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CONSTITUIREA CONSILIULUI DE CONDUCERE 
AL ACADEMIEI „ȘTEFAN GHEORGHIU" 

pentru pregătirea cadrelor de conducere a activității de partid, 
social-politice, economice și administrației de stat

în zîua de 8 octombrie a.c. a 
avut loc, în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
ședința de constituire a Consiliu
lui de conducere al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" pentru pregă
tirea cadrelor de conducere a acti
vității de partid, social-politice, 
economice și administrației de stat, 
organizată pe baza recentei hotă- 
rîrf adoptate de Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii : Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Miron Constantinescu, Miu Do- 
brescu.

în funcția de președinte al Con
siliului și rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" a fost numit 
tovarășul Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Academiei de științe so
ciale și politice ; prim-locțiitor al 
președintelui și director al Institu
tului pentru pregătirea cadrelor în 
problemele conducerii social-poli
tice Ștefan Mocuța; prorector 
al Academiei și director al 
Institutului central de pregătire a 
cadrelor de conducere din econo
mie și administrația de stat, Jean 
Beiu; prorector și decanul facul
tății de ziaristică, Nestor Ignat; 
prorector și secretar al Comitetu
lui de partid, Florian Balaure; 
prorector Alexandru Kopandi ; 
prorector și director adjunct al 
Institutului Central de pregătire a 
cadrelor de conducere din econo
mia și administrația de stat, Er
vin Hutira. în biroul consiliului au 
mai fost numiți tovarășii Băbuț 
Manea, secretar științific, Ion Ni- 
culescu, secretar științific, precum 
și tovarășii Constantin Popovici, 
Tudorel Postolache, Mihai Anasta- 
sesou și Gheorghe Dolgu.

Din consiliul Academiei mai fac 
parte tovarășii : Ștefan Voicu, re- 
dactor-șef la revista „Lupta de 
clasă" ; Barbu Zaharescu, repre
zentantul C.C. al P.C.R. la revista 
„Problemele păcii și socialismu
lui" ; Zina Brîncu, membru al 
partidului cu stagiu din ilegalitate, 
profesor consultant la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" ; Ion Rach- 
muth, membru al partidului cu 
stagiu din ilegalitate, profesor la 
Academia „Ștefan Gheorghiu" ; 
Emanoil Florescu, consilier la 
Consiliul de Miniștri, membru al 
partidului cu stagiu din ilegalita
te ; Ion Gluvacov, membru al Co
legiului Central de Partid, mem
bru al partidului cu stagiu din ile
galitate ; Iovanca Rudenco, mem- 
'bru al partidului cu stagiu din ile
galitate ; Ileana Răceanu, membru 
al partidului cu stagiu din ilega
litate ; Constanța Crăciun, mem
bru al partidului cu stagiu din 
ilegalitate; Ofelia Manole, mem
bru al partidului cu stagiu din ile
galitate ; Ion Mețiu, membru al 
partidului cu stagiu din ilegalitate ; 
Miu Dobrescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.; Ion Cîrcei, șef de secție
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CINSTE PETROLIȘTILOR 
harnic detașament 

al clasei noastre muncitoare!
Mîine sărbătorim „Ziua petrolistului", zi care s-a înscris tradițional in calendarul marilor noastre sărbători ale muncii. în această zi, întregul nostru popor evocă tradițiile glorioase de luptă revoluționară ale petroliștilor împotriva cruntei exploatări și asupriri de pe vremea capitaliștilor, pentru libertate socială și națională, cinstește munca plină de pasiune și abnegație a celor _ care, scoțind din adîncuri și punînd în valoare importante resurse ale țării — țițeiul și gazele — și-au adus o contribuție de seamă la dezvoltarea economică și socială a țării, participă astăzi cu toată dăruirea, alături de toți oamenii muncii, la realizarea mărețului program de edificare a societății socialiste multilateral dezvol-

Cuvin ta rea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cred că ați citit cu toții hotărîrea 
care a fost publicată și cunoașteți 
deci atît caracterul cît și obiecti
vele stabilite de Comitetul Executiv 
acestei noi instituții de învăță- 
mînt superior, de partid și de stat. 
Organizarea pe această bază a Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu" por
nește de la cerințele asigurării cu 
cadre de conducere pentru dife
rite domenii ale muncii organelor 
de partid, precum și cu cadre de 
conducere pentru diferitele sec
toare ale vieții economice și de 
stat. îmbinarea într-o singură Aca
demie a acestor laturi de activitate 
— care s-ar părea deosebite — por
nește de la principiul care guver
nează întreaga activitate din Ro
mânia, că forța politică conducă
toare a societății românești este 
Partidul Comunist Român și, deci, 
în exercitarea acestui rol trebuie 
să asigure și pregătirea cadrelor 
necesare pentru îndrumarea tuturor 
sectoarelor ,de activitate. Pînă la 
urmă, unul* din factorii de bază 
care asigură înfăptuirea liniei po
litice generale îl reprezintă cadrele, 
oamenii ; de aci și preocuparea 
Comitetului nostru Central de a 
realiza pregătirea unitară a cadre
lor de conducere — de partid, de 
stat și economice — pentru toate 
domeniile de activitate. De la a- 
ceste considerente am pornit atunci 
cînd am hotărît îmbinarea tuturor 
acestor forme de pregătire a ca
drelor într-un singur organism, în 
această Academie.

în al doilea rînd, doresc să sub
liniez că nu este întîmplător faptul 
că în conducerea Academiei „Ște
fan Gheorghiu" pentru pregătirea 
cadrelor de conducere a activității 
de partid, social-politice, economice 
și administrației de stat am numit 
pe președintele Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice. Se pornește 
de la un alt considerent pe care îl 
avem în vedere în organizarea în
tregii activități a învățămîntului 
din România — și anume al îm
binării învățămîntului cu cerce
tarea, cu viața, cu producția.

Avînd în vedere atît obiectivele 
Academiei de științe sociale cît și 
cele ale Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", este necesar să realizăm o 
strînsă unitate între aceste două 
activități. Am considerat că această 
unitate se poate înfăptui în bune 
condiții dacă președintele ambelor 
institute va fi aceeași _ persoană, 
tocmai ținînd seama că între în- 
vățămînt și cercetare trebuie să 
existe o strînsă legătură, aș pu
tea spune, o contopire a acestor 
activități.

Rezultă de aci și concluzia că 
unul din obiectivele principale de 
viitor ale Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" este de a lega strîns 
procesul de învățămînt cu munca

tate stabilit de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român.Sărbătorirea din acest an a „Zilei petrolistului" are o semnificație deosebită prin faptul că are loc în con-
De „Ziua petrolistului"

dițiile avintului general pentru îndeplinirea planului pe primul an al noului cincinal, în condițiile în care întregul popor și-a exprimat adeziunea deplină și a trecut la aplicarea neabătută în viață a programului de educație comunistă adoptat de con- 

de cercetare și de a merge mai de
parte, asigurînd legarea ambelor 
activități cu viața, cu practica.

în general, formarea cadrelor 
de conducere social-economică 
trebuie realizată în legătură or
ganică cu producția, pentru că nu 
vom putea pregăti cadre de con
ducere pentru economie și pen
tru alte sectoare sociale dacă cei 
care vor urma cursurile Acade
miei nu vor ține o strînsă legă
tură cu uzinele, dacă nu vor par
ticipa efectiv la activitatea de 
conducere a întreprinderilor în ca
drul procesului de învățămînt. 
Deci, va fi necesar ca în elabora- 

» rea programelor de învățămînt să 
găsim cele mai bune forme care 
să asigure înfăptuirea acestui o- 
biectiv.

De altfel, după cum ați remar
cat, și directorii celor două institu
te au o bogată experiență prac
tică : unul este activist de partid, 
care a îndeplinit pînă în momen
tul de față funcția de secretar cu 
problemele de propagandă la un 
județ — încă nici n-a fost elibe
rat din această muncă — iar al 
doilea, tot un activist de partid, a 
fost și director de întreprindere și 
acum lucrează la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
avînd deci un contact direct cu 
problemele concrete ale econo
miei.

Am ținut ca și prin aceasta să 
subliniem orientarea nouă pe care 
trebuie să o aibă atît învățămîn- 
tul de formare a cadrelor de con
ducere pentru activitatea de partid, 
cît și cel pentru formarea cadre
lor de conducere în activitatea 
social-economică. De asemenea, 
în ce privește componența genera
lă a consiliului, am avut în vedere 
necesitatea de a îmbina cunoștin
țele teoretice generale cu cunoș
tințele practice, experiența mai 
îndelungată a cadrelor vechi de 
partid și economice cu experiența 
cadrelor tinere, cu cei care lu
crează nemijlocit în producție.

Desigur, această organizare a 
conducerii Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" are importanța ei, dar 
numai ea nu va rezolva bineînțe
les problemele. Depinde de felul 
cum va fi organizată activitatea 
conducerii Academiei, de felul 
cum vor fi elaborate programele 
de învățămînt și cum vor fi ele 
transpuse în viață ; depinde de 
modul cum se va realiza îmbina
rea învățămîntului cu cercetarea, 
cu viața și cu producția, pentru 
ca obiectivele stabilite de Comite
tul Executiv să poată fi înfăptuite 
în condițiile cele mai bune.

La baza întocmirii programelor 
și a întregii activități de învăță
mînt și cercetare trebuie să stea 
linia politică generală a partidu-

ducerea partidului, din inițiativa și la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Acest program de o co- vîrșitoare importanță a mobilizat și mai puternic energiile și capacitățile creatoare ale petroliștilor în înfăptuirea politicii partidului consacrate dezvoltării și înfloririi patriei socialiste, bunăstării și fericirii poporului.In cadrul politicii de industrializare socialistă a țării, partidul și stalul nostru au pus un accent aparte, deosebit de important, pe lărgirea bazei de rezerve de hidrocarburi, pe dezvoltarea industriei de extracție și de prelucrare a țițeiului și gazelor. In acest an, producția de țiței a 
(Continuare în pag. a IlI-a) 

lui nostru, documentele Congre
sului al X-lea și celelalte docu
mente de partid care asigură apli
carea creatoare a legilor generale 
ale construcției socialiste în con
dițiile concrete ale României, con
cepția materialist-dialectică des
pre lume și societate, teoria mar- 
xist-leninistă.

Consider că avem un cadru or
ganizatoric corespunzător și, deci, 
putem să ne exprimăm convinge
rea că acest deziderat va fi tradus 
în viață în condiții bune, se va 
transforma într-o realitate a învă
țămîntului nostru de partid și eco- 
nomico-social.

Nu este, desigur, momentul să 
mă opresc acum asupra unor as
pecte ale învățămîntului de partid. 
Probabil că ar fi bine să o facem în
tr-un timp nu prea îndepărtat. A- 
vem, de altfel, o serie de rezultate 
bune în această privință. Cunoașteți 
cu toții cum(s-a desfășurat de-a lun
gul anilor acest'Învățămînt, rolul 
său în formarea activiștilor de par
tid ; știm însă și minusurile sale, 
inclusiv din ultima perioadă. De a- 
ceea va trebui să ne propunem să 
organizăm în așa fel activitatea în
vățămîntului. încît să punem un ac
cent mai mare pe pregătirea stu
denților Academiei, pentru ca ab
solvenții ei de mîine să corespundă 
mai bine cerințelor noi pe care le 
pune conducerea de către partid a 
întregii activități economico-sociale 
și politice din țara noastră.

Eu aș dori să. adresez felicitări 
din partea conducerii noastre de 
partid întregului consiliu, biroului 
și președintelui, să exprim convin
gerea că măsurile adoptate de Co
mitetul Executiv în privința învă
țămîntului social-politic și de for
mare a cadrelor de conducere în 
domeniul activității economico-so
ciale se vor materializa în scurt 
timp în viață. Sînt toate condițiile 
pentru acest lucru și apreciez că 
însăși compoziția Consiliului de 
conducere garantează înfăptuirea 
cu succes a politicii partidului în 
acest domeniu. Secretariatul Co
mitetului Central, care îndrumă 
practic activitatea Academiei, tre
buie să acorde mai multă atenție 
decît pînă acum activității acestei 
instituții spre a asigura înfăptui
rea în cele mai bune condiții a 
hotărîrii — și vă pot asigura că va 
face acest lucru. înseși aceste 
măsuri constituie o dovadă că Se
cretariatul și-a propus să se ocupe 
mai serios de asemenea probleme 
hotărîtoare — pot spune — pentru 
dezvoltarea activității noastre.

încă o dată, tovarăși, vă felicit și 
vă urez succes în activitatea dum
neavoastră !
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit vineri la 
amiază pe vicepreședintele Repu
blicii Unite Tanzania, Rashidi 
Mafaume Kawawa, care face o 
vizită oficială în țara noastră.

La întrevedere au luat parte to
varășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Vasile Patilineț, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ion Crăciun, ministrul in
dustriei ușoare, Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Vicepreședintele Republicii Unite 
Tanzania a fost însoțit de P. Ki- 
sumo, ministru de stat pentru ad
ministrația regională și dezvoltarea 
rurală; A. Mwingyi, ministru de 

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul
Jivko Jivkov

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit în 
curșul dimineții de vineri pe tovarășul Jivko Jivkov, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al • Repu
blicii Populare Bulgaria, președintele părții bulgare 
în Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară de 
colaborare economică și tehnico-științifică.

La primire au fost de față tovarășii Leonte1 Răutu, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă, Nicolae Blejan, amba
sadorul României la Sofia.

A participat, de asemenea, Spas Gospodov, amba
sadorul R. P. Bulgaria la București.

Cu acest prilej a avut loc o convorbire în cadrul 
căreia au fost abordate o serie de probleme privind 
relațiile multilaterale româno-bulgare. S-a exprimat 
dorința comună de a dezvolta continuu aceste relații, 
în interesul popoarelor român și bulgar, al cauzei uni
tății țărilor socialiste și păcii în lume.

Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

Delegația militară 
a Republicii Austria

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
la 8 octombrie, la Palatul Consiliului de Stat, delegația 
militară a Republicii Austria, condusă de ministrul fe
deral al Apărării Naționale, Karl F. Liitgendorf. care 
face o vizită oficială în țara noastră.

La primire au luat parte general de armată Ion 
Ioniță, ministrul Forțelor Armate, general-colonel Ion 
Gheorghe, prim adjunct al ministrului Forțelor Ar
mate. șef al Marelui Stat Major, general-locotenent 
Constantin Popa, adjunct al șefului Marelui Stat 
Major.

A fost de față Eduard Tschop, ambasadorul Austriei 
la București.

Președintele consiliului de Stat s-a întreținut cordial 
cu oaspeții. în timpul convorbirii au fost abordate pro
bleme referitoare la relațiile bilaterale româno- 
austriece, relevîndu-se cu satisfacție evoluția lor fa
vorabilă, și s-a subliniat rolul contactelor prietenești 
dintre reprezentanții armatelor din cele două țări în 
mai buna cunoaștere reciprocă a popoarelor român și 
austriac. De asemenea, au fost abordate și unele as
pecte ale situației internaționale. >

Participant» la lucrările 
celei de a VI a Conferințe 
a miniștrilor învățămîntului 

din țări socialiste
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit vi
neri dimineața pe participanții la lucrările celei de-a 
Vl-a Conferințe a miniștrilor învățămîntului din țări 
socialiste, care s-au desfășurat zilele acestea în Ca
pitală.

La întîlnire au luat parte tovarășii : Nacio Papazov, 
președintele Comitetului de Stat pentru Știință, Pro
gres tehnic și învățămînt superior din R.P. Bulgaria, 
Marin Petrov, secretar general, adjunct al președinte
lui Comitetului de Stat pentru Știință, Progres tehnic 
și învățămînt superior din R.P. Bulgaria, Stefan 
Chochol, ministrul învățămîntului din R.S. Slovacă, 
Josef Havlin, ministrul învățămîntului din R.S. Cehă, 
Karol Kudrna, ministru adjunct al învățămîntului din 
R.S. Cehă, Belarmino Castilla Mas, ministrul educa
ției din Republica Cuba, Eduardo Muzio Gutierrez, 
ministru adjunct pentru învățămîntul superior din 
Republica Cuba, Hans Joachim Bohme, ministrul in
vățămîntuiui superior și mediu de specialitate din 
R.D. Germană, Siegfried Forster, șef de secție la Co
mitetul Central al Partidului Socialist Unit din Germa
nia, Wolfgang Konig, adjunct al ministrului învățămîn
tului superior și mediu de specialitate din R. D. Ger
mană, Teveenin Sanjaasuren, adjunct al ministrului în
vățămîntului din R.P. Mongolă, Wit Drapich, adjunct 
al ministrului educației și învățămîntului superior din 
R.P. Polonă, Polinszky Karoly, adjunct al ministru
lui culturii din R.P. Ungară, Viaceslav Petrovici 
Eliutin, ministrul învățămîntului superior și mediu 
de specialitate al U.R.S.S., Vsevolod Nicolaevici Stole- 
tov, ministru al învățămîntului superior și mediu de 
specialitate al R.S.F.S.R., Abdulga Kanimetovici Kani- 
metov, ministrul învățămîntului public din R.S.S. Kir- 
ghiză, Ta Quang Buu. ministrul învățămîntului supe
rior și mediu de specialitate din R.D. Vietnam.

Au participat, de asemenea, tovarășii Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Executiv, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Mircea Malița, ministrul învă
țămîntului.

Cu acest prilej au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea învățămîntului superior și perfecționarea 
procesului didactico-instructiv și de educație socia
listă a studenților. A fost subliniatei utilitatea unor 
asemenea întîlniri și contacte, a dezvoltării în con
tinuare a schimbului de experiență în domeniul în
vățămîntului superior între țările socialiste. S-a a- 
preciat că întîlnirea aceasta a miniștrilor învățămîn
tului se înscrie prin rezultatele ei ca o nouă contri
buție la întărirea colaborării și prieteniei dintre țările 
socialiste, a unității și coeziunii lor.

întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

(Agerpre»)

stat la președinția republicii, H. I. 
Mbita, secretar național executiv 
al partidului TANU, A. L. S. Mhina, 
comisar regional al regiunii Mara, 
Bw. E. Mwangoka, președintele 
partidului TANU pentru regiunea 
Mbeya.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc a fost exprimată satisfacția 
față de cursul ascendent pe care îl 
cunosc raporturile româno-tanza- 
niene și s-a relevat dorința celor 
două state și partide de a promova 
cooperarea pe planuri multiple, în 
interesul ambelor popoare, al 
colaborării și păcii generale.

Au fost abordate probleme in
ternaționale actuale, evidențiin- 
du-se necesitatea sprijinirii tinere
lor state din Africa și Asia, a tu
turor țărilor în curs de dezvoltare 
în efortul lor spre întărirea inde
pendenței naționale, pentru dezvol
tarea lor economico-socială. în a- 
celași timp s-a subliniat importanța 
unirii tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste, în lupta pentru progres so
cial și pace.

întrevederea a avut loc într-o 
atmosferă de prietenie și cordiali
tate.

★
După convorbire, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a reținut la de
jun pe vicepreședintele Republicii 
Unite Tanzania, Rashidi Mafaume 

Kawawa, și pe celelalte persoane 
oficiale tanzaniene care îl însoțesc.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și vicepreședintele Republicii Uni
te Tanzania, Rashidi Mafaume Ka
wawa, au rostit toasturi.

în toastul său, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a spus ■

Stimate domnule vicepreședinte, 
Mult stimați oaspeți,
Doresc să vă salut în numele 

Consiliului de Stat și să-mi ex
prim satisfacția pentru vizita pe 
care o faceți în țara noastră, pen
tru relațiile bune dintre România 
și Tanzania.

Țările noastre se găsesc pe două 
continente și, deși sînt situate la 
mari depărtări una de alta, se 
simt apropiate prin faptul că sînt 
animate de dorința de a colabora, 
de a-și asigura dezvoltarea econo
mico-socială independentă; ele 
se simt, de asemenea, apropiate 
prin lupta pe care o duc împotriva 
colonialismului și neocoionialis- 
mului, prin politica antiimperialis- 
tă, prin faptul că se pronunță pen
tru dreptul popoarelor de a-și 
hotărî dezvoltarea fără amestec din 
afară.

(Continuare în pag. a VXI-a)
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Duminică dimineața

Exigență șl combativitate partinică, hotărire fermă de a traduce neabătut în viață sarcinile ce îi revin din vastul program de perfecționare a activității ideologice, de educare marxisl- leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. la propunerea și din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, iată ce a caracterizat lucrările plenarei lărgite cu activul a Comitetului județean de partid Galați.La lucrările plenarei a participat tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Analiza matură, responsabilă, » activității politico-ideologice și cultural-educative, preocuparea de a găsi cele mai bune mijloace, forme și metode pentru continua ei îmbunătățire, a fost prefațată de ampla informare prezentată de tovarășul Constantin Dăscăleseu, prim-secretar al comitetului județean de partid. Fermitatea, spiritul profund creator, combativ, în care conducerea partidului a analizat problemele muncii politico-ideologice — s-a subliniat în informare — au constituit pentru membrii organizației județene firul călăuzitor al dezbaterilor ce au avut loc, întărind convingerea că traducerea în viață a indicațiilor de deosebită însemnătate teoretică și practică ale secretarului general al partidului este calea sigură a făuririi omului nou, omul societății socialiste multilateral dezvoltate, care își slujește partidul și poporul cu abnegație și dăruire.După ce a trecut în revistă rezultatele pozitive obținute în munca ideologică și cultural-educativă de organizațiile de partid, organizațiile de masă și instituțiile de stat din județ, informarea a făcut o succintă analiză critică și autocritică a neajunsurilor existente, a cauzelor acestora, insis- tînd asupra măsurilor concrete ce se impun pentru lichidarea lor. Formalismul și preocuparea pentru rezultate cantitative spectaculoase, ce se manifestă la unii activiști și propagandiști în organizarea și desfășurarea învățămîntului de partid, lipsa de continuitate, slaba inițiativă și combativitatea scăzută ce se fac simțite în munca politică de masă, neglijarea utilizării cu eficiență a multiplelor mijloace și modalități ale agitației politice, orizontul adeseori limitat al activității cultural-educative de masă, caracterul sporadic și deseori tributar superficialității pe care-1 au acțiunile organizate în rîndul tineretului, cît și neglijarea unor largi categorii de tineri, îndeosebi de pe șantiere și de la sate; sint neajunsuri spre a căror remediere se cer concentrate eforturile perseverente ale comuniștilor.Multe din aceste deficiențe ar fi fost evitate dacă organizațiile de partid și-ar fi manifestat în mai mare măsură rolul de conducător politic, dacă toți comuniștii ar fi simțit o mai mare răspundere pentru tot ce se petrece în jurul lor. In multe organizații, însă, îndeosebi în instituții județene, în școli, instituții de artă, la sate, munca de partid a avut un conținut sărac, adunările generale de partid nu și-au exercitat însă din plin rolul de școală de educație comunistă.Supunînd discuțiilor un cuprinzător plan de măsuri menit să determine înlăturarea acestor deficiențe, informarea a arătat că puternica organizație județeană de partid Galați, cu- prinzînd >64 000 de comuniști, dispune de forțe suficiente pentru a mobiliza toate categoriile de oameni ai muncii la o participare plenară, intensă și hotărîtă pentru transpunerea exemplară îm viață a sarcinilor ce-i revin din hotărîrile adoptate de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. inclusiv programul de educare comunistă a întregului popor.— Exprim aici adeziunea plenară 
a peste 5 000 de comuniști la amplul program de educare comunistă, inițiat și elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărîrea noastră fermă de a ne consacra toate forțele transpunerii sale neabătute în viață — a spus tovarășul Gheorghe Moca, prim- secretar al Comitetului municipal Tecuci al P.C.R. Dezbaterile care au avut loc în organizațiile de partid și în cadrul plenarei lărgite a comitetului nostru municipal ne-au ajutat să stabilim un amănunțit plan de măsuri pentru ridicarea întregii activități de partid la nivelul exigențelor puse în fața noastră de conducerea partidului. Esențial este să acționăm mai hotărît pentru îmbunătățirea propriului nostru stil de muncă în înfăptuirea vastului program de educare marxist-leninistă a comuniștilor, a tuturor oamenilpr muncii, să organizăm temeinic munca de pregătire ideologică și informarea politică operativă, diferențiată, a membrilor de partid, să asigurăm o mai judicioasă selecție și îndrumare a propagandiștilor și lectorilor din învățămintul de partid.Relevînd numeroasele acțiuni inițiate de organizațiile de partid pentru a trece la aplicarea sarcinilor decurgînd din programul de perfecționare a activității politico-ideologice și cultural-educative, mai mulți vorbitori s-au referit la una din îndatoririle fundamentale ale activiștilor, ale fiecărui membru al partidului — aceea de a studia intens pentru ridicarea nivelului său politic- ideologic.— Practica, experiența, ne-au convins că sîntem și trebuie să acțio- . năm nu numai ca specialiști, conducători ai procesului de producție ci, în primul rînd, ca oameni politici, ca militanți de partid — a arătat, în această ordine de idei, tovarășul Cornel Cazan, directorul general al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați. Aceasta ne impune însă o permanentă preocupare pentru continua ridicare a nivelului politic și ideologic, concomitent cu cel tehnic și profesional. Ne-o cere viața, ne-o cer sarcinile din ce în ce mai mari și _ mai complexe pe care le avem de îndeplinit 'in lumina directivelor Congresului al X-lea, ne-o cere calitatea noastră de comuniști. Luați în valul multiplelor preocupări de ordin eco- nomic-administrativ, nu avem dreptul să neglijăm formarea noastră ideologică.La rîndul său, tovarășul Ion Ve- lincov, directorul cabinetului județean de partid, referindu-se la tendința greșită de apreciere a desfășu

rării învățămîntului de partid, mai ales după numărul de cercuri și de cursanți, a menționat că organele și organizațiile de partid trebuie să se intereseze îndeaproape cît de temeinic își însușesc comuniștii marxism- leninismul, politica partidului nostru, cum se reflectă ridicarea nivelului conștiinței lor socialiste în activitatea concretă pe care o desfășoară la locul de muncă. în cadrul dezbaterilor s-au făcut propuneri privind îmbunătățirea activității editoriale destinată celor ce studiază în învățămîntul de partid, prin îmbogățirea tematicii, mărirea accesibilității lucrărilor, elaborarea lor operativă etc.In cuvîntul lor, tovarășii Gheorghe Baroga, secretar al comitetului județean de partid, și Vasile Cojocaru, secretar al Comitetului municipal de partid Galați, s-au referit pe larg la cerința creșterii rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid în înfăptuirea sarcinilor privind intensificarea muncii de educare comunistă a maselor. Este necesar să fie diversificate formele și mijloacele muncii politico-educative, să se organizeze acțiuni cu o mai mare sferă de cuprindere, vii și interesante, care să exercite o influență puternică asupra întregii activități și comportări a oamenilor.— A existat în mentalitatea multor cadre sindicale — a spus tovarășul Parașchiv Benescu, președintele consiliului județean al sindicatelor — pă-
Plenara lărgită 

a Comitetului județean 

de partid Galați

rerea eronată că atribuțiile sindicatelor în vastul proces de educație socialistă a maselor s-ar rezuma doar la preocuparea pentru asigurarea bazei materiale a activității cultural-educative de masă, precum și asigurarea a diferite „divertismente" artistice. Nu rare au fost cazurile cînd verigile de bază — grupele sindicale — dezbateau în adunările lor exclusiv probleme de producție. Trebuie să acționăm cu mai multă hotărîre pentru creșterea rolului educativ al activității sindicale, pentru îmbogățirea și' sporireâ eficienței formelor de agitație politică, revit’alizarea brigăzilor artistice dea- gitație și gazetelor satirice.Rolul deosebit ce revine instituțiilor de cultură și artă, presei, în vasta operă de educație politică, patriotică și cetățenească, de formare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, a fost abordat în cadrul dezbaterilor de tovarășii Arsene Grosu, vicepreședinte al comitetului județean de cultură și educație socialistă, și Dan Plăeșu,-directorul Teatrului de Stat, care au a- rătat că, deși în municipiul și județul Galați sînt numeroși intelectuali, organele și organizațiile de partid n-au manifestat o preocupare stăruitoare pentru atragerea medicilor, inginerilor, juriștilor, cadrelor didactice, oamenilor de cultură și artă la activitatea cultural-educativă desfășurată în rîndul maselor largi de oameni ai muncii. „Viața spirituală a Galațiu- lui trebuie să se ridice, prin participarea mai activă a creatorilor _ din domeniul culturii și artei, la înălțimea ritmului în care pășesc constructorii, furnaliștii, oțelarii, laminoriș- tii de pe platforma combinatului siderurgic și constructorii de vapoare de la șantierul naval" — a spus tovarășul Radu Macovei, redactor la ziarul „Viața nouă".Problemele complexe ale educării comuniste și pregătirii pentru viață a tinerei'generații, rolul deosebit ce revine în această direcție organizațiilor de partid și de tineret, cadrelor didactice, părinților, au fost abordate pe larg în plenară de tovarășii Vasile Georgescu, membru de partid din ilegalitate, Glieorghe Spiridonescu, inspector general al Inspectoratului școlar județean, Năstase Ivan, secretarul comitetului comunal de partid Liești. Vorbitorii au subliniat că organele și organizațiile de partid trebuie să manifeste mai multă inițiativă, operativitate, fermitate în transpunerea în viață a recentelor măsuri stabilite de conducerea partidului pentru legarea mai strînsă a școlii de viață, pentru organizarea participării Ia producție a elevilor și studenților, prin amenajarea și dotarea _ corespunzătoare a atelierelor-școală și_ a laboratoarelor din școli și facultăți, pentru asigurarea tuturor condițiilor ca tinăra generație să-și valorifice din plin capacitatea și entuziasmul în opera de edificare socialistă a patriei. în acest context, tovarășii Ruxandra Simionică, secretară a comitetului județean U.T.C., și Ion Ră- caru, președintele Uniunii asociației studenților din Galați, au exprimat hotărîrea fermă a organizațiilor de tineret, a tuturor uteciștilor, de a aplica cu consecvență prețioasele recomandări făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul deschiderii anului universitar, de a învăța și a munci intens pentru formarea lor politică și profesională, incit să-și poată aduce din plin contribuția la opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.In încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul LEONTE 
RĂUTU, care a subliniat că dezbaterea măsurilor adoptate de conducerea partidului, la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, eviden-' țiază cu deosebită putere covîrșitoa- rea însemnătate pe care Partidul Comunist Român o atribuie problemelor activității ideologice, politice și cultural-educative, ridicării conștiinței revoluționare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. Clocotitoarea activitate desfășurată de conducerea partidului și, personal, de secretarul general al partidului, în cele mai variate domenii, are o semnificație principială, constituie o materializare a concepției P.C.R. privind caracterul multilateral și complex al operei de făurire a noii societăți.Programul de măsuri pe care-I dezbatem aici dă un impuls puternic întregii activități ideologice, politic»

