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Scrisoare adresată de plenara 

lărgită a Consiliului Central

al U. G. S. R.

Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Repu
blica Socialistă România, întrunit în plenară lărgită pentru a ana
liza activitatea politico-ideologică și cultural-educativă desfășurată 
de sindicate și sarcinile ce le revin în vasta activitate organizată 
și condusă de partid pentru formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a tuturor oamenilor muncii, își exprimă totala adeziune 
și aprobare față de programul de măsuri adoptat de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., program profund partinic, marxist- 
ieninist, pătruns de un înalt spirit revoluționar și patriotic.

Plenara lărgită a Consiliului Central al U.G.S.R. acordă o înaltă 
apreciere bogăției de idei, cu înaltă valoare teoretică și practică, 
cuprinse în expunerea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prezentată la Consfătuirea de lucru a activului de partid din do
meniul ideologiei și al activității cultural-educative, considerînd 
că acest valoros document de partid are o excepțională însemnă
tate pentru întreaga viață spirituală a poporului nostru, pentru 
făurirea și dezvoltarea conștiinței socialiste a omului nou — con
structor al societății socialiste și comuniste.

Clasa muncitoare, toți oamenii muncii au desfășurat o eroică 
și rodnică activitate — sub conducerea Partidului Comunist Român 
— obținînd rezultate remarcabile în dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii, în întreaga operă de construire a societății socialiste, 
de ridicare a nivelului de' trai material și spiritual al întregului 
nostru popor. Rezultatele strălucite obținute de poporul nostru în 
făurirea și consolidarea societății noi, socialiste, demonstrează înalta 
conștiință socialistă a clasei noastre muncitoare, devotamentul său 
nemărginit față de politica^Partidului Comunist Român.

Analizînd cu responsabilitate partinică, cu un dezvoltat spirit 
critic și autocritic activitatea politico-ideologică și cultural-educa
tivă desfășurată pînă în prezent de sindicate, participanții la 
plenara lărgită a Consiliului Central al U.G.S.R. au relevat că, deși 
s-au obțiput unele rezultate bune, activitatea în acest domeniu nu 
s-a ridicat la nivelul cerințelor și exigențelor actualei etape de 
dezvoltare a construcției societății socialiste din patria noastră. 
Participanții la plenară șl-au manifestat hotărîrea de a munci 
neprecupețit, cu entuziasm și spirit revoluționar pentru înlăturarea 
grabnică a neajunsurilor existente, pentru perfecționarea întregii 
activități politico-educative a sindicatelor.

în lumina programului adoptat de Comitetul Executiv al Parti
dului Comunist Român, plenara lărgită a Consiliului Central al 
U.G.S.R. a adoptat un amplu plan de măsuri menit să îmbună
tățească activitatea politico-ideologică și cultural-educativă des
fășurată de sindicate, să-i asigure un bogat conținut de idei și 
combativitate revoluționară, pentru participarea și mai largă a 
maselor de oameni ai muncii la înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nostru, realizarea exemplară a sar
cinilor de producție și a angajamentelor asumate, dezvoltarea unei 
atitudini înaintate față de muncă, grija plină de răspundere pen
tru buna gospodărire, dezvoltare și apărarea cu intransigență a 
bunurilor materiale ale proprietății socialiste, întărirea ordinii și 
disciplinei, la fiecare loc de muncă, formarea și dezvoltarea opiniei 
de masă muncitorești, revoluționare împotriva atitudinilor înapo
iate, străine moralei noastre socialiste.

Sindicatele se vor preocupa ca instituțiile culturale — clubu
rile, casele de cultură, bibliotecile, formațiile cultural-artistice de 
amatori — să devină adevărate tribune de propagare a politicii 
marxist-leniniste creatoare a partidului nostru, de promovare con
secventă a concepției revoluționare despre muncă și societate a 
clasei muncitoare, pentru popularizarea celor mai noi cuceriri a'e 
științei, tehnicii, artei și culturii.

Dînd glas sentimentelor celor peste cinci milioane de oameni

(Continuare în pag. a II-a)

20000 tone 
fontă peste 

prevederile 
planului

Furnaliștii din unitățile siderurgice ale Centralei industriale Hunedoara au elaborat 20 000 tone de fontă peste prevederile planului la zi. De remarcat că întreaga cantitate suplimentară de fontă s-a realizat cu cocs economisit. La furnalele de mare capacitate de la Combinatul siderurgic Hunedoara, unde s-a obținut și cea mai mare producție suplimentară, consumul planificat de cocs a fost redus în medie cu peste 8 kg la fiecare tonă de fontă.Bilanțul încheiat pe primele 9 luni ale anului de către unitățile siderurgice ale Centralei industriale Hunedoara consemnează o economie de peste 14 000 tone coos metalurgic.

Un liceu cu veche 
si mare tradiție
Liceul „Gheorghe Roșea Co- 

dreanu" din Birlad împlinește 
125 de ani. In anul 1846, cind a 
luat ființă, în Țările Române 
existau doar trei asemenea 
Scoli : una la București, la așc- 
zămintele Sf. Sava, .alta la Iași, 
„Naționalul", și o a treia la 
Craiova ; „Bălcescu" de astăzi.

