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ACORDUL GLOBAL
să fie aplicat neabătut,
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Un nou
complex de
mecanizare

rezultatele să fie larg popularizate
a extracției 
cărbunelui

în rîndul țărănimii cooperatiste!
' în cadrul măsurilor luate de con
ducerea partidului cu privire la îm- 

’mătățirea organizării producției și 
muncii in cooperativele agricole un 

important ocupă introducerea u- 
nui nou sistem de retribuire : acordul 
global. în acest scop, încă de la în
ceputul anului au fost organizate 
formațiuni de lucru specializate, per
manente și omogene, formate din 
cooperatori și mecanizatori care răs
pund de întreaga activitate, de la în
ceputul lucrărilor și pînă la strînge- 
rea și depozitarea recoltei, iar nive
lul retribuirii fiecărui cooperator se 
stabilește în raport direct cu rezul
tatele dobîndite în producție. Acordul 
global ca formă de retribuire spo
rește interesul și răspunderea oame
nilor pentru executarea la timp și la 
un nivel calitativ superior a tuturor 
lucrărilor în vederea obținerii unor 
producții cit mai mari. în cuvîntarea 
ținută la consfătuirea cu cadrele din 
agricultura județului Ialomița, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, referindu-se 
la posibilitățile pe care le oferă acor
dul global, arăta : „Trebuie să apli
căm consecvent acest sistem pentru 
că el va face ca veniturile fiecărui 
cooperator, ale fiecărui lucrător in a- 
gricultură să fie și mai mult legate 
de creșterea efectivă a producției. în 
felul acesta, vom crea condiții pen
tru creșterea producției și ridicarea, 
pe această bază, a veniturilor coope
ratorilor, inclusiv a celor din condu- 
dere — președintele, inginerii și alte 
cadre — deoarece și cîștigurile aces
tora trebuie să fie în raport cu pro
ducția medie realizată în cooperativă.

Considerăm că prin introducerea a- 
cordului global, prin noul sistem do 
organizare a muncii in cooperativă 
se vor crea premise pentru desfășu
rarea in mai bune condiții a lucrări
lor agricole".

Intr-adevăr, modul cum s-au des
fășurat însămînțările de primăvară, 
ritmul rapid și calitatea ridicată a lu
crărilor de întreținere a culturilor, 
producțiile bune care se obțin la 
culturile prășitoare în numeroase co
operative agricole demonstrează că 
aplicarea acordului global ca formă 
de retribuire a muncii i-a stimulat 
pe cooperatori să facă totul ca de 
pe terenurile lucrate de ei să se ob
țină producții cit mai mari.

In cele mai multe cooperative agri
cole ale județului Ialomița, din pla
nul de producție pe 1971 s-au de
falcat sarcinile de plan pe formațiuni 
de lucru. S-au avut in vedere ferti
litatea naturală a solului, cantitățile 
de îngrășăminte folosite, soiurile și 
hibrizii cultivați. Pe baza calcula- 
țiilor de plan care au fost supuse dis
cuțiilor și aprobate de adunările ge
nerale, în funcție de valoarea unei 
norme convenționale, s-a stabilit 
mărimea tarifelor pe unitate de pro
dus la cultura plantelor de cimp și 
in zootehnie. în legumicultura cele 
mai multe cooperative agricole au 
calculat, în cadrul acordului global, 
tarife la 1 000 lei producție obținută. 
Un element deosebit de important il 
constituie aplicarea acordului global 
cu plata in bani. Aceasta dă dreptul 
cooperatorilor care au îndeplinit sar
cinile stabilite de adunarea generală 
privind volumul lucrărilor și terme- 

. .nele de. executare să cumpere anu
mite cantități de produse. ~ 
perativele „ 
și-au încheiat integral obligațiile față 
de stat și au reținut necesarul pro
priu, pol vinde suplimentar, din dis
ponibilul rezultat, anumite cantități 
de cereale pentru fiecare cooperator 
care lucrează. De asemenea, coopera
torii care lucrează direct în fermele 
și brigăzile cerealiere pot să mai 
cumpere suplimentar 20—30 la sută 
din cantitatea obținută peste plan.

Coo-
agricole cerealiere, care

Din producția de cereale obținută 
peste plan se atribuie mecanizatori
lor cantitățile stabilite pe baza re
glementărilor existente și se pot vin
de suplimentar anumite cantități coo
peratorilor care lucrează în zooteh
nie și în alte sectoare fără a depăși 
pe întreaga cooperativă 60 la sută din 
totalul producției de cereale obținute 
peste plan. La cooperativa agricolă 
„Gheorghe Lazăr" s-a stabilit de la 
început ca pentru o tonă de porumb 
obținută fiecare cooperator, din 
formațiunile de lucru, să primească 
230 lei. Intrucît s-a obținut o produc
ție de 4 200 kg porumb 
hectar, pentru lucrările de 
re și recoltare efectuate 
966 lei la hectar.

Sint evidente rezultatele 
acordului global In 
tură. Datorită faptului că in acest 
sector recoltatul se face mai repede, 
formațiile de lucru, fiecare coopera
tor în parte cunosc veniturile reali
zate in urma valorificării producției. 
Tov. Traian Andea, președintele coo
perativei agricole din Macea, județul 
Arad, ne-a relatat modul cum s-a 
organizat aplicarea acordului global 
în legumicultura și rezultatele la 
care s-a ajuns. Pentru anul 1971 s-a 
prevăzut ca întreaga producție de 
legume să fie lucrată în acord global 
la 1 000 lei producție obținută. Toată 
suprafața a fost repartizată, încă de 
la prelucrarea proiectului de plan, pe 
cele 6 echipe din cadrul fermei. Tot
odată s-a asigurat și baza tehnico- 
materială. Cele 80 ha de roșii tim
purii și cele 20 ha roșii de toamnă 
au fost defalcate pe formații de lu
cru Constituite pe familii.' La stabili
rea tarifului la 1 000 de lei pro
ducție s-a avut in vedere că unii au 
lucrat de la producerea răsadului și 
pină la recoltare, iar alții numai de 
la plantarea in cimp a răsadului. Cei 
care au produs și răsadul au fost re- 
tribuiți cu 500 lei la mia de lei pro-

Ion HERȚEG

La mina Lupeni, cea mai 
mare exploatare de cărbune 
cocsificabil din țară, s-a expe
rimentat cu rezultate bune un 
complex de mecanizare a între
gului ciclu de operații dintr-un 
abataj frontal. Avantajele folo
sirii noului complex tehnic de 
mecanizare și exploatare sint 
ilustrate de sporirea cu aproxi
mativ 12 la sută a productivi
tății muncii, extragerea a circa 
2 000 tone de cărbune peste pre
vederi și îmbunătățirea substan
țială a condițiilor de muncă. Un 
al doilea complex de mecani
zare urmează să fie pus in 
funcțiune intr-un nou orizont. 

(Agerpres)
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boabe la 
într'eține- 

se acordă

aplicării 
legumicul-

(Continuare în pag. a III-a)

LUCRĂRILOR
AGRICOLE!
® Județul Galați a 
terminat semănatul 
griului ® Recolta pe 
cimp, iar hambarele

— nepregătite 
în pagina a lll-a

a primit pe Mario Zagari, 
ministrul comerțului exterior9

al Italiei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii' So
cialiste România, a primit, 
miercuri după-amiază, pe minis
trul comerțului exterior al Italiei, 
Mario Zagari, care face o vizită în 
țara noastră.

La primire a luat parte Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior.

A fost de față Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București.

în cadrul convorbirii care a a- 
vut loc au fost abordate probleme

privind stadiul actual și perspec
tivele dezvoltării schimburilor co
merciale, ale cooperării economice 
și tehnice româno-italiene. S-a 
subliniat că, în planuri multiple, 
relațiile dintre România și Italia 
se dezvoltă favorabil și s-a expri
mat dorința comună ca acestea să 
înregistreze în continuare un curs 
pozitiv, în interesul ambelor state, 
al colaborării și progresului 
neral. Au fost 
menea, unele . 
internaționale.

întrevederea 
tr-o atmosferă

ge- 
discutate, de ase- 

aspecte ale situației

s-a desfășurat în- 
cordială.

Problemele dezvoltării 
creației literare se bucură 
de o deosebită atenție din 
partea conducerii partidu
lui nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, fapt i- 
lustrat și cu prilejul impor
tantei adunări de partid — pessicius,

Streinu, sau dintre cei 
viață Șerban Cioculescu. 
Cunosc și polemici infecte 
și pamflete josnice din tre
cut. Dar am menționat 
cîțiva critici mari din al 
căror scris se degajă com
petență, principialitate, res-

recenta plenară lărgită a 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. In. cuvîntarea 
rostită, secretarul general 
al partidului a subliniat că 
societatea socialistă are 
nevoie de mai multă litera
tură, de mai multă poezie, 
și că această necesitate va 
crește necontenit. Este o 
realitate determinată de e- 
voluția firească a vieții spi
rituale a poporului nostru, 
o realitate care aduce in 
prim plan problema răs
punderii scriitorului, a în
datoririlor sale față de so
cietate.

Scriitorul cînd și-a luat 
în serios misiunea de a co
munica celorlalți ceea ce 
se ridică la nivelul intere
selor generale și ale idea
lurilor umane încetează de 
a mai fi un particular, in 
afara treburilor 
individuale și 
domestice.

Cred, însă, că 
adevăr simplu 
spus in față generației de 
la 1848, unui Alecsandri, 
Bolintineanu, Kogălniceanu, 
Heliade, Bălcescu, Bolliac, 
Ghica, Russo, Murășan, 
Alexandrescu, ca să mă li
mitez doar la cîteva nume, 
ar fi ridicat oricare din 
umeri și ar fi întrebat mi
rați : dar se poate și altfel? 
La fel ar fi făcut un Pe- 
tofi, un Șevcenko, un Be- 
ranger și atîția alții care 
și-au angajat cu răspundere 
scrisul în slujba intereselor 
sociale. Mai tîrziu, la fel ar 
fi făcut Eminescu, Coșbuc 
și Goga și nu s-ar fi dat 
în lături nici Macedonski, 
în ceea ce are el. eșențial- 
mente social în opera sa — 
și are ! Aceasta nu impie
tează întru nimic artisticu
lui și esteticului din opera 
lor.
•N-ar fi just, dacă nu s-ar 

aminti și de înaltul spirit 
critic ce a dominat în 
preajma mijlocului veacu
lui al 19-lea cit și în a doua 
jumătate a lui, spirit critic 
stăpinit de eticitate și răs
pundere socială, la un Ma-

sale strict 
nemijlocit

dacă acest 
i ș-ar fi

iorescu și la un Gherea, cei 
doi mari antagoniști, și a 
continuat in veacul următor 
la un Ibrăileanu, la 
Iorga ori Lovinescu 
mai departe pînă în : 
noastre de figuri ca

Călinescu,

i un 
dus 

zilele 
Per- 

VI. 
in

mese ? Semnează peste tot 
în cotidiene, săptămînale și 
reviste. Și mi-e să nu uit 
pe vreunul demn de-a fi 
menționat ori să par a pre
fera pe unul altuia. Ori
cum, responsabilitatea so
cială a criticului și istori
cului literar, dacă nu e mai 
importantă ca a scriitoru
lui însuși, ea este mai di
rectă și mai operativă, ac
ționează cu mai mare ra
piditate asupra conștiinței 
sociale. Dar în nici un caz 
nu criticii sint vinovați de

DA TOR IA
SOCIALĂ

a scriitorului
33

pect și decență față de va
lorile literare, precum și 
o atitudine socială pro
pulsoare a ideilor naționale 
populare și de progres.

Desigur că scriitorii, 
poeți, prozatori și drama
turgi sint mai numeroși ca 
expresie a conștiinței so
ciale decît criticii literari 
— doar n-o s-avem mai 
multe secerători decît la
nuri de grîu ! Dacă nu am 
amintit de Arghezi, bună
oară, și de Bacovia său de 
Blaga (de care totuși mă 
despart vederi esențiale, în 
ciuda marelui său talent), 
e că sînt nu doar cunoscuți, 
ci și mult comentați, în
deosebi ultimul. Dar pe cri
tici am ținut în mod spe
cial să-i menționez, pentru 
că cei de azi sint și tre
buie să fie model, nu de 
stil și idei, ci de răspun
dere etico-socială. Să-i nu-

literatura ce se scrie și 
mai curind de aceea ce nu 
se scrie.

Și acum să întoarcem 
foaia. Recitați-i unui elev 
„Oltul" de Goga, „Testa
mentul" de Arghezi, „Noi 
vrem pămînt“'de Coșbuc, 
bunăoară, și vedeți efectul 
obținut : poezia comunică, 
într-o splendidă limbă poe
tică, adevăruri care fac să 
palpite omul simțindu-se 
solidar , cu vatra și poporul 
său. cu omeiiia și dreptatea 
acelora din care se trage și 
pe care-i continuă. Se uită 
de obicei c.u multă ușurință 
că de la Homer și pină as
tăzi eposul popular (popu
lar fie că l-a alcătuit chiar 
poporul, fie că și l-a însușit 
ca un bun spiritual cu 
racter de proprietate 
veci) este străbătut ca 
fir roșu de patriotism 
aceasta de cînd omul

ca
pe 
un

pă-

răsind primitiva existență 
nomadă s-a dovedit descă
lecător de țară și întemeie
tor de patrii. Dar nu e ne
voie să începem totdeauna 
a'o Urbe condita. Și mai 
ales nu e util să simplifi
căm lucrurile, făcind să se 
creadă că rostind cuvintul 
patriotism am spus totul. 
Pentru mine și Gogol în 
„Suflete moarte" și Tolstoi 
in „Război și pace" sint la 
fel de mari patrioți, dar 
unul, pe drept cuvint, cri
tică lucruri din vechea Ru
sie, celălalt pe drept cu
vint, de asemenea, proslă- 

• vește eroismul poporului 
rus în lupta contra invaziei 
napoleoniene. Deosebiți în 
formă, echivalenți în fond, 
fiecare este, însă, o expre
sie a conștiinței epocii sale 
la o putere maximă. Și con- 
trapunind pe Caragiale lui 
Eminescu, ce fac și unul 
și altul ? Amîndoi sint ex
ponent! la nivelul geniali
tății a unei epoci dialectic 
diferite, care a urmat după 
1818. Că Eminescu e patriot 
și un spirit larg umanitar, 
organic legat de poporul 
său, nu pune nimeni la în
doială. Ion Cuca Caragiale, 
în ceea ce privește patrio
tismul său și dragostea sa 
pentru acest popor, a fost 
pus uneori ca patriot sub 
semn de întrebare, dar nu 
de spirite progresiste ca 
Ibrăileanu.

Noua generație de critici 
va avea multă treabă pen
tru o justă valorificare a 
tezaurului literar din punct 
de vedere social și artistic 
în perioada interbelică și ce 
a urmat după 23 August, 
pînă în zilele noastre și 
continuă ca o erupție.

Căci în tot acest interval 
nu se poate vorbi de exis
tența unor „pete albe" sau 
„negre" ci doar de un fră- 
mintat capitol al istoriei li
teraturii române, crescut pe 
tărîmul fecund al marilor 
lupte sociale, al afirmării 
marxism-leninismului la 
noi în țară. Pentru orice 
scriitor, pentru toți exegeții 
literaturii noastre, o con
știință clară și lucidă a 
drumului imens parcurs de

Mihaî BENIUC

(Continuare în pag. a IV-a)

Povestește directorul general 
al Uzinelor „1 Mai" din Ploiești :

„Mergind într-o zi în atelie
rul grupului nostru școlar pro
fesional am văzut că la mașini 
lucrau mulți ucenici, elevi ai 
școlii profesionale din anii l și 
II. Lucrau cu seriozitate, cu 
plăcere, transpirau străduin- 
du-se să scoată dintr-o bucată 
de metal forma desăvîrșită a 
unei piese, li captiva această o- 
cupațte, munceau cu convinge
re. In acest timp, insă, în spa
tele lor căscau ochii pe pereți, 
se țineau de șotii și se plicti
seau de moarte niște vlăjgani 
spilcuiți, in halate curate. M-am 
apropiat de unul dintre acești 
tineri și l-am întrebat : ,

— De ce nu treci și tu la ma
șină, să-i mai ajuți pe ăștia 
mici, să-i mai înveți ?