și culturale, constituie un îndemn la cultivarea spiritului de combativitate revoluționară împotriva a tot ce împiedică mersul nostru înainte, împotriva unor fenomene și mentalități incompatibile cu înaltele idealuri ale societății noastre, împotriva oricăror influențe ale ideologiei și moralei străine. Hotărîtoare în înfăptuirea obiectivelor majore cuprinse în program sînt ridioarea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile vieții politice și cultural-educative, creșterea răspunderii și exigenței organizațiilor de partid în procesul dezvoltării conștiinței socialiste a întregului popor. Dar îndeplinirea rolului de avangardă al partidului este indisolubil legată de modul în care membrii săi își îndeplinesc ei înșiși rolul de elemente de avangardă, de nivelul lor politic și ideologic. în acest sens, activiștilor partidului nostru, oricare ar fi domeniul în care muncesc, le revin sarcini mult sporite.Ridicarea nivelului politico-ideologic al comuniștilor reprezintă o problemă fundamentală pentru asigurarea dezvoltării societății noastre socialiste. Unii activiști însă, în vălmășagul sarcinilor curente, lasă pe al doilea plan această îndatorire firească a fiecărui comunist. Slaba pregătire ideologică duce inevitabil la pierderea viziunii de ansamblu și, adeseori, la transformarea oamenilor in prizonierii unor preocupări înguste, de moment, în dauna problemelor fundamentale. De aceea, este necesar ca atît comitetul județean, cît și comitetele municipale și orășenești de partid să ia măsuri pentru asigu- rarea unor condiții optime studiului activiștilor, să exercite un control sistematic privind ridicarea nivelului lor politic cît și a celui de specialitate.O parte însemnată din cuvîntarea tovarășului Leonte Răutu a fost consacrată activității politice și cultural- educative de masă, precum și unor probleme concrete ale răspîndirii și înrădăcinării moralei socialiste. în societatea noastră — a spus vorbitorul — există toate posibilitățile, toate forțele, toate resursele necesare pentru lichidarea ră- mînerii în urmă din acest domeniu. Problema cultivării normelor etice ale societății noastre nu e o problemă abstract-teoretică. Cînd vorbim despre normele etice avem în vedete înainte de toate comportarea cetățeanului față de colectivitate, atitudinea sa față de responsabilitățile sociale ce-i revin în dubla calitate de producător și de proprietar al mijloacelor de producție,, avem în vedere atitudinea sa față de avutul obștesc, comportarea în familie, tot ansamblul de relații dintre om și societate. Trebuie să creăm în societatea noastră o atmosferă de nerespirat pentru paraziți, chiulangii, birocrați, pentru cei care aduc pagube bunului public, pentru cei ce încalcă normele moralei socialiste. Organizațiile de partid trebuie să manifeste cea mai mare intransigență față de acei membri de partid, indiferent de postul pe care-1 ocupă, care încalcă regulile de conviețuire socială.Abordînd problematica complexă a educării tineretului, care, în condițiile societății socialiste, reprezintă unul din factorii activi ai făuririi noii orînduiri, vorbitorul s-a ocupat cu deosebire de unele aspecte concrete ale educării politice, patriotice și cetățenești a tineretului studios, de predarea științelor sociale în școli și facultăți, important factor de formare în spirit marxist-leninist a tinerei generații. Hotărîrile adoptate recent de Comitetul Executiv al partidului vizează lichidarea lipsurilor și neajunsurilor, criticate în mod justificat de conducerea partidului, o mai bună adaptare a structurilor învățămînțu- lui, a conținutului procesului de instruire și educare Ia necesitățile materiale și spirituale ale societății noastre .socialiste în dezvoltarea ei dinamică. în acest context, organizarea activității productive în școli și facultăți, crearea atelierelor-școală reprezintă un factor, esențial al întregului proces instructiv-educatiy. Realizarea unității între învățămînt- cercetare-producție, preconizată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă o idee profund modernă, un model de tratare, de pe poziții avansate, a problemelor învățămîntului, de către conducerea partidului și statului nostru.Relevînd adeziunea unanimă a întregului popor la politica internă și internațională a partidului nostru, vorbitorul a spus : în anii ilegalității am fost crescuți în spiritul devotamentului nemărginit fața de partid, față de clasa muncitoare, față de interesele fundamentale ale țării și, în același timp, în spiritul internaționalismului proletar. Este pentru noi o sursă de profundă satisfacție că, în noile condiții, aceste tradiții sînt continuate- în activitatea internă și internațională a partidului nostru. Sîntem mîndri de consecvența și perseverența cu care conducerea superioară a partidului, secretarul nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, promovează fidelitatea față de marxism-leninism, față de ideile patriotismului socialist și internaționalismului proletar, încrederea nemărginită în cauza socialismului, hotărîrea nestrămutată de a lupta pentru victoria ei.După ce, în încheierea dezbaterilor, a fost adoptat un cuprinzător plan de măsuri, plenara a adresat, într-o atmosferă de puternic entuziasm, COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă în care se spune, printre altele : „Vă asigurăm de hotărîrea noastră nestrămutată ca, o dată cu dezvoltarea continuă a conștiinței socialiste, să ridicăm rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate, în vederea îndeplinirii exemplare a ho- tărîrilor de partid, a sarcinilor ce ne revin în toate sectoarele vieții economice și sociale, aducîndu-ne astfel o substanțială contribuție la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul strămoșesc al României".
Florica DINULESCU 
Stelian SAVIN

vă invită 
pe lacul HerăstrăuDuminică dimineața, de la o- rele 9 și jumătate, pe lacul Herăstrău va avea loc o interesantă demonstrație pentru toți aceia care se ocupă de propășirea sportului nautic în rîndurile școlarilor. Clubul nautic universitar din București — club despre ale cărui experiențe cu ambarcațiuni din material plastic am mai avut ocazia să relatăm în ziarul nostru — va face un concurs de iahturi cu caracter de demonstrație pentru elevii și elevele din școlile Capitalei. Pe apa lacului vor fi lansate 22 de iahturi de tip „Optimist" construite din material plastic, în regie proprie, de către C.N.U. Ce anume este un „Optimist" ? Iahtul de acest tip aparține unei clase internaționale destinate copiilor de la... 6 la 14 ani 1 O- mologată drept ambarcațiune de foarte mare siguranță, „Optimistul" are dimensiuni reduse : 2.30 metri lungime, 1,13 metri lățime, 33 kg (42 kg cînd e gata armată cu catarg și velă). Un adevărat iaht liliputan, ușor manevrabil încă de la o vîrstă fragedă.La demonstrația organizată de către Clubul nautic universitar invităm și pe această cale să ia parte elevii școlilor bucureștene. cadrele didactice, precum și toți aceia care într-un fel sau altul se ocupă de sportul școlar. Deci, încă o dată, mîine la orele 9 și jumătate, „Optimiștii" vă invită pe lacul Herăstrău la o întîlnire unde e vorba despre sportul nautic, agrementul și sănătatea școlarilor.

V. M.

Petrosian-Fischer
11/2 - 11/2

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — A treia partidă a meciului de șah dintre marii maeștri Robert Fischer și Tigran Petrosian s-a încheiat remiză la mutarea a 33-a. Astfel, scorul continuă să fie egal (1,5—1,5). In a treia partidă s-a jucat o variantă a Apărării franceze, considerată ca tinzînd spre remiză din partea negrului. Fischer însă a jucat la cîștig, sacrificînd un pion (pe care Petrosian l-a acceptat) și apoi calitatea (turn pentru nebun) pe care marele maestru sovietic n-a mai acceptat-o, deoarece, s-ar Ii e:-< pus, unui atac puternic.' In , conți-. , nuare, Petrosian s-a apărat cu mul- t tă prudență și în cele din urmă a' reușit să simplifice poziția, rezul- tînd un final de dame și turnuri, după ce Fischer își recîștigase pionul. Finalul se anunța favorabil lui Petrosian, dar în criza de timp a șahistului sovietic (2 minute pentru 7 mutări), partida s-a încheiat prin repetarea mutărilor, acceptată de ambele părți.Partida a 4-a a meciului se va disputa duminică 10 octombrie.
Sosise acolo cu cîteva clipe înaintea noastră. Trecea peste tarlaua de porumb, cu pălăria în mină, spre un grup de cooperatori aflați la muncă. Se oprea din cînd în cînd, se apleca să vadă ceva, și iar iși continua drumul. Cînd l-am a- juns, îi spunea ceva șefului acelei echipe despre calitatea lucrării pe care o executau oamenii.Era Constantin Cătrună, președintele cooperativei a- gricole din Voivoda-Teleor- man ; acolo, pe tarla, a început între noi un dialog care, încet-încet, s-a transformat intr-o adevărată convorbire pe tema democrației cooperatiste, a răspunderii față de obște a celor ce se află în fruntea satului.— Ce trebuie să facă un om cu răspunderea dv. — l-am întrebat la un moment dat — ca să fie pe placul cooperatorilor ? Sînt momente cînd interesul cooperativei este unul iar al cutărui cooperator — altul. Cum descîlciți asemenea situații ?— în munca noastră, multe trebuie făcute și parcă și mai multe nu trebuie făcute. în ce ne privește pe noi, cei de la Voi vodă, consiliul de conducere al cooperativei — deci și eu — ne străduim mereu să ne respectăm obligațiile pe care le avem față de. obștea cooperatorilor. Nici o măsură care poate afecta cîtuși de puțin averea și interesul tuturor, indiferent din partea cui vine propunerea, nu se aplică pînă cînd consiliul n-o discută.— Hotărîrile adunării generale sînt respectate întocmai, sînt înfăptuite de către consiliu, sau asta depinde de faptul dacă ele a- fectează pe cineva ?— Păi dacă n-ar fi înfăptuite de ce le-am mai lua ? Ce-ar zice oamenii dacă în consiliu am întoarce pe dos hotărîrile lor din adunările generale ? Așa am ajunge să se spună că una vorbim și alta facem. Partidul ne-a învățat că pentru un comunist vorba și fapta sînt totuna.— în adunarea generală de la începutul acestui an, in care ați prezentat darea de seamă a consiliului de conducere asupra activității cooperativei in 1970, ați propus cooperatorilor cîteva sancțiuni. între ele era și una mai rar întîlnită în cooperativele agricole din județ. N-ați uitat-o ?— Nu, poate și pentru că. atunci cînd plătești din bu-

I

Dispută acerbă I' mi 
a fina lei „CupeiCHARLOTTE (Carolina de nord) — prin telefon de la trimisul nostru. Vineri la prînz, pe „zgura" stadionului Julian Clark din apropierea capitalei statului Carolina de nord, Charlotte, în fața a peste 6 000 de spectatori, s-a dat startul în cea de-a 60-a ediție a finalei „Cupei Davis", trofeul supremației mondiale în sportul alb.La ora 19, ora București, începe ceremonia oficială de prezentare a echipelor României și Statelor Unite. Sa- latiera de argint, obiectivul disputei sportive a celor două echipe, a fost instalată pe un podium lingă tribuna oficială. Militari ai forțelor armate ale S.U.A. defilează, înconjoară terenul purtind drapelele naționale ale Republicii Socialiste România și S.U.A., urmate de drapelele naționale ale celorlalte 50 de state participante la cursa pentru Challengeround.Jucătorii celor două echipe, arbitrii, se aliniază în capul terenului, fiind prezentați pe rînd miilor de spectatori. După încheierea ceremoniei, la ora 19,25, ora București, Ilie Năstase și Stan Smith s-au întîlnit lingă fileu pentru a trage la sorți mingea și terenul.Lui Stan Smith îi revine mingea. Prof ițind de acest ușor avantaj ii ia lui Năstase — care a început jocul nervos și crispat — 5 ghemuri unul după altul, în timpul cărora jucătorul nostru a avut de trei ori posibilitatea să oprească ofensiva lui Smith.

Revenindu-și întrucitva, Năstase imprimă jocului un curs de-a dreptul dramatic, reușind să egaleze : 5—5. Prin mingi plasate la colțurile terenului „puse" lîngă. fileu, plimbîndu-1 pe Stan Smith pe tot terenul și a- mintindu-ne — e drept efemer — de meciurile sale de zile mari. Spun efemer, întrucîf Ilie Năstase pierde apoi două ghemuri și, astfel, primul set se termină in defavoarea sa : 5—7.Următorul set are o evoluție mai echilibrată fără, însă, ca jucătorul român să-și fi revenit complet. Calmul imperturbabil al lui. Stan Smith, la care se adaugă viteza sa în executarea. serviciilor, unele greșeli inexplicabile ale unui Năstase inegal și nedecis fac ca setul doi să se încheie cu 6—3 în favoarea jucătorului american. Dealtminteri, la multe ghemuri, tocmai la scorul de 40—40, lui Năstase i-a lipsit acel plus de voință și efort necesar victoriei.în al treilea set, Ilie Năstase este de-a dreptul de nerecunoscut. El cedează setul cu 6—1. Deci, scor : după primul meci din cupa „Davis", 1—0, pentru echipa Statelor Unite.Meciul Țiriac — Froehling începe printr-o evoluție de netă superioritate a jucătorului român, care prin cunoscutele sale servicii și un (bun plasament pe teren, reușește să acumuleze puncte prețioase și să neutralizeze serviciile cu mare efect ale americanului. Țiriac cîștigă primul

set după o luptă titanică, neobținînd distanțarea decît la 5—3, cînd realizează un ghem pe serviciul lui Frank Froehling. Deci, 6—3 în primul set. Reprezentantul nostru joacă, în continuare, excepțional, cum poate nu l-am văzut niciodată, reușind nu numai mingi eficiente, ci și de mare frumusețe, fapt pentru care este aplaudat deseori Ia scenă deschisă. Țiriac simte că Froehling este deficitar la loviturile pe rever și-l pasează mereu pe colțul sting al terenului. In această manieră, de înaltă clasă, ciștigă și setul al doilea cu 6—1. începutul setului al treilea este marcat de două inadvertențe de arbitraj, care l-au dezavantajat pe jucătorul român. Randamentul său scade și Froehling își revine și cîștigă cu 6—1. Și setul al patrulea îl cîștigă tot Froehling, cu scorul de 6—3. Ultimul set s-a întrerupt din cauza întunericului. El a avut o desfășurare de-a dreptul dramatică. Urmărindu-1 „pas cu pas" pe Frank Froehling, Țiriac egalează la 2—2 ; este depășit din nou, dar îl ajunge pe partenerul său de dispută Ia 5—5. Froehling realizează -6—5, dar Țiriac, cu un efort cum numai el este capabil să facă, egalează din nou, în ropotele de a- plauze ale asistenței și... intîlnirea se întrerupe, urmînd să fie continuată astăzi, cînd se desfășoară partida de dublu : Țiriac, Năstase— Smith, Van Dillen.
C. ALEXANDROAIE

fotbal: ROMANIA-DANEMARCA
în preliminariile turneului olimpicCOPENHAGA (prin telex). — Mîine, echipa noastră de fotbal urmează să susțină un nou examen. 'Expresia poate a devenit banală, deși este cît se poate de reală, iar aici la Copenhaga ea întrunește toate atributele unui asemenea calificativ. Este un examen în primul rînd prin conținutul său de întrecere oficială, care obligă la o concentrare totală pentru obținerea unui rezultat favorabil — este un examen pentru că opt din cei ce vor trebui să înfrunte în noiembrie Cehoslovacia și Țara Galilor urmează să facă noi pași pe calea sudurii afective și tactice a echipei reprezentative. Meciul de mîine este un examen și pentru cei' trei sau patru jucători care aspiră la • galoanele de membru al primului lot reprezentativ al țării. în sfîrșit. meciul de mîine este un examen pentru că gazdele noastre, fotbaliștii danezi, vor juca cu ambiție deosebită deoarece — afirmă oficialitățile și ziarele din Copenhaga - — au în față, upa din cele mai bune echipe ale lumii (evident o apreciere care ne flatează, dar mult exagerată) singura echipă, spun ei, care la ultimul campionat mondial a reușit să marcheze două goluri Braziliei. Vă imaginați deci, în aceste condiții, cu cită ardoare vor juca elevii austriacului Ruddy Strittich.Ieri dimineață antrenorii Valentin Stănescu și Cornel Drăgu- șin au făcut cu echipa un antrenament de 90 de minute chiar- pe terenul de la Idraets Park, care duminică va găzdui partida. Băieții s-au mișcat bine, dovedindu-ne. cel

puțin pină acum, destul apetit pentru fotbal. Stadionul elegant, în zona centrală a orașului, va fi populat mîine, după spusele oficialilor danezi, de 30—35 000 de spectatori.în programul echipei s-au mai înscris vizionarea unui film, iar astăzi un nou antrenament de mai mică intensitate și probabil o vizită la Helsingore — castelul lui Hamlet, nefericitul prinț al Danemarcei.Cam atît despre vizite și antrenamente. Echipa noastră rămîne cea anunțată, adică : RADUCANU, — CHERAN, BOC, DINU, FOPOVICI

— DUMITRU. RADU NUNWEIL- LER — LUCESCU, DEMBROV- SCHI, NEAGU, IORDANESCU. Nici gazdele nu au schimbat nimic din unsprezecele comunicat marți seara.. Federația daneză de fotbal a renunțat la ideea de a aduce pentru acest meci pe toți profesioniștii care evoluează în străinătate.Meciul va începe la ora 14,30, ora Bucureștiului, și va fi transmis în întregime de posturile noastre de radio și televiziune.
Ion GHIȚULESCU

HANDBAL

Ieri si azi, in sala Floreascao 'Sala FloreasCa este pentru finalul acestei săptămîni gazda celui .. de-al doilea tur al campionatului ,ma,șcu- lin de handbal. Cele 10 divizionare A și-au disputat ieri meciurile etapei a 10-a. Dată fiind diferența de experiență și în unele cazuri de valoare dintre echipe, dintre jucători, rezultatele apar normale, favoritele învingînd ca și în primul tur. Ceea ce însă n-a trecut — și nici nu putea trece cu vederea 1 — a fost calitatea slabă a jocurilor, chiar și in cazul formațiilor fruntașe ale clasamentului. Steaua și Dinamb .-r ne referim la ele întrucît cuprind . mă»-, joritatea membrilor lotului național

— au făcut eforturi evidente pentru a se impune in fața unor formații aflate (după cum o arată și clasamentul actual) in partea a doua a ierarhiei echipelor noastre de handbal...Iată rezultatele de ieri : Trotușul municipiul Gh. Gheorghiu-Dej — Politehnica Timișoara 17—14 (10—6); Dinamo București — Dinamo Brașov20— 17 (12—9) ; Steaua -- S.C. Bacău21— 12 (10—7) : Universitatea Cluj — Politehnica Galați 20—20 (11—5) ; U- niversitatea București — Independența Sibiu 17—10 (9—4).Azi, începînd de la ora 14,30, se dispută meciurile etapei a Xl-a.
zunar, uiți mai greu... Pentru mortalitățile înregistrate la purcei au plătit toți cei care nu și-au făcut datoria, fie că lucrau acolo direct, fie că aveau sarcină din partea consiliului să controleze activitatea respectivă. Iar eu, ca președinte, pentru că n-am intervenit la timp. Dar fără o astfel de răspundere nu se poate munci corect. Dacă n-am fi aplicat hotărîrea a- dunării în acest caz, cum am fi putut sancționa alte abateri sau chiar încercări de abateri de la cinste, de

8 H H &dinte de cooperativă, în mod deosebit, pe planul relațiilor acestuia cu cei care l-au învestit să le conducă gospodăria ?— Eu cred că pe lîngă a- numite calități — pricepere, simț gospodăresc, o mare putere de muncă — acestuia nu-i pot lipsi simțul de dreptate, cinstea, o poziție necruțătoare față de faptele care contravin intereselor obștești.— La alegerea unui președinte de cooperativă se pun în balanță și calitățile lui morale. Cum se face că

— Pe lîngă qasâ și eu, ca bătrînii, ne întîmpină gazda, mai dau cu sapa, mă mai odihnesc, mă mai gîn- desc ba la una, ba la alta, că altfel vezi lucrurile cînd stai de-o parte.— Sînteți, totuși, în continuare, membru în consiliul de conducere al cooperativei.— Sînt eu, numai că a- eum consiliul e un fel... ca și cum n-ar fi. Una zice el, alta președintele cooperativei. Și treaba merge tot mai prost.Sint triste cele spuse de
Președintele 

cooperativei agricole 
se autosancționează...

Dialoguri, la poli opuși, despre 
răspunderea pentru interesele obștii

la modul, de viață care caracterizează satul nostru ? Astfel de. lucruri nu au ce căuta în activitatea unui consiliu de conducere, a președintelui..— La aceeași adunare generală, mai mulți cooperatori spuneau — îmi aduc bine aminte — că pentru înfăptuirea măsurilor privind îmbunătățirea conducerii, planificării și organizării muncii în agricultură, pe care ei le-au primit cu satisfacție, consiliul de conducere e obligat, între altele, să fie neingăduitor cu acei cooperatori care nu-și fac datoria. Astăzi v-am găsit controlînd felul în care muncea o echipă. Nu aveți încredere în oameni ?•— Am, pentru că cei mai mulți sînt oameni buni, care nu tolerează, mai ales de cînd cu acordul global, munca de slabă calitate. Dar e mai eficient să iei lucrurile din vreme, să controlezi la timp, pentru a nu ajunge să constați pagubele. Atunci e tîrziu.— Ce vi se pare esențial în activitatea unui preșe-

unii dintre ei își pierd pe drum tocmai aceste calități?— Din experiența de mai mulți ani pe care o am în această muncă pot spune că sint doi factori care pot compromite moralitatea ținui președinte de cooperativă : primul ar fi spiritul de căpătuială care dă naștere la abuzuri ; cînd președintele „ciupește", ceilalți bagă mina pînă la cot. Al doilea, care poate fi foarte bine șl pe primul loc, este favoritismul ; el stîr- nește neîncredere, și dacă ar duce numai la compromiterea vreunui ins aș zice că n-ar fi mare pagubă. Dar lasă urme în economia cooperativei, dezgustă oamenii față de mun-ă, ceea ce mi se pare și grav și uneori greu de îndreptat.
★Intr-o altă parte a județului, la Slobozia-Mîndra, unde ființează una’ din primele cooperative agricole din țară, îl caut, și nu în- timplător, pe moș Ion Da- chin, cel care a fost primul președinte al cooperativei.

moș Dachin — și grave. Discut cu mai mulți cooperatori, cu membri ai consiliului de conducere, cu secretarul comitetului comunal de partid și cu președintele cooperativei ; reîmprospătez, cu ajutorul contabilului șef, situația financiară a sectorului zootehnic în care și cu alt prilej am găsit delăsare, risipă, pagube.Dialogurile, pe care din economie de spațiu nu le vom transcrie au scos la iveală climatul de abuz și favoritism pe care președintele C.A.P., ing. Florea Popa, l-a stimulat, împotriva bunelor și vechilor relații de muncă existente în acest sat cu oameni harnici, care au știut și știu să-și lucreze bine pămîntul.Aici, hotărîrile adunării generale sînt luate ca să nu se respecte, paznicii trebuie păziți de alții ; unii șefi de echipă (Nedelcu Florea și Burtea Marin), care și-au normat unul tatăl, altul soția în mod fictiv, sînt apărați și menținuți în fruntea echipelor în ciuda ho-

tărîrii consiliului, tot așa cum — cu de Ia sine putere — ing. Popa ocrotește pe fostul șef al fermei de porcine, Leonida Bojică, căruia ii lipseau la sfîrșitul anului trecut nu numai rezultatele bune, ci și peste 100 de purcei. EI a fost chiar avansat de către Florea Popa în a- cest an pe postul de șef de fermă Ia taurine, iar mai recent, după lungi discuții, a fost „retrogradat" pe funcția de economist al a- celeiași ferme. In schimb, membrii consiliului sînt taxați drept „niște răi, care încearcă să mă compromită în fața unor oameni" — cum ne spunea președintele. Este o manifestare „clasică" a pierderii simțului de răspundere, de alterare a simțului realității. Depărtîn- du-se de oameni, neluînd în seamă propunerile lor, manifestînd dispreț față de normele democrației cooperatiste, președintele C.A.P. Slobozia-Mîndra lovește direct în interesele cooperatorilor, ale cooperativei. Iar din punct de vedere moral, provoacă pagube și mai mari.Cînd interesele colectivității stau deasupra intereselor personale — așa cum se întîmplă la Voivoda — lucrurile merg bine. Cînd însă abuzul și favoritismul își fac loc, cînd sînt nesocotite părerile obștei climatul sănătos este înlocuit prin- tr-un climat în care cei necinstiți lovesc în interesele obștei. Este situația de la Slobozia-Mîndra. (Sau, mai precis, a fost : în urmă cu cîteva zile am aflat că față-n față cu opiniile exprimate ferm de cooperatori, „activitatea" președintelui C.A.P. a fost curmată. EI a dovedit că n-a meritat mandatul încrederii și obștea i I-a retras. Este un act drept, menit să reinstaureze atmosfera de sănătate morală într-o unitate agricolă.Dar învățăturile acestui caz nefericit nu trebuie neglijate. Comuniștilor, tuturor membrilor cooperativei agricole de producție din Slobozia-Mîndra le revin sarcina de a veghea și pe mai departe ca atmosfera de cinste și corectitudine să nu fie afectată în nici un chip. Interesele obștei o cer, o cer toate-normele e- tice ale societății noastr».
Alexandru BRAD
corespondentul „Scînteif
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(Urmare din pag. I)

la C.C. al P.C.R. ; Constantin Vlad, 
vicepreședinte al Academiei de ști
ințe sociale și politice, director al 
Institutului pentru științe politice 
și studiul națiunii ; Emilian Do- 
brescu, consilier la C.C. al P.C.R. ; 
Ștefan Andrei, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R. ; Ni- 
colae Ionescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Ion St. Ion, 
vicepreședinte al Consiliului Eco
nomic ; Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste ; Mihai Mar- 
tinescu, adjunct al ministrului 
Industriei Construcțiilor de Mașini; 
Gheorghe Moldovan, adjunct al mi
nistrului agriculturii, industriei a- 
limentare, silviculturii și apelor ; 
Virgil Cazacu, prim-adjunct al mi
nistrului învățămîntului ; Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe ; Constantin Antip, 
general maior, secretar adjunct al 
Consiliului Politic Superior al Ar- 

Jnatei și șef al direcției de propa
gandă ; Gheorghe Stoica, secretar 
al C.C. al U.T.C. ; Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R. ; Stelian Iones
cu, membru al Comitetului execu
tiv al U.N.C.A.P.; Cornelia Dines- 
cu, secretară a Consiliului Național 
al Femeilor ; Ilie Rădulescu, secre
tar al Comitetului municipal de 
partid București ; Gheorghe Mari
nescu, secretar al Comitetului ju
dețean de partid Ilfov ; Constantin

