiliului Național. A participat Mo- 
hit Sen, membru al Consiliului Na
țional al P.C. din India.

în cadrul intilnirii au fost abordate 
probleme privind relațiile dintre cele 
două partide. Discuțiile s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

★
Govindan Nair, ministrul energiei 

electrice, irigațiilor și agriculturii în 
guveinul statului Kerala, unde se 
desfășoară lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C. din India, a 
oferit o masă în cinstea delegațiilor 
de partid din România, Iugoslavia, 
Ungaria și Bulgaria, participante la 
Congres.

Pavilionul Republicii Socialiste 
România la cel de-al 42-lea Salon 
internațional de alimentație și 
arte menajere din Bruxelles a 
fost distins cu „Marele premiu". 
In cadrul pavilionului este ex
pusă o gamă variată de mărfuri 
din nomenclatorul de export al 
întreprinderilor românești de co
merț exterior.

Plenara C. C.
SOFIA 7 (Agerpres). — După cum a- 

nunță agenția B.T.A., în intervalul 
4-6 octombrie a avut loc o plenară a 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar.

In cadrul plenarei, tovarășul Todor 
Jivkov. prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, a. prezentat un amplu 
raport despre unele probleme ale 
situației internaționale. în legătu'ră 
cu aceasta, a fost adoptată o' hotă- 
rîre. Ivan Abadjiev, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.B., a prezentat un ra
port privind reorganizarea Frontului 
științific și a învățămîntului supe
rior. Plenara a adoptat o hotărîre în 
legătură cu această activitate.

Prof. Stefan Vasiliev a prezentat 0 
informare despre îndeplinirea Tiotă- 
rîrii C.C. al P.C.B. cu privire la reor
ganizarea sistemului de învățămînt, 
iar Boris Velcev, membru al. Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C.B., 
a prezentat o informare despre acti
vitatea și îndeplinirea hotăririlor Bi
roului Politic și Secretariatului C.C. 
al P.C.B. în intervalul scurs de la 
Congresul al X-lea al partidului.

PÎenara a hotărît ca, pe viitor, 
Comitetul Central al partidului să fie 
informat în mod regulat asupra acti
vității Biroului Politic și Secretaria
tului C.C. al P.C.B. și să se stabi
lească drept normă ca asupra hotă-

Președintele Allende
despre dreptul suveran 
al statului chilian asupra 

bogățiilor naționale
SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager

pres). — Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, a reafirmat 
in cadrul unei conferințe de presă 
„dreptul suveran al statului chilian 
de a proceda Ia naționalizarea prin
cipalelor bogății ale țării". Președin
tele a arătat că companiile de cupru 
americane, cu o investiție inițială de 
30 milioane dolari, au obținut, sub 
formă de beneficii, suma de 2 800 mi
lioane dolari. Referindu-se la pro
blema unor eventuale indemnizații, 
el a menționat că „procedura legală 
pentru determinarea acestora nu a 
fost încă încheiată" Președintele a 
declarat în încheiere că „dreptul de 
a recupera bogățiile de bază de că
tre poporul chilian va pune capăt 
cercului vicios al subdezvoltării pro
vocate de dominația imperialistă".

HANOI 7 (Agerpres). — La Hanoi 
a fost semnată declarația comună 
vietnamezo-sovietică. Din partea 
R. D. Vietnam, declarația a fost 
semnată de Le Duan, prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc, iar din partea Uniunii Sovie
tice de Nikolai Podgornîi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem.

al P. C. Bulgar
rîrilor mai importante ale Biroului 
Politic, Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri să fie informată și 
opinia publică.

Plenara a hotărît ca pe lingă Co
mitetul Central al partidului să fie 
create, în calitate de organe auxiliare 
ale acestuia. Comisia pentru problem 
mele construcției de partid și de stat. 
Comisia economică. Comisia ideolo
gică și Comisia pentru relații inter
naționale.

S-a hotărît ca. în următoarele luni, 
să fie convocate plenare ale Comite
tului Central al partidului în urmă
toarele probleme: principalele direc
ții și sarcinile activității sindicatelor 
în lupta pentru construirea societății 
socialiste dezvoltate în Republica 
Populară Bulgaria ; sporirea produc- 
ției agricole și creșterea eficienței a- 
cesteia ; dezbaterea proiectului celui 
de-al. șaselea plan cincinal.

Plenara, relatează agenția B.T.A., 
s-a ocupat și de unele acte ale lui 
Anghel Solakov, în calitatea sa de 
ministru al afacerilor interne și 
membru al Comitetului Central al 
partidului. Pentru greșelile grave ad
mise în stilul și metodele de muncă, 
incompatibile cu principiile și morala 
de partid, plenara a hotărît să scoată 
pe Anghel Solakov din componența 
Comitetului Central.

agențiile de presă transmit-
 ■ . ' ■ ■

Ministrul minelor, petro
lului și geologiei, Bujor A1- 
mășan, aflat în vizită în Algeria, a 
avut întrevederi cu Ahmed Ghozali, 
președinte-director general al Socie
tății algeriene de hidrocarburi — 
„Sonatrach" și cu Tahar Hamedi, di
rector general al Societății naționa
le algeriene de exploatări miniere — 
„Sonarem". Au fost examinate pro
bleme ale cooperării româno-algeri- 
ene în domeniul petrolului și al mi
nelor.