Ideea înființării unei aseme
nea școli în Moldova de Jos, 
idee de o rară noblețe și cute
zanță pentru acele timpuri, a- 
parține unui luminat patriot 
moldovean, Gheorghe Roșea Co- 
dreanu, care a înțeles, imagi- 
nîndu-și viitorul, cit ele nece
sare sint cartea și învățătura 
pentru destinul națiunii române, 
pentru victoria și consolidarea 
marilor deziderate ale vremii: 
unirea și neatîrnarea.

Aceste valori dinamice și vi
tale au stat la baza școlii bir- 
lădene, obișnuind încă de la în
ceputul existenței ei, atît pe 
dascăli, cit și pe elevi, cu nece
sitatea răspunderii față de mat
că, față de patrie, față de colec
tivitate. Astfel, clasul din Bir
lad, devenit mai tîrziu gimna
ziul și apoi Liceul Codreanu, 
s-a revărsat, s-a integrat, cu 
toți anii lui, acelei tradiții de 
aur, nepieritoare, care a carac
terizat șt a definit istoria scri
să și nescrisă a Țărilor Româ
ne : nimic nu poate fi mai fru
mos, mai înălțător decît sluji
rea patriei.

Integrindu-se acestei tradiții, 
Liceul din Birlad a onorat în
săși ideea de școală. De la pri
mele sale începuturi, școala 
noastră s-a dovedit, s-a afirmat 
ca o parte activă a colectivită
ții, a societății, a națiunii ro
mâne. îndatorirea inițială pe 
care și-a asumat-o școala a fost 
aceea de a forma cetățeni și 
patrioți, adică oameni, care 
poartă în ei respectul față de 
valorile morale ale umanității 
și care nu-și înțeleg destinul

Constantin CHIRIȚĂ
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Excelenței Sale 
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare 

adresat cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a independenței Nigeriei.
La rîndul meu, vă transmit aceleași foarte bune urări.

General YAKUBU GOWON 
șeful Guvernului militar federal, 

comandant suprem al 
Forțelor armate ale R.F. Nigeria

Excelenței Sale Domnului JENS OTTO KR.AG
Prim-ministru al Danemarcei

COPENHAGA
Cu ocazia învestirii Excelenței Voastre cu înalta funcție de prim- 

ministru al Danemarcei, vă rog să primiți felicitările mele cordiale și 
cele mai bune urări de succes.

Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că re
lațiile de prietenie și colaborare româno-daneze vor continua să se dez
volte în interesul popoarelor noastre, al păcii și cooperării în Europa și 
în întreaga lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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CONSILIULUI DE STAT ROMÂNIEI,
NICOLAE CEAUSESCU, LA FESTIVITĂȚILE 

CONSACRATE ANIVERSARII STATULUI IRANIAN
Intiliurea președintelui

Nicolae Ceaușescu cu Șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza 

Pahlavi Âryamehr

Vineri, 15 octombrie, președin
tele Consiliului de Stat al Republi-' 
cii Socialiste România,, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o întîlnire cu Șa
hinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Âryamehr.

Au fost de față. George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și ambasadorul 
României la Teheran, Alexandru 
Boabă.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc, a fost exprimată convingerea că 
vizita în Iran a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, ca și întîlnirile 
precedente ale celor doi șefi de stat, 
marchează momente importante în

dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările și popoarele 
noastre.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
Șahinșahul Iranului au făcut un 
fructuos schimb de vederi cu privire 
la stadiul actual al relațiilor ro- 
mâno-iraniene și la posibilitățile de 
ridicare a acestora pe o treaptă su
perioară, în folosul ambelor po
poare, al cauzei păcii și înțelegerii.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale situației inter
naționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, s-a iritilnit

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit în 
cursul zilei de vineri cu președin
tele Indiei, V. V. Giri.

Au fost prezenți secretarul de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, Baianargi, și primul adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
României.

Xn cadrul convorbirii care a avut

(Continuare în pag. a Vl-a)
Vineri, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, s-a întîlnit cu tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

împreună cu cei doi președinți, 
se aflau tovarășele Elena Ceaușescu 
și Iovanka Tito.

Au fost de față George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al țării noastre, 
Rata Dugonici, membru al Preșe

dinției Republicii, și Anton Vra- 
tușa, membru al Vecei Executive 
Federale.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc, au fost abordate probleme de 
interes reciproc, precum și unele 
probleme actuale ale situației in
ternaționale.

Cei doi președinți au căzut de a- 
cord să se întîlnească în a doua 
parte a lunii noiembrie.

întîlnirea și convorbirile prile
juite s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească.

întîlnirea președintelui
Nicolae Ceaușescu cu președintele 

Pakistanului, Yahia Khan
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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit cu 
președintele Pakistanului, Yahia 
Khan.

Au participat primul adjunct al 
ministrului afacerilor externe a! 
țării noastre, precum și secretarul 
de- stat pentru afacerile externe, 
Sultan Mohammed Khan.

Reamintindu-și cu plăcere de în

tîlnirea anterioară pe care au a- 
vut-o cu prilejul celei de-a XXV-a 
sesiuni a Organizației Națiunilor 
Unite, cei doi președinți au abor
dat, în cadrul convorbirii avute, 
probleme ale relațiilor bilaterale, 
precum și unele probleme ale si
tuației internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească. 

întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu președintele Prezidiului Sovietului 

Suprem al Uniunii Sovietice, 
Nikolai Podgornii

Vineri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, s-a întîlnit cu președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Sovietice, Nikolai Pod- 
gornîi.