LA FABRICA „PROLETARUL" DIM BACĂU

Producție de calitate, 
apreciată de beneficiariCunoscută ca una din unitățile „veterane" ale industriei noastre ușoare, fabrica „Prcietarul" din Bacău oferă la ora actuală comerțului nu mai puțin de 35 de articole de stofă, în peste 250 desene și culori. Dintre acestea, 20 de articole sînt introduse în fabricație numai în acest an. Este vorba de stofele pentru costumele și sacourile bărbătești, din lînă în amestec cu fibre sintetice, caracterizate prin rezistență și suplețe, cu o greutate specifică redusă și un colorit plăcut, precum și de stofele pentru par- desie de damă realizate în culori pastelate. Tot noi sînt și stofele pentru pardesie de copii, fabricate din amestecuri de lînă și fibre sintetice și create într-o diversitate de desene și mărimi.Inginerul Vasile Blejușcă, directorul fabricii, ne-a vorbit despre preocuparea creatorilor de la serviciul tehnic în vederea producerii unor noi sortimente de stofe destinate costumelor bărbătești și pardesielor pentru femei. Se vor crea stofe care se pot utiliza atît pentru confecții folosite toamna, cit și primăva

ra, conform cerințelor cumpărătorilor. Au fost realizate, de a- semenea, prototipuri pentru șase articole noi, care vor fi prezentate la următoarele contractări. Specialiștii de la fabrica „Proletarul" din Bacău sînt preocupați de crearea unor noi articole din lină și fibre sintetice, cu caracteristici superioare.Concomitent cu lansarea în producție a unor noi și noi modele de țesături pentru costume și pardesie, în fabrică se mai lucrează și sortimente de stofe din care se realizează haine de protecție, uniforme școlare etc. De curînd, au început să se producă două noi materiale solicitate pe piață : stofe pentru mobilă și covoare plușate.Trecînd prin sectorul de creație, precum și prin secțiile și a- telierele unității, nu poți să nu
(Urmare din pag. I) țării este mai mare de peste 2,7 ori decît în 1950 și de aproape 1,7 ori față de cel mai ridicat nivel al producției realizate înainte de război. Dacă azi turlele instalațiilor de foraj și de extracție pot fi văzute nu numai pe Valea Prahovei și pe Valea Tazlăului, ci și în noile zone petrolifere din Argeș, Oltenia, Cîmpia Bărăganului, dacă azi avem rafinării moderne nu numai la Ploiești, ci și la Pitești, pe Valea Trotușului, dacă munca petroliștilor s-a schimbat radical, iar viața lor și a familiilor lor s-a îmbunătățit considerabil, toate acestea sînt un rezultat al eforturilor materiale și financiare tăcute de statul nostru pentru extinderea și modernizarea acestei principale ramuri a industriei. In ultimii 20 de ani s-au investit în industria petrolieră aproape 60 miliarde lei, adică aproximativ o cincime din totalul investițiilor destinate industriei.O parte importantă a investițiilor făcute în industria petrolieră a fost orientată, cu precădere, în direcția accelerării lucrărilor geologice, des- coperindu-se astfel noi zăcăminte petrolifere și gazeifere, ceea ce a permis creșterea producției și asigurarea cu rezerve a exploatării pe o perioadă mai îndelungată de timp, în sectorul prelucrării țițeiului, in- făptuirea programului de investiții a avut ca efect punerea în funcțiune a unor rafinării moderne, care asigură valorificarea superioară a țițeiului, precum și importante cantități de materii prime de bună calitate pentru industria petrochimică. Dezvoltarea industriei extractive și prelucrătoare de țiței și gaze, corespunzător necesităților economiei naționale, a avut loc în condițiile sporirii experienței petroliștilor în domeniul exploatării raționale a zăcămintelor și valorificării superioare a resurselor. Introducerea unor procedee tehnologice noi în extracția țițeiului, ca, spre exemplu, injecția de 

Marinov, secretar al Comitetului 
județean de partid Prahova ; Vasile 
Mușat, secretar al Comitetului ju
dețean de partid Argeș ; Ion Căli- 
nescu, secretar al Comitetului ju
dețean de partid Dîmbovița ; Lina 
Ciobanu, prim-secretar al Comite
tului de partid al sectorului 2 Bucu
rești ; Octavian Nistor, secretar al 
Comitetului de partid al 'sectorului 
1 București; Marin Enache, secre
tar al comitetului de partid al 
uzinelor „23 August“-București ; 
Ladislau Lorincz, doctor docent în 
științe juridice ; Ernst Breitenstein, 
redactor-șef adjunct la ziarul 
„Neuer Weg" ; Marian Avram — 
muncitor la uzinele „23 August“- 
București ; Magdalena Cojocaru, 
muncitoare la întreprinderea „Da- 
cia“-București ; Dumitru Nițoiu, 
muncitor la uzina „Vulcan“-Bucu- 
rești ; Constantin Dumitrache, di
rectorul uzinelor „Grivița roșie“- 
București ; Constantin Borgeanu, 
profesor la Academia „Ștefan 
Gheorghiu" ; Constantin Moisuc, 
conferențiar doctor ; Valeriu Mari
nescu, director tehnic la CEPECA ; 
Mihai Dumitrescu, director de stu
dii la CEPECA ; Nicolae Teodores- 
cu, profesor universitar ; Ni
colae Djamo, profesor universitar ; 
Gheorghe Joița — student; Ion 
Buga — student ; Emeric Szabo — 
student; Eugenia Balog — studen
tă ; Constanța Căpățînă — stu
dentă.

Luînd cuvîntul, tovarășul Miron 
Constantinescu a arătat că în 
munca sa, consiliul va acționa

remarci faptul că realizarea unei producții de cea mai bună calitate constituie aici o principală preocupare a textiliștilor băcăuani. In acest scop, în întreprindere s-a pornit un adevărat concurs de creație și raționalizări de natură să contribuie la sporirea producției, la îmbunătățirea calității, la creșterea productivității, reducerea cheltuielilor de fabricație. Intr-un cuvînt, la ridicarea eficienței e- conomice a întreprinderii.Rezultatele n-au intîrziat să se arate. La vopsitoriile de re- lon, de exemplu, unde mai înainte se întimpinau unele neajunsuri la rezistența la vopsire a materiei prime, maistrul D. Țipa, împreună cu chimiștii Constantin Cernat și Adam Pă- trașcu, a conceput și realizat un aparat de vopsit sub presiune, care asigură acum calitatea necesară fibrelor poliesterice. în secția de preparație a filaturii, chimiștii și tehnicienii de aici au elaborat un nou procedeu de e- liminare a impurităților din lînă, prin carbonizare. Prin acest procedeu se scurtează la jumătate timpul de curățare a materiei prime de impurități și se creează posibilitatea ca fibrele să-și păstreze calitățile inițiale.Lucrări deosebite, în scopul îmbunătățirii calității stofelor, s-au întreprins și în .alte secții. Rod al acestor preocupări, tex- tiliștii din Bacău au reușit să sporească în permanență cantitatea de țesături fabricată. In acest context, este de reținut și. faptul că, în acest an, nu s-au primit nici un fel de reclamații vizînd calitatea stofelor livrate de aici. Și acest lucru are loc în condițiile în care mai mult de jumătate din producția fabricii este livrată la export prin produsele fabricilor noastre de confecții.
Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

apă și gaze, fisurarea hidraulică, tratamentele cu solvenți și agenți ten- sioactivi și combustia subterană, a avut ca urmare intensificarea ritmului de exploatare și obținerea unor recuperări ridicate, uneori chiar peste 50 la sută. De asemenea, în rafinării au fost introduse procedee moderne de cracare catalitică, de hidro- finare a uleiurilor, de cocsare.Sarcinile mari, mobilizatoare puse de Congresul al X-lea al partidului au dinamizat și mai mult inițiativa și munca creatoare a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din întreprinderile de foraj și schelele de extracție, din rafinării, precum și din organizațiile de cercetare și proiectare de specialitate. Pe nouă luni ale acestui prim an al cincinalului, planul producției globale a fost depășit în sectorul foraj-extracție, cu 37,4 milioane lei, iar beneficiile suplimentare, pe opt luni, s-au ridicat la peste 86 milioane Iei. Au fost realizate peste prevederi 78 600 tope țiței, 7 000 tone gazolină și aproape 160 milioane mc gaze de sondă, toate schelele de extracție a țițeiului îndeplinindu-și sarcinile de plan ce le-au revenit în această perioadă. Totodată, s-au făcut simțitori pași înainte în direcția sporirii randamentului și a eficacității instalațiilor de foraj, viteza de avansare și metrajul pe o instalație fiind în cele nouă luni cu circa 10 la sută superioare realizărilor din perioada corespunzătoare a anului trecut. Tot în 9 luni, colectivele rafinăriilor au realizat peste prevederile planului 44 000 tone benzine, 21 000 tone petroluri, 71 000 tone motorină etc., au pus la dispoziția petrochimiei, în vederea prelucrării superioare, importante cantități de benzine, fracții de gaze și produse aromatice ; de asemenea, prin reducerea consumurilor tehnologice, în rafinării s-au obținut economii echivalente cu circa 30 000 tone produse petroliere. Rezultate deosebit de fructuoase au înscris în munca lor petroliștii din cadrul grupu

pentru realizarea scopurilor stabi
lite de conducerea de partid și de 
stat în privința formării cadrelor, 
pentru o cit mai strinsă legătură 
între învățămînt, cercetare, munca 
de partid, producție, pentru îmbu
nătățirea planurilor de învățămînt, 
a programelor, manualelor și lu
crărilor didactice, măsuri menite să 
asigure legarea nemijlocită a Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu" de 
practica socială, de activitatea co
mitetelor județene de partid, a or
ganizațiilor de partid din uzine, de 
la sate, din cooperativele agricole, 
din toate unitățile productive și 
culturale ale țării.

In continuare, vorbitorul a ară
tat : Analizînd în mod critic acti
vitatea din cadrul Academiei de ști
ințe sociale și politice, vom dez
volta o cît mai strînsă colaborare 
cu Academia „Ștefan Gheorghiu" 
astfel ca și pe această linie, indica
ția dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, de a dezvolta coope
rarea și colaborarea între cerce
tare și învățămînt, între produc
ție și munca de partid să fie reali
zată în viață. Vom căuta ca Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" să des
fășoare o activitate cît mai largă 
în viața social-politică șl culturală 
a țării, militînd pentru înfăptuirea 
programului partidului nostru.

Vorbitorul a exprimat în numele 
noului consiliu angajamentul de a 
depune toate eforturile pentru în
deplinirea sarcinii încredințate de 
conducerea partidului.

În județul Buzău

EXTINDEREA 
Șl MODERNIZAREA 

REȚELEI COMERCIALE «Concomitent cu dezvoltarea industrială și urbanistică a municipiului Buzău și a orașului Rîmnicu-Sărat, în care își desfășoară activitatea importante unități metalurgice, chimice, de confecții, de materiale de construcție etc., o extindere continuă a cunoscut și rețeaua unităților comerciale. In acest sector s-au adoptat, an de an, forme îmbunătățite de aprovizionare și desfacere a produselor, de servire a cetățenilor în condiții de comportare civilizată, de solicitudine față de fiecare cerere a acestora. Punerea în valoare a unor spații mai vechi de desfacere, prin amenajări corespunzătoare în vederea modernizării lor, cît și prin darea în folosință a unor spații noi, realizate din fonduri de investiții sînt preocupări permanente pe agenda de lucru a organizațiilor comerciale din județul Buzău. în acest context, se poate arăta că, în ultima perioadă, la Rm. Sărat s-au dat în folosință încă 200 mp spații comerciale, iar la Buzău — 700 mp, unde, de asemenea, 14 unități au fost modernizate, iar 36 unități s-au renovat.în curînd, la Buzău se vor deschide noi unități de alimentație publică, la care se vor folosi forme operative ca autoservirea și deservirea la domiciliu. De asemenea, în piața centrală din municipiul Buzău s-au pus la dispoziția- cetățenilor noi unități de pescărie, mezeluri- brinzeturi, pentru desfacerea laptelui, a produselor de panificație etc.
Radu GHEORGHIU
corespondentul „Scînteii"

rilor industriale pentru foraj și extracția țițeiului Tg. Jiu, București și Ploiești, de la rafinăriile Pitești și Brazi.Experiența înaintată a petroliștilor români este apreciată și solicitată tot mai mult și peste hotare. Numai în ultimii cinci ani aproape 1 500 de geologi, geofizicieni, muncitori, ingineri și tehnicieni specialiști în forajul sondelor, extracția și prelucrarea țițeiului și gazelor au lucrat pentru punerea în evidență a resurselor de hidrocarburi și construirea de rafinării în multe țări din lume. Și 

trebuie menționat că acțiunile de cooperare cu alte țări, în vederea execuției. de lucrări peste graniță cu documentații, asistență tehnică și utilaje românești, vor fi intensificate în perioada următoare.De ziua lor, petroliștii își îndreaptă privirile și spre viitor, spre sarcinile ce le stau în față in cadrul grandiosului program de dezvoltare multilaterală a României socialiste, elaborat pe baza Directivelor Congresului al X-lea al partidului. Pentru cincinalul actual, dinamica prevăzută la producția de țiței și gaze va fi asigurată, pe de o parte, prin identificarea și punerea în valoare a noi zăcăminte, iar pe de altă parte, prin îmbunătățirea utilizării intensive și extensive a parcului de sonde. în programul elaborat pentru

FURAJELE-în întregime 
și cît mai grabnic 

în silozuri și fînare!
în ultimul timp, din indicația con

ducerii de partid și de stat, organele de sinteză au efectuat ample studii privind aplicarea programului național de dezvoltare a zootehniei șl de creștere a producției animaliere în țara noastră, din care rezultă, intre altele, necesitatea înlăturării consu
mului exagerat și a risipei de concen
trate, înlocuirea acestora cu furaje de volum. Paralel cu revizuirea rațiilor la animale, în numeroase întreprinderi agricole de stat și cooperative a- gricole au fost luate măsuri hotă- rîte în vederea strîngerii, transportului și depozitării întregii cantități de furaje și însilozării tuturor resurselor de masă verde și suculente din cîmp. în felul acesta, întreprinderile agricole de stat din județele Bihor, 
Brăila, Dolj, Mureș, Iași și Botoșani au depășit substanțial planul de în- silozare a nutrețurilor.

Cu toate că strîngere* furajelor re

OLTATUL PORUMBULUI,
forțele manuale 
mecanice

JUDEȚUL GORJSituația operativă de la direcția a- gricolă a județului Gorj consemna, în seara zilei de 7 octombrie, că din suprafața totală cultivată cu porumb s-a recoltat 74 la sută. Din toate unitățile agricole se anunță o producție bună. în ordinea firească a lucrărilor, sarcina cea mai importantă este acum transportarea și depozitarea recoltei de porumb. însă în județul Gorj, între rezultatele obținute la recoltat și cantitatea de porumb ajuns la locurile de „iernare" a apărut deja un decalaj foarte mare. Dacă din suprafața cultivată cu porumb n-a mai rămas de recoltat decît 25 la sută, în schimb în bazele de recepție existente în județ nu a intrat nici 10 la sută din cantitatea prevăzută a se livra. Una din cauzele principale ale acestei dereglări nu este nici lipsa mijloacelor de transport și nici capacitatea de depozitare, ci lipsa de colaborare care ar fi trebuit să existe între cooperativele agricole, autobazele I.T.A. și bazele de recepție.Asigurînd două schimburi operațiunilor de preluare — luarea probelor, cîntărirea, descărcarea — baza de recepție din Tg. Jiu are posibilitatea să primească zilnic circa 400 tone. Și totuși, pînă la 7 octombrie media zilnică realizată a fost de 200 tone recepționate. Este ușor deci de concluzionat că, în zilele următoare, va a- vea loc o mare aglomerare de mașini la porțile bazei. Ea va fi și mai mare, deoarece baza din Tg. Jiu urmează să livreze unor cooperative încă de acum înainte circa 200 tone griu de sămîn- ță. Suprapunerea unor asemenea activități duce, fără excepție, la „criză" de mijloace de transport, de oameni, de timp etc.La alte baze de recepție din județ ca, de pildă, Tg. Cărbunești, Mus- culești, Ciocadea, nu au fost recepționate pînă în seara zilei de 6 octombrie decît cantități mici, deoarece unele cooperative agricole ca cele din Andieești, Scrada, Pojaru încă nu au început livrarea. Lipsa unui plan comun de livrări între unitățile agricole și bazele de recepție creează destule anomalii. De pildă, de la ferma I.A.S. Săulești, de lingă Musculești, sînt trimise mașinile încărcate cu 10—11 tone de porumb la baza de recepție din Tg. Cărbunești. De aici, de la Cărbunești deci, sînt trimise însă înapoi, cale de 20 km, la baza din Musculești, deoarece acolo ar fi trebuit să fie depozitat porumbul. Și, în felul acesta, mașinile încărcate cu porumb se tot plimbă între Musculești și Tg. Cărbunești. in timp ce sute de tone de știu- leți stau pe cîmp, iar oamenii de la bazele de recepție nu au permanent de lucru.La cele relatate pînă acum trebuie să adăugăm și faptul că bazele de re- 
dezvoltarea bazei de materii prime minerale în perioada 1971—1975, s-a avut în vedere obținerea unei producții medii anuale din sondele noi superioară realizărilor din ultimii ani ai cincinalului trecut.Cerința ridicării calitative a activității economice — una din trăsăturile dominante ale sarcinilor de plan din actualul cincinal — se pune cu o deosebită acuitate în sectorul cercetării geologice și, în general, al forajului sondelor, pentru care statul nostru alocă, an de an, mari fonduri de investiții. în 

acest scop, o maximă atenție se cuvine acordată utilizării noilor mijloace tehnice cu care au fost înzestrate unitățile din acest sector, cum ar fi stațiile seismice cu înregistrare numerică și instalațiile de foraj de mare adincime, cît și promovării cu curaj a metodelor avansate de foraj. între altele, forajul cu jet va trebui să reprezinte in 1975 peste 50 la sută din volumul lucrărilor, ceea ce va contribui la creșterea vitezelor de avansare și reducerea prețului de cost pe metru forat, atenuînd influența negativă a creșterii adînci- milor de foraj, inerentă tendinței actuale de investigare și punere în valoare a unor acumulări de hidrocarburi tot mai adinei.Ținîndu-se seama de faptul că trebuie să se asigure un raport ra

prezintă una dintre cele mai urgente lucrări de sezon, mari cantități de coceni, frunze și colete de sfeclă, o- tavă de pe finețe și lucerniere nu sînt. recoltate și depozitate în apropierea fermelor de animale. Pînă în ziua de 8 octombrie a.c. însilozarea furajelor s-a efectuat in proporție de 81 Ia sută in întreprinderile agricole de stat și de numai 44 Ia sută în cooperativele agricole. Această lucrare este intîrziată îndeosebi în cooperativele agricole din județele Dîmbovița, Gorj, Vilcea, Tulcea ș.a., unde nu se asigură minimul necesar pentru hrana vacilor șl a altor categorii de animale.în prezent, există încă pe cîmp resurse pentru însilozare ; culturi duble, frunze și colete de sfeclă, coceni ș.a. Ținînd seama de necesitatea înlocuirii în cit mai mare proporția 
a concentratelor din hrana taurine

cepție din Musculești, Ciocadea ți Poiana sînt lipsite de cîntar-basculă, operația de cîntărire executîndu-se la distanțe apreciabile, ceea ce duce la pierderea unui timp prețios. Trebuia arătat că în asigurarea depozitării porumbului și spațiile de depozitare de la bazele de recepție sînț sub nivelul cantităților planificate a se prelua. De exemplu: la Tg. Cărbunești există un deficit de circa 3 000 tone ; la Musculești magazia nu are încă acoperiș, iar la Ciocadea încă nu s-a început amenajarea platformelor de depozitare. întreprinderea de valorificarea cerealelor din Tr. Severin, care are în subordine bazele de recepție din județul Gorj, nu a asigurat carton asfaltat și polietilenă pentru amenajarea a noi spații de depozitare. Iată de ce se cere ca, paralel cu recoltatul, să se grăbească livrările și să se asigure spații corespunzătoare pentru depozitare.
Mihai DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii*

Datorită eforturilor depuse pînă în prezent, în județul Brăila 8-a reușit să se termine recoltatul florii-soa- relui, iar soia să se stringă pe măsură ce a ajuns la maturitate de pe 67 la sută din suprafața cultivată. Acum, toate forțele umane și mecanice sînt concentrate la recoltatul porumbului și al ultimelor suprafețe cu legume, struguri și furaje. O atenție deosebită trebuie acordată atît în unitățile agricole de stat, cît și în cele cooperatiste recoltării porumbului. Aceasta deoarece pînă la 6 octombrie producția a fost strînsă numai de pe 30 la sută din suprafață. Lucrarea este mult rămasă în urmă îndeosebi în cooperativele a- gricole, care mai au de recoltat porumbul de pe 47 500 ha. Că se putea realiza mai mult o dovedesc exemplele oferite de unitățile unde munca a fost temeinic organizată, unde forțele mecanice au fost utilizate la maximum, unde membrii cooperatori au fost mobilizați și au răspuns în masă la lucrările campaniei agricole. La cooperativa agricolă de producție Vultureni, de pildă, cu toate că forțele au fost împărțite la culesul legumelor și strugurilor, la căratul cerealelor la bazele de recepție, datorită unei bune organizări a muncii s-a reușit să se recolteze porumbul de pe 520 ha din cele 1 040 cultivate. Rezultate bune au obținut și cooperativele agricole din Perișoru, Ur- leasca și altele, care au recoltat mai mult de jumătate din suprafețele cultivate cu porumb.Nu aceleași cuvinte se pot spune insă și despre consiliile de conducere ale acelor cooperative agricole care, 
țional între rezerve și producție, la Congresul al X-lea al partidului s-a subliniat că este necesar ca. paralel cu creșterea ritmului de descoperire a noi rezerve și a volumului acestora, să se urmărească perfecționarea metodelor de exploatare în scopul creșterii randamentului sondelor și a coeficientului de recuperare a țițeiului din zăcăminte. în vederea atingerii acestui obiectiv, petroliștilor di.n sectorul de extracție le revine sarcina de/a extinde, în continuare, procesele de injecție de apă și de gaze, măsurile de intensificare a afluxului de țiței în sonde și metodele termice, de a asigura o organizare mai bună a activității de intervenție și reparații de sonde.Succesul acțiunilor întreprinse in scopul ridicării eficienței cercetării geologice și a forajului sondelor, al exploatării raționale a zăcămintelor de hidrocarburi este indisolubil legat și de grăbirea procesului de reutilare și de modernizare a mijloacelor tehnice din dotarea industriei petroliere. în această ordine de idei, se cuvine subliniat faptul că, în anii din urmă, industria construcțiilor de mașini a făcut mari progrese, prin introducerea în fabricație a unor utilaje avind un ridicat grad de tehnicitate. Eforturile in acest domeniu se cer însă continuate, iar, în afară de aceasta, este nevoie ca uzinele de specialitate ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să ajute mai mult unitățile industriei petroliere, respectîndu-și întocmai obligațiile asumate prin contracte privind livrarea la termen și în cantitățile prevăzute a utilajelor și instalațiilor.în anii actualului cincinal, se va pune un accent aparte în prelucrarea țițeiului pe valorificarea optimă a materiei prime, îmbunătățirea calitativă a produselor și asigurarea cu prioritate a sortimentelor utilizate în procesele de' chimizare. In acest scop, petroliștii din rafinării, Împreună cu 

lor și ovinelor, este necesar ca organele agricole, conducerile unităților agricole de stat și cooperatiste să acționeze mai energic pentru grăbirea însilozării, să organizeze temeinic munca în schimburi prelungite, astfel incit să fie puse în silozuri toate resursele de nutrețuri. In afara nutrețurilor care pot fi in- silozate, pe cîmp există încă milioane de tone de coceni care mai au o valoare nutritivă destul de ridicată. Dar fiecare zi de întîrziere a recoltatului duce la deprecierea acestora, la pierderea frunzelor care sînt cele mai bogate în substanțe nutritive, la degradare datorată ploilor. Este In 
interesul fiecărei Întreprinderi agri
cole de stat și cooperative agricole, 
a cooperatorilor să stringă cu grijă 
gospodărească tot ceea ce este pe 
cimp și poate fi utilizat in hrana a- 
nimalelor.

deși au 1 000—1 300 ha cultivate cu porumb, nu au reușit să recolteze decît cel mult 150 sau 200 ha. Fruntașă in alți ani la efectuarea lucrărilor de toamnă, cooperativa agricolă de producție Gemenele se situează în prezent printre unitățile rămase in urmă. Aceasta datorită lipsei de preocupare și responsabilitate cu care președintele și inginerul șef au organizat activitatea în actuala campanie. Aceeași situație am întîl- nit și la cooperativa agricolă din Mihai Bravu. Deși unitatea dispune de un mare număr de brațe de muncă, fără să fie solicitate la recoltatul legumelor, strugurilor sau cartofilor, porumbul a fost strîns numai pe 150 ha din cele 1 000 ha cultivate.Timpul este înaintat și justificările. oricare ar fi ele, nu pot transporta porumbul din cîmp în hambare. La cooperativa agricolă Țibă- nești din 1 255 ha semănate cu porumb s-au recoltat doar 150 ha. Gheorghe Crăciun, președintele unității, Ștefan Budur, inginerul șef, caută să-și facă un „scut", firav de altfel, din „timpul nefavorabil". Realitatea este cu totul alta : una din cele două combine CT 2 R este defectă, dar mecanizatorii de la S.M.A. Gropeni nu au reparat-o încă ; însuși președintele „a stat mai mult la Brăila", cum ne declara directorul direcției generale agricole județene. Așa se explică de ce aproape 200 din cei 615 membri cooperatori nu vin la lucru, iar marea majoritate ajung la cîmp la ora 9 și pleacă la 4 după amiază. în ziua raidului pe care l-am efectuat, carele care transportau membrii cooperatori la cîmp plecau de la sediul unității abia la ora 8,30 dimineața.Pentru urgentarea recoltării porumbului, a legumelor și strugurilor care au mai rămas, precum și a furajelor, direcția generală agricolă județeană a luat o serie de măsuri care trebuie aplicate neintîrziat. „Tot mai multe unități termină sau vor termina în scurt timp recoltatul legumelor, strugurilor și furajelor, ne spune tov. Emil Bălăuță, directorul direcției generale. Se eliberează deci însemnate forțe umane și mecanice. Ca atare, conducerile unităților sînt obligate să concentreze aceste forțe la recoltatul porumbului. La nivel de județ noi am făcut deja o redistribuire a mijloacelor mecanice : unor cooperative care au mai puține brațe de muncă — Siliștea, Tufești, Ro- manu, Urleasca și altele — li s-au repartizat un număr mai mare de combine". Aceste măsuri trebuie să fie însoțite de o organizare temeinică a muncii în toate unitățile pentru a urgenta strînsul, transportul și depozitarea porumbului în cele mai bune condiții.
N. Grigore-MĂRĂȘANU
corespondentul „Scînteii"

institutele de cercetări vor trebui să intensifice eforturile pentru perfecționarea în continuare a tehnologiilor de fabricație, asimilarea de noi produse, pentru satisfacerea necesităților sporite ale economiei naționale în plină dezvoltare, diminuarea consumurilor specifice de materii prime, materiale și combustibil. De mare importanță este să se urmărească, totodată, ca la construirea instalațiilor noi să se utilizeze procedee și tehnologii românești, evitînd prin aceasta importul de patente și licențe.Muncind cu inițiativă și- răspundere pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din programul de dezvoltare a economiei naționale, petroliștii simt din plin grija permanentă a partidului și guvernului pentru Îmbunătățirea continuă a condițiilor lor de muncă și de viață. Salariul mediu al lucrătorilor din a- ceastă ramură a crescut în 1970, fața de 1965, cu aproape 29 la sută, iar in centrele industriei petroliere s-au construit mii de apartamente. Importante fonduri sînt alocate an de an pentru crearea unor condiții optime de lucru la sondele în foraj și la alte locuri de muncă, pentru protecția și securitatea muncii oamenilor. Un număr de 8 grupuri școlare, licee industriale și două institute de învățămînt superior pregătesc anual mii de cadre pentru toate sectoarele industriei petroliere. Zeci de unități sanitare — policlinici, dispensare, spitale etc. — cluburi, cinematografe, creșe și grădinițe de copii deservesc pe salariații întreprinderilor petroliere și pe membrii familiilor lor.Cu prilejul sărbătorii lor. adresăm calde felicitări harnicilor petroliști și le urăm noi și mari succese în muncă, pentru a-și aduce din plin contribuția la înfăptuirea sarcinilor actualului plan cincinal, la mersul ho- tărît înainte al României pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

I

| Incendiul
I a fost stinsILa bordul navei cipriote „Marryland", aflată în portul Constanța, cu o încărcătură de1 6 230 tone iută, cauciuc brut și alte mărfuri, a izbucnit, zilele trecute, un incendiu. Favorizat de vînt, focul se întindea cu re-Ipeziciune, amenințînd și alte nave ancorate în port. Alertă generală. Prin intervențiaI promptă a formațiunilor de pompieri militari și civili, a e- chipajelor navelor de salvare dinIport, incendiul a fost localizat la unul dintre hambare. Nava și peste 5 500 tone mărfuri au fost astfel salvate. Comandantul na- Ivei — Stassis Yoannis — a adus mulțumiri pentru operativitatea și curajul cu care au acționatI formațiunile de pompieri și autoritățile portuare românești pentru înlăturarea catastrofei.
I Miere...
I amară

I
Deși în cele ce urmează este 
vorba despre miere, Tudor Mir-

I
cea, șofer pe vehiculul 32-B-7882, 
aparținind I.T.A. București, are 
toate motivele să fie... amărit.