M-a privit mirat, parcă și pu
țin ofensat, și a ridicat din u- 
meri :

t — Eu? Dar nici nu Știu 
lucrez la mașină !

Am aflat că sint elevi din 
timul an al liceului nostru 
dustrial. Ați reținut : 
dus-tri-al ! Și mai mirat, 
întrebat mai departe :

— Și ce știi tu să faci ?
A ridicat din umeri. M-am 

gindit atunci să-l întreb dacă 
știe să măsoare cu șublerul — 
o operație ultraelementară. Mi-a 
răspuns candid că nici asta nu 
știe să facă. A știut cindva, în 
anul intîi, dar a uitat.

— Și ce vrei să devii 7
— Cred că am să fiu inginer 

— mi-a răspuns el cu un aer de
gajat și sigur.

Intîmplarea mi-a dat mult de 
gindit. Pentru ce fel de indus
trie se pregătesc acești elevi ai 
unui liceu industrial ? Cit de 
serioși sint educatorii pe care 
i-am pus să se ocupe de pre
gătirea acestor viitori lucrători 
in domeniul tehnic ?"

îndreptățite, judicioase, între
bările pe care și le pune direc
torul uzinei ce — o precizare — 
patronează liceul industrial din 
Ploiești ar merita, desigur, să-și 
primească răspuns. Pină atunci, 
pentru că nu este singurul caz. 
să ne gindim la menirea educa
torului. Cine dacă nu educato
rii poartă răspunderea pentru 
faptul că un absolvent de liceu 
industrial ajuns 
trebuie să ia in 
post productiv, 
meseriei ?

Sint cunoscute 
măsurile practice 
tăririi legăturii dintre școală și 
producție, creșterii caracterului 
aplicativ al invățămintului, spo
ririi deprinderilor productive la 
elevi. Dar rămîne un element 
esențial : modul in care înșiși 
educatorii vor înțelege să aplice 
în viață, cu maximă responsa
bilitate, aceste orientări și mă
suri.

De aceea poate că ar trebui 
să discutăm, mai mult despre 
simțul datoriei. Care și el se 
poate măsura, după rezultate, 
cu p-ecizie. Chiar cu șublerul.

Mihai CARANFIL

să

ul- 
in- 
in- 
am

în producție 
primire nu un 
ci abecedarul

orientările si 
în vederea in-

Semănatul griului la C.A.P. Rîmniceni, județul Vrancea Foto : N. Moldoveanu
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CAIRO 
în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu perso

nal, cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Federației Republicilor Arabe, am plăcerea să vă adresez cordiale feli
citări și cele mai bune urări de succes.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnul PHILIBERT TSIRANANA
Președintele Republicii Malgașe

„Eu le-am spus la tri
bunal că treceam pe-acolo 
cu camionul, inopinant, și 
mi-au zis să le iau porcii, 
șapte erau, așa cam 
70—SO de . kilograme 
cata, și i-am luat, că 
unde să știu eu ce și cum, 
și i-am dus la tirg la vin
zare, cu alde Cotulbea și 
ai -lui Neaga, și-a venit 
miliția... Ne-a luat pe toți 
ciți mai rămăsesem, că 
sîntem opt și ai lui Neaga, 

și 
i-a 

fost 
sint
era 

zicea

de 
bu-
de

au ținut-o așa, că n-au 
porci lipsă, președintele a 
zis către contabil: „eu zic 
totuși să ne ducem să ve
dem, că mi se pare că sint 
porcii noștri", și tocmai

ni-nici nu m-a văzut 
meni..."

Frazele de mai sus, 
produse textual, aparțin 
Ion Preda, fost șofer la
treprinderea de transpor-

re- 
lui 
în-

ele dezvăluie mentalitatea 
infractorului care, descope
rind că însuși păgubașul fu
sese necinstit, revendică, pe 
această bază, lipsa sa de 
culpabilitate. Fals și ne-

în

alde Dumitru, Ștefan 
Nicolae, au fugit și 
prins pe urmă. Am 
întrebat că de unde 
porcii, dar eu de unde 
să știu ? ! Cotulbea 
că i-a cumpărat de la Gorj, 
da’ pe urmă, la miliție, și 
el și ăilalți au recunoscut 
că-i furaseră de la „cea- 
peul" din satul Văcărești, 
comuna Drăgănești de 
Vede. Și atunci căpitanul 
Toader, de la miliție, ne-a 
dus pe toți la locul faptei, 
pe unde am mers cu ca
mionul și cum au fost luați 
porcii, dar cind i-a între
bat pe cei de la „ceape" 
dacă au porci lipsă, ei au 
zis că n-au. Au 
de două ori și n-a 
lipsă nici unul, ba din 
tra, a ieșit plus... Că 
întrebat și eu pe un 
nic : „poți tu să dai 
clarație că vi s-au 
porcii ?“ și el a zis :
știu, dom’le, am auzit că 
s-ar fi furat, dar nu știu, 
nu ne lipsește." Le-am 
spus și la recurs că „ceape" 
n-are pretenție la porci, 
ca parte civilă, da’ recursul 
tot l-au respins... După ce

numărat 
ieșit 
con- 
l-am 
paz- 
de- 

furat 
„nu

Fantome de vinzare
la oborul de vite

• POT EXISTA HOȚI
O „NU, DIN GRAJDURI NU NE-AU LUAt NIMIC; POATE, DIN... SUR

PLUSURI"
• DOAR SCRIPTELE ERAU NEREALE; PAGUBELE, ÎN SCHIMB, 

FOARTE CONCRETE

după o săptămînă au fă
cut adresă la miliție că 
sint ai lor, și le-au dat 
cinci înapoi, că doi apu
case Cotulbea să-i vindă, 
dar ' ei în scripte nu i-au 
avut, au fost adică pe dea
supra, și-atunci eu pot să 
întreb că de ei, și să zic 
că nu sint ai lor, și că de 
ce trebuie să fac pușcărie 
dacă nu e nici o lipsă și

FĂRĂ PĂGUBAȘI ?

anchetă socială

turi auto București, in pre
zent condamnat pentru furt. 
Le-am transcris nu pentru 
„pitoresc" și nici pentru 
umorul involuntar ce rezul
tă din ridicolul „argumen
tației", cit pentru faptul că

fundamentat, subiectiv, to
tuși raționamentul lui Pre
da este generat de fapte 
reale. Căci, dincolo de în
cercările evident nereușite 
de a se disculpa, cele re
latate în legătură cu fap
tele petrecute la coopera
tiva agricolă de producție 
din Drăgănești de 
județul Teleorman, 
pund, din nefericire, adevă
rului.

Vede, 
cores-

Dar iată întimplările 
desfășurarea lor.

în septembrie anul 
cut, organele miliției 
dețene Teleorman desco
peră, în tîrgul de vite de la 
Drăgănești-Vlașca, un grup 
de opt indivizi, încercînd 
să vîndă porci, pe care 

cum- 
undeva, de pe 

Cercetările 
insă

tre- 
ju-

vîndă porci, pe 
pretindeau că i-au 
părat de 
lingă Tg. Jiu. 
ulterioare au arătat 
că grupul respectiv se o- 
cupa cu furtul de porci 
din sectoarele zootehnice 
ale unor cooperative 
gricole de producție din 
județ, animalele fiind apoi 
valorificate prin tîrgurile 
de vite, sau vîndute direct 
unor particulari. Bilanțul 
acestor furturi, la sfîrșitul 
anchetei, a însumat un to
tal de 27 de capete 
porci și un prejudiciu 
cîteva zeci de mii de lei, 
repartizat pe 5 C.A.P.-uri 
păgubite ! Dar ceea ce a 
atras atenția de la început 
organelor de urmărire pe
nală a fost lipsa oricărei 
semnalări cu privire la 
furturi din partea păgu
bașilor, în cazul de față 
cooperative agricole de 
producție din comunele Că- 
linești, ■ Virtoapele, Găle- 
teni, Trivale-Moșteni, Dră
gănești de Vede și Ale
xandria. De ce ? Cum se 
explică această tăcere cind 
e vorba de avutul obștei ?

Vom încerca să răspun-

a-

de 
de

Ion VLAICU

(Continuare în pag. a IV-a)

Tananarive
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Malgașe, am plăcerea să adre

sez Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, al poporului român și al meu personal, călduroase fe
licitări, împreună cu cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea 
dumneavoastră personală, pentru progresul poporului malgaș.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre țările noas
tre se vor dezvolta continuu, în interesul celor două popoare, al păcii și 
cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnul SALEM RABYA ALI
Președintele Consiliului Prezidențial al 

Republicii Populare Democratice a Yemenului
Aden

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Democratice a Ye
menului, adresez Excelenței Voastre calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres poporului dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre țările noastre 
se vor dezvolta continuu, în interesul ambelor popoare, al păcii și coope
rării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Secretarul general al Organizației de Solidaritate Afro-Asiatică, 
Youssef El Sebaey, a adresat o telegramă președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, prin 
care transmite vii mulțumiri pentru mesajul adresat Simpozionului in
ternațional pentru comemorarea președintelui Nasser, ținut la Cairo. 
„Mesajul dumneavoastră — se scrie în telegramă — s-a bucurat de o 
înaltă apreciere și a constituit o sursă de inspirație pentru participant".
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CETĂȚENESC conta pe sprijinul cetățenilor

Numeroasele măsuri ini
țiate de conducerea parti
dului pentru îmbunătăți
rea continuă a deservirii 
populației se materializea
ză in abundența de produse 
agroalimentare existente 
în aceste zile în piețe și 
magazine. Cifrele puse Ia 
dispoziție de Centrala pen
tru valorificarea legume
lor și fructelor din cadrul 
Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor vin să 
demonstreze, prin posibili
tatea de a fi comparate, a- 
firmația de mai sus. In 
primele nouă luni ale anu
lui in curs, față de perioa
da corespunzătoare a anu
lui trecut, s-a livrat mai 
mult la fondul pieței : 
varză — 12 000 tone ; ardei 
gras — 14 000 tone ; vinete 
— 3 000 tone ; cartofi — 
12 000 tone, struguri — 
2 000 tone. O situație 
bună — confirmînd da
tele statistice generale — 
am intilnit cu ocazia unui 
raid întreprins în maga
zinele, piețele și silozurile 
din Capitală, din județele 
Caraș-Severin și Bacău. 
Am constatat, cu acest pri
lej, că o mare parte din 
produse s-au vindut pre- 
ambalate — numai in Ca
pitală, sporul față de anul 
trecut fiind de peste 50 la 
sută. Toate aceste date, cit 
și multe altele, demon
strează că aprovizionarea 
este mai bună, că in acest 
an in 
multe 
partea 
mai 
pentru 
punzătoare a produselor. 
Menționind rezultatele po
zitive înregistrate, nu pot 
fi trecute însă cu vederea 
o serie de deficiențe mai 
vechi — surprinse și cu o- 
cazia raidului nostru.

însoțiți de inspectori co
merciali, de reprezentanți 
ai unor organe comerciale, 
am vizitat cu două săp- 
tămîni în urmă peste 40 de 
piețe și unități de desfa
cere a legumelor și fruc
telor. în urma constatări
lor făcute,^ în unele părți 
au fost1 luâie măsuri ime
diate de remediere, dar 
defecțiunii^. semnalate pri-. 
vesc o anume stare de lu
cruri cu caracter mai ge
neral, de mai mare întin
dere în timp, fapt pentru 
care le prezentăm în con
tinuare. în depozitul de la 
Moinești, de pildă, se a- 
flau de mai multă vreme 
peste două vagoane de 
mere, însemnate cantități 
de pere de bună calitate și 
citeva zeci de lăzi de 
gogoșari și vinete, în mare 
parte depreciate, dato
rită stocării prelungite. în 
același timp, unele ma
gazine se înfățișau cum
părătorilor cu rafturile 
goale, din ele lipseau toc
mai produsele existente in 
depozit. Șeful depozitului 
ignora comenzile gestiona
rilor pe care, prin natura 
funcției, ar fi fost obligat 
să le onoreze operativ. La 
fel erau „tratate" și co
menzile magazinului nr. 8 
din Reșița. Deși este vorba 
de o unitate 
mare, din rafturi 
pină și cele mai 
produse de sezon : 
rădăcinoase, ardei, 
țuri etc. 
și alte 
zatorice.
primit și explicații, care 
încercau să justifice de
fectuoasa organizare și 
gospodărire a fondului de 
marfă. Nici un argument 
însă nu poate să-i scuze pe

organizatorii comerțului 
local pentru lipsa de aten
ție manifestată față de mo
dul în care sînt deserviți 
cumpărătorii cu mărfuri 
existente în cantități sufi
ciente Constatăm, o dată 
mai mult, că unele organe 
însărcinate prin lege să 
controleze activitatea co
mercială nu-și fac întot
deauna datoria, dovedesc 
o responsabilitate scăzută 
față de asemenea minusuri 
organizatorice. Este un lu
cru bun totuși că în aproa
pe toate județele țării s-au 
luat în ultima vreme o se
rie de măsuri pentru asi-

ei au impresia că au o 
unică datorie : să yîndă, 
orice și oricum, numai să 
vîndă ! Astfel, este igno
rată obligația elementară 
— nu numai profesională, 
impusă de regulile gene
rale de comerț, ci și cetă
țenească, de respect dato
rat cumpărătorilor — de a 
recepționa cu atenție și se
riozitate marfa, de a o sor
ta în funcție de starea ei 
calitativă. Pentru a masca 
neîndeplinirea acestor în
datoriri elementare, adese
ori gestionarii „uită" 
menționeze pe actele 
însoțesc marfa, pe etiche-

— Știți — se scuză res
ponsabilul Vasile Mitu — 
mai un vecin, mai un mă
celar, mai o rudă ; trebuie 
să fii atent cu oamenii, alt
fel nu te servesc nici ei.

Aceeași mentalitate îi 
caracterizează pe gestiona
rii de la unitățile I.L.F. din 
Mihai Bravu nr. 117, 
158, Vatra Luminoasă
47, care au fost surprinși 
de către inspectorii comer
ciali din Capitală dosind 
— practic sustrăgînd de la 
vînzare — sute de kilogra
me de cartofi, morcovi, 
struguri. în ce scop ? Nu e 
greu de înțeles : erau des-

nr. 
nr.

sa 
ce

APROVIZIONAREA
CU LEGUME E BUNĂ!

Dar calitatea deservirii
piețe au fost mai 
mărfuri și că din 

comerțului a existat 
multă preocupare 
prezentarea cores-

modernă, 
lipseau 
căutate 
varză, 
verde- 
întîlnit 
organi-

Am mai 
carențe 
Pentru toate am

B 0 ®

înregistrează minusuri

ficient pentru organizarea 
unui control riguros, atent 
și permanent în rețeaua 
comercială. Asemenea con
troale ar trebui să le facă 
zilnic toți cei în drept, și în 
primul rind coordonatorii 
comerțului local, consiliile 
populare. Așa după cum 
s-a subliniat, în repetate 
rinduri, în indicațiile con
ducerii partidului, consi
liilor populare, primarilor 
le revine rolul hotărîtor în 
asigurarea bunei-- apro
vizionări a populației ; 
este de datoria acestora să 
controleze permanent, coti
dian piețele, magazinele, 
să determine și să pretin
dă o schimbare radicală a 
modului de lucru al tuturor 
organelor comerciale, al tu
turor lucrătorilor din a- 
ceastă sferă. Nu întimplă- 
tor s-a dovedit cu diferite 
prilejuri — constatăm și a- 
cum, o dată în plus — că 
rădăcina multor neajunsuri 
se află în caracterul spo
radic al controlului, în ine
ficienta lui.