în cadrul întîlnirii, la care au par
ticipat George Macovescu, prim-ad
junct al ministrului afacerilor ex

terne, și Nikolai Firiubin, ministru 
adjunct al afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, au fost discutate 
probleme referitoare la relațiile din
tre cele două state și au fost trecute 
în revistă probleme ale vieții in
ternaționale.

întîlnirea și convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

Întîlnirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu președintele 

Indiei, V. V. Giri

loc cu acest prilej, cei doi șefi de 
stat au evocat momentele deosebite 
ale vizitei făcute în India de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, evo
luția pozitivă a raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări. Au fost abordate, tot
odată, probleme ale actualității in
ternaționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Primirea de către președintele
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu,

a trimisului special al Republicii 
Populare Chineze la festivitățile din Iran

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
primit pe Ciang Tung, trimisul spe
cial al Republicii Populare Chi
neze la festivitățile de la Persepo-

lis, nrilejuite de aniversarea înte
meierii statului persan.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Manifestările prilejuite de aniversarea a 2 500 de ani de la întemeierea statului iranian au culminat, vineri, la Persepolis, cu parada armatelor, reprezentînd simbolic toate dinastiile imperiului persan, în- cepind cu străvechii ahmenizi și pină in zilele noastre.La festivități, care au avut loc în prezența Șahinșahului Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Âryamehr, și a împărătesei Farah, au luat parte înalți oaspeți de peste hotare. In tribuna oficială s-au aflat președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, șl soția sa, Elena Ceaușescu.Cavaleri purtînd vestminte aidoma celor din timpul lui Cyrus au deschis parada, înmînînd suveranului iranian un mesaj simbolic de fidelitate.In cUvîntarea rostită' cu acest prilej, Șahinșahul a mulțumit oaspeților străini pentru prezența lor la Per

sepolis și a exprimat dorința de a continua tradițiile de pace, dreptate și progres ale națiunii iraniene.în uniforme de epocă, au defilat apoi unități militare, evocînd armatele kavelilor, ahmenizilor, parșilor, sasanizilor.Pe platformele vestigiilor monumentelor persepoliene erau, de asemenea, reconstituite momente de seamă din istoria milenară a perșilor, sugerind continuitatea civilizației de pe aceste meleaguri, ca și istoria nouă, dominată de eforturi spre progres și modernizare.Seara, Șahinșahul Iranului și soția sa au oferit un dineu in cinstea șefilor de stat și guvern, a celorlalte înalte personalități prezente la festivități. Au luat parte președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu. Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, sărbătorească. (Agerpres)
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Cadru nou, eficient.
într-o atmosferă de înaltă responsabilitate partinică, vineri, 15 octombrie, a avut loc plenara, lărgită a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, care, în ■lumina programului adoptat de Comitetul E- xecutiv al C.C. al P.C.R., pe baza propunerilor tovarășului Nicolas Ceaușescu, a analizat, într-un spirit critic și autocritic -constructiv, activitatea desfășurată de sindicate in domeniul muncii politico-ideologice și cultural-educative.La plenară au participat, în afară de membri și membri supleanți ai Consiliului Central al U.G.S.R., activiști de partid și de stat, cadre cu munci de conducere din ministere, instituții centrale și uniuni de creație, activiști ai uniunilor sindicatelor pe ramuri de activitate și ai consiliilor județene ale sindicatelor, directori ai cluburilor și caselor de cultură ale .sindicatelor, bibliotecari și alți aetk riști din instituții cultural-educative ale sindicatelor, reprezentanți ai presei.Tovarășul Vjrgj| Țrofjn membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al
Raportul prezentat de tovarășul