I
Deplasindu-se spre Urziceni, a 
vrut să depășească doi bicicliști 
de pe șosea, cu toate că din sens 
contrar venea, regulamentar, un

I
 camion — 22-B-4331 — aparți

nind Asociației crescătorilor de 
albine. Neapreciind corect dis-

I
tanța, T.M. a lovit oblonul ca
mionului, smulgindu-l. In urma 
tamponării, nouă bidoane pline 
cu miere de albine s-au vărsat

I
pe șosea. Paguba, 16 500 lei, va 
trebui suportată in întregime de 
către șoferul incorect. Credem 
!că-i va servi ca lecție pentru a 
respecta cu strictețe normele t- 
lementare de circulație.

I După
| 45 de ani

în luna mai a.c., Ion Băjan, în vîrstă de 49 de ani, din București, str. Horiei nr. 10, s-a a- dresat Inspectoratului județean de miliție Prahova, solicitînd regăsirea tatălui său, de care împrejurări deosebite ale vieții îl despărțiseră în urmă cu... 45 de ani. Deși datele furnizate de solicitant erau extrem de vagi, serviciul de evidență al inspectoratului menționat a întreprins o migăloasă cercetare. Eforturile au fost încununate, în cele din urmă, de succes. Tatăl căutat, în vîrstă de 71 de ani, a fost identificat în orașul Urlați, unde trăiește ca pensionar. Recent, feciorul a pornit la drum, re- văzîndu-și tatăl după 45 de ani, în căsuța lui din cartierul Jercă- lăi din Urlați, unde, după cum se menționează în scrisoarea de mulțumire adresată lucrătorilor de miliție, „a fost mare bucurie și fericire".
Nu i-a zîmbit 
norocul

Îndeplinind funcția de caster 
al casei de ajutor reciproc din 
cadrul Uzinei mecanice din 
Mirșa. Ștefan Mazilu a sustras 
diferite sume de bani, totalizind 
252 251 de lei. Ce făcea cu banii? 
Juca la Loto și Pronoexpres in 
speranța că, odată și odată, ii 
va zimbi norocul. Cum se vede 
insă, lozul cîștigător l-a ocolit de 
fiecare dată. Încercările sale de 
a-și masca activitatea infracțio
nală, prin anularea unor chitanțe 
sau prin înregistrarea fictivă a 
unor plăți, n-au fost nici ele de 
natură să-l scutească de conse
cințe. Urmează ca, in continua
re, organele de resort să-l „răs
plătească" potrivit legii pentru 
fapta sa.

Pîrias 
cu apă linăCu circa 5 ani în urmă, o dată cu modernizarea drumului Re- ghin-Lăpușna, pirîului ce trecea prin comuna Ibănești (Mureș) 1 s-a schimbat direcția. Din centrul localității, el a fost îndreptat să curgă prin spatele Școlii generale nr. 1, pentru a nu inunda drumul. Lucrînd însă superficial, neprelungind suficient canalul de scurgere început, constructorii au nimerit... din lac în puț. Concret, șoseaua nu mai este inundată, în schimb ulița din spatele școlii, anexele școlii și încă vreo nouă locuințe se transformă, în urma fiecărei ploi, într-o veritabilă baltă. Și cum în loc de măsuri concrete, cei vinovați, o... scaldă de fiecare dată cu noi promisiuni, cetățenii se întreabă, pe bună dreptate, cînd se va pune stavilă acestei stări de lucruri ?Rubricâ redactată de :

Gheorghe POPESCU 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".
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„«RAN1 2500
în decorul evocator al străvechilor capitale persane — Pasargade și Persepolis — vor începe peste cl- teva zile, cu un fast deosebit, sugerînd parcă atmosfera din „o mie și una de nopți", ceremoniile care vor marca 2 500 de ani de la întemeierea statului iranian. „Cartea de istorie" a Iranului, condensată în simboluri, iși va redeschide coperțile — săpate în piatră — la Pasargade, acolo unde, cu două milenii și jumătate în urmă, împăratul Cirus cel Mare a semnat actul de naștere al statului creat prin unirea mezilor și perșilor și unde a proclamat celebra „Cartă" în care sînt afirmate idei ale egalității între popoare și ale libertății de credință 

a supușilor. Mulția supușilor. Mulți Istorici văd în aceste idei germeni ai principiilor bunelor relații între popoare și ai conviețuirii pașnice între state. Tocmai de aceea, festivitățile, pentru care întregul Iran se pregătește de mai mulți ani, vor începe aci, la Pasargade, cu reconstituirea emoționantului moment al proclamării „Cartei", în a- nul 538 î.e.n. — dată ce este considerată ca cea a creării acestui stat, unul din cele mai vechi din lume (decalarea cu aproape un deceniu a ceremoniilor se datorează pregătirilor intense reclamate de acest eveniment, dorinței de a Ie da amploarea cuvenită).Dar manifestările pro- priu-zlse se vor desfășura la Persepolis, în prezența unui mare număr de invitați de peste hotare, printre care șefi de stat și de guverne. După cum se știe, șahinșahul Iranului, hammad Reza P Aryamehr, ședintelul Stat al României, Ceaușescu, invitația de a participa la aceste festivități, Invitație care a fost acceptată cu plăcere.„.Pe platoul deșertic din fața ruinelor cetății Persepolis, pe locul unde odinioară se aliniau trupele lui Darius, s-a construit un o- raș miniatural, din corturi de plastic, într-o combinație arhitecturală inspirată atit din elemente de epocă, cît și din actualitate, pentru găzduirea invitaților. Acest oraș în miniatură ocupă o suprafață de 64 hectare și este în formă de stea, fiecare colț simbolizînd un continent al lumii. Arhitectul peisagist Jean Delogne din Belgia, căruia i s-ș încredințat estetica exterioară, a transformat cimpia a- rldă, unde de veacuri și veacuri nu mai creștea nici un fel de vegetație, într-un paradis al florilor și verde- țil, un oraș de basm. Mi- niorașul nu va dispărea după terminarea ceremoniilor, ci va dăinui, trans- formîndu-se într-un vast complex turistic, din venitul căruia se va amortiza costul acestor manifestări.în cadrul preparativelor

, Mo- _____ Pahlavi a adresat pre- Consiliului de Nicolae

pentru prestigioasa aniversare, congresului iranologi- lor din toată lumea i s-a rezervat o atenție deosebită. In ambianța propice a Șirazului, vestitul oraș al trandafirilor, s-au întrunit oameni de cultură, istorici, arheologi, filozofi, literați pentru a arunca noi fascicule de lumină asupra tezaurului culturii și artei persane, asupra contribuției sale la dezvoltarea civilizației universale.Interesul stîrnlt de aceste serbări este dovedit și de anunțata prezență a circa o mie de ziariști, foto și cine- reporteri. Pentru ei s-a constituit un centru al presei care dispune, între altele, de instalații de transmitere în direct, prin satelit, a e- misiunilor TV în alb — negru și color.Punctul culminant al serbărilor, care încep pe ziua de 12 octombrie, îl vor con- • stitui parada militară și spectacolul de sunet și lumină din după-amiaza și seara de 15 ale lunii. Care alegorice și detașamente de soldați, în veșmintele specifice zece perindat încoace, momente trecutului ra un _ col de sunet și lumină va reaminti că aci, în patria lui Zoroastru, focul și lumina erau adorate ca simboluri ale binelui și vieții veșnice a materiei. în reflectorul jocului de lumini, ruinele Persepolisului își vor recăpăta fastul din anii de măreție ai imperiului persan.însă manifestările de la Persepolis nu se vor mărgini la a evoca nimbul u- nor vremuri versarea ca un za tor

fiecăreia dinastii de vor de istoric, grandios
cele s-au Cirusdince la reconstitui glorie ale Sea- specta-

apuse. Ani- este concepută element mobili- al activității constructive in care națiunea iraniană este angajată în prezent. Ilustrativ in acest sens este faptul că în luna octombrie urmează să lie terminate numeroase obiective economice și sociale, componente ale planului de dezvoltare. La 15 octombrie 2 500 de școli noi își vor deschide porțile și, în aceeași zi, 2 000 de sate vor cunoaște, pentru prima dată, binefacerile luminii electrice ; la Teheran se va inaugura un mare stadion și un nou muzeu, iar ca un simbol al ideilor de înfrățire între popoare cupripse în „Carta lui Cirus" patru copii, care vor împlini la 15 octombrie vîrsta de 2 500 de zile (un nigerian, un indian din Canada, un japonez și un iranian), vor primi bursa „Cirus cel Mare".In Iranul „Anului 2500“ sînt vizibile eforturile constructive îndreptate spre învingerea rămînerii în urmă, spre valorificarea imenselor resurse ale țării. Aflat în plină desfășurare, programul în 12 puncte, elaborat sub conducerea șahinșahului Moham-

mad Reza Pahlavi Aryamehr, prevede măsuri menite să ducă la mutații profunde în vechile structuri ale țării, din care se detașează, în ordinea importanței, lichidarea rînduielilor feudale, naționalizarea pădurilor și resurselor de apă, stimularea ' manciparea femeii, măsurile privind combaterea ignoranței și bolilor etc. înfăptuirea acestor măsuri implică, firește, un proces amplu, îndelungat ; dar rezultatele acum au tor.Recent, s-a anunțat încheierea ultimei etape a reformei agrare, șahinșahul subliniind necesitatea accelerării procesului de cooperativizare a proprietăților țărănești, ca și a înființării de complexe agroindustriale care să determine o creștere a producției. Modernizarea agriculturii este o sarcină care, în condițiile solului iranian — arid, lipsit de apă — se a- nunță dificilă și realizarea sa a impus un plan ambițios de investiții, proiecte de baraje, sisteme de irigații, înzestrarea cu tractoare și mașini agricole, formarea de cadre calificate. Viața satului iranian a intrat, ca urmare, sub incidența modernizării. Școala, dispensarul, casa de cultură, cinematograful își fac loc in spațiul strimt al tradiției mistice, al ignoranței. Așteaptă soluții una dintre problemele acute ale vieții sătești — sirea forței de dar se exprimă speranța că ea se va rezolva o dată cu extinderea suprafețelor cultivabile și crearea de noi locuri muncă în industrie.Progresele din agricultură sînt dublate de din sectorulRitmul de dezvoltare __ ridică la 11 la sută. între 1967—1971 au ‘ ’ construite și date în funcțiune aproximativ 500 de unități industriale. Procesul de industrializare are în vedere amplasarea forțelor de producție în întreaga țară, în centre distincte, în apropierea surselor de materie primă. Astfel, industriile petrolieră, a gazului și cea petrochimică sînt localizate în sudul țării, siderurgia la Isfahan, metalurgia și construcția de mașini la Tabriz, Teheran și Arak, în timp ce industria ușoară, a- limentară și textilă este împărțită în aproape toate localitățile urbane.Pînă nu de mult, petrolul era considerat principala bogăție a subsolului și sursă a veniturilor statului iranian. Descoperirea recentă a unor mari zăcăminte de minereuri feroase și neferoase, în special cupru și, alături de acesta, uraniu, introducerea în circuitul economic al noilor bogății sînt de natură — apre-

industriei, e-
obținute pînă început stimula-

subfolo- muncă,
cu de

succesele industriei.sefost

La Persepolis, alături da ruinele palatului Iui Darius a râsârit un orășel modern

ciază conducătorii țării — să accelereze cursa pentru depășirea subdezvoltării în care s-a angajat Iranul contemporan.In aceste eforturi, guvernul iranian se sprijină pe o largă colaborare internațională. Iranul și-a extins în ultimii ani relațiile de cooperare cu multe state ale lumii, fără deosebire de orînduirea socială, a încheiat acorduri economice și comerciale cu acestea, pe baze reciproc avantajoase.După cum este cunoscut, între România și Iran, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, se dezvoltă largi relații de prietenie și colaborare. Ele își au rădăcinile adine implantate în Istorie, între cele două popoare efectuîn- du-se de-a lungul secolelor schimburi de valori materiale și spirituale. Arta și cultura persană au avut de mult o largă circulație în România. în ultimii ani relațiile dintre cele două țări s-au lărgit continuu, colaborarea economică și culturală devenind tot mai intensă și. fructuoasă. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, „modul 
cum se desfășoară colabo
rarea româno-iraniană con
stituie un model de mate
rializare practică a princi
piilor coexistenței pașnice 
între țări cu orînduiri so
ciale diferite, de conlucrare 
internațională rodnică, în
temeiată pe respect și în
credere reciprocă". La evoluția pozitivă a relațiilor româno-iraniene au contribuit considerabil schimburile de vizite și convorbirile Ia nivelul cel mai înalt, ca și de alte niveluri, devenite 
o practică tradițională.Cooperarea economică și tehnico-științifică între România și Iran se concretizează în construirea în comun a unor importante o- biective industriale. Construcția uzinei de tractoare de la Tabriz, complexul de industrializare a lemnului de pe rîul Neka (Mazanda- ran), fabrica de produse sodice de lingă Șiraz, complexul agrozootehnic de tip industrial de la Rașt, participarea specialiștilor români la construirea de sisteme hidroenergetice, la punerea în valoare a zăcămintelor cuprifere etc. — sînt tot atîtea exemple ale colaborării rodnice româno-iraniene. Cele două părți continuă să depisteze domenii noi în care să se extindă și să se diversifice această colaborare. „In cadrul acestei 
colaborări — declara șahln- șahul Iranului, cu prilejul vizitei sale în România de anul trecut — noi sîntem 
fericiți să salutăm contribu
ția pe care România, spe
cialiștii săi care lucrează în 
țara noastră cu deosebită 
înflăcărare, o aduc eforturi
lor depuse de țara mea".In virtutea vechilor legături istorice și a bunelor relații actuale dintre România și Iran, opinia publică din țara noastră ia parte cu bucurie la marea sărbătoare a poporului iranian. încă la 4 iunie a fost constituit comitetul, de organizare a manifestărilor științifice și culturale pentru aniversarea a 2 500 ani de la întemeierea statului iranian format din oameni de știință și cultură, din reprezentanți ai conducerii unor instituții culturale, sub președinția de onoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Comitetul a organizat, pînă în prezent, o serie de manifestări științifice și culturale consacrate prezentării civilizației persane în contextul culturii universale, precum și unor aspecte ale relațiilor româno-iraniene de-a lungul istoriei. O importantă manifestare în acest sens o constituie inaugurarea expoziției „Arta iraniană în colecțiile din Republica Socialistă România", la Muzeul de artă și sesiunea științifică organizată de A- cademia Republicii Socialiste România....De pe platforma ruinelor palatului lui Darius, trompetele vor anunța începerea parăzii. Poporul iranian își va trece în revistă propria sa istorie milenară.
Nicolae POPOVICI

„Atunci cînd se va scrie istoria acestor vremuri, un Ioc deosebit de important va fi acordat muncitorilor de la „Upper Clyde" șl liderilor lor pentru acțiunea de pionierat șl pentru hotărirea de a rezista atacurilor guvernului conservator".Aceste cuvinte rostite de deputatul laburist Russell Kerr se referă la lupta desfășurată de oamenii muncii de la șantierele navale „Upper Clyde" împotriva deciziei privind lichidarea șantierelor respective declarate în stare de faliment, ceea ce ar fi echivalat cu azvîrlirea pe drumuri a peste 25 000 de salariați. Tocmai pentru a se nea concediere în masă, colectivul muncitorilor de la „Upper Clyde" a ocupat la 30 iulie șantierele navale. „Este un moment istoric" — declara, în legătură cu aceasta, fostul ministru laburist Anthony Wedgwood Benn.Intr-adevăr, era primul caz din istoria mișcării muncitorești din Anglia, cînd oamenii muncii preluau controlul deplin asupra unei întreprinderi complexe, ca cele patru șantiere navale de pe rîul Clyde. O nouă formă, superioară, de luptă pentru dreptul la muncă, pentru o viață demnă. Muncitorii voiau să dovedească că șantierele navale sînt viabile și că vina pentru faliment 
o poartă patronii.In primele zile după ocuparea șantierelor, guvernul n-a luat nici o măsură, sperînd că totul se va termina curînd printr-un eșec. Dar, spre surpriza cercurilor oficiale, a întregului patronat din Anglia și a presei de pe Fleet Street care îi ține isonul, muncitorii s-au dovedit pe deplin capabili să întroneze o ordine și o disciplină perfectă și să asigure desfășurarea normală a procesului muncii. In tot răstimpul care s-a scurs de nici un moment de neînțelegere, nici o clipă de derută, nici un caz de indisciplină. Chiar și ministrul John Eden a fost nevoit să recunoască „îmbunătățirea simțitoare a productivității". Iar ziarul conservator „Times" a scris : „Activitatea construcție a vapoarelor de șantierele navale „Upper Clyde" desfășoară normal, iar compania trează bile".într-o broșură apărută zilele trecute sub titlul „UPPER CLYDE SHIPBUILDERS — LUPTA PENTRU DREPTUL LA MUNCA", se spune că prin această acțiune „s-a demonstrat într-un mod dramatic responsabilitatea, disciplina și capacitatea organizatorică a clasei muncitoare din Anglia. Din rindul muncitorilor s-a ales, în cel mai democratic mod posibil, un comitet muncitoresc format din 32 de persoane, care a preluat întreaga activitate de conducere a șantierelor. Desfășurarea adunărilor muncitorești a demonstrat atașamentul profund al oamenilor muncii față de adevăratul democratism, grija lor pentru asigurarea dreptului fiecăruia de a-și exprima liber punctul de vedere".Hotărirea de ocupare a șantierelor a fost salutată și sprijinită de întreaga Anglie muncitoare. S-a dovedit încă o dată marea forță a solidarității muncitorești. Sub lozinca 
„LUPTA CELOR DE LA UPPER 
CLYDE ESTE LUPTA NOASTRĂ, A 
TUTUROR", în întreaga țară s-au desfășurat acțiuni de solidaritate, marșuri și demonstrații, s-au deschis liste de subscripții, s-au organizat concerte și spectacole publice urmate de colecte de bani. Zilele trecute, în Trafalgar Square a avut loc o mare demonstrație ai cărei participanți au adoptat o rezoluție în care se cere naționalizarea tuturor șantierelor navale din țară, deoarece „întreprinderile particulare s-au arătat incapabile să asigure bunul mers al producției."Compania „Upper builders" (U.C.S.) a 1968 prin unirea a navale situate în Clyde din Scoția — nile cele. mai înapoiate ale Angliei. Partea de centru-vest, care cuprinde Clydebank și orașul Glasgow, este totuși cea mai dezvoltată din întreaga provincie. Aici au fost con-

împiedica aseme-

struite șosele moderne, căi ferate electrificate, noi locuințe. Spre deosebire de alte părți ale Scoției, numărul șomerilor este mai mic, iar al celor care se văd nevoiți să emigreze peste mări și țări destul de redus. Acest lucru s-a datorat în bună măsură și existenței celor patru șantiere navale, care au angajat o bună parte a mîinii de lucru (8 300 de salariați) și au oferit posibilitatea altor ramuri anexe, cu peste 17 000 salariați, să ducă o activitate intensă. Lichidarea șantierelor ar fi însemnat ca fiecare si patrulea muncitor din regiunea respectivă să devină șomer. Așa se explică mî-

„VOM LUPTA !“, aceasta a fost lozinca oamenilor muncii din Scoția la aflarea hotărîrii privind lichidarea U.C.S. Preluînd controlul asupra șantierelor, muncitorii au organizat temeinic munca, folosind sistemul rotației echipelor. In perioada care a trecut de la 30 iulie a fost lansată la apă o navă. Ce-i drept a lipsit sticla de șampanie ! Dar și fără ea a fost mult entuziasm, multă bucurie.
„împrejurările au făcut oa mun

citorii de ta „Upper Clyde" să se 
afle în avangarda bătăliei. Prin 
aceasta ei au devenit un simbol al 
luptei oamenilor muncii din Anglia

pe patroni să renunțe la îndepărtarea din muncă a 110 salariați. în numeroase alte localități din țară se semnalează, de asemenea, declanșarea de greve, adunări de protest împotriva creșterii majului.Căutînd o Ieșire din situația creată in Scoția, ministrul industriei și comerțului, John Davies, a propus înființarea uneî companii care să cuprindă doar două din cele patru șantiere navale, companie care ar urma să angajeze doar 2 500 de salariați. Această după cum era de țumirea întregului

și mitingurișo-

Bătălia șantierelor navale-o pagină
de dirzenie in istoria clasei muncitoare britanice

® Un faliment care

nu a mai avut loc

© Bucuria poate fi

mare chiar dacă lip

sește sticla de șam

pul să avem o cartă

a drepturilor munci

torești !“

au rămas deschise...
Porțile lui „Upper Clyde

atunci n-a existat
de 
la 
se 

lu- 
în prezent pe baze profita-

nia care a cuprins nu numai colectivul de la „Upper- Clyde", dar și a- proape întreaga populație Scoția.Din datele publicate de presa tanică- rezultă că în ultimii ani tronii n-au mai făcut nici un fel de investiții pe șantiere. Criza a lovit, de fapt, întreaga industrie de construcții navale din Anglia, care în 1949 dădea 40 la sută din producția mondială, iar In 1969 abia 5 la sută. Fapt este că șantierele ajunseseră în pragul falimentului, iar guvernul a dispus lichidarea lor. Pe nimeni însă nu interesa soarta muncitorilor care urmau să rămînă fără lucru.

dinbri- pa-
pentru drepturi șl demnitate", arăta in broșura menționată mai sus.In prezent oficialitățile fac eforturi pentru a soluționa problema șantierelor navale U.C.S., deoarece exemplul luptei oamenilor muncii de acolo pare a fi molipsitor. In ultimele săptămîni s-au întîmplat cjteva cazuri care au pus pe gîn- duri cercurile patronale. La uzina Plessey (comitatul Dunbartonshire) muncitorii au ocupat întreprinderea pentru a sili pe patroni să renunțe Ia ideea lichidării acesteia. Pe străzile orașului Smethwich muncitorii fabricii Darmouth au organizat o puternică demonstrație determinînd

2 500 de stîrnit, nemul- de la deoarece traducerea sa în viață ar însemna zvîrlirea pe drumuri a aproape 6 000 de muncitori de la șantierele navale și a altor 10 000 muncitori din șantierele anexe. Discuțiile privind soarta U.C.S. sînt în curs.în cursul unei adunări a celor 8 300 de muncitori de la „Upper Clyde", Jimmy Reid, unul din liderii comitetului de conducere a declarat : „Este
timpul ca noi, 
clasa noastră 
muncitoare să 
întocmim o cartă 
a drepturilor, 
centrul căreia să 
stea dreptul la 
muncă... Dacă gu
vernul nu poate 
să garanteze 
cest drept 
dacă nici 
mul social 
pectiv nu 
garanta 
drept, atunci tre
buie schimbai
guvernul sau tre
buie modificat
sistemul”.Asemenea declarații, ca și a- semenea acțiuni ca cele ale muncitorilor U.C.S.ginduri cercurile patronale, care, urmărind o formulă de comprp- mis, recurg la tot felul de presiuni și manevre.Muncitorii de la „Upper Clyde" se țin însă dîrji. Chiar dacă dezno- dămîntul încăafirma importanță, cele

idee a așteptat, colectiv U.C.S.,

în

a- 
?î 

siste- 
res- 

poate 
acest

de la pun pe

luptei pe ea ea mai puter- muncito-
decăîntrevede acum se poate prezintă o mare are, un ecou din nice în întreaga mișcarerească britanică. Tntr-o țară ca Anglia, unde predomină „inițiativa particulară" de mai bine de două luni, muncitorii de la U.C.S. dovedesc că sînt capabili să organizeze și să conducă producția, să readucă pe linia de plutire activitatea unei întreprinderi împinse la faliment de eșecul patronilor. Și aceasta înseamnă foarte mult !

N. PLOPEANU
Londra

CASA CU NR. 9
AMENINȚA NEW YORKUL!

Un articol de Stewart ALSOP
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PENTRU APĂRAREA PERSONALĂ" 1

l.

Clyde Ship- luat ființă, in patru șantiere estuarul riului una din regiu-

Cunoscutul ziarist american Stewart Alsop consacră In paginile 
revistei „NEWSWEEK" un articol situației în care a ajuns New Yorkul 
in urma consumului excesiv de stupefiante și a valului de crime. 
Amănuntele zguduitoare dezvăluite 
dent ale unei probleme sociale care

indică dimensiunile fără prece- 
frămîntă azi întreaga Americă.

CENTRALE ELECTRICE 
„AURORA BOREALĂ"

în U.R.S.S. a fost organizată pro
ducția in serie a centralelor elec
trice plutitoare — „Aurora boreală". 
Montată pe o navă specială, o ast
fel de stație este înzestrată cu două 
turbine cu gaze' avînd fiecare o ca
pacitate de 10 000 kW. O singură 
centrală electrică tip „Aurora bo
reală" poate satisface nevoile de 
energie electrică ale unui oraș cu 
o populație de 50 000 de locuitori.

Stațiile electrice mobile sînt deo
sebit de utile in nordul îndepărtat 
și regiunile Siberiei. Ele ajută la 
valorificarea mai rapidă a bogă
țiilor naturale din aceste zone. De 
pildă, „Aurora boreală" furnizează 
curentul electric necesar întreprin
derilor miniere din Ciukotka — pe
ninsulă din nord-estul U.R.S.S. Pen
tru anii viitori se prevede con
struirea a 180 de stații electrice mo
bile cu o putere instalată totală de 
T00 000 kW.

HRANĂ PENTRU 36 
DE MILIARDE

inIn anul 2070 pămintul va fi 
măsură să producă alimente pentru 
36 miliarde de oameni. Intr-un stu
diu publicat de revista „CERES", 
organ al F.A.O., specialistul Walter 
H. Pawley, înalt funcționar al aces
tei organizații, scrie că o astfel de 
producție agricolă va putea fi ob
ținută prin cultivarea vastelor teri
torii ale bazinului Amazonului și 
Africii ecuatoriale, prin irigări in
tensive cu ajutorul apei de mare 
desalinizată și pomparea acesteia 
mari distanțe.

avea loc în luna noiembrie, vor fi 
prezentate publicului parizian, în 
copii total recondiționate, filmele 
„Timpuri noi", „Luminile ora
șului", „Dictatorul", „Domnul Ver- 
doux“, „Chariot hoinar", „Un rege 
la New York".

PEȘTII „RADIOFICAȚI

la

RETROSPECTIVĂ 
CHARLIE CHAPLIN

Celebrul cineast și-a dat consim
țământul ca Parisul să fie primul 
oraș care să găzduiască retrospecti
va Charlie Chaplin, programată a 
se desfășura in mai multe țări. Cu 
prilejul acestei manifestări, ce va

Pentru a investiga traseele de 
migrație a animalelor marine, cer
cetătorii stației biologice din 
insula Helgoland, din Marea Nor
dului, au început să „doteze" dife
ritele specii de pești și raci cu 
microemițătoare de unde ultrascurte 
ale căror semnale pot fi recepționa
te la bordul cuterelor speciale de 
cercetări. Procedeul a fost aplicat 
cu succes în zona gurilor Elbei, ve- 
rificindu-se comportamentul țipari- 
lor, homarilor etc.

ră neobișnuită. In loc de banchete, 
vagoanele au fost prevăzute cu 
tradiționalele covoare din paie îm
pletite (tatami), așezate pe podea. 
Intrînd in cupeu, pasagerii își scot 
încălțămintea pe care o lasă pe cu
loar. Trenul numără șase vagoane 
și 300 de locuri. In timpul mersu
lui, difuzoare instalate 
compartiment transmit 
che japoneză.

in fiecare 
muzică ve-

ARTĂVESTIGII DE 
ÎN CURS DE RESTAURARE

TREN „AUTENTIC 
STIL NIPON"Pe una din rutele căilor ferate 

nipone circulă un tren de o factu-

Lucrările de restaurare a vechiu
lui palat regal din Buda, parte a 
capitalei ungare, ca și ale cartie
rului ce-l înconjoară sînt în plină 
desfășurare. Au fost refăcute pînă 
acum zidurile palatului și cunoscu
ta basilică Mâtyăs, capodoperă de 
artă gotică. In următorii ani, vor fi 
restaurate teatrul castelului și vechi 
clădiri administrative.