Experiența bună cîști- 
gată cu prilejul controale
lor efectuate de brigăzile 
Consiliului Economic ar 
trebui să constituie un mo
del de acțiune 
pentru organele 
Toate verigile de 
au datoria de a
zilnic întreaga rețea 
mercială, unitățile și 
pozitele, în vederea prein- 
timpinării și eliminării la 
timp a eventualelor ano
malii ce pot apărea. Aju
torul dat atunci de brigă
zile centrale de control nu 
trebuie privit ca un folos 
de moment, cantonat la 
perioada respectivă. S-a 
dovedit cu acel prilej utili
tatea unor acțiuni ample, 
permanente de suprave
ghere a modului de desfă
șurare a aprovizionării 
populației. Controlul atent, 
urmat de măsuri operati
ve, imediate, trebuie să fie 
permanentizat, să 
tuie o datorie de
o 
a

continuă 
locale, 
control 
urmări 

co- 
de-

gurarea unui fond 
marfă corespunzător, 
propiat de cerințele 
sumatorilor. Reprezentanți 
ai întreprinderilor de le
gume și fructe, ai direcții
lor comerciale județene se 
deplasează la furnizori 
pentru impulsionarea pre
luărilor de produse., pentru 
trimiterea lor cit mâi rapidă 
in depozitele I.L.F. în Ca
pitală a fost constituit un 
comandament special pen
tru aprovizionarea de toam- 
nă-iarnă, condus de un 
vicepreședinte al consi
liului popular municipal, 
între alte, acțiuni declan
șate . de., acest comanda
ment, menționăm faptul 
că iii toate județele de 
unde Capitala preia car
tofi au fost trimiși repre
zentanți autorizați care ur
măresc recepționarea, sor
tarea și ambalarea carto
filor pe categorii de cali
tate și preț, în funcție de 
normele STAS. Dar toate 
aceste măsuri nu sînt 
ficiente.

Buna aprovizionare, 
condițiile abundenței 
mărfuri din magazine 
piețe, este afectată și
existența unor neajunsuri 
care țin de ignorarea regu
lilor generale de comerț. 
La unitatea I.L.F. nr. 3 și 
la cea din piața centrală a 
orașului Gh. Gheorghiu- 
Dej, la magazinele nr. 1, 15 
și altele din Reșița, la uni
tățile I.L.F. din piețele Co- 
lentina, 23 August din 
București, mărfurile erau 
puse în vînzare nesortate, 
unele depreciate, altele 
pline de pămînt — intr-un 
cuvînt, nu corespundeau 
condițiilor prevăzute pen
tru calitatea și prețul la 
care erau oferite.

— De ce se pun în vîn
zare mărfuri nesortate ? — 
i-am întrebat pe gestiona
rii de magazine și depozite.

— Așa le-am primit și 
noi... — ne-au zis cei mai 
mulți.

Din acest răspuns se de
gajă o mentalitate care 
încă n-a fost dezrădăci
nată din mintea unor lucră
tori comerciali. Unii dintre

de 
a- 

con-

su-

in 
de
Și de

tele de prețuri, pe afișele 
din magazin caracteristi
cile care permit cumpără
torului să verifice con
cordanța dintre calitate și 
preț.

In nici una dintre cele 
15 unități bucureștene de 
legume-fructe controlate 
în zilele de 28 și 29 sep
tembrie de specialiști ai 
Comitetului de Stat pentru 
Prețuri nu erau afișate 
prețurile și condițiile de 
calitate pentru fiecare gru
pă și clasă de cartofi, așa 
cum prevede H.C.M. 1159/ 
1971. Consecința : la unita
tea I.L.F. de pe Magistrala 
Nord-Sud nr. 22 s-au găsit 
circa 1 500 de kg de cartofi 
clasa a Il-a care se vin
deau la prețul clasei' I ; 
Ia unitatea I.L.F. Piața 
Moșilor s-au trecut, de că
tre inspectori, de la calita
tea I la a IlI-a 2 700 kg 
de cartofi, deoarece nu co
respundeau prevederilor 
STAS pentru prima cate
gorie ; la unele comparti
mente I.L.F. din piața O- 
bor, ceapa uscată care se 
vindea la prețul de calita
tea I era în amestec cu 
ceapă de calitatea a Il-a 
în proporție de 40 la sută, 
merele — 30 la sută, varza 
— 40 la sută ; la Unitatea 
Gostat nr. 1 din Reșița, go- 
goșarii erau vinduți atit de 
amestecați, incit nici mă
car gestionarul nu știa de 
ce calitate sînt.

La fel de grave sint și 
alte încercări ale unor ges
tionari de a-i înșela pe 
cumpărători. In piața Tra
ian din Capitală, gestionara 
Neaga Gheorghe vindea 
marfa cu „bătaie" Ia cîntar 
(evident, în detrimentul 
cumpărătorilor), Ia unitatea 
Gostat toate cintarele su
fereau de o aceeași „mala
die" : cîntăreau cu 50—60 g 
mai puțih Ia un kilo
gram. Nu este greu de cal
culat ce plusuri se obțin 
astfel la sute de kilogra
me de marfă .vindută în
tr-o zi. La această din ur
mă unitate, ardeii grași și 
gogoșarii cei mai frumoși 
se vindeau prin ușa din 
„spate".

tinați „vecinilor"... Desi
gur, toate produsele au fost 
redate, pe loc, circuitului 
comercial, legalitatea pre
țurilor a fost restabilită, a- 
baterile de la regulile de 
comerț au fost sancționate 
cu promptitudine. Exis
tența unor asemenea ca
rențe — semnalate în repe
tate rinduri, consemnate și 
cu ocazia controalelor e- 
fectuate in vara acestui an 
de către brigăzi ale Con
siliului Economic arată 
însă că nu pretutindeni s-a 
statornicit un stil de mun
că nou, nu s-a- acționat su-

CURCILE RÎD NUMAI 
LA COMEDII ?
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Un g. ap de tine:-) din 
Bucerdea-Grînoasă, județul 
Aibă, ne roagă să le tri
mitem „timpul probabil" pe 
următoarele 16 luni și dacă 

, se poate să fim foarte pre- 
ciși în descrierea vremii pe 
perioada suș-menționată.

— Dragul meu grup de 
tineri, o să ne străduim să 
vă dăm cu exactitate tim
pul probabil de care aveți 
nevoie, dar pentru cultura 
noastră generală expli- 
cați-ne pentru ce aveți ne
voie.

— Știți, noi vedem filme 
(cind vedem) în ograda o- 
peratorului. Dacă e 
bună, vedem filmul, 
bate vîntul, îl vedem, 
prea bine, pentru 
mișcă „cearceaful" 
frînghie. Iar 1 cind 
Dacă ne trimiteți

vreme
Dacă 

dar nu 
că se 
de pe 

plouă... ! 
un timn

consti- 
căpătîi, 

trăsătură fundamentală 
activității comerciale.
George POPESCU
I. MIHAI 
Horea CIOBANU

Valențele noi pe care le îmbracă 
funcția de primar în contextul in
tensificării activităților economice, 
sociale și culturale din comunele 
noastre implică de bună seamă, 
pentru cel care trebuie să fie pri
mul gospodar al satului, sarcini și 
responsabilități sporite ; probleme 
noi îi încearcă necontenit calitățile 
și priceperea. Ce anume îi trebuie 
ca să izbutească 1 Perseverență, hăr
nicie ? Ori poate însușirea de a în
țelege și a fi înțeles de oameni ? 
Sau darul de a-i mobiliza pe cei 
care l-au ales, dîndu-i încrederea 
lor ?

Răspunsul cel mai 
ni l-au oferit faptele înseși, 
satul este bine gospodărit, 
în perimetrul comunei au apă
rut noi 
turale, și 
economice, 
întrevede și o parte din munca pri
marului ; el a știut să mobilizeze, 
să dirijeze energiile către atinge
rea scopului. Și așa stau lucrurile 
în marea majoritate a comunelor, 
unde primarii, pentru activitatea 
lor bună, sint înconjurați cu simpa
tie și încredere de cetățeni.

... Județul Brăila. Despre activita
tea primarului din Viziru, de exem
plu, atît de la organele județene, 
cit și de la membrii comitetului 
executiv al consiliului popular al 
comunei, de la. locuitorii de aici, 
am aflat numai lucruri frumoase. 
Nu există realizare a comunei în 
ultimii 10 ani — și trebuie să pre
cizăm că nu sînt puține Ia număr 
(un spital cu 100 naturi, o moară 
modernă, două brutării de mare ca
pacitate, 16 secții prestatoare de 
servicii în cadrul cooperativei de 
consum etc.) — care să nu poarte 
și amprenta activității tovarășului 
Alexandru Jarnea. fie în calitate de 
secretar, al organizației 
fie. mai recent, 
primar.

— Ce-i mai 
mar pentru a 
lității de bun gospodar ?

— Nu-i de aiuns să fie un bun 
gosDOdar — opinează categoric AI. 
Jarnea — el trebuie să fie. în pri
mul rind, un om bine pregătit po
liticește. pentru că, mai înainte de 
toate, primarul este reprezentantul 
politicii partidului în domeniul dez
voltării așezărilor rurale, al ridicării 
standardului de viată al țărănimii. 
Promptitudinea, competența șl co
rectitudinea cu care va rezolva pro
blemele ce-i frămîntă pe oameni 
vor atrage sprijinul acestora ; or, 
dacă are asigurat sprijinul oame
nilor, numai comoditatea sau in
competența l-ar mai’ putea îmoie- 

. dica pe un primar să aibă rezultate 
bune.

Din păcate, am întilnit și pri- - 
mari — e drept, cazuri izolate — 
care n-au reușit să onoreze încre
derea pe care cetățenii au inves-• • - .. ..... . . •

convingător
Dacă 
dacă

lăcașuri sociale, 
nu rareori 
în toate

cul- 
obiective 

acestea se

și in
de partid, 

calitate de

unui pri-trebuie
reuși, in afara ca-

Deunăzi ne aflam in locuința fa
miliei Ștefancu (din Săvirșin-Arad) 
și discutam despre „afaceri" :

— Pare, totuși, ciudat — reînno- 
dăm noi firul conversației.

— Ce anume pare ciudat ? — se 
interesă Maria Ștefancu, stăpîna. 
casei.

— Faptul că dv. ați reușit în cîte
va luni să încasați in afară 
Jariul legal încă aproape 
lei.

— Se adună, se adună, 
gazda. Păi puneți și dv. Ia soco
teală : au fost luni cind eu înca
sam de la cooperativă pentru mun
ca la domiciliu aproape 10 000 lei 
pe lună, soțul alte 10 000...

— Deci 20 000 lei 
noi suma.

— Pe urmă trebuie 
de veniturile fetiței, _ .
rei casei noastre și guvernantei fe
tiței. Li se cuveneau și lor acolo 
„un" 4 000—5 000 pe lună ?

— Li se cuveneau, cum să nu, ne 
prefacem noi concilianți.

— Că, dragă tovarășe, stărui M.S., 
mult, puțin, lucrau și ele la domi
ciliu.

— Lucrau ? Ce lucrau ?
— Confecționam cu toții panouri 

indicatoare pentru cooperativa meș
teșugărească „Muncă colectivă" din . 
Simeria (fel de fel de panouri și 
indicatoare de tipul „Atenție" 1 
— n.a.).

Dar să revenim. Nu e așa că a- 
ceste cîștiguri suplimentare, de 
peste... 25 000 lei pe lună, pentru 
confecționat panouri, par de dome
niul basmului ? Ca să ajungem la 
izvoarele .mai adinei ale acestor ve
nituri incredibile, mergem puțin

- mai departe.
...Privit din exterior, imobilul cu 

nr. 15 de pe strada 19 Noiembrie 
din București nu pare a se deosebi 
cu nimic de celelalte din jur. Dacă 
deschizi insă portița de la intrare

de sa-
100 000
replică

— rotunjirăm

să (inem cont 
ale îngrijitoa-

— minune ! înăuntru 
de cîteva războaie de . 
mezi de marfă și materie primă — 
„viguri" de țesături, sute de sculuri 
de bumbac, de fibre sintetic» 
ș,a.m.d.

— O făbricuță clandestină ?
— Nu, nici vorbă — ne corectează 

M. Popescu, „antreprenorul" princi
pal al „întreprinderii". Ce vedeți 
este... „munca la domiciliu". Eu, in 
înțelegere cu cooperativa „Borcea" 
din Călărași (!). am convenit să 
lucrez în București furnituri pen
tru haine. E drept că ulterior ne-am 
cam extins...

Ce extindere 1 în atelierul’ lui 
Pcpescu et comp, trudesc 16 „calfe", 
organizate în schimburi (! !). Țesă
toarele „d-lui Popescu" nu știu 
exact cit, pentru ce și pentru cine 
lucrează, nu știu exact cc sume li 
s-ar cuveni pe lună. O întrebăm 
pe Petra Tudorică, lucrătoare sub 
fiima lui Popescu :

— Cit încasați într-o lună ?
— 1 000—1 200 lei.
Confruntăm declarația cu statele 

de plată de la cooperativa „Borcea" 
din Călărași. Nu se potrivește. In
tre suma încasată in realitate și a- 
ceea din statul de salarii e o dife
rență de 3—4 sute de lei. în alte 
cazuri, la fel. Cine încasează dife
rențele ? Firește (vorbind la modul 
general), antreprenorii nu trăiesc 
numai din aceste diferențe. Ei își 
iau partea leului și oficial, pe sta
tele de salarii. Cei patru organiza
tori ai atelierului de țesătorie din 
str. 19 Noiembrie de pildă încasea
ză lunar (pentru munca lor din 
orele libere) cite 4 000 lei fiecare, 
mai mult decît toți ceilalți 14 lu- 
crători la un loc 1

Profitind de un asemenea haos, 
un alt bănuit „cooperator cu munca 
la domiciliu", I., Balogh din Satu- 
Mare, și-a permis, întrecind orice 
măsură, să se dedea la falsuri gro-

dai cu ochii 
țesut, de gră-

solane : a încasat, „dintr-un foc", 
aproape 132 000 lei, întocmind tabele 
de producție cu persoane fictive 
(faptele au fost cercetate de in
spectoratul de miliție).

E timpul să amintim că munca la 
domiciliu n-a fost creată de coope
rația meșteșugărească in scopul îm
bogățirii unora pe seama altora, 
pentru facilitarea afacerilor du
bioase, pentru refugiul indivizilor

tiț-o în ei, alegîndu-i în această 
funcție de răspundere.

... Stăm de vorbă cu Florea Tudor, 
primarul comunei Runcu, din jude
țul Vîlcea. Știe ceva despre cără
mida dispărută peste noapte de pe 
șantierul căminului 
vînzarea sediului 
Despre cărămidă, 
cite ceva : 
dispărut, ci 
chipurile, sub 
cetățeanului 
Dar episodul 
este singura 
probează ce 
ajunsese F. Tudor ! Ignorînd cerin
țele muncii colective, primarul a 
alunecat tot mai mult pe panta 
arbitrariului : cu de la sine putere 
și fără nici un fel de forme, gă
sește de cuviință să „vîndă" unui 
particular... localul dispensarului". 
Răspunsul „n-am știut că trebuie 
să fac forme legale pentru vinza- 
rea sediului dispensarului" nu poa
te fi lușt în considerare : 
după cum arată cel mai elementar 
bun simț, cine nu știe ceva, în
treabă 1 Primarul Florea Tudor nu 
numai că n-a făcut acest lucru, dar 
s-a ferit cu strășnicie să afle cineva 
din comitetul executiv de aceste 
ciudate aranjamente.

— Nu contestăm acum rezultatele 
pe care primarul nostru le-a ob
ținut la început și pe care noi tot.i 
le-am apreciat la vremea lor — ne 
spune Ion Cirstea, secretarul orga
nizației de partid. Dar el a consi
derat aceste rezultate ca pe niște 
succese personale, a devenit aro
gant, ajungînd să creadă că poate 
hotărî orice și de unul singur, pu- 
nîndu-ne in fața unor fapte împli
nite.

Aceeași tendință de izolare de co
mitetul executiv s-a manifestat și 
la primarul comunei Romanu, din 
județul Brăila. De aici au plecat, ne 
căi obscure, un număr de butelii 
de aragaz din cota atribuită locui
torilor satului. „Le-am dat unor 
meșteri care lucrau Ia dispensai’ și 
pe care am vrut să-i stimulez" — 
încearcă acum să se justifice pri
marul Constantin Trifan. De ce nu 
s-a cerut atunci aorobarea comite
tului executiv, singurul in drept să 
repartizeze aceste bunuri ?

— în mod sigur n-ar fi aprobat, 
pentru că meșterii erau din altă 
comună.