Virgil Trofin
Raportul prezentat de tovarășul 

Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central- al Uniunii Generale a Sindicatelor, a constituit o analiză profundă a activității politico-ideologice și cultural-educative desfășurate de sindicate și. a definit. sarcinile ce revin acestora în lumina programului de măsuri adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii.Apreciind însemnătatea deosebită a măsurilor adoptate de - partid la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii — a spus vorbitorul — și ținînd seama de rolul important ce revine sindicatelor, care grupează în rîndurile lor milioane de oameni ai muncii din țara noastră, Comitetul Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R. a luat măsuri ca în toate organele și organizațiile sindicale să fie dezbătute — sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, aceste documente, cu masa largă a oamenilor muncii și, în lumina .lor, să stabilească măsuri concrete pentru îmbunătățirea .activității sinui'ea- telor în procesul de creștere a conștiinței socialiste.Ampla dezbatere eu privire la îmbunătățirea activității poLitico-ideo- .logice și cultural-educative se desfășoară . în atmosfera unui puternic avînt creator al clasei muncitoare,, al tuturor oamenilor muncii din patria noastră.Succesele remarcabile obținute de poporul român în făurirea vieții sale noi, socialiste, se datoresc politicii înțelepte marxist-leniniste a partidului nostru, creșterii permanente a conștiinței oamenilor muncii, îndeosebi a clasei muncitoare — clasă conducătoare a societății noastre, care, împreună cu țărănimea cooperatistă, cu intelectualitatea și alte categorii de oameni ai muncii — fără deosebire de naționalitate — muncesc cu entuziasm pentru realizarea obiectivelor mărețe stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R., pentru continua înflorire a patriei noastre socialiste.în această. ambianță creatoare, sindicatele au întreprins acțiuni largi pentru creșterea cunoștințelor teh- nico-științifice și de cultură generală al? .oamenilor, muncii, au desfășurat o muncă politico-educativă de masă mai string legată de problemele esențiale ale dezvoltării economico- sociale a țării.Trebuie să spunem însă, în același timp — s-a arătat în continuare in raport — că mai sînt sindicate, organe teritoriale, instituții cultural- educative ale sindicatelor care si după dezbaterile ce au avut loc au pus planurile întocmite, la dosar și continuă să desfășoare o slabă activitate politico-ideologică. mânifes- tind lipsă de răspundere și de inițiativă.Unele sindicate nu s-au ocupat de cultivarea și stimularea atitudinii noi față de muncă, întărirea spiritului de ordine, disciplină și responsabilitate a colectivelor, a fiecărui muncitor, tehnician și inginer. De aceea, cu toate rezultatele incontestabile obținute în acest domeniu, se mențin incă, in multe întreprinderi, serioase neajunsuri, o mare risipă de timp, de materiale și fonduri, care frînează valorificarea superioară a rezervelor existente, dezvoltarea mai rapidă a economiei. Există o slabă preocupare din partea comitetelor uniunilor de ramură, a consiililor teritoriale și a unor sindicate pentru a explica noilor contingente de oameni ai muncii veniți in fiecare an în' întreprinderi și instituții de pe băncile școlii, din mediul rural, ce înseamnă o întreprindere Socialistă, ce sacrifici' face clasa muncitoare, poporul, pentru construirea și dezvoltarea industriei. De asemenea, în activitatea sindicatelor care lucrează in agricultură Se. manifestă numeroase lipsuri, mai ales în domeniul muncii, politice și cultural-educative.în rîndul unor lucrători din comerț, din unitățile medicale și' administrația de stat se manifestă tendințe și practici de sporire a veniturilor pe căi necinstite, pe seama avutului obștesc și a cetățenilor. Trebuie să formăm în această direcție o puternică opinie de masă, do atitudine intransigentă atit față de cei care pretind
DEZBATERILE LA PLENARĂ

țn cadrul plenarei au luat cuvîntul' tovarășii VASI.LE CAZAN, președintele Consiliului județean al sindicatelor Gorj ; CONSTANTIN BU- 
ZATU, președintele Comitetului sindicatului de la Uzinele de utilaj chimic „Grivița Roșie" București, ALE
XANDRU CRIȘAN, președintele Consiliului județean al sindicatelor Maramureș, PETRU FRONE, președintele Comitetului sindicatului de la Grupul industrial petrochimic Ploiești, IOAN TATARU, președintele Consiliului județean al sindicatelor Vrancea, ELENA NAE, președinta Comitetului sindicatului de la 

P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a prezentat Raportul cu privire la activitatea politico-ideologică și cultural-educativă desfășurată de sindicate și sarcinile ce le revin, în lumina programului de măsuri adoptat de Comitetul E- xecutiv al C.C. al P.C.R., pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii.Pe marginea raportului prezentat au avut loc dezbateri.Plenara lărgită a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România a aprobat un amp > program de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice și cultural-educative desfășurate de sindicate.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenara lărgită a Consiliului Central al U.G.S.R. au adoptat textul unei scrisori adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu.Textul scrisorii a fost primit cu vii și îndelungi aplauze.

★Plenara Consiliului Central al 

(TEXT PRESCURTAT)