Cu mulți ani în urmă, casa cu nr. 9 str. 102 a adăpostit, desigur, o familie respectabilă. Chiar și a- cum, de departe, clădirea apare destul de respectabilă. înăuntru însă este locul care se aseamănă cel mai mult cu iadul și, după cum este știut, în a- cest mare oraș există multe locuri damnate.Casa cu nr. 9 din strada 102 este cunoscută în cartierul din est ca locul în care omul disperat poate găsi în mod cert o priză de heroină. Conform datelor furnizate de inspectorul de poliție Richard Di Roma, în ultimele 9 luni în această casă au fost arestați 366 morfinomani. Casa funcționează însă în continuare ca o piață înfloritoare a heroinei.In fața ușii cineva curăța resturile de vomă. Ne-a șocat, cu toate că aerul New Yorkului nu este renumit pentru puritatea sa. Este știut că cei care fac uz de stupefiante vomează a- desea. Dar pretutindeni mai era încă alt miros, morții. Toți oamenii care se află în riorul acestei vor muri în Heroina ucide în cîți- va ani. Mirosul nu era numai cel caracteristic morții oamenilor, ci

din In-

peNew în

un mirosulinte- clădiri curînd.

și al morții unui treg oraș.Orașul New York moare de boli care iși au izvorul în locuri ca cel din casa cu nr. 9 din str. 102. Orașul este omorît de heroină. Și alte orașe a- mericane se află lista mortuară. Yorkul este doar frunte.Cartierul 24, care se află între Parcul Central și Hudson, cuprinde de la In venitul, nivelul’ de la cel mai (oameni care numai din social) pînă la cel mai ridicat (clasa „superioară — de mijloc" care trăiește In apartamente luxoase, foarte costisitoare). Majoritatea locuitorilor a- cestui cartier trăiesc sub imperiul unei permanente spaime. Și iată de ce.Cînd cineva începe să consume heroină — și majoritatea acestor oameni sînt tineri — timp de cîteva săptămîni poate obține „un plic" pentru trei dolari. Aceasta este doza zilnică. în curînd însă, cel căzut în plasa ucigătoare a heroinei are nevoie de „plicuri" mai mari, de cinci dolari și după un an are nevoie de patru sau mai multe plicuri duble, care

aproximativ 160 000 oameni, din care 40 sută nu sînt albi.ceea ce privește , este scăzut trăiesc ajutorul

costă 10 dolari bucata. Aceasta devine doza zilnică.Pentru majoritatea consumatorilor de stupefiante, singurul mod de a putea cheltui zilnic 40 de dolari este să fure. Pe măsură ce consumul de heroină a devenit o epidemie, în cartierul 24 arestările de morfinomani au crescut într-un singur an cu 600 la sută. Au crescut de asemenea plîngerile de spargeri și furturi. Aproximativ două treimi din delictele săvîrșite sînt motivate de consumul de stupefiante. „Situația este disperată, a declarat detectivul șef Ken Sauer. Vor fura întregul oraș". •Unii din consumatorii de stupefiante sînt specializați în devastarea mașinilor, iar un număr foarte mare în atacuri la persoane. Alții s-au specializat în a ataca femei singure în lifturi, iar alții, în furturi prin efracție. Poliția a răspindit broșuri în care ii învață pe oameni cum să se apere : „Circulați numai pe străzi luminoase. Evitați să treceți prin fața gangurilor". „Nu opuneți rezistență și nici nu stîrniți panică în jur". „Organizați patrule civice". Și broșura intitulată „îndreptar

pentru apărarea personală" continuă cu alte sfaturi similare.New Yorkul este, pe scurt, un oraș a- sediat. In New York există, pe puțin, 100 000 de consumatori de heroină, iar numărul lor crește văzînd cu ochii. Aceștia sînt trebuie iască 40 zi. Asta heroinomanii să fure de la cetățenii New Yorkului fiecare an peste miliarde dolari, ceasta sumă este mai o infimă ; din costul real.Prețul real moartea New lui ca oraș, ca oraș în care cineva este dornic să mai locuiască. Decît să trăiască în teamă și panică, toți cei care pot să-și permită părăsesc o- rașul. Cu timpul, dacă acest flagel nu va putea fi oprit, New Yorkul va deveni o simplă carcasă locuită numai de oameni foarte săraci și o mînă de bogați care pot permită să se de mediul rător bîntuit de nică. Iată, care este semnificație cu nr. 9 de 102 : prea luate, cu orice măsurile cele mai dicale. Stăvilirea gelului trebuie primele tei de cadrul politicii ricane.

oameni care să cheltu- de dolari pe înseamnă că trebuieîn
i 1,5A- nu- parte

este Yorku-

să-și izoleze înconju- pa- așadar, adevărata 
a casei pe strada nu este trebuie preț, ra- fla- narcoticelor să figureze pe locuri ale lis- priorități în 

ame-

pînă tîrziu,



SCINTEIA — simbătă 9 octombrie 1971 PAGINA 5

O imagine convingătoare a capacității 
creatoare a industriei noastre 

însemnări de ia al V-lea pavilion de mostre de bunuri de consum
Cele peste 70 000 de modele prezentate în expoziție - 

în care se află strîns înmănuncheate eforturile, experiența 
și priceperea sutelor de mii de muncitori, tehnicieni, ingineri 
și specialiști din industria socialistă republicană, din unitățile 
cooperației meșteșugărești și de consum, ale cooperației 
agricole de producție și industriei locale - demonstrează în 
modul cel mai grăitor capacitatea oamenilor muncii care lu
crează în acest important sector al economiei naționale de a 
realiza un larg și variat sortiment de produse, la un nivel 
calitativ tot mai înalt.

NICOLAE CEAUȘESCULa 10 septembrie, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a deschis la București cel de-al 
V-lea Pavilion de mostre de bunuri de larg consum. în partea de nord 
a Capitalei, pavilionul, gazdă a atîtor și atîtor memorabile manifestări, aducea în fața oaspeților tot ceea ce oamenii muncii din industria ușoară, alimentară, din industria lemnului, chimică, din industria locală, din cooperativele agricole, din cooperația meșteșugărească, din alte și alte locuri au creat mai bun, mai trainic și mai frumos.Sînt de atunci aproape patru, săptămîni. Prin expoziție au trecut peste 300 000 de oameni, din toate colțurile țării, de toate vîrstele și de toate profesiile. „Au trecut" este doar un fel de a vorbi ; mai curînd, am putea spune că ei sînt, în bună parte, adevărați coautori ai 
pavilionului. Nu ne gîndim doar la zecile și zecile de mii de muncitori, de cercetători, de ingineri și tehnicieni a căror muncă, a căror gîndire creatoare sînt încorporate în cele peste 70 000 de exponate. (A pro- pos : doar enumerarea lor, fără nici o caracteristică, însoțită doar de numele unității unde au fost produse — ceva în genul cărții de telefon, dacă vreți — ar alcătui un volum de format mijlociu cu peste 2 000 
de pagini !). Ne gîndim, în primul rînd, la cei peste 50 000 de cetățeni care au răspuns la chestionarele a- mănunțite puse la dispoziție de către organizatori ; răspunsurile lor dovedesc, mai înainte de orice, sentimentul de responsabilitate cu care ei abordează problemele industriei noastre de bunuri de larg consum, sentimentul că sînt nu numai beneficiarii acestor produse, ci coproprietari ai industriilor care le produc, cu drept de opțiune și de decizie. Operația de testare s-a dovedit a fi un adevărat referendum care a scos în evidență încă o dată spiritul cetățe'nesc, spiritul de răspundere cu care oamenii noștri privesc orice chestiune legată de mersul înainte al societății noastre, de perfecționarea oricărui sector de activitate.nainte de orice, pavilionul este expresia însemnatelor progrese pe care le-a realizat, în ul- ani, industria noas- timiitră socialistă. E drept, aici nu este expus nimic spectaculos ; nu avem în fața

ochilor nici navele Galaților, gata de a fi lansate la apă, nici rotoarele gigantice de la Reșița încorporate azi în betonul Porților de Fier, nici strungurile conduse de creiere electronice, nici... multe și multe altele, mîndriile noastre, marile opere de artă produse de industria noastră socialistă, „piesele" cu care intrăm în uriașul concert tehnic al popoarelor. Aici sînt doar lucrurile noastre cele de toate zilele : costumul pe care îl îmbrăcăm, fotoliul în care citim, chiuveta la care ne spălăm, frigiderul nostru, televizorul, covorul, dulciurile copiilor și jucăriile lor, și cărțile lor. Este lumea care ne înconjoară zi și noapte, a obiectelor făcute să ne slujească în fiecare ceas. Iar această „lume" este din ce în ce mai frumoasă, mai trainică, mai comodă, este din ce în ce mai aproape de gusturile noastre, de preferințele noastre.
Frumos, trainic, comod — acesta e semnul sub care poate fi așezat cel de-al V-lea Pavilion. Nu are rost, în rîndurile de față, să încercăm o enumerare, fie ea cît de sumară, & principalelor. produse expuse aici. Să vorbim, mai bine, despre ceea ce cred despre ele vizitatorii.Odată pe săptămînă, marți, apare cea mai tînără gazetă bucureșteană ; este sortită unei existențe trecătoare, se numește „Pavilionul de mostre" și este editată de către colegii noștri de la „Comerțul socialist". în paginile ei — a ajuns la numărul 4 — sînt consemnate, prin interviuri directe sau spicuite din cărțile de impresii ale fiecărui pavilion, opiniile multor vizitatori. Iată ce gindesc cițiva dintre ei : „Este una dintre cele mai frumoase expoziții, dintre cele mai reușite pe care le-am văzut pină a- cum. Totul este îneîntător, minunat. O bogăție de lucruri. Ți-e greu să-ți o- prești aprecierile numai a- supra unui exponat sau altul, fiindcă întreg ansamblul este realizat la un nivel demn de laudă. Felicitări creatorilor de util și frumos 1“ (Eva Popescu, în caietul de însemnări al standului UCECOM).„Vizitînd Pavilionul am căpătat o imagine globală a ceea ce putem să facem, a forțelor de care dispunem”. (Ion Marinescu).„...Nu găsesc destule cuvinte pentru a-mi exprima satisfacția pe care am încercat-o vizitînd Pavilionul 

de mostre". (Gheorghe Ene, Mărăcineni, jud. Buzău).„Toată admirația pentru realizatori — spune elevul Valentin Suhai, din București. Sper ca după terminarea liceului să mă număr printre ei, să pot fi mîndru de munca mea, așa cum cred că sînt cei care au făurit exponatele Pavilionului".Sint doar cîteva din miile de însemnări. Ele sintetizează, intr-un fel, a- precierile, sentimentele de gratitudine ale noastre, ale tuturor pentru concetățenii noștri din aceste sectoare de activitate. Despre felul cum ei și-au făcut și își fac datoria vorbesc, în aceste zile, și mulți oaspeți de peste hotare. Aprecierilor despre Pavilion pe care le-am citat, le alăturăm a- cum altele : ele aparțin......delegației Partidului Comunist din Guadelupa : „Numai un popor liber, stăpîn pe propriile sale destine poate avea o asemenea dezvoltare, într-un asemenea ritm ca acela al dumneavoastră.' Felicitări !“._ ...unui grup de specialiști din R.P. Chineză : „Pavilionul constituie o oglindă vie a succeselor de pînă acum ale României socialiste, condusă cu pași siguri spre prosperitate de partidul comunist"....lui V.I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București : „Pavilioanele expoziției lasă o impresie excelentă ; ele sînt o mărturie a marii munci creatoare a muncitorilor, cooperatorilor, inginerilor, a tuturor oamenilor muncii"....delegației Partidului Comunist din Belgia : „Am apreciat în chip deosebit e- forturile depuse de către muncitorii români sub conducerea gloriosului Partid Comunist Român”.Sint cuvinte care ne umplu de bucurie, mărturii de stimă, de prețuire pentru munca harnică, avîn- tată a poporului român condus de comuniști, pentru marile progrese ale României socialiste pe drumul bunăstării celor ce muncesc. Sînt și ele o expresie a prețuirii de care se bucură în lume țara noastră, mărturii ale creșterii prestigiului roadelor muncii noastre.entru vizitatorul o- , al V-lea Pavilion de mostre înseamnă, așa cum nota unul dintre simfonie de forme culori care se tra-Pentru vbișnuit, Pavilior
ei,. „o și de duce într-o viață mai îmbelșugată pentru oamenii muncii". Pentru mii și mii de oameni, el însemnează însă mult mai mult 

decit atît. Pavilionul este un tîrg, „un important instrument de lucru", cum îl caracteriza Ion Olteanu, adjunct al ministrului comerțului interior. El este o veritabilă anticameră a a- nului 1972, prefigurînd întreaga gamă de produse pe care le vom găsi anul viitor — multe încă de pe acum — în magazine. Spre deosebire de anii precedent, cînd Pavilionul de mostre reprezenta doar o etapă premergătoare contractărilor, anul acesta contactele industrie-comerț au loc concomitent cu expoziția. Analizarea preferințelor consumatorilor, încredințată mașinilor electronice de calcul, oferă de pe acum date prețioase, luate în considerație cu grijă de către reprezentanții comerțului.Un însemnat pas înainte a fost realizat încă prin hotărirea privind organizarea Pavilionului, hotărîre în care se spune : „...vor fi expuse bunuri de consum 
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care au asigurate condiții de a fi produse și livrate fondului pieței, precum și pentru schimb de mărfuri și export". în felul acesta, spiritul „festivist" care mai anii trecuți a prezidat — dacă nu Pavilioanele în ansamblul lor — ici, colo expozițiile cite unui departament, este de la bun început exclus. Sînt expuse doar produse a căror producție și desfacere pentru anul 1972 sînt asigurate. Nu putem să trecem peste faptul că multe însemnări din caietele de impresii se pot rezuma astfel : „Produse de excelentă calitate — dar le vom vedea oare și în magazine ?“ Cine s-a fript cu ciorba suflă și-n iaurt ; de data aceasta, nu e nevoie. Cine ne asigură de asta ? însuși mersul contractărilor. Iată cîteva date semnificative :— cea mai mare parte din produsele expuse în sectoarele metalo-chimice și mobilă au fost contractate pentru anul viitor ; valoarea contractelor se ridică la peste 13.5 miliarde lei ;

— la unele grupe de produse alimentare (conservele de carne, băuturile ș.a.) contractările (mărfuri în valoare de peste 10,5 miliarde lei) s-au încheiat ; sînt în curs contractările la alte grupe de mărfuri alimentare ;— Centrala industriei confecțiilor asigură „introducerea în fabricație a tuturor modelelor expuse și, evident, solicitate de unitățile comerciale în numele cumpărătorilor. Aceste produse, ca și alte sute și sute de sortimente vor fi livrate spre desfacere" ;— Centrala industriei tricotajelor se angajează să producă toate cele aproape 1 000 de exponate ;— Centrala industriei pielăriei din Capitală va introduce in fabricație în- tr-un viitor apropiat peste 700 de modele noi de Încălțăminte.încă de pe acum Pavilionul își dezvăluie virtuțile sale de „lucrător" direct angajat în procesul de

ridicare a nivelului de trai al celor ce muncesc. Este o nouă dovadă a sporului de substanță înre- z gistrat în procesul de perfecționare a vieții noastre economice, proces menit să ofere un cadru tot mai propice desfășurării activității de producție, valorificării roadeloi- ei.în același timp, o pondere însemnată în activitatea Pavilionului o ocupă contractările pentru piața externă. Pînă acum, Pavilionul a fost vizitat de reprezentanți a peste 100 de firme străine. Au fost contractate' de pe acum o serie de mărfuri ca mobilă, unelte, țesături, confecții, artizanat, ceramică, încălțăminte, medicamente și altele cu firme din Austria, Belgia, Italia, Japonia, Olanda, S.U.A. și din alte țări. Buna apreciere a produselor industriei noastre de bunuri de consum se concretizează în interesul deosebit arătat pentru aceste produse, în valoarea contractelor încheiate.

Pe lingă aceste activități specifice, ce conferă actualului Pavilion de mostre un pronunțat caracter de lucru, o ținută de veritabil tîrg de mărfuri departe de ochii vizitatorilor se desfășoară și un amplu program de manifestări privitoare la creație, producție, ambalare, estetică industrială. în a- cest context,, se încadrează consfătuirea de lucru în domeniul creației industriale ce a avut Ioc în zilele de 4, 5 și 6 octombrie, cu participarea a peste 300 de creatori de modele din unitățile industriei ușoare și specialiști din comerț. O- biectul discuțiilor : orientarea modei și confruntarea acesteia cu publicul. De-a lungul a trei zile, de dimineața pînă spre seară, cele cîteva sute de creatori de modele și de specialiști din comerț au parcurs pe îndelete standurile cu țesături, confecții, tricotaje, încălțăminte, articole de ma- 

rochinărie ; au formulat a- precieri — între care, bineînțeles, nu au lipsit nici cele critice — cu privire la diversitatea și calitatea produselor expuse, au făcut un amplu schimb de experiență pe viu, la fața locului ; creatorii de modele și merceologii și-au transmis reciproc pretențiile, în deplină cunoștință de cauză. Și de o parte și de alta a fost vizibilă strădania de a se plasa pe aceeași înaltă platformă de exigențe pe care conducerea partidului a pus-o în fața lucrătorilor din aceste sectoare.Desigur, într-o confruntare de asemenea anvergură, s-au dezbătut numeroase probleme ale creației și desfacerii bunurilor de consum, au fost formulate multiple păreri, sugestii, n-au lipsit chiar discuțiile în contradictoriu. Chiar și la o sumară examinare, nu poate scăpa atenției faptul că întreg cadrul dezbaterii a fost dominat de cîteva aspecte esențiale ce au revenit .sistematic, ca un lait

motiv, în focarul analizei specialiștilor. Unul dintre aceste aspecte „cheie" a vizat utilizarea pe scară largă a resurselor autohtone de materii prime și materiale. Existind un consens unanim că actualul Pavilion de mostre reflectă cu prisosință succese remarcabile în ce privește diversificarea sortimentelor, îndeosebi a celor accesibile maselor largi de cumpărători, tocmai ca urmare a utilizării în proporție sporită a fibrelor și' firelor realizate de industria noastră chimică — în cazul confecțiilor, tricotajelor — precum și a înlocuitorilor de piele — în cazul încălțămintei și a produselor de marochinărie — s-a demonstrat pe baza unor exemplificări concrete că posibilitățile din acest punct de vedere nici pe departe nu au fost epuizate. S-a amintit cu acest prilej că mult mai bine trebuie valorificate în industria confecțiilor și tricotajelor fibrele melana. de relon ca și cele poliesterice. „Deși confecțiile prezentate în standurile Pavilionului marchează indiscutabil un progres în ce privește diversificarea sortimentelor, răspund gusturilor și preferințelor celor mai diverse categorii de cumpărători, au o linie modernă — a a- preciat tovarășa I. Arsene, specialistă în Ministerul Comerțului Interior — cred că nu s-a realizat tot ceea ce era posibil în acest domeniu". Pe bună dreptate, dinsa a adresat creatorilor întrebarea : „De ce nu s-a /trecut la o și mai largă diversificare a acestui gen de produse, pe baza țesăturilor sintetice de care dispunem, în sensul de a se crea mai multe confecții pentru purtare în diverse ocazii — dimineața, după- amiaza, la distracții, la școală, la joacă ? Materie primă avem în țară" — a conchis vorbitoarea.Participanții la întîlnire și-au pus și o altă întrebare : cît din efortul de creație își găsește finalizare deplină, cît din acesta slujește satisfacerii exigențelor și preferințelor cumpărătorilor ? Acesta este de altfel cel de-al doilea ax în jurul căruia s-au purtat discuțiile. „Merită să ne punem această întrebare, pentru că nu-i tot una dacă creația se consumă doar pentru o producție de 100 000 mp de țesătură, bunăoară, sau pentru 10 milioane mp" — remarca E. Ghețiu, creatoare de modele la Fabrica de stofe de mobilă din Capitală.Intr-adevăr, merită să fie pusă o asemenea întrebare și mai ales merită să cunoaștem un răspuns autorizat pentru că, în nici un caz, nu poate fi acceptată ca firească o asemenea anomalie. Numeroasele semnale critice survenite în anii din urmă atestă că publicul consumator se împacă tot mai puțin cu situația că tocmai acele categorii de mărfuri, care sînt solicitate cu precădere de marea masă a cumpărătorilor să fie, pur și simplu, ocolite de harul creatorilor.Paleta bogată a produselor noi expuse la actualul 

Pavilion, produse primite elogios de publicul vizitator, atestă că această carență a creatorilor noștri este pe cale de a fi lichidată. Indiscutabil, este un început bun de drum. Pentru ca efortul de creație să fie adînc racordat la exigențele și necesitățile celor mai largi categorii de cumpărători, în cadrul dezbaterilor s-a stabilit că activitatea creatorilor de modele să fie orientată, prin planul de creație, cu precădere în direcția diversificării sortimentale și îmbunătățirii calității acelor produse care dețin ponderi însemnațe în structura fondului de marfă solicitat. „Aceasta nu înseamnă că creația va fi stăvilită în acele situații în care produsele, prin natura împrejurărilor, nu dețin ponderi însemnate în structura fondului de marfă — a ținut să remarce Constantin Stru- garu, director tehnic în Ministerul Industriei Ușoare. Grija noastră, a producătorilor, va fi ca creatorii să răspundă în egală măsură exigențelor și preferințelor tuturor oamenilor muncii".Metodic, au fost luate în dezbatere acele laturi ale creației în care există toate condițiile ca. în cel mai scurt timp posibil, să se înregistreze un real reviriment. S-a discutat mult și despre ridicarea nivelului calitativ și estetic al unor grupe de tricotaje, cît și al unor accesorii pentru industria confecțiilor, tricotajelor și. de încălțăminte, despre permanenta colaborare ce trebuie să existe între creatori și specialiștii comerțului, pentru o bună informare reciprocă asupra tendințelor modei și preferințelor cumpărătorilor, ca și despre unele perfecționări metodologice ce se impun în ce privește elaborarea planului de creație al fabricilor de bunuri de larg consum. are socotiți că este trăsătura dominantă a celui de-al V-lea Pavilion de mostre ? — l-amîntrebat pe directorul său, tovarășul Ovidiu Drăgoi.— Aș spune că este posibilitatea pentru vizitator de a observa „pe viu".— dincolo de progresele .injlus- striei noastre de bunuri'de>- consum pe linia sporirii, îmbunătățirii și a diversificării producției — ridicarea furtunoasă a întregii țări într-o adevărată competiție a județelor pentru a produce mai mult și mai frumos. Pavilionul nostru este o... hartă a României ; fiecare județ este reprezentat, roadele muncii tuturor se află aici. Pavilionul al V-lea este și el o ilustrare grăitoare a politicii partidului de ridicare a tuturor zonelor patriei, de atragere a lor în circuitul producției de bunuri materiale.Are dreptate directorul Pavilionului. Nu numai că nu există nici un județ care să nu fie cu cinste reprezentat aici, dar nu există nici unul care să nu fie prezent prin produse din trei, patru, cinci centre ale sale.Cu ce să începem ? Sînt 70 de mii de exponate — cum spuneam, ar fi necesar un volum de peste 2 000 de pagini doar pentru înscrierea numelor lor. Să luăm cîteva, la întîmplare, ce- 

rîndu-ne de la bun început scuze de la creatorii celorlalte — mult prea multe — care nu vor fi amintite. Alegerea este pur subiectivă — și „lista" noastră nu are decît menirea de a semnala, cit de cit, pentru cei care nu au vizitat expoziția, cîteva dintre produsele ei.Găești, Satu-Mare, Caracal, Cîmpulung... odinioară tirguri ce păreau pe veci sortite înapoierii. Pavilionul găzduiește astăzi, produse acolo, frigidere, automobile, mașini casnice, instalații industriale. Intrate în aria industrializării socialiste, orășelele de odinioară sînt centre muncitorești puternice și roadele inventivității, hărniciei și priceperii locuitorilor lor cunoscute în întreaga țară.Dar mai este oare nevoie să localizăm fiecare exponat ? Fiecare pavilion departamental oglindește, în fapt, întreaga țară. în întreaga țară, oarpenii muncii din industria de bunuri de larg consum s-au străduit să ofere cit mai multe lucruri noi.în 1972, vom avea noi tipuri de mobilă (dormitoarele „Gabriela" și „Sanda", camera de lucru „Astoria", garnitura de bucătărie ..Monica" — și multe altele, în total 285 de sortimente noi), o mare gamă de noi produse cosmetice, televizoarele „Olimp", „Opera", „Saturn" și „Astronaut", opt noi aparate de radio, 36 de sortimente de conserve de carne, fier de călcat cu termoregulator, un mirii-as- pirator de praf, noi tipuri de mașini de spălat rufe, perdele, încălțăminte, țesături, covoare, tapete lavabi- le și semilavabile într-o gamă variată de modele, jucării — o listă lungă, practic inepuizabilă. Fiecare dintre acestea, la un nivel calitativ superior, va contribui la îmbunătățirea aprovizionării populației, va reprezenta o expresie a progreselor industriei noastre de bunuri de larg consum.în ultima vreme, lucrătorii din unitățile producătoare și de desfacere a bunurilor de larg consum au adresat Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, telegrame prin care se angajează să depună toate eforturile, să muncească cu răspundere pentru a putea pune la dispoziția cumpărătorilor mărfuri în sortimentele solicitate și de calitate tot mai bună, ținînd seama de preferințele, de exigențele lor sporite....Al V-lea Pavilion de mostre demonstrează că industria noastră de bunuri de larg consum este pe zi ce trece tot mai mult capabilă să satisfacă necesitățile mereu crescînde ale celor ce muncesc. Hărnicia și priceperea cadrelor care lucrează aici s-au materializat în produse de o concepție și calitate superioare, bine primite de oamenii muncii, așteptate de ei.Avanpremieră a anului 1972, al V-lea Pavilion de mostre se inscrie printre cele mai de seamă evenimente economice din toamna acestui an.
George-Radu 
CHIROVICI 
Ioan ERHAN
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POTENȚIALUL EDUCATIV
AL SERIALULUI
DE TELEVIZIUNE

Duminică Seara televiziunea a transmis ultima parte a serialului românesc „Urmărirea", prezentat în reluare la cererea telespectatorilor. Inspirate din lupta eroică a uteciștilor, conduși de partid, în anii grei ai dictaturii fascisto-antonesciene, cele șapte episoade ale „Urmăririi" au constituit, în ansamblul lor, un debut de bun augur pe linia creării unor seriale originale TV, cu înalte valori etice, educative.Autorii (scenariul — Eugen Barbu și N. Mihail ; regia — Radu Gabrea) au fost preocupați nu atît de reconstituirea în detaliu a epocii, cît — în primul rînd — de caracterizarea eroilor principali, în desfășurarea unei acțiuni menite să dezvăluie, cu mijloacele unui gen de cea mai largă popularitate, tăria morală, spiritul de abnegație al tinerilor revoluționari, patriotismul lor, superioritatea și forța de neînfrînt a idealurilor înscrise pe steagul de luptă al partidului comunist. Critica de televiziune a consemnat, pe parcursul prezentării serialului, calitățile, ca și anumite inegalități ale diferitelor episoade, a subliniat valoarea interpretării actoricești, a- portul imaginii (operator — Dinu Tănase), al montajului (Rada Călin), scenografiei (Vasile Rotaru), muzicii (Temistocle Popa), contribuția întregii echipe la reliefarea ideilor, a mesajului acestei evocări. La încheierea confruntării primului serial românesc cu marele public, ni se pare util să ne oprim asupra aprecierilor telespectatorilor înșiși, cuprinse în scrisori primite la redacția ziarului nostru sau adresate televiziunii de numeroși corespondenți din toată țara, foarte diferiți între ei ca vîrstă, formație, preocupări, preferințe.
„Atractivitatea serialului 

in slujba afirmării 
unor idei generoase11
„Urmărirea" dovedește că serialul de televiziune nu trebuie confundat cu promovarea aventurii in sine, a violenței gratuite — ne scrie prof. 