Semnificația acestui răspuns este 
deosebit de gravă. Va să zică, atunci 
cind primarul are vreun motiv să se 
îndoiască de aorobarea comitetului 
executiv, ignoră, pur și simplu, exis
tența acestuia 1

— Complexitatea funcției de pri
mar impune celui ce o deține o 
puritate sufletească și o cinste pe 
care să le recunoască, să le prețu- 
iască tot satul — este de părere 
tovarășul Petrache Costin, vicepre
ședinte al comitetului. executiv al . 
Consiliului popular ăl județului

cultural, despre 
dispensarului ? 
primarul știe 
astfel că n-a 

fi fost dată,
aflăm

ar __ __
formă de împrumut, 
Gheorghe Talabă. 

cu cărămida nu 
împrejurare care 
fel de gospodar

Brăila. Fermitatea cu care trebuie 
să acționeze cel învestit cu această 
funcție pentru apărarea avutului 
obștesc va duce nu numai la întă
rirea proprietății socialiste, dar și 
Ia creșterea prestigiului său în rîn- 
dul cetățenilor. Nesituîndu-se pe 
aceste coordonate, primarul va de
veni implicit un favorizator al ne
cinstei.

Este tocmai concluzia pe care o 
scot în evidență faptele primarilor 
din Runcu și Romanu, fapte care 
relevă, în mod neîndoielnic, nu sim
ple abateri, ci grave încălcări ale 
îndatoririlor lor de apărători ai le
galității, ai avutului obștesc. Și 
cum o ilegalitate, adeseori, o prile
juiește pe alta, primarul din Runcu 
aprobă o tranzacție ilicită cu un 
șofer pentru a căra balast, tran
zacție care costă comuna aproape 
5 000 lei, bani ce ri-au putut fi jus
tificați prin nici o formă le
gală. La Romanu, primarul n-a pu
tut da explicații cu privire la dis
pariția unor bunuri — cărbuni, ci
ment, lemne de construcție etc. — 
decît... ridicînd din umeri.

— Evident, funcția de primar im
plică exercițiul autorității — ne 
spunea tovarășul Constantin Po
pescu, primarul comunei Bărbătești, 
județul Vîlcea, comună care 
prin rezultatele obținute s-a si
tuat pe locul întii pe județ. 
Dar pentru aceasta — a con
tinuat interlocutorul nostru — 
omul respectiv trebuie să se bucure 
de un anumit prestigiu în fața oa
menilor. Numai atunci cind pres
tigiul său ca om se va ridica pînă 
la prestigiul funcției, se va identi
fica cu el, un primar poate conta pe 
sprijinul oamenilor. Experiența 
deloc lăudabilă a celor doi pri
mari vine să demonstreze, o dată 
în plus, că renunțarea la munca 
colectivă, izolarea de organul co
lectiv de conducere, de cetățeni 
duce mai devreme sau mai tirziu 
la ilegalități. De bună seamă, 
dacă lucrurile au ajuns aici, 
o vină însemnată o au și comite
tele executive respective și orga
nizațiile de partid, care n-au 
curmat de la bun început tendin
țele abuzive ale unor primari.

înlocuirea primarului Tudor Flo
rea, din Runcu, precum și imputa
rea pagubelor pe care Ie-a produs 
obștii prin abuzurile săvîrșite — 
așa cum rezultă din răspunsul pri
mit de redacția noastră de la Co
mitetul județean de partid Vîlcea 
— sînt măsuri firești, impuse de 
etica noastră socialistă. Toate aces
tea constituie, in același timp, un 
prilej de reflecții la calitățile pe 
care le implică funcția de prim gos
podar al satului, la răspunderile și 
obligațiile celui care trebuie să 
ducă la îndeplinire mandatul încre
dințat de obște.

Emil MARINACHE

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
probabil precis, ne putem 
face și noi o programare 
ca lumea.

— în ograda operatoru
lui vedeți filmul ? Nu se . 
sperie orătăniile ? N-ați 
băgat de seamă, curcile rîd 
numai la comedii ? Dar 
sală n-aveți ?

— Am avut la căminul 
cultural. Dar au închis-o 
pentru că era deteriorată. 
Au închis-o de vreo șase 
luni. Dacă timpul probabil 
n-o să fie prea prielnic 
scopului nostru, cultural, a- 
tunci vă rugăm să interve- 
niți să se amenajeze o sală 
de spectacole. Noi sintem 
gata să punem umărul. 
Ne-am și suflecat minecile.

PREFERAȚI
COMPOTUL . 
DE PRUNE 

ÎN DETRIMENTUL 
BIROCRATISMULUI ?

20 de abonați ai modernei 
cantine de la Uzina de auto
camioane din Brașov ne fac 
cunoscut că preferă compo
tul de prune (afumate și ne)

abatere de la ei căzînd 
legii.
mare parte

citare, orice
sub incidența rigorilor 

Cu toate acestea, o 
dintre cei care lucrează la domici- 

. liu au „organizat" de așa manieră 
lucrurile incit această formă de 
activitate s-a transformat intr-un 
paravan oficial, în spatele căruia se 
petrec cele mai incredibile fapte.

O amplă acțiune de control orga
nizată de UCECOM, în colaborare

în detrimentul .birocratis
mului.

— De ce — îi întrebăm noi 
mirați ?

— înainte de a se moder
niza cantina ne -duceam cu 
buletinul și legitimația de 
uzină și ni se elibera car
tela. Acum ? Acum se fac 
niște liste pe echipe, apoi pe 
secții, se merge la conduce
rea uzinei pentru aprobare, 
apoi la alt serviciu pentru o 
ștampilă, cu lista se merge 
la cantină pentru cartele, se 
aduc cartelele, se verifică de 
o echipă specială, ca apoi... 
Ca apoi, ție, abonat, lucrind 
în schimbul II, să nu ți se 
dea voie să intri in uzină 
decît cu aprobare specială. 
Primești aprobare și te duci 
după cartelă. Dar omul 
care trebuie să-ți dea car
tela e învoit sau este în 
ședință.

— Suficient. M-ați con
vins. Prefer și eu compotul.

le cintă 
din co

frumos ?

>.

de lei pentru treaba asta și 
încă niște zugrăveli și după 
ce specialiștii în scoaterea 
igrasiei au luat banii și au 
plecat, pereții reparați de 
dinșii aveau iar igrasie. A 
reclamat, a venit o comisie 
la fața locului...

— Și ce-a zis comisia ?
— Că dacă mai vreau să 

scoată încă o dată igrasia 
care n-au scos-o, să le mai 
plătesc o dată.

\ / Sp

4E?

SjȘîgj

POLCA
PE... PRODUSE

Pensionarul Gheorghe I. 
Niculescu 
Mehedinți

din satul Viașu- 
zice că are 80

de faptul că i
nu

Profitind 
le meșteșugărești 
corect timpii de execuție a lucră
rilor la domiciliu, unii „întreprin
zători", puși vajnic pe căpătuială, 
se trezesc cu foarte multă marfă 
realizată peste. prevederea din con
tract. Ar urma atunci să apară ei 
singuri pe statele de plată cu, zeci 
de mii de lei lunar. Ar bate la 
ochi. în acest caz, se înțeleg cu

cooperative- 
i normează

Cînd controlul nu-i acasă
sugarii bobinează electromotoare
puși pe căpătuială. în regulamen
tul pentru organizarea muncii la 
domiciliu aprobat prin decizia nr. 
464 a UCECOM se stipulează clauze 
foarte precise : obligativitatea
muncii la domiciliu, și nu în altă 
parte, a normării, a salarizării 
după tarife, în funcție de cantita
tea și calitatea muncii ; inter
zicerea sub orice formă a an
gajării în propria casă de către un 
individ cu munca la domiciliu a 
unui alt individ sau grup de in
divizi ; conducerea cooperativelor 
are de asemenea dreptul 
de. a verifica sistematic 
lucru etc., etc.

Prin urmare, munca la 
are anumiți „parametri"

și datoria 
timpii de
domiciliu 
de exer

cu Ministerul Finanțelor, a scos Ia 
iveală o parte din ele. Cităm din 
rapoarte 
perative 
Constanța, 
ghe", . ..
structorul", „Meșteșugarul" din ju
dețul Sibiu etc.) continuă să în
cheie contracte cu persoane care 
n-au nici în clin, nici în mînecă 
cu meseria impusă de lucrările ce 
ar urma să le execute la domiciliu. 
De pildă, pentru lucrări in lemn, 
pentru bobinaje etc. au fost în
cheiate contracte cu elevi de școa
lă generală, cu ospătari, zugravi, 
învățători, oficianți sanitari 
chiar cu copii sub... 4 ani !“.

Ce rost au astfel de „contracte" ?

oficiale : „Unele 
(„Radiotehnica" 
„Prestarea”-Sf ( 

„Munca Manuală",

i coo- 
din 

Gheor- 
„Con-

Ș>

ospătarul, cu oficiantul sanitar sau 
cu elevul de școală primară și 
zic : tu te faci că lucrezi la domi
ciliul tău bobine electrice. Dar nu 
lucrezi. Pentru că procedezi cum te 
învăț eu — îți dau lunar 1 000 lei. 
Cu încă o condiție : iei o mie, dar 
semnezi pentru 3 000 lei". O dată 
făcută învoiala, lucrurile alunecă 
lin ca pe sanie. Exact ca în cazul 
firmei Popescu et comp., exact ca 
în cazul firmei Ștefancu et gu
vernanta și copilul din Săvirșin... 
înțelegerea cu „morții", sistem 
I. Balogh, decurge, firește mai 
lesne !

Pentru a face mai oe înțeles gra
dul de abatere de la Regulamen
tul organizării și funcționării ac-

de ani și stă mai mult în 
pat. Cu toate acestea, cind 
s-a dus să-și ia ajutorul i 
s-au cîntărit cu 15 kg mai 
puține produse. A iiitrtbatv 
de ce și i s-a răspuns că 
cele 15 kg de produse se 
opresc pentru lăutari.

— Care lăutari ?
— Lăutarii care 

duminica tinerilor 
mună.

— Barem cintă
— Păi dacă spun că eu 

stau mai mult în pat ? Nu 
pot să mă duc să-i ascult. 
Or fi cintind frumos, treaba 
lor.

— N-ați auzit, lăutarii 
ăștia știu polca ?

— Pe furate ?
— Nu. Pe produse,

CE FACEM 
CU IGRASIA ?

Tovarășul Ion Manea e 
mecanic de locomotivă la 
Fabrica de conserve Tecuci, 
și două din camerele din' 
imobilul în care locuiește 
au igrasie. S-a învoit cu 
I.G.O. și I.G.O. a trimis niș
te specialiști pentru scoate
rea igrasiei din pereți. To
varășul Manea a dat 8 600

la domiciliu redăm din 
organelor financiare cîte- 

cu ocazia controlu-

dumneata ce-al— Și 
zis ?
- Că 

cesc pe 
gajat să facă un lucru, șă-1 
facă cum trebuie, să nu 
bage mina in buzunarele 
oamenilor.

Tovarășe Manea, și noi 
sîntem de aceeași părere cu 
dumneata. Ce facem însă 
cu igrasia care a început 
să se întindă și prin unele 
birouri ? I

Nicuță TĂNASE

nu fur banii. Mun- 
ei. Și dacă s-au an

® H ® B
tivității 
actele 
va date : 
lui amintit (control care se re
feră parțial și la unități cu vărsă- 
minte antecalculate) au fost apli
cate 732 de amenzi, au fost deferi
te organelor de cercetare penală 
24 de cazuri, in 8 cazuri au fost 
sesizate comisiile de cercetare a 
provenienței bunurilor, au fost re
ziliate 368 de contracte și conven
ții, au fost stabilite diferențe de 
impozit cuvenite bugetului statului 
de circa 10 milioane lei.

Din cele relatate pînă acum se 
desprind cu claritate nu numai de
vierile de la organizarea legală a 
muncii Ia domiciliu, dar și cauzele 
care le generează : cele mai impor
tante sînt ușurința condamnabilă 
cu care unele cooperative meșteșu
gărești pun în aplicare, în ansam
blu, regulamentul pentru munca la 
domiciliu și lipsa uneori totală de 
control.

La o recentă ședință a Comitetului 
executiv al UCECOM au fost ana
lizate concluziile organelor de con
trol, pe baza cărora s-au formulat 
propuneri de redresare a lucrurilor, 
astfel ca munca la domiciliu să-și 
atingă cu adevărat scopul pentru 
care a fost concepută. Nu ne refe
rim acum la aceste propuneri, în- 
trucit, pe bună dreptate, organele 
competente fac, pentru moment, o 
selecție a lor, in dorința de a ela
bora, in final, măsuri de perspec
tivă cit mai viabile. Ceea ce do
rim să subliniem acum este nece
sitatea permanentizării controlului, 
principala deficiență semnalată. 
Pentru că apariția abaterilor rela
tate dovedește în fond cit de sla
bă a fost activitatea de control a 
celor obligați să-l exercite, din 
cooperația meșteșugărească. Oricite 
perfecționări se vor aduce regula
mentului muncii la domiciliu —

și este bine că se acționează 
în acest sens — anomaliile de 
genul celor prezentate nu vor 
putea fi evitate atita timp cît nu 
se va efectua un control riguros, 
continuu, sistematic.

în încheierea acestor relatări, am 
dori să precizăm limpede un lu
cru : inițiativa organizării muncii 
la domiciliu a fost primită de popu
lație cu mult interes. Activitatea 
respectivă are o mare importanță 
economică și socială și de aceea in 
viitor cooperația meșteșugărească 

. în mod firesc o va extinde. S-a 
pornit de la ideea că o categorie 
însemnată de cetățeni — femei cu 
copii mici, pensionari, persoane 
care nu se pot deplasa, salariați 
care doresc să cîștige suplimentar 
în timpul lor liber — poate fi 
atrasă în sfera producerii de bu
nuri materiale necesare pieței. Re
zultatele muncii la domiciliu în
dreptățesc pe deplin organizarea și 
extinderea ei în continuare. De 
pildă, numai în anul 1970 cei 
56 000 de cetățeni care au contrac
tat lucrări la domiciliu au partic'- 
pat efectiv la diversificarea bunu
rilor de consum, realizînd o pro
ducție de aproximativ T.240 mi'iar- 
de lei. Rezultatele de 
cum recomandă munca 
miciliu ca o formă de 
utilă, necesară din punct 
re social și economic. Datoria ne- 
întîrziată a forurilor de resort — 
în primul rind a UCECOM — ră- 
mîne insă aceea de a veghea 
la respectarea cu strictețe a pro
priilor reglementări și instruc
țiuni, de a lua măsuri drastice îm
potriva oricăror tendințe de defor
mare a intențiilor cu care s-a 
pornit la organizarea activității 
respective.

Gheorghe GRAURE 
MîJiBi IONESCU

pină a- 
la do- 

activitate 
de vede-
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FAPTUL
DIVERS' 
----------I
Un tren 
oprit la timp i

Circulînd pe șoseaua ce merge • 
paralel cu calea ferată Iacobeni- | 
Argeștru, un autocamion, 31— 
SV—859, proprietatea autobazei | 
din Vatra Dornei, a căzut de la . 
mare înălțime chiar pe linia fe- I 
rată, accidentul soldîndu-se cu I 
moartea unui pasager, rănirea 1 
șoferului și avarierea autovehi- I 
cuiului. Aflat în apropiere, Ion I 
Maxim, un cetățean. în vîrstă do { 
63’de ani din Iacobeni, a intuit , 
imediat pericolul. Peste cîteva I 
minute, din stația Argeștru urma I 
să plece trenul personal 5084. 
Primul gind — să ajungă cit mai I 
repede în Argeștru, pentru a I 
opri trenul. Abia pornit însă, I 
omul a trebuit să se reîntoarcă. . 
Dinspre Iacobeni sosea trenul I 
de marfă 11151. Alergînd spre | 
trenul de marfă, făcînd semnale 
disperate, a fost observat de că- I 
tre mecanic. I-a comunicat în- I 
dată despre ce este vorba. în- • 
cetinînd mersul trenului, meca- I 
nicul s-a apropiat de locul ac-

; cidentului. Anunțate la timp, or- | 
ganele C.F.R. au luat imediat 
măsuri pentru acordarea de în- I 
vrijiri rănitului și înlăturarea I 

mionului, circulația fiind re- ’• 
zuată normal. Un accident ale 1 
cărui urmări puteau fi cu mult 
mai grave a fost astfel evitat I 
grație intervenției bătrinului , 
pensionar din Iacobeni, căruia I 
i se cuvin, pentru fapta sa, toate I 
felicitările.