bacșiș și mită, cît și față de cei care oferă plată suplimentară pentru a obține unele servicii și favoruri care nu li se cuvin, in dauna masei largi a cetățenilor.Referindu-se la raportul sindicat- școală, vorbitorul a arătat că uniunea sindicatelor și sindicatele din în- vățămînt trebuie să asigure ca toate cadrele didactice să participe activ la educarea tinerei generații în spiritul dragostei față de muncă, al patriotismului și devotamentului pentru cauza socialismului, al apărării și dezvoltării realizărilor obținute de părinții lor în construirea societății socialiste din țara noastră. Sindicatele din învățămînt, împreună cu cele din întreprinderi și instituții, trebuie să participe efectiv la formarea și dotarea în următorii 2—3 ani a a- telierelor școlare, să contribuie la buna desfășurare a practicii în producție, să acționeze mai sistematic pentru cultivarea înaltelor idealuri de muncă și de viață ale clasei muncitoare, pentru formarea și dezvoltarea — mai ales în rîndurile tineretului — a unui adevărat cult al muncii.Tn cadrul activității politico-educative desfășurate de sindicate este necesar să se acorde o atenție mult mai mare educării maselor în spiritul patriotismului socialist și internaționalismului proletar, al tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare, al frăției dintre oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, pentru cimentarea unității moral-politice a întregului popor în jurul Partidului Comunist Român.'Activitatea politică, cultural-educativă a sindicatelor trebuie să se desfășoare, în. primul rînd, la locul de muncă, în grupa sindicală, veriga organizatorică la nivelul căreia se lucrează nemijlocit cu oamenii. Grupa sindicală trebuie să devină o școală permanentă de formare și de educare marxist-leninistă, revoluțio-» nară, patriotică și cetățenească a oamenilor muncii.. Aici rezultatele muncii pot fi raportate direct la autorii lor, iar nivelul conștiinței socialiste se manifestă mai pregnant in atitudinea față de muncă. De aceea, este necesar' ca. centrul de greutate al întregii munci- politico- educative ă sindicatelor să fie plasat în grupele sindicale, acolo unde .se hotărăște soarta producției, acolo unde, în procesul muncii, se plămădesc și se dezvoltă trăsăturile moral- politice ale omului societății noastre.S-a subliniat necesitatea ca muncitorii fruntași în întrecerea socialistă, tehnicienii și inginerii care, lucrează direct în producție, care au o bogată experiență de viață și activitate politică și și-au adus o rodnică contribuție personală la construirea socialismului in patria noastră, să . participe nemijlocit la propagarea învățăturii marxist-leniniste, a politicii, interne și externe, a . partidului, la dezvoltarea trăsăturilor morale corespunzătoare concepțiilor socialiste și comuniste despre muncă și viață, la activitatea politico- ideologică desfășurată de sindicate. Faptul că recent in numeroase organisme de conducere a activității politice, ideologice și culturale a fost atras un mare număr de muncitori ilustrează capacitatea acestora de a-și spune cuvîntul, de a exprima punctul de vedere al maselor de oameni ai muncii in orobleme politico- ideologice de actualitate și în dezvoltarea fenomenului cultural contemporan din țara noastră.După ce a relevat unele aspecte pozitive din activitatea instituțiilor de cultură ale sindicatelor, raportul a subliniat că în activitatea caselor de cultură și cluburilor sindicatelor există neajunsuri foarte serioase. în multe cazuri activitatea acestor instituții de cultură se rezumă în mod unilateral la prezentarea de filme și spectacole distractive, la organizarea unor conferințe neinteresante, aride, și a unor repetiții interminabile ale formațiilor artistice de amatori. Acțiunea cu caracter politico-ideologic, precum și acelea. Care să se adreseze în mod special femeilor, tineretului, diferitelor categorii de oameni, ai muncii sînt încă foarte puține. Cluburile și casele de cultu-
Fabrica de confecții și tricotaje București, CORNEL SANDU, membru al Biroului executiv al Consiliului județean al sindicatelor Brașov, 
ALEXANDRU GRECU, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din transporturi și telecomunicații, 
BITAY PAVEL, membru în Biroul executiv al Consiliului județean al sindicatelor Covasna, ȘTEFAN OL- 
TEANU, vicepreședinte al Comitetului Uniunii sindicatelor din comerț și cooperație, CONSTANTIN NAS- 
TASE, pre’ședintele Comitetului sindicatului de la Exploatarea minieră Lupeni, SALZBERGER BELLA, 

U.G.S.R. a eliberat pe tovarășul Nicolae Gavrilescu din funcția de membru al Comitetului Executiv și din funcția de vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., deoarece urmează să primească alte însărcinări. Plenara a apreciat pozitiv activitatea pe care el a desfășu- rat-o în conducerea sindicatelor.Plenara a cooptat în Consiliul Central al U.G.S.R. pe tovarășul Constantin Mîndreanu și l-a ales în funcția de membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R. și de președinte al Consiliului pentru problemele de educație si cultură al Consiliului Central al U.G.S.R.De asemenea, plenara a cooptat în Consiliul Central al U.G.S.R, pe tov. Laurențiu Dragomirescu, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din poligrafie, ; presă, radio- televiziune și edituri, și a scos din rîndurile membrilor supleanți ai Consiliului Central al U.G.S.R.' pe tov. Dumitru Mazilu, care a dat dovadă de indisciplină și lipsă de vigilență. (Agerpres)