Vlad Oancea, din Iași. Autorii serialului nostru au demonstrat că atractivitatea acestui gen poate fi pusă în slujba afirmării unor idei generoase, cu amplă rezonanță în conștiința omului de azi; Dinamismul acțiunii, neprevăzutul, situațiile de tensiune sînt de astă dată nu scop, ci mijloace subordonate conținutului evocării, contribuind în mod direct la capacitatea ei de a captiva publicul și, în consecință, la atingerea scopului educativ al emisiunii. Chiar dacă nu toate episoadele au fost egale din punctul de vedere al consistenței dramatice, sau dacă au existat unele situații mai puțin verosimile (de pildă, momentul evadării, din ultimul episod), acest serial de început mi se pare reușit, iar succesul său obligă televiziunea să ne ofere și alte creații, tot mai împlinite, inspirate de lupta poporului nostru pentru libertate și independență, pentru victoria socialismului".Mecanicul de locomotivă Nicolae Cernei, din Dej, arată, în scrisoarea sa, că „izvorît din realitățile luptei poporului nostru pentru libertate, serialul „Urmărirea" place, cucerește datorită bogatului său conținut cu nuanțe contemporane și formei cinematografice atractive asigurată de regizor și de principalii interpreți". După ce subliniază că epopeea luptei antifasciste a tineretului comunist și, în genere, activitatea revoluționară desfășurată de P.C.R. în anii ilegalității pot și ar trebui să genereze vibrante emisiuni de televiziune, de felurite genuri, dr. Nicolae Cristea, din București, apreciază că „ideea realizării unui serial pe tema eroismului uteciștilor a fost excelentă, răspunzînd în modul cel mai accesibil, deci eficient, sarcinilor actuale ale televiziunii în ce privește dezvoltarea conștiinței socialiste". Locotenent-colonelul în rezervă Vasile Zaharia din Paroșeni, județul Hunedoara, ing. Titus Ghițescu, pensionar din Capitală, Marianne Bruckner din comuna Cîrța, județul Sibiu, Stan Voinea din comuna Gri- vița, județul Ialomița, consideră serialul „Urmărirea" ca un omagiu adus luptei revoluționare, plină de eroism și de sacrificii a comuniștilor, ca o lecție de patriotism captivantă, adresată tuturor generațiilor.
„Subiect de meditație 

pentru tinerii de azi"„Dintre toate serialele văzute pînă acum — ne scrie studentul timișorean Gh. Iancu — cel mai mult îmi plăcuse „Răzbunătorul", datorită nuanței sale de umor subtil. A fost însă un simplu divertisment. „Urmărirea" — chiar dacă are unele scăderi de ordinul mijloacelor de gen — m-a interesat și m-a atras în mai mare măsură, datorită faptului că eroii săi mi-au fost de la început apro- piați, ca și cauza în numele căreia luptau. Acțiunea m-a ținut adeseori încordat, dar dincolo de asta consider că acest serial ne oferă un subiect de meditație nouă, tinerilor de azi, care n-am trăit perioada grea, de lupte și sacrificii eroice, evocată pe micul ecran". „Am urmărit cu emoție acțiunea primului serial românesc și regret că n-au fost mai multe episoade — mărturisește Liliana Ene, elevă la Liceul nr. 5 din Galați. Filmul mi-a plăcut și mie, și părinților mei, și am așteptat continuarea lui cu mai multă nerăbdare decît atunci cînd erau programate seriale străine. Și în „Urmărirea" au existat lupte, scene palpitante, dar eroii au fost ai noștri, și m-a impresionat dăruirea uteciștilor conduși de P.C.R. în lupta împotriva fascismului, pentru dreptatea celor mulți, pentru trecerea la o nouă orînduire — aceea în care creștem și învățăm noi, uteciștii de astăzi". Opinii asemănătoare exprimă și

Domnița-Ana Anescu, studentă din Cluj, Cornelia Vasile, elevă din Călărași, județul Ialomița, Viorica Ră- claru, elevă din Beiuș.Mai mulți telespectatori au subliniat în mod deosebit calitatea jocului actoricesc. Astfel, prof. Ion 
Teiușeanu din comuna Poiana Lacului, județul Argeș, a insistat asupra creației actorului George Constantin în rolul „Colonelului" — comunistul matur, creier al acțiunilor ilegale, personaj poate nu suficient angrenat în acțiune, dar învestit cu o forță și o demnitate bine reliefate, de pildă, în scena confruntării de la Siguranță (ultimul episod). Tehnicianul Gheorghe Horvâth, din Tg. Mureș, Mihai Betca, din Mediaș, au relevat, între altele, „coloritul personajelor interpretate de excelenții actori Toma Caragiu și Ștefan Mi- hăilescu-Brăila", cu observația că „uneori umorul acestui cuplu a avut prea subliniate accente de pa

OPINII ALE TELESPECTATORILOR 
DESPRE FILMUL „URMĂRIREA"

rodie, dăunînd autenticității personajelor evocate, care în realitate au fost odioase și nu doar de o ineficacitate ridicolă, cum apar pe alocuri în acest serial". Bune aprecieri au întrunit actorii George Mihăiță, Vladimir Găitan și — cu unele rețineri — Liane Biren- berg, „care au dat viață cu simplitate eroilor uteciști, convingîndu-ne de pasiunea revoluționară a acestor tineri, care au luptat fără preget, sub conducerea partidului, pentru viitorul luminos al patriei și poporului lor" (Mariela Pandrea, operatoare chimistă din Iași). Actorii Marga Barbu, Vasilica Tastaman, Christian Maurer, Adrian Panaites- cu. Florin Vasiliu au fost, de asemenea, amintiți cu căldură în scrisori.
„Pe cînd viitoarele 

seriale românești 
pe teme actuale?"Cîteva dintre scrisorile la care ne-am referit cuprind, după cum am văzut, și anumite rezerve, formulate cu înțelegere pentru dificultățile genului și pentru faptul că „Urmărirea" este cel dinții serial al televiziunii noastre. Arătînd că așteaptă cu interes viitoarele seriale românești, cîțiva corespondenți insistă mai exigent asupra rigorilor genului. Astfel, Dorin Boilă, din Mediaș, Gheorghe Tichie din Cluj, Sava 

Rotaru din Slatina ș. a. semnalează inegalități de tensiune dramatică între diferitele episoade, ori existența unor situații rezolvate neconvingător (incursiunea acrobatică a uteciștilor în sediul fascist), sau observă anumite detalii care dăunează autenticității de ansamblu a evocării — bunăoară părul lung, netuns, al unor

tineri interpreți („cu totul nepotrivit pentru întruchiparea unor uteciști din anii 1943—1944“), sau barba pe care o arborează „Colonelul" („nefirească în cazul unui luptător aflat în ilegalitate, obligat să-și schimbe de mai multe ori identitatea și să treacă în genere neobservat"). Pensionarul Vasile Sasu, din Cluj, ca și alți corespondenți, este de părere că uneori se fac simțite chiar note de facilitate în reconstituirea epocii, anumite derogări de la autenticitate în prezentarea luptei ilegale, arătînd totodată că există cîntece revoluționare, muncitorești, care ar merita folosite în comentariul muzical al unor realizări pe a- ceastă temă. Alte rezerve au în vedere „momente teatrale în interpretare — ca în unele apariții ale Unchiului George", „lipsa de relief a planului secund", caracterul formal al figurației (de pildă, în scenele de la închisoare, din episodul final), unele stridențe ale coloanei sonore sau ale genericului — pretențios și inspirat vizibil de alte seriale. Opiniile pozitive prevalează însă, însoțite de o întrebare repetată de nenumărate ori în termeni aproape i- dentici : pe cînd viitoarele seriale românești pe teme actuale ?Răspunzînd acestei întrebări, vom arăta că există mai multe proiecte de seriale T V , care antrenează participarea unor scriitori, regizori și interpreți de prestigiu, unul dintre acestea fiind axat pe momentul insurecției armate și reprezentînd într-un fel o continuare a acțiunii din „Urmărirea". Existența acestor proiecte este promițătoare. Ceea ce se așteaptă din partea televiziunii este însă realizarea efectivă — pe baza unor scenarii originale sau pe temeiul unor opere de ținută ale literaturii noastre contemporane — a unor noi seriale de actualitate. Este așteptată realizarea și programarea cu exigență și operativitate a unor creații de acest gen, dinamice, antrenante, cu personaje care să constituie adevărate modele pentru tînăra generație, cu conflicte convingătoare, capabile să cucerească publicul și să-și exercite astfel influența asupra conștiinței milioanelor de telespectatori. Esențial este ca televiziunea să stimuleze orientarea autorilor spre astfel de seriale, punînd în valoare virtuțile genului în cadrul unor veritabile pledoarii pentru îndrăzneală creatoare, pentru responsabilitate umană și socială, pentru pasiune în promovarea noului, pentru triumful înaltelor idealuri ale epocii noastre.Iată, deci, cîteva reflecții pe marginea serialului „Urmărirea", realizare ale cărei calități și ecou de public constituie — în pofida inegalităților semnalate — argumente puternice pentru promovarea consecventă a serialului românesc de televiziune, așteptat cu interes de cele mai largi categorii de telespectatori.
D. COSTIN

cinema

18;

20,45,

16;

teatre
*

• Așteptarea ; Vizita delegației de 
partid și guvernamentale române, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză : LUMINA — 9—19,30 în 
continuare.
• 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.
• 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.
e Aeroportul : SCALA — 10;

17; 20,30, MELODIA — 9; 
16; 19,30, FAVORIT — 9,15; 
16; 19,30, CAPITOL — 9;

11,30; 14,15; 17; 20.
O Marele premiu s PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• Așteptarea: PROGRESUL — 
15,30; 18; 20.
© Frații : LIRA — 15,30; 18; 20,15. 
© 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.
e Asediul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20, DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
© Simon Bolivar : BUZEȘTI 
15,30; 18; 20,30.
© Cermen : BUCEGI — 15,45; 
20,15.
© Start la moștenire : GRIVIȚA 
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, 
MODERN — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
• După vulpe : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Tabla viselor : VITAN — 15,30; 
17,45; 20.
© Agonie și extaz (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
A Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
A Hello, Dolly ! : 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; 18,30;
POPULAR —.15,30; 18; 20,15.
O Zestrea domniței Ralu ; Săp- 
tămîna nebunilor : UNIREA — 
15,30; 19.
© Omul orchestră : ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
0 Boxerul : FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20.
0 Articolul 420 : GIULEȘTI — 10; 
16; 19,30, MIORIȚA — 9; 12,15; 
15,45; 19,15.
o încrederea : PACEA
18; 20.
© Un Ioc pentru îndrăgostiți : 
VIITORUL — 16; 18; 20.
@ Floarea soarelui : FLACÂRA — 
15,30; 18; 20,15, LAROMET — 15,30; 
17,30: 19,30.
O Program de desene animate 
pentru copil î DOINA — 10.
O Sunetul muzicii : DOINA — 
11,30; 16; 19,30.
© Eu sînt Jerom : CRÎNGAȘI — 
15,30; 181 20,15.

• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
© Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale** (sala Comedia) : Take, Ianlce 
și Cadîr — premieră — 20; (sala 
Studio) : Cui i-e frică de Virginia 
Woolf ? — 20.
o Teatrul de Comedie : Alcor și 
Mona — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (în sala Teatrului Mic) : 
D-ale carnavalului — 20.
a Teatrul Giulești : Secunda 58 — 
.19,30.
o Teatrul „Ion Creangă'* : Drumul 
e liber — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Dlbuk
— 19,30.
O Teatrul „Țăndărică** (sala din 
str. Academiei) : De ce a furat 
zmeul mingea — 15; 17.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30. 
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase** (sala Savoy) : Sonatul Lunii
— 19,30.

CU PRILEJUL TURNEULUI ÎN ROMÂNIA AL TEATRULUI ACADEMIC „VLADIMIR MAIAKOVSKI" DIN MOSCOVA
Arta teatrală

în slujba idealurilor 
omului contemporan
Ne vizitează un prestigios colectiv teatral din 

capitala Uniunii Sovietice : Teatrul Academic „Vla
dimir Maiakovski", care va prezenta un șir de specta
cole din repertoriul său curent în fața spectatorilor din 
București, Iași și Pitești. Prin intermediul agenției so
vietice de presă „Novosti", am solicitat un interviu di
rectorului teatrului, pe care-1 publicăm mai jos.— Este cunoscut faptul că 
teatrul dumneavoastră se 
numără printre primele in
stituții teatrale sovietice în
temeiate după Marea Revo
luție Socialistă din Octom
brie. Vă rugăm să ne spu
neți cum s-au format tradi
țiile teatrului în lumina a- 
cestui „act de naștere".— Ca un adevărat semn prevestitor și ca un prim jalon al programului său artistic, teatrul nostru a căpătat încă din primii ani numele de Teatrul Revoluției. Și pentru că m-ați întrebat de tradiții, îmi permiteți să amintesc că un titlu de mîn- drie al colectivului nostru este faptul că ne aflăm în pragul celui de-al cincize- cilea an de existență. Biografia semicentenară a teatrului este strîns legată de cele mai de seamă evenimente politice și sociale care au marcat istoria țării și a poporului sovietic. Pe frontispiciul teatrului nostru sînt înscrise trei nume celebre de artiști care i-au făurit tradițiile ideologico-ar- tistice: Meyerhold, Popov, Ohlopkov. Vsevolod Meyerhold înseamnă teatrul politic și agitatoric al primilor ani de după Revoluție, teatru care, în modalități regi- zoral-actoricești vii și pregnante, deschizătoare de drumuri inedite în arta scenică, transmitea un mesaj social direct, mobilizator. Succesorul său, Alexei Popov. a adus pe scenă o nouă epocă istorică, deceniul al treilea, cu clocotitoarea e- popee a construcției socialiste, a primelor cincinale. Se poate afirma că creația sa regizorală a contribuit decisiv la apariția dramaturgiei lui Nikolai Pogodin, care în primele sale piese — „Poema despre topor", „Prietenul meu", „Aristocrații" — a creat portrete viguroase ale eroilor contemporani, constructori ai noii societăți. Ultimul din acest glorios triptic, Nikolai Ohlopkov, a condus timp de un sfert de veac, pînă în ultima clipă a vieții sale, destinele teatrului nostru, imprimîndu-i ceea ce am putea numi simțul amplelor dimensiuni ale e- pocii, dinamism patetic, vigoare și ascuțime militantă, realizînd spectacole memorabile. la înălțimea noii e- tape in care intrase Țara

Sovietică. Principiile și practica artistică a acestor recunoscuți maeștri ai scenei sovietice se află și astăzi la temelia vieții creatoare a colectivului nostru, fiind duse mai departe și îmbogățite de noile generații de regizori și actori. Actualul regizor principal, Andrei Goncearov, și-a pus drept țel să păstreze suflul viu al tradițiilor teatrului : potrivit crezului său artistic, misiunea artei teatrale constă în a reflecta universul spiritual al omului în întreaga sa complexitate, în a educa spectatorul în spiritul marilor idealuri ale vremii noastre, în a-1 chema prin fiecare spectacol la o

astăzi aș vrea să menționez o piesă pe deplin semnificativă pentru înfățișarea chipului omului sovietic contemporan : e vorba de recenta noastră premieră, „Maria" de Afanasii Salîn- ski, închinată problemelor complexe ale modelării personalității conducătorului de partid în condițiile zilei de azi a poporului sovietic. Si, firește, spectacolele pe care le vom prezenta în România, spectacole pe care le considerăm reprezentative pentru orientarea generală a teatrului „Vladimir Maiakovski".
— Am vrea să vă rugăm 

să vă referiți mai pe larg 
tocmai la spectacolele pre
zentate în cadrul turneului.— Pentru început aș vrea să spun cîteva cuvinte despre un spectacol socotit pe bună drentate programați»' pentru fizionomia artistică a co’ectivulut : „Tn- frîngerea", după cunoscutul

Interviu cu RAFIK EKIMIAN
directorul Teatrului Academic „Vladimir Maiakovski*

trăire conștientă, lucidă și pasionată a istoriei și contemporaneității.
— Oare cum se materiali

zează aceste tradiții și prin
cipii în repertoriul teatru
lui ?— Fundamentul acestui repertoriu l-a constituit totdeauna dramaturgia sovietică contemoorană. In afara lui Nikolai Pogodin, pe care l-am amintit, e necesar să subliniem că în teatrul nostru au fost prezentate de-a lungul anilor piese de mare răsunet ale Iul Alexei Arbuzov (piesele sale „Tania" și „Poveste din Irkuțk" s-au aflat decenii de-a rîndul în repertoriul teatrului), Alexandr Kornei- ciuk, Alexandr Stein etc. Unul din spectacolele celebre ale lui OhlODkov a fost înscenarea romanului „Tînăra gardă" de Fadeev, sub forma unui impresionant oratoriu dramatic. Spiritul creator, pătruns de suflu contemporan, care caracterizează de la începuturi teatrul nostru s-a concretizat și în noile interpretări ale unor piese din marele repertoriu clasic : sînt bine cunoscute spectacolele de anvergură realizate de Ohlopkov cu „Furtuna" lui Ostrovski și cu „Hamlet". Din repertoriul nostru de

roman cu același titlu al lui Fadeev, regizat de tînă- rul Mark Zaharov. Nu în- tîmplător in ultimii ani multe teatre sovietice și-au întors din nou nrivirile spre tema revoluției, privind-o dintr-un unghi proaspăt, plin de pasiune, contemporan. în acest context se situează și spectacolul „în- frîngerea". Marele succes de public al acestui spectacol demonstrează că și pentru spectatorul zilelor noastre tema Revoluției împlinește o nevoie spirituală vitală. Credința în idealurile Revoluției, în înalta lor puritate morală, este, în fond, credința în noi înșine, în capacitatea noastră de a le duce mai departe. „Talente și admiratori" este una dintre piesele cele mai cunoscute în țara noastră din creația marelui clasic al dramaturgiei ruse Alexandr Ostrovski. Ea a cunoscut pe scena sovietică numeroase și interesante interpretări. Spectacolul teatrului nostru aduce o viziune regizorală și actoricească inedită, fiind pus în scenă de o exponentă de frunte a vechii generații de regizori, Maria Knebel, discipolă a lui Stanislavski. O altă piesă din

repertoriul clasic rus este „Copiii lui Vaniușin" de S. Naidenov, de asemenea într-o interpretare nouă, îndrăzneață, care aparține chiar regizorului principal al teatrului, Andrei Goncearov. Consider util să subliniez că teatrul nostru se străduiește să scoată la iveală din piesele clasice pe care le pune în scenă acele probleme sociale și morale care au o deosebită rezonanță pentru spectatorul de astăzi, răspunzînd unora dintre întrebările sale esențiale.
— O ultimă întrebare : ice 

ne puteți spune despre Co
lectivul actoricesc al tea
trului ?— Actorul reprezintă, in concepția noastră, instrumentul fundamental și de nesubstituit al eficacității artistice a teatrului. De aceea în colectivul nostru actorul este, folosind un termen dramaturgie, personajul principal. Un obiectiv urmărit cu perseverență de noi este închegarea unui colectiv artistic omogen, în care se armonizează, în a- celași climat creator, personalitățile marcante ale unor cunoscuți corifei ai scenei ca M. Babanova, M. Strauh, A. Hanov, V. Orlova, T. Karpova, E. Ko- zîreva, cu actori care și-au cucerit prestigiul artistic în cadrul colectivului nostru în ultimii ani, ca A. Lazarev, S. Mizeri, S. Niemo- liaeva, A. Romașin, și cu actori din generația cea mai tînără, ca N. Vilkina, V. Șendrikova, E. Karelskih etc. Nu de mult colectivul nostru a primit în rîndurile sale trei actori experimentați, cunoscuți nu numai de pe scenă, dar și de pe e- cran : A. Djigarhanian. V. Samoilov și E. Leonov, care au și reușit să se integreze atmosferei si soiri- tului teatrului „Maiakovski", interpretînd roluri principale chiar în spectacolele ce vor fi prezentate în România.Tn încheiere aș vrea să spun că nădeidea întregului nostru colectiv este că a- ceste spectacole vor reprezenta cu cinste în ochii publicului român teatrul sovietic și valorile sale, contribuind la întărirea legăturilor de stimă și colaborare dintre oamenii de cultură din Uniunea Sovietică și România, a tradiționalei prietenii dintre țările și popoarele noastre.

Natalia ROVNAIA 
de la agenția de presă 
„Novosti"

Sub semnul 
cunoașterii reciprocePlutesc, la formidabila altitudine de... un metru, deasupra unui Paris miniatural, de două mii de ori mai mic decît cel adevărat. Marile bulevarde sînt pustii, fluviul pare să fi încremenit, culorile palide adîn- cesc senzația de irealitate ; dar, față de o- mologul meu, care s-ar afla în acest moment într-un elicopter, suspendat la două mii de metri pe bolta Orașului Luminilor, am avantajul de a privi nu numai ceea ce ar fi să vadă el astăzi, ci și ceea ce urmează să prindă făptură în deceniul viitor. Două mii de ani de istorie înfrunlă perspectiva anului 2000...Secole de-a rîndul, cunoașterea omenească s-a limitat la ceea ce reușea fiecare să cuprindă cu privirea, nemijlocit, într-o viață de om. Marile a- venturi geografice, repovestite din tată în fiu, intrau în mitologie. dar rămîneau legende ; apoi au fost inventate jurnalul de călătorie, gravura, tiparul, fotografia, televiziunea și cu timpul, pe măsură ce Pămîn- tul se dilata, înghi- țîndu-și petele albe, ochii minții vedeau tot mai limpede și tot mai departe. Și cu toate că trăirea directă, experiența ,.pe viu" nu și-au diminuat deloc însemnătatea, setea noastră de cunoaștere poate digera astăzi peisaje aflate la sute și mii de kilometri Vrei să faci, în scurtul răgaz al u- nui ceas disponibil, o excursie la Paris ? Nimic mai simplu : o expoziție îți îngăduie să întreprinzi incursiuni

în trecutul, prezentul și viitorul celebrei metropole. Grație planșelor, fotografiilor și machetelor de o înaltă ținută, expuse recent în sala din bulevardul Magheru 34, bucurește- nilor li se oferă prilejul unei vizite imaginare pe malurile Se-
ÎNSEMNĂRI

LA EXPOZIȚIA 
„PARIS, EVOLU
ȚIA Șl VIITORUL 

SĂU"

nei. Este un nou semn de prietenie, înscris în bogata și îndelungata tradiție a relațiilor româno-franceze, o manifestare vie a a- propierii dintre popoarele noastre, in spiritul înțelegerii și colaborării pașnice.Dincolo de limbajul unei mai bune cunoașteri reciproce, a- flat pe înțelesul oricărui vizitator, expoziția atrage însă interesul specialistului. Din vremuri străvechi, Parisul s-a constituit în cîmp fertil al experienței arhitectural- urbanistice. Chiar și distrugerile capătă aici semnificații epocale : dărîma- rea Bastiliei este, după cum se știe, sărbătorită în fiecare an, la 14 iulie... Fluctuat nec mergitur — sună deviza orașului, ceea ce, în traducere liberă, ar însemna că înfruntă valurile, dar nu se scufundă.Poate cel mai năprasnic veac de pînă

acum, al douăzecilea, provoacă urbaniștilor din întreaga lume coșmaruri. încă în 1925, prevăzînd uraganul care avea să vină, Le Corbusier propunea pentru Paris — în Planul Voisin — a schimbare categorică de scară ; el sugera a- bandonarea sistemelor structurale tradiționale, în favoarea unor zgîrie-nori ali- niați, la distanțe egale, într-un ocean de verdeață. Realizările recente, ca și proiectele de remodelare urbană par să-i aducă o postumă recunoaștere, după ce decenii fusese contestat. Căci chiar dacă geometris- mul rigid și monoton al alinierilor a fost a- bandonat, chiar dacă vecinătatea ostentativă a centrului istoric este cu înțelepciune evitată, schimbarea de scară devine, pe zi ce trece, o realitate tot mai vie a Parisului ; o dovedesc zgî- rie-norii, uzurpind gloria — altădată singulară — a turnului Eiffel, rețeaua de autostrăzi cu dantelate intersecții denivelate, o dovedesc marile a- eroporturi. Parisul însuși a devenit nucleul incandescent al unei aglomerații urbane cu zece milioane de locuitori.Plutesc la înălțimea amețitoare de un metru, deasupra machetei acestui sîmbure fierbinte și pentru o frîntură de secundă am revelația autenticității ; întrezăresc tumultul străzilor, automobilele înșiruite tre- cînd în goană, parizienii purtîndu-și pașii pe cheiuri, prin grădini...
Arh.
Gh. SASARMAN
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t V 18,00

16,15 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană 
© Rubrica pentru copii ® Ac
tualitățile săptămînii • Co
mentariul emisiunii : Iniția
tive românești pe arena in
ternațională (comentează pu
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2500 de ani de la întemeierea statului iranian

Sesiune științifică

încheierea lucrărilor Congresului 
național de neurologie

Vineri seara s-au încheiat în Capitală lucrările celui de-al XIX-Iea Congres național de neurologie, organizat de Uniunea Societăților de Științe Medicale.Timp de trei zile, participanții —
Festivalul

,,Toamna muzicală 

clujeană0

în cadrul festivalului „Toamna muzicală clujeană" a avut loc vineri seara, la Casa universitarilor din Cluj, un concert susținut de cunoscuta formație de cameră „Barșai" din Moscova. Programul a cuprins Simfonia nr. 49 de Haydn, Divertisment în Re-major de Mozart, Concertul brandenburgic, nr. 3 și Fuga nr. 14 din „Arta fugii" de Bach. Concertul s-a bucurat de un frumos succes. Artiștilor oaspeți, le-au fost oferite flori. După concert, consiliul popular județean a oferit o. masă în onoarea conducerii formației „Bar- șai". (Agerpres)

peste 200 de academicieni, cadre didactice din centrele universitare, medici neurologi și neurochirurgi din țară, precum și invitați de peste hotare — au dezbătut diverse teme de mare actualitate din acest domeniu.Congresul a prilejuit efectuarea unui valoros schimb de experiență între oamenii de știință români și străini, conturîndu-se noi premise pentru cercetările viitoare. Numeroasele comunicări și rapoarte prezentate au scos în evidență rezultatele obținute de școala românească de neurologie. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzii în toate regiunile. Cerul a fost variabil, «mai mult senin. Vîntul a suflat potrivit, cu unele intensificări predominînd din sectorul vestic Temperatura aerului la ora 14 oscila între 8 grade la Ocna Șugatag și 22 grade în sudul Olteniei. In Bucu-

Academia Republicii Socialiste România a organizat, vineri dimineața, o sesiune științifică consacrată împlinirii a 2 500 de ani de la întemeierea statului iranian.La această sesiune omagială au ' participat Vasile Gliga, adjunct a! ministrului afacerilor externe, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, personalități ale vieții noastre științifice și culturale, specialiști, stu- denți.Au fost de față Sadegh Sadrieh, ambasadorul Iranului la București, și membri ai ambasadei.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste

România. în continuare au fost prezentate comunicările : „Personalitatea Iui Cirus cel Mare, fondatorul statului iranian" de prof. Dionisie Pip- pidi, membru corespondent al Academiei, „Momente din istoria Iranului" de acad. Emil Condurachi, „Cdl- tura iraniană de-a lungul secolelor" de dr. Virgil Cândea, „Cultura și civilizația Iranului contemporan" de prof. Jean Livescu, membru corespondent al Academiei, rectorul Universității — București, „Momente din istoria relațiilor româno-iraniene" de dr. Aurel Decei, „Aspecte ale relațiilor actuale româno-iraniene" de Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)
Expoziția „Arta iraniană în colecțiile 
din Republica Socialistă Romania"Vineri s-a deschis în Capitală Expoziția „Arta iraniană în colecțiile din Republica Socialistă România", consacrată împlinirii a 2 500 de ani de la crearea statului iranian.Expoziția, organizată la Muzeul de Artă, sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste și ale Academiei Republicii Socialiste România, înfățișează, prin colecții de manuscrise, miniaturi, ceramică, țesături, numismatică și cărți rare, o

rești : Vremea s-a încălzit. Cerul a fost variabil. Vintul a suflat potrivit. Temperatura maximă 20 grade.Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 și 12 octombrie a.c. în țară : Vreme schimbătoare, cu cer temporar noros. Vor cădea ploi slabe locale în nordul țării, izolate în rest. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi între minus 1 grad și plus 9 grade, iar maximele între 8 și 18 grade. Ceață slabă locală în vestul țării. In București : Vreme schimbătoare, cu cer temporar noros. Vint slab, pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă.

imagine cuprinzătoare a străvechii arte și culturi iraniene. Printre altele, sint expuse manuscrise din secolele XV—XIX, îmbrățișînd literatura. istoria, filozofia și alte domenii, opere ale marilor poeți iranieni, începînd din sec. al XI-lea. Lucrările expuse impresionează, de asemenea, prin grafie, ornamente și ilustrații. Pot fi admirate totodată vechi monezi din epoca Achemeni- zilor și din alte dinastii, țesături reprezentate prin mătăsuri, celebrele șaluri de Cașmir, covoare și scoarțe provenite din renumite centre, o- biecte din ceramică și metal, semnificative pentru arta vechilor meșteșugari iranieni.La vernisaj au participat membri ai conducerii unor instituții centrale. funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au luat, de asemenea, parte șefi ai unor misiuni diplomatice și membri ai corpului diplomatic.Cu acest prilej, acad. Miron Nicolescu. președintele Academiei, și Sadegh Sadrieh, ambasadorul Iranului la București, au rostit scurte cuvintări. (Agerpres)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe vicepreședintele Republicii Unite 
Tanzania, Rashidi Mafaume Kawawa

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-bulgare de colaborare economică 

si tehnico-stiintificâ

viața internațională

Vizita în R. P. Ungară 
a delegației U. G. S. R.