întrevedere între con
ducători chinezi și împă
ratul Etiopiei. Vicepreședin
tele R.P. Chineze, Dun Bi-u, și pre
mierul Consiliului de Stat, Ciu En- 
lai, au avut o întrevedere cu împă
ratul Etiopiei, Haile Selassie, care 
se află într-o vizită la Pekin. între
vederea — informează agenția China 
Nouă — s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie. In cinstea 
oaspeților a fost oferită o recepție, 
la care au rostit toasturi vicepre
ședintele Dun Bi-u și Haile Selassie.

★ .
împăratul Etiopiei, Haile Selassie, 

aflat într-o vizită oficială în R. P. 
Chineză, a avut joi, la Pekin, o în
trevedere cu Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, anunță agenția 
China Nouă.

Peru și Iugoslavia au 
semnat un acord comercial 
și de cooperare economică. 
Documentul prevede sporirea schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări și crearea unei comisii mixte 
peruano-iugoslave pentru promova
rea comerțului.

„Cosmos-443". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămîntului „Cosmos-443", 
care va continua cercetările în spa
țiul cosmic in conformitate cu pro
gramul stabilit.

Sesiunea Adunării Fede
rale a R.S. Cehoslovace s a 
deschis la 7 octombrie la Praga. Pe 
ordinea de zi a sesiunii se află pro
iectul de lege privind planul de stat 
de dezvoltare a economiei naționale 
a R.S. Cehoslovace pe anii 1971—1975, 
legea. asigurărilor sociale și altele.

Demisia a doi din cei 
cinci miniștri aparținînd 
Partidului dreptății din 
Turcia. Doi dintre cei cinci miniș
tri aparținînd Partidului dreptății din 
Turcia. Dogan Kitapli, ministru de 
stat însărcinat cu relațiile cu parla
mentul, și Haydar Ozaip, ministru al 
vămilor și monopolurilor, și-au pre
zentat joi demisia premierului Nihat 
Erim. Ei s-au conformat unei dispo
ziții în acest sens a comitetului di
rector al partidului, care, într-o de
clarație dată recent publicității, și-a 
manifestat dezacordul față de linia 
urmată de guvern.

0 grevă de protest de 24 
de Ore ImP°triva suspendării zia
rului „Ideea" a fost declarată de sa- 
lariații tuturor ziarelor din Uruguay.

Corespondentul din Montevideo al 
agenției Reuter relevă că ziarul, in
terzis de autorități, reflectă concep
țiile unui front larg, care reunește 
partidele și mișcările progresiste din 
Uruguay.

Atentat împotriva lui Yas
ser Arafat. Pre5edintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafăt, 
a fost victima unui atentat la 6 oc
tombrie, în timp ce inspecta bazele 
palestinene amplasate la est de Ku- 
neitra, localitate situată la mică dis
tanță de liniile de încetare a focului. 
Potrivit agențiilor Reuter și France 
Presse, un grup de persoane a des
chis focul asupra automobilului în 
care se aflau Yasser Arafat și alți doi 
conducători ai organizației palesti
nene „Al Fatah". Cei trei lideri pa- 
lestineni au scăpat nevătămați ; șo
ferul automobilului a fost ucis.

Viliam Siroky a încetat 
din Viată. A§ent’a C.T.K. anunță 
încetarea din viață a lui Viliam .Si
roky, fost membru al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și președinte al 
guvernului cehoslovac.

ZBORUL STAȚIEI AUTOMATE SOVIETICE „LUNA-19"
MOSCOVA 7 (Ager

pres). — Stația auto
mată sovietică „Luna- 
19", lansată in scopul 
efectuării unor cerce
tări științifice pe o or
bită de satelit artificial 
al Lunii, își, continuă 
zborul, transmite a- 
genția T.A.S.S.

în conformitate cu 
programul stabilit, in

cadrul emisiunilor de 
legături radio regulate 
cu stația se fac măsu
rători asupra parame
trilor orbitei circum- 
lunare și se culeg in
formații cu privire la 
activitatea aparatajului 
științific și a sisteme
lor de bord. Agenția 
precizează că la f> oc
tombrie a fost operată

o corecție a orbitei. In 
urma căreia parametrii 
orbitei circumlunare 
sint : aposeleniu — 135 
kilometri; periseleniu 
— 127 kilometri ; pe
rioada de rotație în ju
rul Lunii — două ore 
și un minut.

Aparatajul de bord 
funcționează normal.
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