ră tărăgănează în mod ne justificat înființarea cercurilor tehnice cu caracter aplicativ, instructiv și de creație, în special pentru elevi și tineri, iar multe din cele existente nu sînt corelate cu profilul unităților industriale din localitate.Cluburile, casele de cultură, trebuie să devină adevărate focare de cultură socialistă și educație marxist-leninistă revoluționară, patriotică a oamenilor muncii. Instituțiile de cultură ale sindicatelor trebuie să propage, prin întreaga lor activitate, politica partidului și statului, să popularizeze legile și hotărîrile, să răs- pindească cunoștințele politice, cul- tural-științifice și tehnico-economice care să contribuie mai eficient la formarea și educarea constructorului socialismului.Ocupîndu-se în continuare de mișcarea artistică de amatori, condusă și organizată de sindicate, vorbitorul a arătat că sindicatele au consolidat frumoasele tradiții cultural-artistice ale clasei noastre muncitoare, iar din rîndurile zecilor de mii de artiști a- matori s-au ridicat talente de prima mărime ale artei românești. Activitatea artistică de amatori, analizată prin prisma exigenței recentelor documente de partid, reliefează însă și existența unor serioase neajunsuri. Activitatea artistică de amatori a fost concepută în cea mai mare măsură ca o activitate competițională, prin organizarea unui număr excesiv de concursuri, festivaluri și treceri în revistă ale formațiilor artistice. Activiștii sindicatelor care lucrează în acest domeniu n-au manifestat suficientă consecvență și fermitate față de repertoriul și conținutul educativ al activității formațiilor artistice. Vorbitorul a subliniat că la îmbunătățirea și dezvoltarea activității politice și cultural-educative desfășurate de sindicate în rîndurile maselor largi de oameni ai muncii, oamenii de artă — scriitori, compozitori, artiști plastici — sînt chemați să manifeste mai multă receptivitate și solicitudine. Raportul a adus o seamă de critici uniunilor de creație, creatorilor, pentru 'slaba participare la rezolvarea sarcinilor cultural-educative ce revin sindicatelor.în continuare, raportorul s-a referit la unele probleme ale dezvoltării turismului, educației fizice și sportului în rîndurile sindicatelor. Comisia sport și turism, împreună cu Con; siliul 'pentru activitate politică și cultural-educativă de masă și C.N.E.F.S. trebuie să ajute organele teritoriale, sindicatele, asociațiile și cluburile sportive să îmbunătățească atit activitatea sportivă, cît și pe cea politică educativă a sportivilor.în ceea ce privește presa și tipăriturile de sub egida sindicatelor, s-a arătat că publicațiile sindicale nu au militat cu consecvență pentru popularizarea pe înțelesul maselor largi a principiilor teoretice ale politicii partidului nostru, pentru combaterea manifestărilor înapoiate ale unor oameni față de muncă și avutul obștesc, nu au devenit încă tribune combative care să dea glas opiniei publice-muncitorești în cele mai importante probleme politice ; presa nu a luat totdeauna atitudine fermă de pe pozițiile revoluționare ale clasei muncitoare, împotriva concepțiilor retrograde, a influențelor liberaliste și mic burgheze. Tipăriturile reali; zate' sub egida U.G.S.R. nu reflectă încă îndeajuns vasta arie de preocupări, problematica complexă a sindicatelor în etapa actuală, nu. sînt difuzate operativ, pentru a ajunge în timp util la întregul activ sindical.în final, raportul a analizat stilul de muncă al sindicatelor, în activitatea politlcă-educativă, arătînd că acesta trebuie să fie mai dinamic, mai competent. partinic.îmbunătățind radical activitatea politico-educativă a sindicatelor, pe coordonatele programului de educație comunistă elaborat de partid — a sbus în încheiere vorbitorul — vom milita ferm pentru a imprima în conștiința și comportarea tuturor oamenilor muncii o sporită responsabilitate, o angajare deplină- a potențialului creator in vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea pe anul 1971, pentru înfăptuirea cu deplin succes a obiectivelor actualului plan cincinal de dezvoltare economică-socială, stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R., care va asigura o considerabilă creștere a puterii economice, a venitului național și a nivelului de trai material și spiritual al poporului.
directorul Clubului „Constructorul" din Oradea, VASILE POPA, directorul Casei de cultură a sindicatelor din Galați, VIRGIL ALMĂȘAN, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici,’ NATALIA POPA, vicepreședinte al Consiliului județean al sindicatelor Cluj, PAVEL ȘTEFAN, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., WISSERNER MATEI, director adjunct la întreprinderea de industrie locală A.M.E.T. Sibiu, ELE
NA ISAC, președinta Comitetului sindicatului de la întreprinderea „Țesătura" Iași, ION JINGA, vicepreședinte al Consiliului Culturii, și Educației So-

COMITETULUI CENTRAL
aprovizionării 

tehnico-materiale
Recent, printr-un decret al Consiliului de Stat, a fost înființat Ministerul 

Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
organ central al administrației de stat, care înfăptuiește politica partidului și 
statului în domeniul gospodăririi resurselor materiale, al aprovizionării cu 
mijloacele de producție necesare, al controlului gospodăririi fondurilor fixe, în 
concordanță cu obiectivele și sarcinile stabilite prin planurile de dezvoltare 
ale economiei naționale. In legătură cu sarcinile care stau în fața noului mi
nister, cu particularitățile sale organizatorice și funcționale, cu căile preconi
zate pentru abordarea în viitorul apropiat a unor măsuri de perfecționare a 
proceselor de aprovizionare tehnico-materială în economie, am avut o con
vorbire cu ing. VIRGIL AGTARIAN, prim-adjunct al ministrului aprovizio
nării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe.

(Urmare din pag. I)

ai muncii organizați în sindicate — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — uniți în țeluri și aspirații comune, pa-rti- 
cipanții la plenara lărgită a Consiliului Central al U.G.S.R. și-au 
manifestat unanim hotărîrea ca sindicatele — sub conducerea 
partidului —- să muncească cu perseverență revoluționară, cu pa
siune și entuziasm pentru înfăptuirea luminosului program de 
educare marxist-leninistă a oamenilor muncii, pentru formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste, pentru educarea celor ce mun
cesc în spiritul patriotismului socialist și internaționalismului 
proletar șl afirmarea lor și mai deplină ca proprietari ai mijloa
celor de producție și principali producători ai bunurilor materiale 
și spirituale ale societății noastre socialiste.

Conștienți de marile răspunderi ce revin sindicatelor în ac
tuala etapă de dezvoltare a României pe drumul socialismului și 
comunismului, ne angajăm în fața partidului, a clasei muncitoare 
și a întregului popor, în fața Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, in frunte cu dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să îmbunătățim permanent munca politico-ideologică 
și cultural-educativă desfășurată de sindicate, pentru sădirea în 
conștiința și comportamentul fiecărui membru de sindicat a tră
săturilor caracteristice omului nou, înaintat al societății noastre, 
pe deplin devotat partidului, patriei, cu o înaltă ținută morala, 
demnă de prestigiul nobilelor tradiții revoluționare și spirituale 
ale. comuniștilor, ale clasei noastre muncitoare. /

Participanții la plenara lărgită a Consiliului Central al U.G.S.R., 
exprimînd voința tuturor oamenilor muncii, a organelor și a or
ganizațiilor sindicale, se angajează să muncească cu nețărmurit 
devotament pentru înfăptuirea politicii.interne și externe a parti
dului și statului nostru, să-și consacre întreaga capacitate și pu
tere de muncă pentru a transpune în viață sarcinile ce revin sin
dicatelor, pentru înfăptuirea cu succes a hotărîrilor celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R., pentru ridicarea poporului român pe 
culmile progresului, prosperității și civilizației socialiste, pentru 
edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa 
noastră patrie — Republica Socialistă România.