(Urmare din pag. I) ■

România a cunoscut ea însăși 
vreme îndelungată asuprirea străi
nă, și-a cîștigat nu prea de mult 
independența națională, și știe că 
realizarea progresului economico- 
social este condiționată de stăpî- 
nirea de către popor a bogățiilor 
naționale, de posibilitatea ca cei ce 
muncesc să poată hotărî asupra 
căilor dezvoltării economice și so
ciale a popoarelor lor. De aceea 
țara noastră înțelege și sprijină 
lupta popoarelor împotriva impe
rialismului, colonialismului, pentru 
independență națională.

România este solidară cu lupta 
popoarelor africane împotriva co
lonialismului și neocolonialismuiui, 
a politicii imperialiste; ea spri
jină lupta popoarelor din Mo- 
zambic, Angola și Guineea-Bissau, 
r tuturor popoarelor care militează 
împotriva rasismului, considerînd 
că întărirea unității țărilor africane 
servește luptei antiimperialiste și 
anticolonialiste, pentru dezvoltarea 
lor independentă. Sprijinim, de a- 
semenea, lupta poporului vietna
mez, a celorlalte popoare din In
dochina împotriva agresiunii im
perialiste, ne pronunțăm pentru 
retragerea trupelor Statelor Unite 
din Indochina, pentru dreptul po
poarelor din această zonă de a-și 
hotărî dezvoltarea fără nici un a- 
mestec din afară.

Trăind în Europa, ne preocupăm 
— și acționăm cu toată fermita
tea — pentru înfăptuirea securi
tății pe acest continent ; dorim ca 
Europa să devină un continent al 
colaborării pașnice, care să con
tribuie Ia instaurarea în lume a 
unei politici de pace și colaborare 
între popoare.

După cum vedeți, pornim de la 
faptul că în lupta împotriva impe
rialismului trebuie unite toate for
țele de pe toate continentele ; 
pînă la urmă, în lupta concretă 
pentru rezolvarea problemelor din 
diferite zone se realizează și se în
tărește colaborarea și solidaritatea 
forțelor antiimperialiste.

Desigur, ca stat socialist. Ro
mânia militează pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, pentru 
depășirea divergențelor dintre ele, 
considerînd că o colaborare largă 
între țările

Vicepreședintele Republicii Unite Tanzania, Rashidi Mafaume Kawawa, a oferit vineri un dineu oficial în onoarea tovarășului Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Au luat parte Petre Blajovici, membru supleant al Comitetului Exe
intrev

la Consiliul
în cursul dimineții de vineri, 8 octombrie, tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Republicii Unite Tanzania. Rashidi Mafaume Kawawa, cu ceilalți irismbri ai delegației tanzaniene care 

ne vizitează țara. în discuțiile purtate
întîlnire la C. C. al P. C. R.
Vineri, 8 octombrie, tovarășul Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu H.I. Mbita, secretar național executiv al partidului Tanu, Bw. E. Mwangoka, președintele partidului Tanu pentru regiunea Mbeya, P. Kisumo, ministru 

do stat pentru administrația regională și dezvoltarea rurală, și P. K. Mushi, secretar regional executiv al re
Turneul Ansamblului 

de balet „China"
După cum anunță Agenția română de impresariat artistic (A.R.I.A.), Ansamblul de balet „China" întreprinde un turneu in țara noastră. La OPERA 

ROMANA, astăzi, 9 octombrie orele 19 și — duminică 10 octombrie 1971, ora 20, spectacolul va cuprinde Concertul pentru pian și orchestră „Fluviul galben" (solist : în Ten-djun) și drama coregrafică „Detașamentul roșu de femei".în SALA PALATULUI, miercuri 13 octombrie 1971, ora 20 : Concertul pentru pian și orchestră „Fluviul galben", (solist : în Ten-djun) și recital de balet (scene din dramele coregrafice „Detașamentul roșu de femei" și „Fata cu părul că
runt").

colaborarea lor cu toate forțele 
antiimperialiste corespunde inte
reselor tuturor forțelor care se 
pronunță pentru dezvoltarea inde
pendentă a națiunilor, împotriva 
politicii imperialiste de forță și 
dictat. Numai această unitate mul
tilaterală poate asigura victoria în 
lupta împotriva imperialismului.

Noi așezăm relațiile de colabo
rare dintre Tanzania și România 
în contextul acestei lupte pentru 
dezvoltarea solidarității tuturor 
forțelor antiimperialiste. Apreciem 
că dezvoltarea unei colaborări 
largi în diferite domenii de activi
tate dintre țările și dintre parti
dele noastre va exercita o influ
ență pozitivă asupra progresului 
economico-social al ambelor po
poare, va contribui Ia consolida
rea independenței și suveranității 
naționale a celor două țări. în ace
lași timp, este de înțeles că aceas
tă colaborare servește intereselor 
generale ale forțelor antiimperia
liste, ale tuturor acelora care se 
pronunță pentru colaborare și pace 
în lume. \

Sînt convins că vizita delegației 
dumneavoastră în România, con
vorbirile avute și, în general, re
zultatele acestei vizite vor servi 
dezvoltării relațiilor dintre țările 
și popoarele noastre, cauzei gene
rale a forțelor antiimperialiste.

Așteptăm cu plăcere vizita pre
ședintelui Tanzaniei în România, 
cu convingerea că ea va marca un 
nou moment în dezvoltarea rela
țiilor dintre țările noastre. Ridic 
acest pahar pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre România și Tanza
nia, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Tanu, dintre 
popoarele noastre ; în sănătatea 
președintelui Tanzaniei; în sănă
tatea domnului vicepreședinte și a 
tuturor oaspeților noștri de astăzi.

Pentru o colaborare bună între 
țările noastre !

Răspunzînd, vicepreședintele Re
publicii Unite Tanzania, RAsmm 
MAFAUME KAWAWA, * ^us
în toastul său :

Excelență și stimate domnule 
președinte al Consiliului de Stat, 

Stimați prieteni,
Aș vrea să mă folosesc de această

socialiste, unitatea, și ocazie pentru a exprima aprecierea

DINEU OFICIALcutiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, Vasile Pa- tilineț, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, reprezentanți ai MimsterniiU Afaceri'or Externe, ai unor instituții centrale, alte persoane oficiale.Au participat persoanele oficiale
edere 
de Miniștri

9s-au abordat probleme de interes comun privind relațiile economice dintre România și Tanzania, expri- mîndu-se dorința ambelor părți de a dezvolta in continuare raporturile de cooperare, schimbul de valori materiale, colaborarea tehnico-științifică.

giunii Mtwara, membri ai delegației tanzaniene conduse de vicepreședintele Republicii Unite Tanzania, Rashidi Mafaume Kawawa.La întîlnire au participat tovarășii Aldea Militaru, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la Comitetul Central al partidului, și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

La OPERA ROMANA — marți 26 și joi 28 octombrie 1971, ora 20 : Concertul pentru pian și orchestră „Fluviul galben", (solist : In Ten- djun) și „Fata cu părul cărunt" (dramă coregrafică).în zilele de 16 și 17 octombrie, Ansamblul de balet „China" va prezenta la BRAȘOV concertul pentru pian și orchestră „Fluviul galben" și spectacolul „Detașamentul roșu ds femei", iar in zilele de 20 și 21 octombrie la CLUJ, concertul pentru pian și orchestră „Fluviul galben" și un recital de balet. Biletele pentru spectacolele din București se vînd la casa A.R.I.A. (Calea Victoriei nr. 68—70, tel. 13 53 75), iar pentru cele din provincie la agențiile teatrale din localitățile respective.

delegației pe care o conduc pentru 
onoarea pe care ne-ați acordat-o 
de a ne intîlni cu dumneavoastră.

Am avut acest schimb de vederi 
și trebuie să vă spun că atît eu, cit 
și colegii mei am învățat multe din 
înțelepciunea dumneavoastră — și 
vă mulțumim. Vă mulțumim, de 
asemenea, pentru generozitatea 
dumneavoastră, pentru acest prînz 
pe care l-ați oferit în cinstea 
noastră.

De cînd am sosit în România am 
constatat un spirit de prietenie și 
cooperare. Discuțiile noastre au 
fost foarte prietenoase și sperăm 
că vor da și roade, pentru că există 
acest spirit. Noi, cei din Tanzania, 
apreciem foarte mult poziția Româ
niei pe arena internațională. De a- 
semenea, respectăm în mod special 
principiile pe care dumneavoastră 
Ie aplicați în relațiile cu alte state. 
Sîntem siguri că înțelegerea și coo
perarea noastră se vor lărgi pentru 
că respectăm principiile dumnea
voastră, pentru că noi considerăm 
că pe baza acestor principii se 
poate avea relații cu orice stat care 
este de acord cu respectul uman.

în ceea ce ne privește, dorim să 
respectăm principiile altor state și 
dorim ca și ele să le respecte pe 
ale noastre. Noi apreciem foarte 
mult sprijinul pe care dumnea
voastră l-ați acordat luptei de eli
berare a popoarelor din Africa. De 
asemenea, apreciem și respectăm 
foarte mult poziția pe care o aveți, 
pe arena internațională, în special 
pe cea care privește situația din 
Indochina.

Și noi, cei din Tanzania, urmă
rim cu mare interes evoluția eve
nimentelor din Europa ; urmărim 
această evoluție pentru că este evi
dent că reducerea tensiunii va con
duce la pace în lume — și sperăm 
că eforturile mari care au fost de
puse pînă în prezent vor avea 
drept rezultat lucruri bune.

Cu aceste cuvinte vă rog să-mi 
permiteți să ridic paharul în sănă
tatea Excelenței Voastre, domnule 
președinte ; în sănătatea tuturor 
prietenilor prezenți aici !

Pentru buna cooperare și conti
nua înțelegere dintre statele noas
tre !

care îl însoțesc pe vicepreședintele Republicii Unite Tanzania.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, Rashidi Mafaume Kawawa și Manea Mănescu au toastat în sănătatea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a președintelui Republicii Unite Tanzania, Julius K. Nyerere, pentru prietenia și colaborarea dintre cele două țări și popoare. '
★în cursul dimineții de vineri, vicepreședintele Republicii Unite Tanzania. Rashidi Mafaume Kawawa, și persoanele oficiale din suita sa au vizitat cel de-al V-lea Pavilion de mostre din Capitală.Oaspeții au fost însoțiți de Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Tudor Jianu, directorul protocolului din M.A.E., și O- vidiu Drăgoi, directorul coordonator al pavilionului.în timpul vizitei, vicepreședintele tanzanian a apreciat varietatea exponatelor, interesîndu-se de unele aspecte ale procesului de fabricație- și de desfacere a produselor. „Este o expoziție impresionantă, cu produse atrăgătoare, de bună calitate" — a scris în cartea de onoare a oavilio- nului vicepreședintele Rashidi Mafaume Kawawa.
★A. Tandau, secretar general al Uniunii naționale a muncitorilor din Tanzania (N.U.T.A.), care se află în țara noastră ca membru al delegației conduse de Rashidi Mafaume Kawawa, vicepreședinte al Republicii Unite Tanzania, a avut vineri după- amiază o întîlnire la Consiliul Central al U.G.S.R. cu Nicolae Gavri- lescu, vicepreședinte, și Larisa Mun- teanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R. (Agerpres)

Reuniunea C.C. al
Alianței Cooperatiste 

InternaționaleReuniunea Comitetului Central al Alianței Cooperatiste Internaționale, prezidată de dr. Mauritz Bouow, președintele A.C.I., și-a continuat vineri lucrările. Au avut loc dezbateri asupra problemelor financiare, precum și asupra problemelor privind rolul femeii în mișcarea cooperatistă.Seara, participanții la reuniune au asistat la o gală de filme și un spectacol folcloric, oferit de organizațiile cooperatiste din țara noastră.(Agerpres)
LOTO

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA SPECIALA 

A RECOLTEI DIN 8 OCTOMBRIEEXTRAGEREA I : 12 15 18 25 69 83 46 67 2. EXTRAGEREA a Il-a : 68 30 3 7 53 29 6. EXTRAGEREA a III-a : 1 13 87 54 30 18. EXTRAGEREA a IV-a : 52 84 46 29 67 48. EXTRAGEREA a V-a : 14 28 52 64 78 76 ’45 69. FOND DE CÎȘTIGURI PROVIZORIU : 2 654 269 lei.

în zilele de 6—8 octombrie 1971 au avut loc la București lucrările sesiunii a IX-a a Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare de colaborare economică și tehnico- științifică.Comisia a examinat îndeplinirea sarcinilor trasate de întîlnirile dintre delegațiile de partid și guvernamentale ale celor două țări și de sesiunea a VIII-a a Comisiei și a constatat cu satisfacție că s-au înregistrat rezultate importante în dezvoltarea colaborării economice și tehnice, precum și a schimburilor de mărfuri dintre cele două țări.în scopul extinderii și adîncirli, In continuare, a colaborării și cooperării economice și tehnice româno-bulgare, Comisia a elaborat un program de măsuri pentru realizarea unor acțiuni de interes reciproc privind cooperarea și specializarea în industriile metalurgică, construcții de mașini, chimică, construcții și materiale de construcții, ușoară, în utilizarea tehnicii de calcul, transporturi ș.a.In legătură cu lucrările de proiectare a Complexului hidrotehnic din zona Islaz-Somovit, de pe Dunăre, Comisia a propus măsuri privind intensificarea acestei activități, în conformitate cu sarcinile rezultate din documentele întîlnirilor dintre delegațiile de partid și guvernamentale ale celor două țări.în vederea lărgirii și diversificării în continuare a schimburilor comerciale, s-au adoptat măsuri menite să contribuie la dublarea livrărilor reciproce de mărfuri pe perioada 1971—1975 în comparație cu realizările din anii 1966—1970.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de prietenie și deplină înțelegere.
Gală de filme cu prilejul aniversării creării Partidului

Muncii din Coreea
Cu prilejul celei de-a XXVI-a a- niversări de la crearea Partidului Muncii din Coreea, ambasadorul Kang Iăng Săp a oferit vineri o gală cu filmul documentar : „Cel de-al V-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea".Au participat tovarășii Miu Do- brescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al

Vizitele delegației militare 
a Republicii Austria

în cursul zilei de vineri, delegația militară a Republicii Austria, condusă de ministrul federal al Apărării Naționale, Karl F. Liitgendorf, a continuat convorbirile cu ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, general de armate Ion Ioniță. La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat general colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui Stat Major, precum și adjuncți ai ministrului.în aceeași zi, delegația militară austriacă a făcut o vizită la Academia Militară.
★Seara, cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației militare a

Plecarea delegației economice 
guvernamentale din Republica Mali

URUGUAY

Atmosferă preelectorală încordatăDelegația economică guvernamentală din Republica Mali, condusă de Robert N’Daw, ministrul dezvoltării industriale, care a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit vineri dimineața Capitala.Membrii delegației au avut convorbiri cu oficialități române privind dezvoltarea cooperării economice și a schimburilor comerciale între cele două țări.La plecare, pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost salutați de Nicolae Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, și de alte persoane oficiale.„România, grație eforturilor și talentului poporului, priceperii și înțelepciunii conducătorilor săi, cunoaște o dezvoltare extrem de rapidă — a declarat înainte de plecare Robert N’Daw, conducătorul delegației economice guvernamentale, redactorului „Agerpres" — Tudose Nițescu. Am văzut pretutindeni, mari
Cronica zilei

Vineri ia amiază a părăsit Capitala deputatul australian John Mc Leay, conducătorul delegației australiene la cea de-a 59-a Conferință a Uniunii interparlamentare, care a a- vut loc la Paris.în timpul șederii In țara noastră, oaspetele a fost primit de Ilie Mur- gulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, și a avut întrevederi la comitetul de conducere al Grupului român al Uniunii interparlamentare și la Ministerul Afacerilor Externe. Oaspetele a vizitat cel de-al 5-lea Pavilion de mostre al bunurilor de consum, precum și unele obiective social-culturale din București și Brașov.Președintele Grupului român al Uniunii interparlamentare, Mihail

1Protocolul încheiat cu acest prilej a fost semnat din partea română de Leonte Răutu, vicepreședinte al Cosiliului de Miniștri, iar din partea bulgară de Jivko Jivkov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. La semnare au asistat Vasile Gliga, adjunct al ministrului, afacerilor externe, Nicolae Biejan, ambasadorul României la Sofia, Spas Gospodov, ambasadorul Bulgariei la București, precum și membrii celor două delegații.
★Cu prilejul Încheierii lucrărilor sesiunii, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Leonte Răutu, a oferit vineri un dejun, în saloanele hotelului Athânâe Palace, în cinstea delegației guvernamentale bulgare.
★în timpul șederii în țara noastră, delegația guvernamentală bulgară, condusă de tovarășul Jivko Jivkov, a vizitat Grupul industrial petrochimic Pitești, cartiere noi de locuințe, modernul magazin universal „Trivale" din această localitate, precum și cel de-al 5-lea pavilion de mostre de bunuri de consum din Capitală.
★Ieri, după-amiază, Jivko Jivkov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a plecat spre patrie.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Leonte Răutu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Vasile Gliga, adjunct al ministrului H afacerilor externe, Nicolae Biejan, ambasadorul României la Sofia, și alte persoane oficiale.Au fost de față Spas Gospodov, ambasadorul Bulgariei la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, generalcolonel Ion Coman, adjunct al. ministrului forțelor armate, activiști de partid, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, ofițeri superiori, ziariști.A urmat apoi un cocteil, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească. (Agerpres)

Republicii Austria, condusă de ministrul Karl F. Liitgendorf, ambasadorul acestei țări la București, Eduard Tschbp, a oferit o recepție, in saloanele ambasadei.Au luat parte general de armată Ion Ioniță, membri ai conducerii Ministerului Forțelor Armate, generali și ofițeri superiori și alte persoane oficiale.Au participat, de asemenea, atașați militari ai unor misiuni diplomatice acreditați la București.în timpul recepției, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, ambasadorul și cei doi miniștri au rostit toasturi. (Agerpres)

uzine și fabrici, multe dintre ele de importanță continentală, îndeosebi în domeniile construcției de mașini, chimiei și petrochimiei, ceea ce face ca țara dumneavoastră să se evidențieze tot mai mult pe plan internațional.Referindu-se la contactele pe care le-a avut în România, ministrul malian al dezvoltării industriale a relevat faptul că atitudinea cordială a gazdelor și în general atmosfera prietenească în care s-a desfășurat vizita constituie premisele dezvoltării legăturilor economice reciproce,' ale unei foarte bune înțelegeri între cele două țări.„Pot afirma, a declarat ministrul, că raporturile dintre popoarele țărilor noastre au frumoase perspective de dezvoltare. împreună cu membrii delegației, am simțit sinceritatea sentimentelor de prietenie ale poporului român față de poporul malian".(Agerpres)

Levente, a oferit un prînz în onoarea deputatului Mc Leay.
★Delegația Băncii Chinei, condusă de Tsui Pin, vicepreședinte al băncii, a făcut vineri dimineața o vizită la Banca Națională a Republicii Socialiste România, unde a avut convorbiri cu prim-vicepreședinteL Consiliului de Administrație al Băn cii Naționale, Coloman Maioreanu. și Horia Tatu, vicepreședinte al consiliului.La prînz, Consiliul de administra ție a oferit o masă in cinstea oaspeților.în după-amiaza aceleiași zile, membrii delegației Băncii Chinei au vizitat Muzeul de istorie a partidu lui comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România(Agerpres)

BUDAPESTA 8. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : Delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care se află în Ungaria la invitația Consiliului Central al Sindicatelor, a făcut vineri o vizită în județul Fejer, la Uzinele de mașini- unelte din orașul Szekesfehervar și gospodăria agricolă de stat Mori, unde a avut convorbiri cu cadrele de conducere din cele două unități, cu membri ai comitetelor de partid și sindicale, cu oameni ai muncii. La Consiliul județean al sindicatelor Fejer, delegația a avut convorbiri cu cadre de conducere în legătură cu activitatea, experiența și preocupările Consiliului. Delegația U.G.S.R.
încheierea sesiunii 
Adunării Federale 

a R. S. CehoslovacePRAGA 8 (Agerpres). — Vineri s-au încheiat Ia Praga lucrările celei deJa 9-a sesiuni a Adunării Federale a R. S. Cehoslovace, anunță agenția C.T.K.Participanții la sesiune au aprobat legea privind planul de stat al dezvoltării economiei naționale a R.S.C. în perioada 1971—1975, legea referitoare la majorarea unor categorii de pensii și la acordarea de înlesniri materiale mamelor după nașterea celui de-al doilea copil, legea privind apărarea secretului de stat, legea referitoare la instituirea controlului obștesc, precum și alte legi, cu caracter economic.
Ansamblul „Doina" in R.P. Chineză

PEKIN 8. — Corespondentul A- gerpres, I. Gălățeanu, transmite : Comitetul pentru cultură din cadrul Consiliului de Stat, Direcția superioară politică a Armatei Populare Chineze de Eliberare și Asociația de prietenie cu străinătatea au dat un dineu în cinstea membrilor ansamblului artistic „Doina" al Armatei române care întreprinde un turneu in R. P. Chineză.La dineu au participat Go Mo-jo, vicepreședinte ai Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanți
DAMASC

Reuniunea Comitetului Executiv al O.E.P.
VDAMASC 8 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) a destituit pe Abdel Razzak al Yahia și pe Otham Jaafar Haddad din funcțiile de comandant-șef adjunct și, respectiv, de șef al Statului Major al Armatei de eliberare a Palestinei. Purtătorul oficial de cuvînt al O.E.P., Kamal Nasser, a declarat că această măsură a fost hotărîtă în cadrul unei reuniuni a Comitetului Executiv al Organizației, prezidată de Yasser Arafat. Pe de altă parte, el a precizat că generalul Misbah al-Budeiri, numit șef al Statului Major al armatei de eliberare, va exercita și prerogativele de coman-

MONTEVIDEO 8 (Agerpres). — Cu mai puțin de două luni înaintea alegerilor generale, în Uruguay domnește o situație încordată ca urmare a recrudescenței activității grupurilor Extremiste de dreapta și a înăspririi măsurilor represive instituite de guvern în cadrul „stării de urgență", decretate ca răspuns la răpirile efectuate de organizația clandestină „Tupamaros". Incidentele provocate de grupuri ale elementelor de dreapta în incinta Universității din Montevideo au determinat autoritățile să suspende pentru o perioadă nedeterminată cursurile în numeroase instituții de învățămint din capitală. Activitatea în școli a fost, practic, paralizată în întreaga țară, după hotărîrea profesorilor și a consiliilor de conducere de a declara o grevă de protest împotriva acestei măsuri și pentru sporirea alocațiilor necesare invățămintului.Senatul S.U.A. a adoptat legea eu privire la achizițiile militareWASHINGTON 8 (Agerpres). — Senatul S.U.A. a adoptat, cu majoritate de voturi, proiectul de lege care autorizează guvernul să cheltuiască in anul fiscal curent 21 miliarde dolari pentru achiziționarea de materiale militare și pentru cercetări în vederea perfecționării armamentelor. Dezbaterile, care s-au desfășurat mai multe săptămîni, au prilejuit exprimarea unor critici severe la adresa politicii militare a Administrației, împotriva războiului din Vietnam.Senatul a adoptat concomitent șl amendamentul la proiectul amintit de lege, care cere guvernului să retragă complet trupele americane din Vietnam în decurs de șase luni. A- mendamentul Mike Mansfield — numit astfel după numele liderului majorității democrate din Senat — 

a avut o întîlnire cu activul de bază al Consiliului județean al sindicatelor, cu membri ai consiliilor sindicale din ’ întreprinderile orașului Szekesfehervar.În cadrul întilnirii, la care au participat peste 200 de activiști sindicali, delegația U.G.S.R. a fost salutată de tovarășul Palfalvi Andras, primul secretar al Consiliului județean al sindicatelor. În cuvintul său, tovarășul Virgil Trofin a subliniat marile succese obținute de- poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, contribuția sindicatelor la construcția socialistă a țării.în timpul vizitei în județul Fejer, delegația U.G.S.R. a fost însoțită de tovarășul Voldvari Aladar, președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Ungară, și de alte cadre de conducere ale sindicatelor ungare.Deschiderea noului an de învățămint de partid in BulgariaSOFIA 8 (Agerpres). — Agenția B.T.A. anunță că tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat, a prezentat vineri în fața propagandiștilor din județul Sofia, cu prilejul deschiderii festive a noului an de învățămint de partid, o amplă .expunere pe marginea problemelor actuale ale teoriei și practicii construcției societății socialiste dezvoltate in Bulgaria.El a urat cursanților o muncă rodnică in noul an de învățămint, pentru adîncirea studierii învățăturii mar- xist-leniniste, în scopul ridicării continue a conștiinței socialiste și a întăririi concepției comuniste despre viață în rîndul oamenilor muncii.

lor populari pe întreaga Chină, U Da, Liu Sien-ciuan și Shih Shao-hua. reprezentind Comitetul pentru cultură din cadrul Consiliului de Stat, Li lao-uen, adjunct al ministrului afacerilor externe, Tien Uei-sin, director adjunct al Direcției superioare politice a armatei, Uan Kuo-ciuan, reprezentind Asociația de prietenie cu străinătatea, și alte persoane oficiale chineze. __ .
A participat, de asemenea, Aurel Duma, ambasadorul român la Pekin.

trant-ș»f adjunct. Potrivit declarației pcfftfitorului de cuvînt, Comitetul 
Executiv al O.E.P., reunit în sesiune la Damasc, continuă examinarea unor probleme legate de activitatea organizațiilor palestinene de rezistență.BONN 8 (Agerpres). — Mohamed Hassanein Heykal, redactor-șef al cotidianului egiptean „Al Ahram", a sosit joi într-o vizită de 12 zile în R. F. a Germaniei. Potrivit agenției Reuter, care citează surse guvernamentale de la Bonn, Hassanein Heykal va avea întrevederi cu cancelarul Willy Brandt și va conferi cu ministrul vest-german al afacerilor externe, Walter Scheel.

Sindicatele lucrătorilor din presă au chemat la o grevă în semn de protest împotriva suspendării, la 29 septembrie, a apariției ziarului „La Idea", publicație a coaliției forțelor de stînga „Frente Amplio", care și-a desemnat candidați! proprii la viitoarele alegeri. într-un comunicat al Comitetului de coordonare sindicală se cere eliberarea deținuților politici și a persoanelor arestate în urma instituirii măsurilor de urgență.In această atmosferă încărcată se semnalează o serie de atacuri ale forțelor de dreapta asupra militan- ților și sediilor lui „Frente Amplio". După cum informează agenția Prensa Latina, în capitala uruguayană , se consideră că „activitatea teroristă a cercurilor de extremă dreaptă urmărește să tulbure climatul electoral și să pregătească terenul pentru o eventuală lovitură de stat".

este considerat un succes important al adversarilor din Congres ai războiului din Vietnam. Senatul a respins, totodată, alte amendamente privitoare Ia războiul din Vietnam, între care cel care propunea interzicerea bombardamentelor americane în afara teritoriului Vietnamului de sud și cel care fixa pentru 3 februarie anul viitor limita pînă la care urmau să fie retrase trupele americane din Asia de sud-est. Proiectul de lege trece acum în dezbaterea Camerei Reprezentanților.
Legea cu privire la achizițiile mi

litare constituie doar un element al 
bugetului militar al S.U.A., care În
sumează, pentru anul fiscal 1971— 
1972, început la 4 iulie a.c., aproape 
80 miliarde dolari



Lucrările sesiunii
Adunării Generale a O.N.U.