„Construe- I
ția“ era 
șubredă»

Responsabil la secția de fa
bricație a cărămizilor din ca
drul cooperativei agricole de 
producție din comuna Ștefă- 
nești (Botoșani), Mihai Tănase 
era preocupat mai mult să-și 
asigure niște venituri ilicite, de- 
cit de bunul mers al producției. 
Inregistrind un număr mai mic 
de cărămizi decit cele produse 
in realitate de muncitorii din 
secție, a obținut astfel un plus 
de 190 norme de producție, pe 
care le-a împărțit cu dărnicie 
nevestei sale, unui nepot șl 
unei mătuși, care nici nu știau 
măcar ce dimensiuni trebuie să 
aibă cărămizile, darmite cum 
se fac. „Clădită" pe necinste, 
deși era vorba de cărămizi, a- 
facerea s-a. prăbușit., Muncitorii 
și-au recăpătat drepturile de 
care fuseseră frustrați. Lui 
M.T. în schimb i se ...constru
iește un temeinic dosar penal.

Trofeu în... 
legitimă 
apărare

Aflat la o vînătoare de mis
treți, Kerekes Arpad, tehnician 
de vînătoare la Ocolul silvic din 
Comandau (Covasna), s-a trezit 
cu un vinat neașteptat. Scos din 
ascunzătoare de către gonaci, un 
urs se îndrepta înfuriat spre 
vînător. Neavînd permis pentru 
împușcarea ursului, vinătorul a 
încercat o acțiune de... intimi
dare, trăgind un foc în aer. 
Efectul n-a fost cel scontat, ur
sul apropiindu-se tot mai ame
nințător. Neavînd de ales și fiind 
în legitimă apărare, vinătorul a 
tras în plin. Lovitura a fost du
blă. Nu numai că și-a salvat 
viața, dar trofeul, capturat in 
mod neprevăzut, i-a adus vînă- 
torului din Comandau o medalie 
de aur la Expoziția internațio
nală de la Budapesta.

Birocrație
. V ’ 1cronica

Toader Șofilcă, din satul Ba- • 
Iota, comuna Racovița (Vilcea), ■ 
a suferit, cu citva timp in urmă, 
un accident de circulație. A fost | 
internat in spitalul din Brezoi, . 
unde i s-au acordat îngrijirile I 
medicale. După ieșirea din spi
tal, a încercat să-și scoată un 1 
certificat medico-legal. Din pă- | 
cate, acest act nu poate fi eli
berat. De ce ? Din mai multe I 
motive. In primul rind, biletul > 
de ieșire din spital nu are nu- I 
măr ; apoi data ieșirii (3 sep- | 
tembrie 1971) este in totală con
tradicție cu cea a internării... I 
26 septembrie 1971. Și astfel, 
din cauza neglijenței unor furie- I 
țlonari, omul este nevoit, pen- ■ 
tru a-și căpăta drepturile, să I 
bată drumul de la Brezoi la | 
Rm. Vilcea și de aici înapoi și 
tot așa mai departe. După cum 
se vede treaba, de accident a | 
scăpat omul cum a scăpat, dar • 
de birocrație ba. Chiar să n-aibă I 
„leac" această boală ?

Un om cu...
trecere

Dumitru Anostol. din Buzău 
(str. Clujului 9), salariat la gru- . 
pul de șantiere nr. 104 din loca- | 
litate, avea nevoie de bani. Cum | 
să-i ciștige ? A mers la Ana ’ 
Ilie, al cărei concubin. Ștefan I 
Neagu. era cercetat în legătură 
cu o delapidare de 300 000 lei I 
în dauna D.C.A.-Buzău. Preva- ■ 
lindu-se de o pretinsă trecere 
pe lingă anchetatori, D.A. a so
licitat 20 000 lei pentru a „a- 
ranja" punerea în libertate a I 
delapidatorului. Iluzoria „tre- I 
cere" nu l-a dus însă departe. • 
Arestat de organele de miliție, i 
va... trece acum prin fața in
stanței de judecată pentru trafic | 
de influență. .

Rubrică redactată de :
Gheorghe DAVID
Gheorghe POPESCU 1 

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii". ■

Vizitele ministrului comerțului 
exterior al Italiei

Ministrul comerțului exterior al Ita
liei, Mario Zagari, împreună cu per
soanele care ii însoțesc în vizita in 
țara noastră, și-a început miercuri 
convorbirile cu reprezentanți ai con
ducerii unor ministere.

în cursul dimineții, ministrul ita
lian a avut o întrevedere cu minis
trul român al comerțului exterior, 
Cornel Burtică,' în cadrul căreia au 
fost abordate probleme legate de dez
voltarea și lărgirea, în continuare, a 
schimburilor comerciale, adincirea 
cooperării economice și tehnice din
tre România și Italia.

La întrevedere au participat Iacob 
Ionașcu, ambasadorul României la 
Roma, precum și Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București.

★
Ministrul italian al comerțului ex

terior și colaboratorii săi au avut, de 
asemenea, convorbiri cu Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei chimice, și 
cu Ion Crăciun, ministrul industriei 
ușoare. Au fost discutate posibilități 
de intensificare a schimburilor bila
terale în domeniile respective.

în onoarea oaspetelui italian, mi
nistrul Ion Crăciun a oferit un dejun.

★
în cursul după-amiezii, ministrul 

Mario- Zagari a făcut o vizită la 
Ministerul Afacerilor Externe, unde

Reglementarea condițiilor cerute pentru stabilirea 
domiciliului în orașele mari a persoanelor 

provenite din alte localități
Printr-un recent Decret al Consi

liului de Stat, au fost reglementate 
condițiile cerute pentru stabilirea 
domiciliului în orașele care, potrivit 
legii, sînt declarate orașe mari, a 
persoanelor provenite din alte loca
lități.

Conform prevederilor noului act 
normativ, Consiliul de Miniștri sta
bilește anual, pe baza propunerilor 
ministerelor și celorlalte organe cen
trale, cu avizul comitetelor executi
ve ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București, numă
rul de persoane ce pot fi angajate 
sau transferate din alte localități in 
orașele. mari, necesare pentru apara
tul central și cel al unităților în sub
ordine. Tot Consiliul de Miniștri 
fixează anual, pe baza propunerilor 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, numărul persoanelor cali
ficate necesare consiliilor populare și 
unităților subordonate ce pot fi an
gajate . sau transferate din alte loca
lități în orașele mari.

Miniștrii, ceilalți conducători ai or
ganelor centrale, precum și pre
ședinții comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București, în limita nu
mărului de persoane stabilit de Con? 
siliul de Miniștri; dau aprobărî’'no
minale pentru persoanele care vor fi 
angajate sau transferate, pe durată 
nedeterminată, asigurînd cazarea a- 
cestora și a membrilor de familie pe 
care îi au în întreținere în locuințe 
corespunzătoare.

Prin același decret sint reglemen
tate condițiile în care anumite cate

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

15, 16 și 17 octombrie. In țară : Vre
mea va deveni in general instabilă 
și se va răci treptat în toate regiunile 
țării. înnorări mai accentuate se vor 
produce în Banat. Crișana, Transil
vania și nordul Moldovei, unde plo
ile vor fi mai frecvente, fiind pe a-
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Actualitatea 
fotbalistică
• Etapa a Vil-a, în trei zile
în condițiile prezenței în tu

rul doi al cupelor europene a 
celor patru formații românești 
de. fotbal, federația de specia
litate, la cererea respectivelor 
formații și cu asentimentul 
partenerelor acestora, a hotărit 
ca meciurile din etapa a VII-a 
să se desfășoare astfel : vineri, 
de la ora 15,30, DINAMO BUCU- 
REȘTI-UNIVERSITATEA CLUJ 
(stadionul Dinamo), UNIVERSI
TATEA CRAIOVA-RAPID; sîm- 
bătă, de la ora 15,30, STEAUA- 
A.S.A. TG. MUREȘ (stadionul 
„23 August") și U.T.A.-F.C. AR
GEȘ ; duminică, celelalte patru 
partide : C.F.R. Cluj-Politehnica 
Iași, Jiul Petroșani-S.C. Bacău, 
Crișul Oradea-Steagul roșu, Pe
trolul PIoiești-Farul.

• Programul defintiv al meciu
rilor echipelor românești în cu

pele europene
Partidele echipelor românești 

în cadrul cupelor europene de 
fotbal se vor disputa după ur
mătorul program : marți 19 oc
tombrie, de la ora 15,15, pe Sta
dionul Republicii din Capitală, 
Rapid București—Legia Varșovia 
(„Cupa U.E.F.A.") ; miercuri 20 
octombrie, pe stadionul „23 Au
gust", de la ora 15,15, echipa 
Dinamo București va primi re
plica cunoscutei formații olan
deze Feyenoord Rotterdam („Cu
pa campionilor europeni). Con
form hotăririi U.E.F.A., partida 
tur dintre echipele Steaua Bucu
rești și F.C. Barcelona din ca
drul „Cupei cupelor" va avea 
loc miercuri, 20 octombrie, la 
Barcelona. Tot miercuri, 20 oc
tombrie, echipa U.T. Arad va 
întilni în deplasare (pentru „Cu
pa U.E.F.A.") formația poloneză 
Zaglebie Walrbrzych. 

a avut o întrevedere cu George Ma- 
covescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

In timpul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme privind relațiile 
româno-italiene, precum și unele as
pecte actuale ale situației interna
ționale. '

★
Cu prilejul prezenței Italiei la Ex

poziția internațională de echipament 
și utilaje pentru agricultură, indus
tria alimentară și industria de am
balaje, deschisă de patru zile în Ca
pitală, ministrul italian al comerțu
lui exterior a oferit o recepție.

Au participat conducători ai unor 
ministere economice și instituții cen
trale, ai întreprinderilor românești 
de comerț exterior, reprezentanți ai 
țărilor expozante în cadrul acestei 
manifestări, alte persoane oficiale.

★
Ministrul comerțului exterior al 

Italiei, Mario Zagari, a oferit, 
miercuri, un dineu.

Au participat Cornel Burtică, Mi
hail Florescu, Ion Crăciun, miniștri, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor. externe, mem
bri ai conducerii unor ministere, pre
cum și ambasadorul României la 
Roma.

A luat, de asemenea, parte am
basadorul Niccolo Moscato.

(Agerpres)

gorii de persoane pot să-și stabi
lească domiciliul în localitățile de
clarate orașe mari, în afara cazurilor 
de angajare sau transferare în servi
ciu. Astfel, soțul care se mută la 
celălalt soț, părinții care se mută la 
copii, și copiii care se mută la pă
rinți, precum și minorii care se mută 
la persoanele care potrivit legii au 
obligația să-i întrețină au dreptul 
să-și stabilească domiciliul în orașele 
mari, în suprafața Iocativă a persoa- 
nel-or la care se mută, dacă acestea 
au domiciliul în orașul respectiv. 
Absolvenții instituțiilor de invăță- 
mint superior își pot stabili domi
ciliul în aceste orașe pe baza dispo
ziției de repartizare în producție.

Persoanele care au locuință pro
prietate personală în orașele mari și 
care, ulterior dobindirii proprietății 
și-au stabilit domiciliul în alte loca
lități, ca urmare a schimbării locului 
de muncă, pot reveni după încetarea 
raporturilor de muncă, dacă au asi
gurată cazarea în locuința proprie.

Decretul dă dreptul președintelui 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean sau al municipiului 
București să poată aproba, de Ia caz 
la caz, stabilirea domiciliului în ora
șele mari și a altor persoane pentru 
motive temeinic justificate.
.„Noile ...reglementări...priyind.. stabili-. 

reă domiciliului în orașele . mari au 
menirea de a asigura o justă corela
re între capacitatea de cuprindere a 
fondului locativ existent și a celui 
aflat în construcție, și a fluxului 
de cadre către instituțiile și organi
zațiile economice situate în aceste 
localități.

(Agerpres)

locuri însoțite și de descărcări elec
trice. Vint potrivit, cu intensificări 
pină la tare, predominînd din secto
rul nord-vestic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 0 grade și 
10 grade, izolat mai coborite în de
presiuni, iar maximele între 10 și 20 
grade, local mai ridicate la începu
tul intervalului în sud-estul țării. La 
munte se va semnala lapoviță și nin
soare. In București : Vremea va de
veni ușor instabilă și se va răci. Ce
rul va fi temporar noros, vor cădea 
ploi temporare. Vint potrivit.

BASCHET

Primele jocuri in cadrul Dinamoviadei
în sala Dinamo din Capitală au în

ceput miercuri după-amiază jocurile 
celei de-a 12-a ediții a „Dinamovia
dei" masculine de bachet. în primul 
joc, echipa bulgară Spartak Levski 
Sofia a învins cu scorul de 101—76 
(62—36) pe Amrockan Phenian. A ur
mat apoi jocu; dintre formațiile Di
namo Moscova și Ruda Hvezda (Ceho
slovacia). Baschetbaliștii sovietici au

HANDBAL

STEAUA - Ț. S. K. A. 21-19
în sala sporturilor de la Floreasca, 

peste 1 000 de spectatori au urmărit 
aseară întîlnirea amicală internațio
nală de handbal dintre echipele 
Steaua București și Ț.S.K.A. Mos
cova. Handbaliștii români au domi
nat, obținînd o meritată victorie cu 
scorul de 21—19 (13—10). Punctele în
vingătorilor au fost realizate de 
Gruia (6), Kicsid (3), Goran (1). Bir- 
talan (4, dintre care 3 din lovituri

ȘAH

Petrosian — Fischer 2 — 2
Meciul de șah dintre marii maeștri 

Tigran Petrosian și Robert Fischer 
a continuat la Buenos Aires cu 
partida a 4-a. Ca și în partida pre
cedentă, arbitrii au consemnat remi
ză, astfel că scorul se menține egal : 
2—2. Petrosian, cu albele, a jucat 
deschiderea engleză, dar, prin trans
punere de mutări, s-a ajuns la va
rianta Maroczy a apărării siciliene. 
De obicei, albul are avantaj de spa
țiu in această variantă, însă analiza

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a primit din par
tea lui Sharif Emami și Abdulah 
Riazi telegrame de mulțumire pen
tru felicitările adresate cu ocazia re
centei lor realegeri in funcțiile de 
președinte al Senatului și, respectiv, 
președinte al Medjilisului din Iran.

★
Miercuri s-a întors în Capitală 

delegația Ministerului Energiei Elec
trice, condusă de ministrul Octavian 
Groza, care a făcut o vizită în Fran
ța, la invitația Grupului industrial 
„Alsthom-Neyerpic".

Vizita a prilejuit un schimb util 
de păreri între membrii delegației 
române, specialiștii firmei „Alsthom- 
Neyerpic", ai societății „Electricite 
de France", „Compagnie Generale 
d’EIectricite" și funcționari superiori 
din ministerele economiei și finan
țelor, industriei și dezvoltării indus
triale și științifice, privind stadiul 
actual al relațiilor de cooperare în 
domeniul energetic. De asemenea, 
au fost discutate posibilitățile dez
voltării cooperării dintre întreprin
derile de energie electrică din Franța 
și România.

★
Miercuri la amiază a părăsit Capi

tala delegația Băncii Chinei, con
dusă de Tsui Pin, vicepreședinte al 
băncii, care, la invitația conducerii 
Băncii Române de Comerț Exterior, 
a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Vasile 
Voloșeniuc, președintele Consiliului 
de Administrație al Băncii Române 
de Comerț Exterior, Coloman Maio- 
reanu, prim-vicepreședinte al Băncii 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Cian Hai-fun, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, și membri ai am
basadei.

*
O delegație economică a UCECOM, 

condusă de Stan Udrea, vicepreșe
dinte al UCECOM, a plecat miercuri 
dimineața în S.U.A., pentru a par
ticipa la Expoziția cooperației meș
teșugărești, care va avea loc la New 
York, între 15 și 30 octombrie. în 
cadrul expoziției, care va cuprinde 
o gamă variată de articole de arti
zanat, se va organiza o paradă a mo
dei cu 
creația

îmbrăcăminte inspirată din 
folclorică românească.