Plenara Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din Republica Socialistă România

cialiste, CONSTANTIN DINCU- 
LESCU, președintele Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, LIDIA ORÂDEAN, președinta Comitetului Uniunii sindicatelor dm unitățile sanitare, NICOLAE GAVRI
LESCU, vicepreședinte al U.G.S.R.In cuvîntul lor, vorbitorii au dat u înaltă apreciere programului de excepțională însemnătate teoretica și practică elaborat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., exprimîn- du-și totala adeziune față de masurile preconizate de partid privind îmbunătățirea activității poiidco-ideolo- gice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii. S-a- -subliniat că acest măreț program va exercita o covârșitoare influență pozitivă asupra profilului moral-spiritual al omului societății noastre, constructor al socialismului și comunismului, va genera o și mai rapidă dezvoltare a întregii noastre vieți economice și sociaie, imptilsiomnd puternic mersul nostru înainte.In aria largă a problematicii abordate în cadrul discuțiilor ș-a re-e- vat importanța hotărîrilor adoptate de plenara C.C. al P.C.R. cu privire la rolul și sarcinile sindicatelor in actuala etapă de dezvoltare a societății noastre, a hotărîrilor adoptate da Congresul U.G.S.R., prin care sindicatele sînt chemate să ofere cadrul organizat în care milioanele de oameni ai muncii să-și exercite ai.it drepturile, cît și obligațiile ce le revin în calitate de proprietari ai mijloacelor de producție și producători ai bunurilor materiale. Participanții la discuții au arătat că sindicatele iși pot îndeplini in ce.e mai bune condiții acest .rol numai in măsura în care ele se vor ocupa cu toată . hotărîrea și perseverența de dezvoltarea continuă a nivelului politico-ideologic și cultural-edu.cativ al oamenilor muncii, creșterea combativității revoluționare și a conștiinței socialiste a tuturor membrilor de sindicat. în munca politico-educativă pe care o desfășoară, au menționat unii vorbitori, sindicatele trebuie să explice, cu consecvență și in strînsă . corelație cu stările ele lucruri din întreprinderi, semnificațiile și sensurile majore ale realizării planurilor de producție, ale folosirii raționale a ’ utilajelor, economisirii materiilor prime și a materialelor, ridicării calității produselor, creșterii productivității muncii și a eficienței economice.Subliniind că în activitatea politico-ideologică și cultural-educativă — desfășurată in țara noastră sub conducerea partidului — sindicatele și-au adus o contribuție importantă la obținerea rezultatelor pozitive înregistrate pînă in prezent, vorbitorii au exemplificat acțiunile concrete inițiate de sindicate pentru dezvoltarea cunoștințelor tehnico-științifice și de cultură generală ale oamenilor muncii, pentru cultivarea și stimularea atitudinii noi față de muncă, întărirea spiritului de ordine, disciplină și responsabilitate a colectivelor; â fiecărui muncitor, tehnician și inginer. In acest context, s-a apreciat în mod deosebit ideea din raport că activitatea politică și cultural-educativă a sinui- catelor trebuie să se desfășoare, in primul rînd, in grupa sindicală, și s-a cerut ca grupa sindicală să devină o școală permanentă de formare și de educare marxist-leninistă revoluționară, patriotică' și cetățenească a oamenilor muncii.In ceea ce privește rolul și importanța adunărilor generale ale oamenilor muncii. — formă superioară de conducere colectivă a unităților socialiste — în dezbateri s-a relevat .necesitatea ca Șindicatele, sub conducerea organizațiilor de partid, să creeze maselor muncitoare posibilitatea să participe mai activ și în deplină cunoștință de cauză la analiza modului cum se realizează planurile de producție, angajamentele și obiectivele sociale, să exprime critic punctul de vedere față de organizarea producției, de lipsurile privind aprovizionarea și. de alte neajunsuri care ifrînează bunul mers al procesului de, producție. Numeroși vorbitori au arătat că trebuie desfășurată o largă muncă politică de *masă și după adunările generale, pentru a aduce la cunoștința membrilor colectivelor de muncă hotărî- rile adoptate, pentru a organiza îndeplinirea lor și a atrage masa de salariați la desfășurarea controlului obștesc-muncitoresc asupra produc