PE FRONTURILE DE LUPTA DIN INDOCHINA
• MARI PIERDERI PROVOCATE INAMICULUI DE FORȚELE 

PATRIOTICE

NEW YORK 8 (Agerpres). — Vorbind în cadrul dezbaterilor din Adunarea Generală a O.N.U., re
prezentantul Liberiei, Rudolf Grimes, s-a ocupat de situația din sudul Africii, condamnînd atrocitățile comise de regimul de la Pretoria împotriva populației de culoare și politica acestuia'în Namibia.

Reprezentantul Irakului, Talib 
El-Shibib, a consacrat cea mai mare parte a discursului său situației din Orientul Apropiat, insistînd asupra încălcării drepturilor populației pa- lestinene. El s-a pronunțat pentru restabilirea drepturilor Republicii Populare Chineze la O.N.U. și a combătut teoria celor „două Chine". Vorbitorul a sprijinit, de asemenea, propunerea privind convocarea unei conferințe generale pentru dezarmare.Luînd cuvîntul în continuare, re
prezentantul Ruandei, Fidele Nkun- dabagenzi, s-a pronunțat pentru încetarea războiului din Vietnam și pentru reducerea încordării în Orientul Apropiat. El a salutat contactele stabilite între organizațiile de Cruce Roșie din R. P. D. Coreeană și Coreea de sud. „Coreenii singuri trebuie să-și rezolve problemele lor", a spus vorbitorul.în cuvîntul său, reprezentantul 
Noii Zeelande, Richard Muldoon, a exprimat speranța că Franța nu va decide să efectueze o nouă serie de experiențe nucleare în Pacificul de sud.

Ministrul de externe al Republicii 
Nicaragua, Lorenzo Guerrero, a declarat că țara sa preconizează construirea unui canal între Atlantic și Pacific și a cerut concursul Națiunilor Unite în această privință. El a salutat ideea unei conferințe pentru securitatea europeană și a opinat că problemele securității ar trebui să fie examinate, de asemenea, pe planul întregii comunități internaționale.

Ministrul de externe al Sudanu
lui, Mansour Khalid, a denunțat regimurile rasiste din Africa de Sud și Rhodesia. Vorbitorul a cerut, pe
OMANUL— 

al 131-lea stat membru 

al Națiunilor UniteAdunarea Generală a votat joi în favoarea admiterii sultanatului Oman In Organizația Națiunilor Unite. Omanul devine, astfel, cel de-al 131-lea membru al O.N.U. La actuala sesiune a Adunării Generale au fost admise în O.N.U. patru noi state — Bahrein, Qatar, Bhutan și Oman.

de altă parte, ca nici un fel de manevre procedurale să nu împiedice restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze la O.N.U.
★în cadrul lucrărilor Comisiei a doua a Adunării Generale a O.N.U. — pentru probleme economice și financiare — a luat cuvîntul reprezentantul României, Mihai Ștefan. România — a spus el — militează permanent pentru ca în relațiile de colaborare și cooperare, în toate formele de schimburi economice internaționale, să nu intervină elemente care să stînjenească eforturile și aspirațiile spre dezvoltare ale fiecărei țări.Vorbitorul a arătat, In continuare, că țară noastră se pronunță pentru adoptarea și punerea în practică a unor măsuri ce privesc cooperarea științifică și tehnică. El a evocat, în context, dezbaterea care a avut loc la sesiunea trecută, din inițiativa României, cu privire la rolul științei și tehnologiei moderne în dezvoltarea națiunilor și necesitatea întăririi cooperării economice și tehnico-ști- ințifice între state. Rezoluția adoptată — a spus delegatul român — oferă căi pentru conceperea și realizarea unor acțiuni concrete în acest domeniu.

★Delegația canadiană la sesiunea A- dunării Generale a Națiunilor Unite va vota în favoarea proiectului de rezoluție intitulat „Restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U.", a declarat ministrul de exțerne Mitchell Sharp, în Camera Comunelor a Canadei. El a precizat că delegația țării sale va vota împotriva oricărei moțiuni contrare acestui proiect de rezoluție.
ÎNCHEIEREA VIZITEI

LUI A. KOS1GHIN ÎN ALGERIAALGER 8 (Agerpres). — Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, și-a încheiat vineri vizita oficială în Algeria, plecînd în Maroc — informează agenția T.A.S.S. La încheierea vizitei, Alexei Kosîghin și președintele Houari Boume- diene au semnat o declarație comună sovieto—algeriană.

Convorbire
C. Mănescu-P. Har meiLa sediul misiunii belgiene pe lingă Organizația Națiunilor Unite a avut loc o întrevedere între Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al României, și Pierre Harmel, ministrul de externe al Belgiei. A fost efectuat un amplu schimb de păreri asupra problemelor importante aflate pe agenda sesiunii Adunării Generale și au fost abordate aspecte ale securității și cooperării în Europa, perspectivele conferinței pentru securitatea europeană. Au fost, de asemenea, examinate relațiile bilaterale, constatîndu-se progresele realizate In acest domeniu.

Mesaj constructiv, 

de pace și colaborarePrezența activă în viața politică internațională, promovarea prieteniei și colaborării multilaterale cu toate țările socialiste, preocuparea intensă pentru menținerea și consolidarea păcii și securității în lume, pentru instaurarea unei atmosfere de încredere și colaborare în relațiile dintre toate statele, indiferent de regimul social-politic, afirmarea neabătută^ a dreptului popoarelor de a-și hotărî singure soarta, potrivit voinței și intereselor lor naționale supreme, apărarea fermă a principiilor legalității internați anale, condamnarea hotărîtă a politicii imperialiste de forță, de dominație și dictat, sprijinirea luptei popoarelor pentru libertate și independență, împotriva colonialismului, neocolonialismului și rasismului — toate aceste trăsături caracteristice ale politicii externe a țării noastre și-au găsit o reflectare fidelă în cuvintarea rostită la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U. de către ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu.Atenția și interesul cu care a fost urmărită această cuvîntare, ce a prezentat concis poziția României față de problemele fundamentale ale lumii contemporane, ecourile favorabile în rîndurile Organizației Națiunilor Unite, constituie, fără îndoială, o nouă recunoaștere a meritelor politicii externe a țării noastre, politică dinamică, principială și consecventă, de pace și colaborare, o concludentă și edificatoare expresie a prestigiului său pe arena mondială.După cum se știe, actuala sesiune se desfășoară pe fundalul afirmării în viața internațională a unor procese pozitive, a unor tendințe fealis- te de recunoaștere a transformărilor social-politice petrecute în lume în perioada postbelică, de normalizare a raporturilor între state cu orînduiri sociale diferite, de extindere și generalizare, pe planuri tot mai largi, a metodei contactelor, convorbirilor, tratativelor în vederea reglementării, pe cale politică, a problemelor în suspensie — ca tot atîtea dovezi de netăgăduit 
ale preponderenței în lumea de azi

SAIGON 8 (Agerpres). — Forțele patriotice din Vietnamul de sud au provocat, în ultimele săptămîni, mari pierderi trupelor intervenționiste a- mericane și celor ale regimului saigonez. După cum informează a- genția de presă „Eliberarea", în intervalul 25 august—25 septembrie 
au fost nimicite, numai în regiunile 
centrale ale Vietnamului de sud, efec
tive totalizînd 4 520 de soldați și ofi
țeri inamici, între care 39G americani. Totodată, pierderi grele au suferit, în urma atacurilor, patrioților, și numeroase detașamente ale așa- numitelor „gărzi civile" saigoneze.In perioada menționată, forțele patriotice sud-vietnameze au distrus 
peste 200 de autocamioane militare, 
57 de transportoare blindate și 8 
piese de artilerie. Patrioții au a- 
runcat, totodată, în aer cinci eșa
loane militare și o stație de radar 
și au provocat explozia unui număr 
de 55 000 de bombe și obuze din di
ferite depozite ale inamicului. Arti
leria antiaeriană a forțelor patrio-

tice a doborît 26 de avioane inamice, 
iar artileria de cimp a scufundat 
două nave militare dușmane.Luptătorii forțelor de eliberare au mai capturat, în intervalul amintit, 300 de piese de armament de diferite tipuri, 9 stații de radio și o mare cantitate de echipament militar. A fost distrus un mare număr de lagăre de concentrare saigoneze, precum și un număr însemnat de puncte de sprijin ale forțelor americano- saigoneze.PNOM PENH 8 (Agerpres). — în cursul atacului lansat asupra pozițiilor trupelor regimului Lon Noi, amplasate la Prek Thnol, forțele de rezistență populară din Cambodgia au scos din luptă 200 de soldați inamici — anunță agenția A.K.I. în cursul unei singure nopți, patrioții khmeri au distrus 110 vehicule militare, între care 15 tancuri, o central^ electrică, alte obiective militare, capturînd, totodată, importante cantități de armament.

întrevedere
MaoTzedun— 
Haile SelassiePEKIN 8 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că președintele Mao Tzedun a avut vineri o întrevedere cu Haile Selassie, împăratul Etiopiei, care se află în vizită în R.P. Chineză. Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.

Apariția în Japonia 
a unui volum

consacrat vieții
și operei tovarășului

Declarație comună
9

vietnamezo-sovieticăHANOI 8 (Agerpres). — Republica Democrată Vietnam și Uniunea Sovietică își exprimă hotărîrea de a depune și pe viitor toate eforturile pentru ca prietenia frățească și colaborarea dintre cele două partide și state să devină mai strînse și multilaterale, relevă declarația comună vietnamezo-sovietică, dată publicității la încheierea vizitei în R.D. Vietnam a delegației de partid și guvernamentale conduse de Nikolai Podgornîi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. în urma convorbirilor avute cu conducători ai Partidului celor ce Muncesc din Vietnam și ai R. D. Vietnam, precizează declarația, au fost semnate un acord cu privire la oferirea de către Uniunea Sovietică Republicii Democrate Vietnam a unui ajutor nerambursabil, un acord cu privire la oferirea de noi credite, precum și unul referitor la schimburile de mărfuri in perioada 1972—1973. Organizațiile de resort vor fi însărcinate cu elaborarea de măsuri îndreptate spre dezvoltarea, în perspectivă, a colaborării economice, a legăturilor comerciale, culturale, tehnico-științifice dintre R. D. Vietnam și U.R.S.S. Uniunea Sovietică va

acorda în mod hotărît pînă la victoria totală sprijin luptei poporului vietnamez împotriva S.U.A., pentru salvarea patriei, pe trei fronturi : militar, politic, diplomatic.Declarația subliniază că propunerile în șapte puncte ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud constituie o bază rațională și justă pentru reglementarea problemei vietnameze. Cele două părți cer în mod hotărît guvernului S.U.A. să înceteze amestecul și agresiunea, să-și retragă complet trupele, consilierii și personalul militar din Vietnamul de sud, Laos și Cambodgia, să înceteze orice acțiuni militare în Peninsula indochineză, pentru a oferi fiecărei țări dreptul de a-și soluționa singură problemele interne, fără amestec din afară.Partea vietnameză relevă în declarație importanța excepțională a ajutorului acordat de Uniunea Sovietică și de celelalte țări socialiste în construirea cu succes a socialismului în Republica Democrată Vietnam și în întărirea capacității ei de apărare.Vineri, delegația de partid și guvernamentală sovietică și-a încheiat vizita în R. D. Vietnam, plecînd spre patrie.

Delegația 
guvernamentală română 

a sosit la Pekin
PEKIN 8. — Corespondentul A- gerpres, I. Gălățeanu, transmite : Delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, a sosit la Pekin, unde va participa la deschiderea expoziției industriale române. La aeroport, delegația a fost întîm- pinată de Li Shui-cin, ministrul construcțiilor de mașini nr. 1, Li Iao-uan, adjunct al ministrului afacerilor externe, adjuncți ai ministrului industriei constructoare de mașini, reprezentanți ai Ministerului Comerțului Exterior.Au fost prezenți, de asemenea, Aurel Duma, ambasadorul României la Pekin, membri ai ambasadei, precum și Mircea Bădică, directorul expoziției industriale române.între delegația română și ministrul construcțiilor de mașini numărul 1, membri ai conducerii acestui minister, ai Ministerului pentru Relații E- conomice cu Străinătatea și ai Ministerului Comerțului Exterior a avut loc, vineri, o convorbire în cadrul căreia au fost abordate probleme privind dezvoltarea cooperării, lărgirea schimburilor în domeniul mașinilor și utilajelor, precum și aspecte legate de livrările reciproce de instalații complete și utilaje.

Nicolae CeaușescuTOKIO 8. — Corespondentul Agerpres, Florea Țuiu, transmite : Editura „Kobun- sha" din Tokio a scos recent de sub tipar 
volumul „O politică 
de pace și colaborare 
internațională", cu- prinzînd o culegere de texte din cuvîn- tările, articolele și interviurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precedată de o amplă prezentare biografică a secretarului general al Partidului Co

agențiile de presă transmit:
Biroul Politic al Partidu

lui Comunist Francez 3 dat publicității o declarație în care salută ca pe un eveniment de foarte mare însemnătate vizita în Franța a delegației guvernamentale sovietice, în frunte cu L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. Declarația subliniază că vizita trebuie să permită lărgirea relațiilor reciproc-avanta- joase care există în prezent între Franța și U.R.S.S. în domeniile economic, tehnic, științific și cultural.
Președintele Consiliului 

de Stat al R.P. Polone, Jozef Cyrankiewicz, a primit delegația parlamentară finlandeză, condusă de Rafael Paasio, președintele Parlamentului, care se află într-o vizită oficială la Varșovia. în cadrul întrevederii, relatează agenția P.A.P., au fost abordate probleme • legate de

extinderea relațiilor dintre Polonia și Finlanda. Delegația finlandeză a fost, de asemenea, primită de Piotr Ja- roszewicz, președintele Consiliului de Mîiniștri al Poloniei.
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Bulgaria, Stanko Todorov, l-a primit pe Gheorghios Pezopoulos, ministrul economiei naționale al Greciei, aflat în vizită oficială la Sofia. Au fost discutate probleme legate de dezvoltarea în continuare a colaborării economice dintre Bulgaria și Grecia, relatează agenția B.T.A.
Tratative KohI-Bahr. Egon Bahr, secretar de stat la Cancelaria federală a R. F. a Germaniei, și Michael Kohl, secretar de stat la Consiliul de Miniștri al R. D. Germane, au continuat vineri la Bonn tratativele cu privire la trafic. Cei doi se

cretari de stat au convenit să continue tratativele, miercurea viitoare, în capitala R.D. Germane.
★Vineri a avut loc o nouă întîlnire între reprezentantul Senatului Berlinului occidental, Ulrich Muller, și secretarul de stat la Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Germane, Gunter Kohrt.

Guvernul R.P. Chineze a 
hotărît reluarea activității 
ambasadei sale din Tunis, în urma consultărilor între guvernele R. P. Chineze și Tunisiei și pe baza dorinței comune a celor două părți de a dezvolta relații prietenești, anunță agenția China Nouă. Un ambasador al R. P. Chineze va fi trimis la Tunis, menționează agenția China Nouă.

Seara, în cinstea delegației guvernamentale române a fost oferită o recepție.
Tribunalul militar din An- 

kara 3 hotărît punerea în libertate a 16 fruntași al Partidului muncitoresc din Turcia, care a fost interzis acum două luni.
Ministrul apărării al

U.R.S.S., Andrei Greciko, l-a primit vineri pe Mohammed Ahmed Sadek, ministrul apărării al Republicii Arabe a Egiptului, aflat în vizită la Moscova, informează agenția T.A.S.S.
Convorbirile Heath-

Faulkner. Convorbirile dintrepremierul britanic Edward Heath și primul ministru al Irlandei de Nord, Brian Faulkner, consacrate examinării situației din Ulster și cererii de a disloca noi trupe engleze în această provincie, au luat sfirșit. într-un comunicat dat publicității se precizează că guvernul Marii Britanii va trimite, în următoarele zile, alte trei batalioane în Irlanda de Nord, sporind, astfel, efectivul trupelor engleze staționate în Ulster la aproape 14 000 de militari.
a forțelor păcii și progresului. Nu este mai puțin adevărat faptul că în diverse părți ale lumii se mențin focare de încordare și război, că persistă vestigiile rușinosului sistem colonial, că spirala înarmărilor se desfășoară în continuare nestingherit, că forțele agresive ale imperialismului, promotoare ale liniei spre dominația altor state, spre înveninarea atmosferei politice, continuă să se manifeste. Multitudinea problemelor complexe cu care este confruntată viața internațională impune, în mod stringent, necesitatea găsirii unei modalități fundamentale de rezolvare a lor. Asemenea cale există și, potrivit convingerii țării noastre, expusă și cu acest prilej, ea rezidă în respectarea dreptului legitim al tuturor popoarelor la

Unite sînt chemate, în concepția țării noastre, să-și întărească aportul, să-și sporească eficacitatea.For de largă dezbatere a unor probleme importante care privesc popoarele lumii, O.N.U. constituie, totodată, un important centru al contactelor internaționale, loc de desfășurare a numeroase întrevederi și contacte între reprezentanții prezenți la sesiune. Din agenda bogată de lucru a șefului delegației române desprindem întrevederea cu ministrul a- facerilor externe al Republicii Panama, schimbul de scrisori care a consacrat hotărîrea de a se stabili relații diplomatice între cele două state. în felul acesta numărul țărilor cu care România întreține relații diplomatice sau consulare a atins 100, în timp ce numărul țărilor cu

tare a politicii țării noastre de participare tot mai intensă la diviziunea internațională a muncii. Pe a- ceeași linie, a dezvoltării cooperării în toate domeniile de activitate, se înscrie și desfășurarea, pentru prima dată în capitala țării noastre, a unei reuniuni a Comitetului Central al Alianței Cooperatiste Internaționale.
Conferința europeană: 

necesitatea unei 
grabnice finalizăriAnaliza evenimentelor internaționale arată că, practic, nu trece zi care să nu aducă noi mărturii în ce

dezvoltarea liberă și independentă, care oferă garanția securității internaționale. Tocmai acesta este sensul în care poziția țării noastre a fost din nou afirmată, clar și răspicat, de la înalta tribună a O.N.U., în sprijinul atît al, acestui drept cît și al condițiilor de natură să-i asigure manifestarea : respectarea neabătută de, către toți și față de toți a principiilor, cu valoare universală, ale suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, excluderii" forței și amenințării cu forța, principii care străbat ca un fir roșu întreaga politică externă’ a României socialiste. Este un imperativ în a cărui lumină apare cu atît mai pregnantă poziția statornică a României, subliniată și de această dată, de a considera ca o îndatorire primordială a tuturor statelor abținerea de la exercitarea de constrîngeri și presiuni, de la orice acte generatoare de încordare, necesitatea de a se acționa pentru soluționarea diferendelor exclusiv prin mijloace pașnice. Acesta este, de altfel, domeniul în care Națiunile

care avem relații economice și tehnico-științifice depășește 110.Procesul constant de lărgire, pe diverse planuri, a participării României la dialogul internațional și-a găsit săptămîna trecută și alte expresii, din care consemnăm întrunirea la București a Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare, conferința, de asemenea, de la București, a miniștrilor învățămîntului din țări socialiste, vizita unei delegații guvernamentale române în R. P. Chineză și R. p. D. Coreeană — acțiuni ce se înscriu în spiritul politicii noastre neabătute de extindere continuă a prieteniei și colaborării cu toate țările alături de care construim orînduirea nouă, socialistă. Vizita la București a vicepreședintelui Republicii Unite Tanzania este o nouă dovadă a sentimentelor de simpatie, solidaritate și sprijin ale României socialiste față de țările care au scuturat jugul imperialist și colonial, care luptă pentru dezvoltarea lor economică și socială. Aderarea României ia Acordul General pentru Tarife și Comerț (G A.T.T.) . anunțată în ziarele de ieri, reprezintă o nouă manifes

privește evoluția pozitivă a relațiilor intereuropene, adeziunea tot mai largă pe care o întrunește ideea conferinței generaî-europene de securitate și cooperare și care să nu furnizeze noi argumente în sprijinul intensificării acțiunilor pentru îmbunătățirea în continuare a climatului general pe continent. Astăzi, tot mai puțini sînt cei care pun la îndoială necesitatea acestei conferințe, printre ai cărei promotori neobosiți se numără, după cum se știe, România, alături de alte țări socialiste. Există un consens asupra componenței unei asemenea reuniuni — ea trebuie să fie deschisă tuturor țărilor continentului, precum și S.U.A. și Canadei — ordinea de zi s-a conturat în linii generale, Finlanda s-a și oferit ca țară gazdă ; problema care se pune în prezent — și ea se pune cu toată acuitatea — este cea a finalizării cît mai grabnice. Firește, orice întîlnire implică stabilirea unor amănunte organizatorice, indispensabile, cu alte cuvinte punerea unor baze practice propusei conferințe, ceea ce

se poate înfăptui prin organizarea, fără tergiversări sau condiții, a unor consultări în cadru multilateral. Este un aspect care își face loc în luările de poziție ale oamenilor politici și care se oglindește în starea de spirit a unor cercuri din cele mai largi de pe continent.Sub presiunea evidentă a acestor cercuri, chiar și la reuniunile recente ale unor organisme ale N.A.T.O., s-au putut auzi, alături de obișnuitele a- firmații în spiritul discreditatei politici a „războiului rece", unele accente realiste preconizînd necesitatea deschiderii „cîmpului larg al contactelor" în Europa. Firește, orice discuții și orice măsuri în direcția dezvoltării contactelor și tratativelor sînt bine venite și merită a fi salutate ca pași înainte pe calea unor deziderate vitale ale popoarelor europene. Abordarea și soluționarea problemelor importante ale continentului impun însă prezența tuturor statelor; fiecare țară este și trebuie să fie un interlocutor valabil, care să-și facă auzit glasul, să-și aducă propria contribuție. în această direcție se cuvine a releva ca deosebit de semnificativ faptul că, potrivit telegramelor de presă, la reuniunea de la Bruxelles a Consiliului N.A.T.O., la nivelul miniștrilor adjuncți de externe, reprezentanții unei serii de state, ca Franța, Belgia, țările scandinave, fie au manifestat rezerve, fie s-au pronunțat împotriva unor negocieri „de la bloc la bloc".întregul curs al evenimentelor din ultima vreme atestînd preocuparea unanimă a maselor largi cît și a unor factori de răspundere ai statelor pentru statornicirea securității și colaborării între toate națiunile continentului nostru, demonstrează, totodată, că acest scop presupune, în mod imperios, un sistem de angajamente clare, menite să asigure fiecărei țări, fiecărui popor dezvoltarea nestînjenită, să promoveze o conlucrare largă între state suverane și egale în drepturi.
Romulus CĂPLESCU

munist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.în nota adresată cititorilor japonezi, editorul relevă progresele României din ultimul sfert de secol, perioadă în care „a- ceastă țară s-a aflat continuu sub semnul devenirii și autodepă- șirii", a cunoscut o dezvoltare complexă, multilaterală, eviden- țiindu-se, totodată, pe plan extern, prin „luările sale de poziție energice și constructive în principalele probleme internaționale". „De toate aceste transformări spectaculoase — remarcă editorul — este legat indisolubil numele președintelui Nicolae Ceaușescu".în prima parte a volumului, intitulată sugestiv „în mijlocul poporului", traducătorul textelor și îngrijitorul ediției, cunoscutul publicist Goichi Kusano punctează principalele momente din viața și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Se evocă, rînd pe rînd, anii copilăriei, ucenicia, primii pași în mișcarea muncitorească revoluționară, participarea activă la lupta antifascistă, pentru răsturnarea dictaturii antonesciene și întoarcerea armelor împotriva coaliției hi- tleristș, la înfăptuirea adîncilor prefaceri din perioada construcției socialiste. Autorulsubliniază contribuția creatoarelui Nicolae Ceaușescu la elaborarea politicii interne și partidului nostru, la noului și activității sectoarele ciale.

a tovarășu-externe a și statului promovarea dinamizarea în toate vieții so- ,Investit cucele mai înalte răspunderi în partid și în stat — scrie Goichi Kusano — Ceaușescu are posibilitatea de a-și pune în valoare puternica sa personalitate, slujindu-și cu pasiune și talent patria. Popularitatea și simpatia de care se bucură atît în țara sa,

cît și peste hotare, sînt o recunoaștere a meritelor sale excepționale, a inteligenței și energiei creatoare pe care le dedică poporului său, ideilor nobile ale progresului și păcii".Cititorului japonez îi sînt prezentate ample extrase din asemenea documente fundamentale ca rapoartele la Congresele al IX-lea și al X-lea ale P.C.R., raportul asupra proiectului de Constituție a Republicii Socialiste România, cuvintarea la sesiunea jubiliară consacrată celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României, articolele „Rolul con- țluțător al partidului în etapg desăvîrșirii construcției socialiste" și „România și securitatea europeană". Selecția oferă posibilitatea cunoașterii, în modul cel mai autentic, a concepției și opțiunilor Partidului Comunist Român și ale statului nostru in cele mai arzătoare probleme ale contemporaneității : raportul de forțe pe plan mondial ; rolul națiunii în lumea modernă ; internaționalismul socialist și dezvoltarea mișcării comuniste și muncitorești, a frontului democrat-revo- luționar, antiimperia- list ; extinderea și intensificarea colabo

rării dintre toate țările, indiferent de o- rînduire socială, pe baza principiilor dreptului internațional ; securitatea, dezarmarea, renunțarea lafolosirea forței șila amenințarea cuforța ; perspectivele păcii și progresului, în încheiere sînt reproduse principalele capitole din cuvintarea ținută de președintele Consiliului de Stat în cadrul A- dunării Generale a O.N.U. Ia a 25-a sesiune jubiliară a acesteia, din expunerea făcută cu prilejul sărbătoririi semicentenarului Partidului Comunist Român, precum și interviul a- cordat ziarului japonez „Yomiuri Shim- bun" la 1 ianuarie 1970. Un grupaj de fotografii întregește, prin imagini reprezentative, mesajul cărții.Apariția volumului este apreciată ca o nouă confirmare a interesului larg manifestat de opinia publică internațională față de politica internă și externă a României socialiste, față de personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. în același timp, recentul eveniment editorial se înscrie ca o contribuție prețioasă la cauza cunoașterii și prieteniei între popoarele Japoniei și României. >încheierea conferinței Partidului laburistBRIGHTON 8. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Vineri a luat sfirșit, după cinci zile de dezbateri, conferința anuală a Partidului laburist din Marea Bri- tanie. în ultima sa ședință, conferința a adoptat, împotriva recomandărilor Comitetului Executiv Național, o. rezoluție în care se exprimă convingerea că „în viitorul manifest electoral al Partidului laburist se va include propunerea privind naționalizarea tuturor băncilor și companiilor de asigurare", rezoluție considerată ca o importantă victorie a aripii de stingă a partidului. Totodată, conferința a adoptat hotărîrea privind recomandarea adresată unui eventual viitor guvern laburist „de a renațio- naliza fără despăgubiri toate sectoa

rele care vor fi denaționalizate de actualul guvern conservator".în domeniul politicii externe, hotă- rînd cu o majoritate zdrobitoare să se opună aderării Angliei la C.E.E. în condițiile negociate de guvernul conservator, conferința laburistă a ridicat o problemă deosebit de serioasă nu numai în fața cabinetului Heath, dar și a „celor șase".Delegații care au luat cuvîntul pe marginea dezbaterilor privind relațiile Est-Vest și securitatea europeană s-au pronunțat pentru convocarea unei conferințe cu participarea tuturor țărilor continentului, menționind, în context, că a sosit timpul să se treacă de la declarații la acțiuni.
sjja Măsuri pentru continuarea programului 

de limitare a salariilor și prețurilorWASHINGTON 8 (Agerpres). - Președintele S.U.A., Richard Nixon, a rostit joi seara un discurs televizat, consacrat unor măsuri cu caracter economic și financiar intern. El a apreciat că s-au obținut deja „progrese substanțiale" în îndeplinirea programului de la 15 august*).Președintele Nixon a anunțat continuarea programului de limitare a
*) După cum se știe, la această 

dată Administrația S.U.A. a anun
țat blocarea pentru 90 de zile a 
prețurilor și salariilor, suspenda
rea temporară a convertibilității 
dolarului în aur șl instituirea unei 
suprataxe de 10 la sută asupra im
porturilor.

salariilor și prețurilor și după Încheierea, la 13 noiembrie, a perioadei de „înghețare", de 90 de zile, în cadrul bătăliei împotriva inflației. Perpetuarea acestui program va lua forma unor măsuri de control asupra prețurilor și salariilor.Corespondenții agențiilor de presă consideră măsurile prezidențiale drept „concesii parțiale în favoarea anumitor cercuri de afaceri și ale Administrației, care doreau ca guvernul să ajungă să decidă singur ritmul creșterii prețurilor și salariilor". Se apreciază, de asemenea, că președintele nu și-a disimulat ostilitatea față de orice limitare a marjelor de beneficii ale monopolurilor.
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