★
V.P. Șelest, director al Insti- 
de fizică teoretică din Kiev, 
făcut o vizită în țara noastră

Prof, 
tutului 
care a 
la invitația Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară, a părăsit 
miercuri Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

k
Comitetul oțelului, din cadrul Co

misiei economice pentru Europa a 
O.N.U., în colaborare cu Ministerul 
Industriei Metalurgice, organizează, 
în cursul lunii octombrie, in țara 
noastră o călătorie de studiu pentru 
specialiști din domeniul siderurgiei.

CU această ocazie, oaspeții vor 
avea prilejul să cunoască unele din 
realizările industriei siderurgice ro
mânești. Pe itinerar sînt înscrise 
combinatele de Ia Galați și Hune
doara și întreprinderile din Iași, 
Ronjan și Buzău.

Pînă în prezent și-au anunțat 
participarea experți de reputație in
ternațională din 17 țări.

(Agerpres)

Cu prilejul aniversării a 2500 de ani 
de la crearea statului iranian

In cadrul manifestărilor consacra
te aniversării a 2 500 de ani de la 
crearea statului iranian, la sala 
Dalles din Capitală a avut loc, 
miercuri seara, un simpozion orga
nizat de Universitatea populară 
București. Cu acest prilej, prof. dr. 
docent Radu Vulpe, membru al 
Academiei de științe sociale și poli
tice, și prof. dr. Cicerone Poghirt 
au făcut expuneri privind momente 
ale istoriei, culturii și civilizației 
'poporului iranian.

obținut victoria cu scorul de 95—75 
(40—32). în ultimul meci, Gwardia 
Varșovia a învins cu 89—75 (43—42) 
pe Dinamo București.

Astăzi, jocurile încep Ia ora 16,30 
după următorul program : Gwardia 
Varșovia—Amrockan Phenian ; Dina
mo București—Ruda Hvezda și Spar
tak Levski-Dînamo Moscova.

de la 7 m), Drăgăniță (2) și Cr. Die
trich (5). Din echipa sovietică s-au 
remarcat Klonov, autorul a 5 puncte 
(patru le-a înscris din lovitură de la 
7 m) și Melnik (3). Steaua a utilizat 
următorul lot de jucători : Orban, 
Dincă (portari), Gruia, Goran, Kicsid, 
Gațu, Coasă, Birtalan, Drăgăniță, 
Stockl, Popescu, Dietrich și Mari
nescu.

a arătat că șansele celor două părți 
sint egale. Schimbul damelor, surve
nit într-o fază timpurie a partidei, 
urmat de cel al turnurilor și cailor, 
a dus inevitabil la simplificarea par
tidei. Se credea totuși că Fischer va 
căuta o cale spre cîștig in final, dar 
Ia mutarea a 20-a marele maestru 
american a propus remiza, care a 
fost acceptată de Petrosian. Urmă
toarea partidă va avea loc Ia 14 oc
tombrie.

PLECAREA
UNOR DELEGAȚII DE 
ACTIVIȘTI Al P.C.R. 

PESTE HOTARE
La Budapesta

Miercuri dimineață a plecat la 
Budapesta o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Român, con
dusă de Simion Dobrovici, membru 
al C.C. al P.C.R., . prim-secretar al 
Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.M.S.U., va face o vizită de schimb 
de experiență în. R.P. Ungară.

La plecare, pe Aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ion Savu, 
membru al C.C. al P.C.R., sef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid, precum și de reprezen
tanți ai ■ Ambasadei R.P. Ungare la 
București.

La Ulan Bator
Miercuri la amiază a plecat la 

Ulan Bator o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Laurean Tulai, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Sălaj al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, va 
face o vizită în schimb de experien
ță în R.P. Mongolă.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovară
șul Ion Cîrcei, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost prezenți Damdinneren- 
ghiin Bataa, ambasadorul R.P. Mon
gole la București, și membri ai am
basadei.

Turneul ansamblului 
de balet China

Ansamblul de balet China a pre
zentat miercuri seara, pe scena Să
lii Palatului, in cadrul turneului 
pe care îl întreprinde in țara noas
tră, un spectacol de muzică și ba
let.

Programul a cuprins concertul 
pentru pian și orchestră „Fluviul 
Galben", in interpretarea orchestrei 
ansamblului, actul VII din „Fata cu 
părul cărunt" și actul II din „Deta
șamentul roșu de femei" drame 
coregrafice- pe teme revoluționare 
contemporane, creații de înaltă va
loare artistică, cu un vibrant mesaj 
revoluționar.

Corul ansamblului, soliști vocali și 
instrumentali au interpretat, de ase
menea, cintece revoluționare și pa
triotice, din creația corală chineză și 
românească, precum și frumoase me
lodii din folclorul celor două țări.

Spectacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes, solii artei interpreta
tive chineze fiind îndelung aplaudați.

(Agerpres)

In Editura politică
a. apărut revista :

Probleme ale păcii 
și socialismului 

nr. 8/1971

eț

A fost prezentat apoi un recital 
de poezie și muzică iraniană, susți
nut de actorii Adela Mărculescu, 
Dinu Ianculescu și Emil Liptac, 
poetul Ion Larian Postolache și so
lista de muzică populară Mia Barbu.

La manifestare au participat un 
numeros public, precum și Sadegh 
Sadrieh, ambasadorul Iranului la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

În cîteva rînduri
CEA DE-A VI-A EDIȚIE A 

JOCURILOR SPORTIVE MEDITE
RANEENE a intrat in faza finală, 
o dată cu întrecerile concursului de 
atletism. Performerul primei zile a 
fost egipteanul Nagui Assad, învingă
tor in proba de aruncarea greutății, 
cu rezultatul de 20,19 m, urmat de 
marocanul Akka — 18,85 m și fran
cezul Brouzet — 18,69 m. Assad este 
primul atlet al continentului african 
care depășește granița celor 20 m in 
această probă.

Cursa ciclistă individuală de fond 
a revenit (la fotografie) spaniolului 
Francisco Elort'iaga, urmat de Fran
co Moser (Italia) și Jose Luis Viejo 
(Spania). Toți trei au fost cronome
trați pe distanța de 140 km cu 
timpul de 3h 26’12”.

în finala turneului de tenis se vor 
întilni spaniolii J. Gisbert și M. O- 
rantes. Primul l-a eliminat cu 7—5, 
7—5, 6—4 pe Kalogheropoulos (Gre
cia), iar al doilea 1-ă întrecut cu 6—4, 
6—1, 6—3 pe compatriotul său M. 
Munoz.

CEA DE-A PATRA PROBA — 
ÎNOTUL — DIN CADRUL CAM
PIONATULUI MONDIAL DE PEN
TATLON MODERN, care se desfă
șoară la San Antonio (Texas), a re
venit sportivului olandez R. Vonk, cu 
timpul de 3’21’’9/10 (pe distanța de 
300 m) 1260 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat sportivii ameri
cani Chuck Richards — 3’25”6/10 
(1228 puncte) și Don Roth — 3’33”9/10 
(1164 puncte).

In clasamentul general individual, 
înaintea ultimei probe (crosul), con
duce Boris Oniscenko (U.R.S.S.) cu 
4 032 puncte, urmat de Zsigmond Vil- 
lanyi (Ungaria) 4 015 puncte și Risto 
Hurme (Finlanda) 3 925 puncte.

Clasamentul general pe echipe : 
1. U.R.S.S. — 11 598 puncte ; 2. Unga
ria — 11 554 puncte ; 3. S.U.A. —
11 386 puncte.

IERI LA BELFAST, in prezența a 
14 000 de spectatori, echipele Irlan
dei de Nord și U.R.S.S. au terminat 
la egalitate : 1—1 (1—1) intr-un 
meci contind pentru grupa a 4-a a 
campionatului european de fotbal. 
Gazdele au deschis scorul in minu
tul 12 prin Nicholson, iar oaspeții au 
egalat 20 de minute mai tirziu dato
rită lui Bișoveț.

delhi htilnirea delegației C. C.

al P.C.R. cu 
ai conducerii P.

DELHI 13 (Agerpres). — La 12 
octombrie, delegația C.C. al P.C.R., 
formată din tovarășii Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Colegiului Central de Partid, 
și Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit la New Delhi cu 
reprezentanții conducerii P.C. din

Plenara C. C. al Partidului Muncii 
din Albania

TIRANA 13 (Agerpres). — După 
cum informează agenția A.T.A., la 
12 octombrie 1971 s-a întrunit, sub 
conducerea lui Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al P.M.A., a 13-a 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania, pen
tru a examina rapoartele ce urmea
ză să fie prezentate Congresului al 
VI-lea al partidului.

Plenara a aprobat în unanimitate 
raportul privind „Activitatea Comi

SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager
pres). — Agenția Prensa Latina Infor
mează că la Santiago de Chile a avut 
loc o reuniune a reprezentanților par
tidelor comuniste din Argentina, Boli
via, Chile, Paraguay, Peru și Uru
guay, cu scopul de „a face un schimb 
de informații și opinii in legătură cu 
problemele comune ale continentului 
latino-american".

într-o declarație adoptată Ia înche
ierea acestei reuniuni se arată că 
America Latină asistă in prezent Ia o 
nouă cotitură în lupta istorică a po
poarelor sale pentru eliberarea de sub 
jugul imperialismului nord-american 
și al oligarhiilor antinaționale, reac
ționare. Trăsătura dominantă in ac
tuala situație de pe continent o re
prezintă avintul luptelor de eliberare 
și accentuata cotitură spre stingă a 
maselor populare.

Declarația relevă in continuare că 
„noi sectoare patriotice, care resimt 
încălcarea demnității naționale a ță
rilor lor datorită exploatării imperia
liste, se angajează in luptele menite 

.să' .elibereze clasa', muncitoare,, care, dă 
‘din ce în ce mâi ‘mult dovadă de ma
turitate ; printre aceste sectoare se 
numără țăranii, studenții, păturile 
mijlocii și mai ales intelectualitatea 
progresistă. Noua situație de pe conti
nent generează importante transfor
mări în cadrul bisericii și sensibili
zează conștiința națională și socială 
a unor sectoare ale forțelor armate. 
Acest proces de radicalizare, manifes
tat în ample mișcări convergînd spre 
formarea unui front unit democratic, 
antioligarhic și antiimperialist, sub
minează bazele dominației politioe. a 
oligarhiilor naționale și a imperia- >■ 
lismului".

Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru geologie

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
Agenția M.T.I. anunță că la Pecs, în 
Ungaria, a luat sfîrșit a 21-a ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru geologie, la care au participat de
legații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D.G., Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S. în calitate de obser
vatori au participat reprezentanți ai 
R. D. Vietnam.

în cursul ședinței au fost stabilite

Ziua națională a R.D.P. a Yemenului

Republica Democratică Populară a 
Yemenului serbează astăzi Ziua na
țională. în clocotul luptei anticolo
nialiste a poporului yemenit, al re
zistenței. grevelor și manifestațiilor, 
Ia 14 octombrie 1963, mai multe orga
nizații progresiste, animate de idea
lul independenței țării, s-au reunit 
în Frontul Național de Eliberare. Sub 
conducerea F.N.E. a început răscoala 
armată împotriva ocupanților brita
nici, soldată, patru ani mai tirziu, cu 
victoria forțelor patriotice. Procla
marea independenței, imediat după 
eliberare, a deschis perspectivele unor 
adinei prefaceri economice și sociale 
în viața poporului yemenit, ale cărui 
eforturi îndreptate spre înlăturarea 
înapoierii moștenite de la foștii stă- 
pînitori, pentru reconstrucția țării, 
pentru consolidarea independenței 
împotriva uneltirilor colonialismului

reprezentanți
C. din India &
India (M) — E. M. S. Nambudiripad 
și Basavapunaiah, membri ai Birou
lui Politic.

în cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, s-a procedat la o informare 
reciprocă în legătură cu preocupă
rile și activitatea celor două par
tide.

tetului Central al P.M.A.", care va fi 
prezentat la cel de-al VI-lea Con
gres al P.M.A. de tovarășul Enver 
Hodja, precum și raportul privind 
„Directivele Congresului al VI-lea al 
P.M.A. pentru cel de-al 5-lea plan 
cincinal (1971—1975) de dezvoltare 
economică și culturală a R.P. Alba
nia", care urmează a fi prezentat de 
tovarășul Mehmet Shehu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.A., 
președintele Consiliului de Miniștri.

La zece ani după victoria eroicei 
revoluții cubaneze, care a marcat o 
profundă transformare calitativă în 
situația continentului, arată decla
rația, procesul de înaintare a for
țelor revoluționare a intrat intr-o 
nouă etapă de dezvoltare o dată cu 
însemnata izbîndă înregistrată de 
Frontul Unității Populare din Chile. 
Transformările structurale dobîndi- 
te de mișcarea democratică, antioli- 
garhică și antiimperialistă din Peru 
constituie un stimulent pentru în
tregul continent.

Declarația exprimă solidaritatea 
cu patrioții din Paraguay, Republi
ca Dominicană, Haiti și alte țări 
latino-americane — care sînt victi
mele unor înspăimintătoare regi
muri de asuprire — precum și ho- 
tărirea de a întări campania pentru 
eliberarea eminentei militante pro
gresiste din S.U.A., Angela Davis.

Declarația adresează un apel co
muniștilor din Argentina, Bolivia, 
Chile, Paraguay ■. și Peru, tuturor 

. patrioților ,din . aceste țări, fără>deo- 
sebireri.de filozofic < sau convingeri 
politice, să se unească in lupta îm
potriva amenințărilor care apasă a- 
supra popoarelor din America La
tină. Conștiința crescîndă a po
poarelor noastre, spiritul lor de 
combativitate creează premisele 
pentru ca fiecare popor să-și gă
sească drumul specific în cadrul 
unei Americi Latine a cărei caracte
ristică predominantă să fie procesul 
de transformare inițiat de forțele și 
sectoarele înaintate și antiimperia- 
liste din societatea noastră, se spune 
în încheierea declarației.

măsurile pentru înfăptuirea progra
mului complex și a fost aprobat pla
nul de muncă al comisiei pe 1972.

La ședință a fost examinat proiec
tul de acord cu privire la colaborarea 
tehnico-științifică a țărilor C.A.E.R. 
interesate în „cercetarea mărilor și 
oceanelor în scopul folosirii rezerve
lor de minereuri ale acestora", care 
a fost recomandat spre semnare ță
rilor C.A.E.R. interesate. > 

șt imperialismului sint încununate de 
succese notabile.

între România și R.D.P. a Yemenu
lui se dezvoltă relații bune, străbă
tute de ideile solidarității, întraju
torării și respectului reciproc, pe ba
zele suveranității, egalității în drep
turi și neamestecului în treburile in
terne. Legăturile de simpatie și so
lidaritate româno-yemenite, care au 
cunoscut un nou impuls cu prilejul 
recentei vizite in țara noastră a de
legației Frontului Național din R.D.P. 
a Yemenului, s-au concretizat in a- 
cordurile economice și culturale și 
unele convenții incheiate nu demult.

Cu prilejul Zilei naționale a R.D.P. 
a Yemenului, poporul român transmi
te poporului yemenit urări de noi 
succese in înfăptuirea aspirațiilor 
sale de progres și prosperitate.

In fotografie : vedere din Aden, 
principalul oraș al țării.

sebireri.de


Dezbaterile din Adunarea
Generală

CU PRILEJUL CELEI DE A 26-A ANIVERSĂRI Președintele Convorbirile dintre R. P. D. COREEANĂ

NEW YORK 13. — Corespondentul 
nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
în continuarea dezbaterilor generale 
de la Organizația Națiunilor Unite 
a luat cuvintul ministrul afacerilor 
externe al Bulgariei, Ivan Bașev, 
care a declarat că țara sa nu va 
precupeți nici un efort pentru a 
menține și întări încrederea și în
țelegerea reciprocă dintre statele din 
Balcani — condiție indispensabilă a 
transformării acestei regiuni într-o 
zonă denuclearizată, a stabilității 
unei păci trainice. Referindu-se 
problemele europene, vorbitorul 
arătat că a sosit momentul să 
treacă, fără condiții sau rezerve, 
pregătirea practică a conferinței 
general-europene, care va reprezen
ta un important pas înainte spre 
eliminarea divizării Europei și spre 
edificarea unui sistem de' securitate 
colectivă.

Reprezentantul Cubei, Ricardo 
Quesada, a condamnat războiul de a- 
gresiune dus de Statele Unite îm
potriva popoarelor vietnamez, cam
bodgian și laoțian. El a sprijinit pro
punerile prezentate la Conferința de 
la Paris de Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. Vorbitorul a evidențiat, în 
continuare, tendințele spre emanci
pare națională și socială din Ame
rica Latină. Țările latino-americane 
— a spus el — sînt hotărîte să eli
mine influența străină și să reali
zeze decolonizarea economică, prin 
tăierea firelor care leagă economiile 
lor de trusturile și monopolurile 
nord-americane.

Reprezentantul Etiopiei, Yohannes 
Tseghe, a subliniat necesitatea în
făptuirii universalității O.N.U. și res
tabilirii drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze la Națiunile Unite. Convin
gerea fermă a țării mele, a arătat 
vorbitorul, este că problemele majore 
care confruntă astăzi omenirea nu 
pot fi rezolvate fără participarea ac
tivă a reprezentanților marelui po
por chinez.

Sirimavo Bandaranaike, primul

Și 
la 
a 

se 
la

ministru și ministrul de externe al 
Ceylonului, a reafirmat propunerea 
țării sale privind transformarea Co
ceanului Indian într-o zonă a păcii, 
interzisă armelor și instalațiilor mi
litare, precum și navelor de război.

Reprezentantul Indoneziei, R. Dja- 
jadiningrat, a arătat că țara sa con
sideră că „China este una și indivi
zibilă și că ea trebuie, în consecință, 
să-și recapete drepturile legitime la 
Națiunile Unite". Referindu-se apoi 
la situația din Indochina, vorbitorul 
a declarat că pacea în această parte 
a lumii nu poate fi obținută decît 
prin respectarea aspirațiilor legitime 
ale popoarelor indochineze.

întrevederi ale ministrului 
de externe al României

A PROCLAMĂRII INDEPENDENȚEI LAOSULUI
• APEL ADRESAT DE PREȘEDINTELE C.C. AL PARTIDULUI 

NEO LAO HAK.SAT POPORULUI ȘI FORȚELOR PATRIOTICE 
LAOȚIENE

XIENG KUANG 13 (Agerpres). — 
Cu prilejul zilei de 12 octombrie, cea 
de-a 26-a aniversare a proclamării 
independenței Laosului, prințul Su- 
fanuvong, președintele C.C. al Par
tidului Neo Lao Haksat, a lansat un 
apel către poporul și forțele patrio
tice din țară. Documentul arată că 
în prezent în regiunile, eliberate de 
către forțele patriotice, care repre
zintă două treimi din teritoriul țării, 
se înregistrează numeroase realizări 
în domeniile economic, cultural-edu- 
cativ, sanitar etc., îmbunătățindu-se 
nivelul de trai material și spiritual 
al populației.

în cursul celor 26 de ani de la do- 
bîndirea independenței, forțele pa
triotice au scos din luptă peste 
222 000 militari inamici, au doborît 
sau au distrus la sol peste 2 240 avi
oane, au capturat sau distrus însem
nate cantități de arme și muniții.

Apelul exprimă recunoștința po
porului laoțian față de ajutorul și 
sprijinul prețios acordat de țările 
socialiste cauzei drepte a popoarelor 
din Indochina.

în continuare, apelul adresează în
tregii populații chemarea la întărirea 
unității dintre diferitele naționali
tăți din Laos, dintre Frontul patrio
tic și forțele patriotice neutraliste, 
în lupta pentru aplicarea soluției 
F.P.L. privind reglementarea pașni
că a problemei laoțiene, la o și mai 
strînsă coordonare a eforturilor po
porului laoțian cu cele ale popoare
lor vietnamez și cambodgian, pentru 
a pune capăt războiului de agresiune 
purtat de imperialismul S.U.A. în 
Indochina.

în încheierea apelului se exprimă 
încrederea fermă în victoria luptei 
drepte a poporului laoțian.

Congres internațional

Miercuri, ministrul afacerilor ex
terne al României, Corneliu Mănes- 
cu, a avut la New York o întreve
dere cu' secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers. Cei doi miniștri au 
făcut un schimb de vederi asupra 
unor probleme importante aflate pe 
agenda sesiunii Adunării Generale și 
care concentrează atenția majorității 
covîrșitoare a statelor asupra secu
rității europene și pregătirilor pentru 
covîrșitoare a statelor asupra secu- 
securitatea și cooperarea europeană, 
precum și asupra unor aspecte ale 
relațiilor bilaterale.

★
în după-amiaza aceleiași zile, Cor

neliu Mănescu a avut o întrevedere 
cu ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Albania, Nesti 
Nașe. Cu acest prilej, miniștrii ro
mân și albanez au discutat diverse 
probleme internaționale aflate în a- 
tenția O.N.U. și care își așteaptă re
zolvări juste potrivit principiilor Car
tei și normelor dreptului internațio
nal, precum și probleme ale relații
lor bilaterale în continuă dezvoltare 
dintre cele două țări socialiste.

★
Totodată, ministrul de externe 

României a avut o întrevedere
lucru cu ministrul afacerilor externe 
al Israelului, Abba Eban. Au fost 
abordate probleme aflate pe agenda 
sesiunii, între care problema solu
ționării conflictului din Orientul A- 
propiat pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967, 
precum și aspecte ale securității eu
ropene.

al 
de

la Shiraz

cu
Și300

TEHERAN 13 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor prilejuite de ani
versarea a 2 500 de ani de la înteme
ierea statului persan, în localitatea 
Shiraz s-a deschis, miercuri, un Con
gres internațional de iranologie, 
tema „Continuitatea civilizației 
culturii iraniene". Aproximativ
de personalități ale vieții științifice 
și culturale din 34 de țări participă 
la lucrările congresului, care vor 
dura trei zile.

Lucrările Congresului au fost des
chise de către ministrul Curții im
periale, Assadollah Alam, care a dat 
citire mesajului de salut adresat 
participanților de către suveranul 
Iranului.

in Turcia și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

ANKARA 13 (Agerpres). — Am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în Republica Turcia, George Marin, 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
președintelui Republicii Turcia, Cev- 
det Sunay. La ceremonie a asistat 
Osman Alcay, ministrul afacerilor 
externe. După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, între președintele Re
publicii Turcia și ambasadorul român 
a avut loc o convorbire cordială.

In aceeași zi, ambasadorul român, 
însoțit de membrii ambasadei, a de
pus o coroană de flori la Mausoleul 
lui Kemal Ataturk.

PARIS

Anwar Sadat
și-a încheiat vizita

în U.R.S.S.
A- 

și-a

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
Miercuri, președintele Republicii 
rabe a Egiptului, Anwar Sadat, 
încheiat vizita oficială în U.R.S.S.,
efectuată la invitația C.C. al P.C.U.S., 
a Prezidiului Sovietului Suprem și a 
guvernului sovietic.

în legătură cu această vizită, infor
mează agenția T.A.S.S., urmează să 
fie dat publicității un comunicat co
mun.

BRIGHTON

Politica S.U.A. de „vietnamizare** 
a războiului este sortită eșecului

UN INTERVIU AL VICEPREȘEDINTELUI CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL --------------

HANOI 13 (Agerpres). — După 
cum informează agenția V.N.A., 
Nguyen Duy Trinh, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și ministru 
al afacerilor externe al R.D. Viet
nam, a acordat un interviu unui co
respondent al postului de televiziune 
japonez „Nihon Denpa", în care a 
arătat, printre altele, că „politica a- 
mericană de «vietnamizare» a răz
boiului din Vietnamul de sud" ur
mărește consolidarea administrației 
marionetă și mărirea armatei aces
teia, prin ajutor american în arme, 
consilieri și personal militar, precum 
și cu sprijinul logistic și aerian al 
S.U.A., în vederea înlocuirii trupelor 
americane cu armata marionetă sai- 
goneză, pentru continuarea războiu
lui. Faptele din ultimii ani au dove
dit că politica de vietnamizare a răz
boiului a suferit eșecuri umilitoare, 
a continuat Nguyen Duy Trinh. Ad
ministrația lui Nguyen Van Thieu 
este sfișiată de ascuțite contradicții 
interne, trecînd printr-o gravă criză, 
iar armata marionetă saigoneză nu 
poate nici să înlocuiască trupele

R. D. VIETNAM
S. U.A., nici să se apere pe ea însăși.

Poporul vietnamez — a continuat 
el — este pe deplin conștient că, așa 
cum arăta președintele Ho Și Min, 
„nimic nu este mai prețios decît in
dependența și libertatea". Vietnamul 
este o țară cu un teritoriu nu prea 
mare, cu o populație nu prea nume
roasă și cu un potențial militar și 
economic mai mic față de cel al Sta
telor Unite. Dar poporul vietnamez 
este susținut de forța invincibilă a 
cauzei sale drepte și ' 
de a-și alege singur 
sa va fi încununată

★
NEW YORK 13

Miercuri s-a desfășurat, în Statele 
Unite, Ziua națională de protest îm
potriva agresiunii S.U.A. în Asia de 
sud-est. Din inițiativa unui mare 
număr de organizații antirăzboinice, 
in orașe, universități și baze mili
tare au avut loc mitinguri și demon
strații, Ia care participanții au cerut 
încetarea imediată a războiului și 
retragerea tuturor trupelor ameri
cane din Indochina.

de hotărîrea să 
destinul ; lupta 

de victorie.

(Agerpres).

BERLIN 13. — Corespondentul
nostru, Șt. Deju, transmite : 
Miercuri au fost reluate la Berlin 
tratativele dintre Michael Kohl, se
cretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane, și Egon 
Bahr, secretar de stat la Cancelaria 
federală a R. F. a Germaniei. Păr
țile au convenit să continue con
vorbirile și în cursul zilei de joi.

★
în același timp, la Berlin s-a a- 

nunțat 
Kohrt, 
rul de 
Miiller,
linul occidental, 
la 20 octombrie în capitala R. 
Germane.

Vizita delegației 
guvernamentale

romane

că tratativele dintre Giinter 
secretar de stat în Ministe- 
Externe al R.D.G., și Ulrich 
director senatorial din Ber- 

vor fi continuate 
D.

Deschiderea Conferinței
anuale a Partidului conservator

din Marea Britanie
LONDRA 13 — Corespondentul 

nostru, N. Plopeanu, transmite : 
Miercuri dimineața au început la 
Brighton lucrările celei de-a 89-a con
ferințe anuale a Partidului conserva
tor din Marea Britanie. In prima zi 
a reuniunii au fost dezbătute pro
blemele aderării Angliei la Piața co
mună.

Deși majoritatea delegaților au vo
tat pentru aderarea la C.E.E. în con
dițiile negociate de guvern, 
rile au 
Pai tidul 
care fie 
rii, fie
față de efectele nefavorabile 
asemenea acțiuni asupra economiei 
britanice. „Poporul britanic este in 
marea lui majoritate împotriva ade
rării" — a spus deputatul Roger Moa- 
te. Un alt deputat, Erek Walker 
Smith, a menționat că „intrarea în

Piafa comună va fi plătită nu numai 
în bani, dar și prin pierderea unei 
părți a suveranității britanice". Prin
cipalul negociator britanic cu Piața 
comună, Geoffrey Ripon, a recunos
cut el însuși că aderarea implică pen
tru Anglia reale dificultăți, între care 
creșterea prețurilor și a costului 
vieții.

evidențiat prezența 
conservator a unor 
se opun categoric 

manifestă rezerve

dezbate- 
chiar în 
membri 
aderă- 

serioase 
ale unei

agențiile de presă transmit
Grupul de ofițeri români, 

condus de generalul de armată Ion 
Tutoveanu, comandantul Academiei 
Militare, care se află la odihnă în 
R. P. Chineză, s-a întîlnit cu Li 
Dă-șin, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Chinez, șeful 
Direcției generale politice a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, și Pîn 
Șao-hui, membru al C.C. al P. C. Chi
nez, locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire 
nească.

cordială, priete-

Directorul general al 
UNESCO, Renă Maheu, l-a primit 
în audiență pe ambasadorul Valentiir 
Lipatti, delegat permanent al Româ
niei pe lingă UNESCO, cu ocazia ple
cării sale definitive din post. Cu acest 
prilej, au fost discutate aspecte pri
vind cooperarea dintre țara noastră 
și UNESCO.

Colaborarea greco-buL 
gară s-a soldat cu 
tive în urma recentei 
trului economiei, Gh. Pezopoulos, în

rezultate pozi- 
vizite a minis-

Nouă zile fără metro
Greva conductorilor de metro, 

declanșată marți 5 octombrie la 
Paris, a intrat, ieri, în cea de-a 
noua zi. Amploarea și durata, dir- 
zenia cu care cei peste 2 000 gre
viști își manifestă hotărîrea de a 
continua acțiunea lor revendicativă, 
consecințele pe plan economic și 
social au stîrnit reacții favorabile 
greviștilor din partea unor largi 
pături ale opiniei publice, din partea 
unor personalități și grupări poli
tice din Franța. In declarații făcute 
presei, în interpelări adresate par
lamentului se aduc critici atitudinii t 
adoptate de direcția rețelei de 
transporturi pariziene, se cere gu
vernului să acționeze pentru rezol
varea in spirit echitabil a revendi
cărilor greviștilor. Unele ziare a- 
mintesc faptul că într-o singură zi 
de grevă administrația metroului 
pierde o sumă echivalentă cu suma 
necesară pentru satisfacerea cereri
lor greviștilor pe un an de zile.

Intre timp, activitatea economică 
și comercială, viața publică și cul
turală a Parisului cunosc dificul
tăți din ce în ce mai mari. Zilnic 
patru milioane de pasageri obiș- 
nuiți ai metroului sînt obligați să 
găsească alte mijloace de transport. 
O sută de autocamioane militare 
care circulă acum în Paris nu reu
șesc să facă față afluxului de pa- 

' sageri, în fiecare dimineață mase 
de pietoni invadează piețele din 
fața principalelor gări. Pentru 
prima oară în cursul ultimelor de
cenii s-a recurs la folosirea Senei 
ca mijloc de transport pentru pa
sageri. Numeroase vedete destina
te plimbărilor turistice sînt puse 
acum la dispoziția pietonilor, dar 
capacitatea lor redusă nu poate

rezolva nici pe departe nevoile de 
transport ale orașului. Datorită a- 
fcestor motive numărul automobile
lor ce se înghesuie pe străzile Pa
risului a depășit cu 30% cota de sa
turație, ceea ce duce la blocarea 
totală a circulației in punctele ne
vralgice ale capitalei franceze. In 
consecință, marile magazine din 
centrul orașului au înregistrat o 
scădere de aproape 50% a vînzări- 
lor. Sînt afectate de asemenea șco
lile și cinematografele, precum și o 
serie de servicii publice, ambulan
țele salvării și mașinile pompieri
lor sînt nevoite să folosească un 
timp de trei ori mai mare pentru 
deplasarea la locul accidentelor. _

Negocierile care au avut loc in
tre reprezentanții greviștilor și ai 
administrației metroului nu au 
dat, pînă acum, nici un rezultat. 
Fermitatea și hotărîrea conducto
rilor de metro reflectă existența 
unor adinei nemulțumiri. După cum 
declara un grevist ziarului „l’Au- 
rore“, acțiunea celor peste 2 000 
conductori vizează satisfacerea unor 
nevoi materiale indispensabile. De
calajul dintre salariu și creșterea 
prețurilor constituie unul dintre 
motivele principale ale nemulțu
mirii greviștilor. Conform unor sta
tistici și previziuni ale C.G.T., 
scumpirea vieții în Franța va atin
ge pînă la sfîrșitul acestui an o 
cotă de aproximativ 8 la sută, fapt 
care îngrijorează profund largi ca
tegorii de salariați, contribuind la 
accentuarea tensiunii sociale și a 
luptelor revendicative.

Paul DIACONESCU
Paris, 13

>>
ZIUA ROMÂNEI"

la Tîrgul internațional

de la Bagdad

Bulgaria — se arată într-un comuni
cat al Ministerului Economiei Națio
nale al Greciei. în cadrul convorbiri
lor pe care Pezopoulos le-a avut la 
Sofia cu . ministrul comerțului exte
rior, Ivan Nedev, și alte personalități 
„au fost examinate, într-un spirit 
de înțelegere reciprocă, posibilitățile 
și mijloacele de lărgire a colaborării 
în numeroase domenii". Acordul în
cheiat cu acest prilej pentru crearea 
comisiei interguvernamentale mixte 
greco-bulgare — se arată în comu
nicat — este un pas pozitiv pe linia 
dezvoltării pe mai departe a relațiilor» 
economice, comerciale, turistice între 
cele două țări.

legație a Consiliului național al so
cietăților de Cruce Roșie, condusă de 
Ion Geoană, membru al Comitetului 
executiv al consiliului.

PHENIAN 13 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. relatează că guvernul 
R.P.D. Coreene a organizat un ban
chet în onoarea delegației guverna
mentale române conduse de loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini din Republica So
cialistă România, care efectuează o 
vizită în R.P.D. Coreeană.

La banchet au participat Zăng 
Zun Tek, vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri, Ke In Thia, mi
nistru al comerțu.lui exterior, Kye 
Hyon Sun, ministru al primului Mi
nister al Industriei Construcțiilor de 
Mașini, miniștri adjuncți și alte per
soane oficiale. A fost prezent Aurel 
Mălnășan, ambasadorul României la 
Phenian.

Kye Hyon Sun și loan Avram au 
toastat pentru prietenia și solidari
tatea frățească .dintre popoarele ro
mân și coreean, pentru dezvoltarea 
relațiilor economice și comerciale 
dintre cele două țări, menționează.! 
A.C.T.C.

A
■ »

Bca v

Miercuri seara, Ministerul Cul
turii al R.S. Cehe a oferit, în sa
loanele hotelului „Internațional" 
din Praga, un cocteil in onoarea 
colectivului Teatrului de Operă și 

■ Balet, din București, care se a- 
flă în turneu in R. S. Ceho
slovacă. Au participat Miloslav 
Bruzek, ministrul culturii, repre
zentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai instituțiilor artis
tice din capitala cehoslovacă, 
precum și ambasadorul Româ
niei la Praga, Teodor Haș. 
(Coresp. C. Prisăcaru)

★
La Mistelbach, în imediata 

vecinătate a Vienei, are loc o 
„Săptămînă românească", gru- 
pind o serie de manifestări cul- 
tural-artistice. Marți, in pre
zența ambasadorului României 
la Viena, Dumitru Aninoiu, a 
avut loc deschiderea oficială a 
expoziției „Imagini din Româ
nia". In cuvîntarea rostită 
la deschiderea expoziției, pri
marul orașului, Franz Bayer, a 
subliniat „interesul locuitorilor 
din Mistelbach de a cunoaște 
realizările poporului român 
prieten". (Coresp. P. Stăncescu).

W
Marți a avut loc la Paris o 

seară culturală românească or
ganizată de Asociația de priete
nie Franța—România, în co
laborare cu ambasada țării 
noastre. Cu acest prilej, scriito
rul francez Georges Pillement 
și-a împărtășit impresiile din- 
tr-o recentă .călătorie in Româ
nia. A urmat un recital de mu
zică populară susținut de 
naistul Gheorghe Zamfir și or
chestra sa, cqre întreprinde un 
turneu de concerte în Franța.

Secretarul,general al Par
tidului Progresist al Oame
nilor Muncii din Cipru 
(AKEL), Ezekias Papaioanou, a subli
niat, cu ocazia unei adunări a acti
vului de partid care a avut loc la 
Limasol, necesitatea continuării tra
tativelor între comunitățile greacă și 
turcă in scopul rezolvării problemei 
cipriote. „Pentru rezolvarea cu succes 
a acestei probleme, a spus el, este 
necesar să se creeze o atmosferă de 
înțelegere reciprocă și pace".

Președintele Republicii 
Mexic Lu's Ecbeverria> a inaugu
rat lucrările celei de-a 31-a sesiuni a 
Consiliului guvernatorilor Ligii socie
tăților naționale de Cruce Roșie, la 
care participă reprezentanți ai socie
tăților naționale afiliate la acest or
ganism. Din România participă o de-

în baza unui decret al 
președintelui Gaafar El Nu- 
meiry, ’n funcția de prim-vicepre- 
ședinte al Sudanului a fost numit 
Abubakr Awadallah, iar ca vicepre
ședinți, Khaled Abbas și Abel Aller 
— anunță agenția M.E.N. De aseme
nea, președintele Numeiry a promul
gat mai multe decrete privind insti
tuirea unui portofoliu pentru un mi
nistru de stat însărcinat cu afacerile 
prezidențiale, a unui oficiu pentru 
problemele securității de stat, crea
rea unor consilii consultative.

La Moscova3 avut Ioc ?edin^ 
Consiliului Băncii Internaționale de 
Colaborare Economică. Consiliul a 
aprobat planul de credite al băncii și 
planul de activitate pe anul 1972. Șe
dința s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și deplină înțelegere re
ciprocă.

Ministrul de externe vest- 
german, Walter Scheel, a sosit 
miercuri într-o vizită oficială la La
gos, prima etapă a turneului pe care 
îl întreprinde în cîteva state africane 
(Camerunul, Congo (Kinshasa), Coas
ta de Fildeș și Mauritania).

Reuniunea Comisiei mix
te sovieto-americane in pr0* 
blemele biologiei și medicinei spa
țiale, creată în urma acordului rea
lizat între Academia de Științe a 
U.R.S.S. și Administrația națională 
pentru aeronautică și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) din Statele 
Unite, a avut loc la Moscova. Parti
cipanții au făcut un schimb de infor
mații și aU analizat în detaliu rezul
tatele medico-biologice ale zborurilor 
navelor cosmice pilotate „Soiuz" și 
„Apollo", stabilind, de asemenea, re
comandări pentru colaborarea în do
meniul biologiei și1 rrfedicinei cosmice.

„Naționalizarea proprie
tăților deținute de firma In
ternational Petroleum Co. a 
constituit doar începutul 
procesului de transformări 
revoluționare în Peru" — 
a declarat președintele țării, Juan Ve
lasco Alvarado, în cadrul unui miting 
ce a marcat împlinirea a trei ani de 
la adoptarea acestei hotărîri. Guver
nul peruan, a subliniat președintele 
Alvarado, și-a stabilit ca obiective 
primordiale lichidarea sărăciei, anal
fabetismului, stagnării economice și 
consolidarea independenței țării.

Rezultatele definitive ale 
alegerilor din Sustria. Minis_ 
terul de Interne al Austriei a dat pu
blicității rezultatele definitive ale 
alegerilor parlamentare, după numă
rarea ultimelor 105 000 voturi trimise 
prin corespondență. Partidului socia
list i-au revenit 93 mandate. Parti
dului populist — 80, iar liberalilor — 
10. Potrivit acestor rezultate, Partidul 
socialist a obținut 50,04 la sută din 
voturi, Partidul populist — 43,11 la 
sută și Partidul liberal — 5,45 la sută.

Reprezentanții industriei 
chimice sovietice și fran
ceze cons'dera utilă încheierea unor 
contracte de colaborare pe termen 
lung — au declarat presei conducăto
rii delegațiilor U.R.S.S. și Franței 
participante la cea de-a șasea sesiune 
a grupului mixt pentru industria chi
mică și construcțiile de mașini pen
tru chimie.

La Havana au Iuat sfîrșlt lu* 
crările consfătuirii Centralei sindicale 
a oamenilor muncii din Cuba. în re
zoluțiile adoptate de consfătuire se 
evidențiază importanța întăririi con
tinue a mișcării sindicale, a atragerii 
active a oamenilor muncii la rezolva
rea sarcinilor de dezvoltare a econo
miei naționale a țării.

La Panmimjon8 avut 10c’,a 
13 octombrie, cea de-a patra întîlnire 
din- cadrul convorbirilor preliminare 
între societățile de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană și din Coreea de 
Sud — anunță agenția A.C.T.C. Con
ducătorul părții nord-coreene a pro
pus, cu acest prilej, încheierea, pînă 
la sfîrșitul acestei luni, a convorbiri
lor preliminare și începerea convorbi
rilor propriu-zise la data de 10 de
cembrie a.c. S-a convenit ca a 5-a 
întîlnire din cadrul convorbirilor pre
liminare să aibă loc la 20 octombrie.

Muncitorii de la șantie
rele navale „Upper Clyde" 
din Glasgow au ieșit învingători în 
confruntarea de peste zece săptămîni 
cu autoritățile britanice. Ministrul co
merțului și industriei, John Davies, 
s-a angajat să inițieze de urgență ne
gocieri cu proprietarii de nave în ve
derea obținerii unor comenzi ferme 
pentru șantierele „Upper Clyde".

Haile Selassie, împăratul 
Etiopiei, și-a încheiat vizita oficială 
în R. P. Chineză, anunță agenția Chi
na Nouă.

Comunicatul comun al- 
geriano-libian dat publicitătii 
în urma întîlnirii de Ia Hassi Mes- 
saoud între președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, și președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției din Libia, Moamer El Gedafi, 
informează că, în cursul întrevederii, 
care s-a desfășurat .,într-o atmosferă 
de sinceritate și înțelegere", au fost 
examinate acordurile de cooperare 
dintre țările lor.

Deputatul în Bundestagul 
ves!-german din partea Uniunii 
Creștin-Democrate, E. Pirot, s-a aflat 
în vizită în R.P. Polonă, între 6 și 
12 octombrie, anunță agenția P.A.P. 
Deputatul vest-german a fost primit 
de Adam Willmann, adjunct al minis
trului afacerilor externe a! R. P. Po
lone, și a avut o serie de întreveder1 
cu personalități ale vieții politice și 
economice din Polonia.

Dean flcheson, fost secretar 
de stat în timpul Administrației Tru
man, a încetat din viață, marți, în 
vîrstă de 78 de ani.

BAGDAD 13 (Agerpres). — 
în cadrul Tirgului internațional 
de la Bagdad, a fost organizată 
o „Zi a României". Cu acest pri
lej. consilierul economic de pe 
lîngă Ambasada României în 
Irak, Constantin Roșea, și di
rectorul pavilionului României, 
Nicolae Vrabie, au oferit o re
cepție, la care au participat di
rectorul general al Tirgului, 
consilieri economici ai țărilor 
participante, directori de pavi
lioane, numeroși oameni de afa
ceri, ziariști.

Totodată, televiziunea irakia
nă a transmis imagini de la pa
vilionul românesc, postul de 
radio Bagdad a difuzat un in
terviu acordat de directorul pa
vilionului țării noastre, iar zia
rele care apar în capitala Irți-, 
kului au inserat în paginile lor 
articole despre comerțul exte
rior al Republicii Socialiste Ro
mânia.

LA VALLETTA 13. — Trimisul
special al Agerpres, N. Puicea, trans
mite : La invitația guvernului Maltei, 
în capitala malteză a sosit o dele
gație română, condusă de Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei.

Delegația, însoțită de Alexandru 
Dragomirescu, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al României la Roma, a fost 
primită de către Sir Anthony Mamo, 
guvernatorul general al Maltei, iar 
apoi de primul ministru, Dom Min- 
toff. Cu acest prilej, primul minis
tru maltez a relevat că rezultatele 
obținute de România in dezvoltarea 
sa multilaterală, precum și politica 
sa externă sînt cunoscute și apreciate 
în Maltă.

Delegația română a avut, de ase
menea, discuții cu J. Micallef, mi
nistrul industriei, agriculturii și co
merțului, Abert Hyzler, ministrul dez
voltării, și J. Abela, ministrul finan
țelor.

Au fost trecute în 
niile în care poate fi 
perarea economică și 
fică româno-malteză.

în cadrul celor două întîlniri, s-a 
->făcut un schimb de păreri privind 

posibilitățile de dezvoltare a relații
lor dintre Malta și România, expri- 
mîndu-se dorința intensificării legătu
rilor bilaterale în diferite domenii.

revistă dome- 
dezvoltată coo- 
tehnico-științi-
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Sărbătoarea națională»

a Republicii Malgașe
Poporul malgaș săr

bătorește azi ziua sa 
națională — proclama
rea Republicii, eveni
ment care, alături de 
cucerirea independen
ței. a încununat înde
lungata luptă pentru 
dezvoltarea sa de sine 
stătătoare. Țară cu o 
economie precumpăni
tor agrară. Republica 
Malgașe a depus în 
răstimpul care s-a 
scurs de atunci efor
turi susținute pentru 
progres economic, so
cial și cultural. Pe har
ta țării au apărut o se
rie de obiective indus
triale în vederea pre
lucrării marilor bogății 
ale țării. Din 90 de în
treprinderi industriale 
existente în Republica 
Malgașe. 80 au fost 
construite în ultimii 13 
ani. Au fost obținute 
rezultate pozitive în 
agricultură, unde lu
crează două treimi din 
populația activă. Efor
turi însemnate se de
pun în ceea ce privește 
formarea de cadre na
ționale și dezvoltarea

rețelei de asistență so
cială.

O serie de proiecte 
îndrăznețe își așteaptă 
realizarea. Intre aces
tea se numără impor
tante amenajări por
tuare, construcții in
dustriale și turistice, 
precum și lucrări de 
anvergură pentru ex
tinderea producției de 
orez, principala cultură 
agricolă, concomitent 
cu dezvoltarea sectoru
lui zootehniei. Se ur
mărește crearea de noi 
posturi în diferite sec
toare ale activității 
economice și adminis
trative, care să permită 
folosirea cit mai rațio
nală a resurselor uma
ne ale țării.

Pe plan extern. Re
publica Malgașe se 
preocupă de dezvolta
rea relațiilor sale cu 
toate țările lumii, indi
ferent de orînduirea 
lor socială și politică, 
militînd cu fermitate 
pentru lichidarea colo
nialismului pe pămin- 
tul african.

a
a anunțat

Pakistanului

între România și Re
publica Malgașe s-au 
stabilit relații de prie
tenie și colaborare pe 
planuri diverse. Vizi
tele reciproce ale unor 
delegații de partid și i 
de stat — J:~ "—
menționăm 
rea recentă 
legații a 
Congresul 
pentru 
Madagascarului 
dus la stabilirea unor 
legături care cunosc o 
curbă ascendentă. Po
porul român urmărește 
cu sentimente de sim
patie și solidaritate 
eforturile poporului 
malgaș pentru consoli
darea independenței 
economice și politice, 
pentru valorificarea în 
interesul propriu a bo
gățiilor naționale, pen
tru progres.

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Republicii 
Malgașe, poporul ro
mân urează poporului 
malgaș noi succese pe 
calea făuririi unei vieți 
prospere și pașnice.

din care 
participa- 

a unei de- 
P.C.R. la 
Partidului 

independența 
au
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președintele Yahya Khan
RAWALPINDI 

Intr-un discurs 
ședințele Pakistanului, Yahya Khan, 
a declarat că este hotărît să ducă la 
îndeplinire planurile privind trans
ferarea puterii „reprezentanților 
aleși ai poporului". în context, el a 
anunțat că proiectul noii constituții 
a țării va fi publicat la 20 decem
brie, iar Adunarea Națională se va 
reuni cu o săptămînă mai tîrziu pen
tru a forma un nou guvern central 
Președintele a menționat, totodată, 
că va continua să-și exercite prero-

13 (Agerpres). — 
radiodifuzat, pre-

gativele de șef al statului cel puțin 
90 de zile după întrunirea Adunării 
Naționale, pentru a participa la pro
cesul de transferare a puterii. Pro
iectul de constituție se află în curs 
le elaborare de către un „Comitet 
le experți" numiți de președinte. 
Adunarea Națională va fi completată, 
nainte de a se întruni la 20 decem

brie, prin organizarea unor alegeri 
marțiale, pentru ocuparea locurilor 
deținute de membri ai Ligii Awami, 
care au fost descalificați, fiind acu
zați de acțiuni secesioniste.
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