ției. pentru a informa periodic sala- riații asupra modului cum sînt rezolvate propunerile făcute în adunare.Subliniind că sindicatele din țara noastră dispun astăzi de o puternică bază materială pentru desfășurarea activității politico-educative și cultural-artistice, numeroși vorbitori au arătat că în activitatea unor case de cultură și cluburi sindicale mai .există incă neajunsuri serioase. Ei au făcut propuneri concrete, menite să îmbunătățească activitatea instituțiilor de cultură ale sindicatelor, astfel ca acestea, prin întreaga lor activitate, să propage politica partidului și statului, să răs- pîndească cunoștințele politice, cul- tural-științifice și tehnico-econo- mice, să contribuie mai eficient la s formarea și educarea constructorilor' socialismului. Casele de cultură, cluburile și sălile culturale ale sindicatelor trebuie să organizeze cu regularitate expuneri, consultații, răspunsuri la întrebări, simpozioane, dez- . bateri pe problemele fundamentale ale vieții politice, economice și so- cial-culturale, la care să ia cuvîntul inșiși muncitorii, inginerii, tehnicienii, activiștii de partid și de stat, ai sindicatelor și U.T.C., cadre de conducere din unitățile economice .cu o bogată experiență de viață și activitate revoluționară.în vederea soluționării tuturor sarcinilor pe care le-a stabilit Congresul U.G.S.R. ,cu privire la perfecționarea activității instituțiilor de cultură ale sindicatelor, s-au făcut propuneri pentru o conlucrare activă între organele teritoriale ale sindicatelor și consiliile județene pentru cultură și educație socialistă. O deosebită atenție trebuie acordată de către sindicate muncii cu cartea, instrument fundamental al culturii, ăl înnobilării spirituale a omului. Universitățile populare, instituții cu o pondere crescîndă in sfera de răspîndire a cunoștințelor politice, ideologice, teh- nico-economice și culturale,- se cer, de asemenea, sprijinite mai temeinic.Arătînd că în anii socialismului mișcarea artistică de amatori a adus o contribuție’ însemnată la dezvoltarea conștiinței 'socialiste a oamenilor muncii, vorbitorii au făcut propuneri pentru ca repertoriul acestora să promoveze cu consecvență lucrări cu tematică revoluționară, militantă, care să reflecte, pe măsura cerințelor etapei actuale, concepțiile ideologice ale clasei muncitoare, ale partidului nostru. S-a menționat faptul că trebuie acordată o atenție mai mare și manifestată o preocupare sistematică pentru îmbunătățirea activității brigăzilor artistice de agitație, activității cercurilor literare, de artă plastică și muzică.Numeroase propuneri s-au referit la îmbunătățirea conținutului presei sindicale — centrale, departamentale și de uzină — sugerînd ca la stabilirea. tematicii și la elaborarea materialelor publicate să fie atrași în mai mare măsură oamenii muncii, care să prezinte în. coloanele publicațiilor sindicale experiența lor de muncă și părerile lor în problemele de activitate.Referindu-se la stilul de muncă în activitatea politico-educativă desfășurată de. sindicate, vorbitorii au subliniat necesitatea sporirii exigenței și responsabilității comuniste a fiecărui activist față, de sarcinile de mare răspundere ce-revin sindicatelor în domeniul muncii politice și cultural- educative de masă. S-a subliniat îndeosebi că de organizarea activității politiâe și cultural-educative trebuie să se ocupe organele sindicale, înce- pînd de la Consiliul Central al U.G.S.R. și pînă la birourile grupelor sindicale, că fiecare membru al acestor organe de conducere are datoria și obligația să se ocupe de organizarea activității politico-educative și să participe concret și permanent la intensificarea ei, antrenînd in mai mare măsură activul. obștesc.Cuvîntul participanților a fost o ilustrare elocventă a adeziunii lor depline la politica internă și externă, marxist-leninistă, a partidului, la programul de educație comunistă a poporului, propus de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a hotărîrii lor ferme de a milita neabătut pentru transpunerea în viață a politicii partidului, de a-și îndeplini în mod exemplar sarcinile ce le revin în actualul cincinal, de a-și ridica necontenit pregătirea profesională și cea politico-ideologică.

— Prezentată in linii mari — ne-a spus la început interlocutorul — activitatea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale ' și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, ca organ central de specialitate in acest domeniu, se va desfășura în trei direcții principale. Mai întîi, este vorba de asigurarea aprovizionării în sectorul de producție industrială și de construcții-montaj, în conformitate cu sarcinile de plan stabilite și in cadrul balanțelor aprobate. Această atribuție este . înfăptuită împreună cu titularii planului de stat, eu Comitetul de Stat al Planificării și eu alte organe centrale economice și de sinteză. De asemenea, în competența ministerului nostru revine și a- provizionarea organizațiilor economice și bugetare cu materiale de uz general și in cantități nevagonabile, prin rețeaua proprie de baze și depozite amplasate teritorial. Un obiectiv de seamă al ministerului îl constituie, totodată, îndrumarea și controlul gospodăririi și valorificării judicioase in întreaga economie a resurselor materiale și a modului de folosire a fondurilor fixe.Fără îndoială, complexitatea atribuțiilor cărora va trebui să le facă față ministerul nou înființat impune rezolvarea treptată a problemelor pe care le ridică la ora actuală aprovizionarea tehnico-materială. A- vem convingerea că, cu sprijinul'celorlalte organe de sinteză, al ministerelor și organelor locale de partid și de stat, ne vom integra în scurt timp ca organism viabil in structura organizatorică a economiei și că acest minister va răspunde in bune condiții scopului înființării sale.
— Am înțeles că sarcinile care 

revin ministerului sînt multiple. 
Care sint totuși primele obiecti
ve pe care ministerul iși propu
ne să le realizeze în perioada 
imediat următoare ?— După cum se știe, în această perioadă a anului, organele și organizațiile economice, inclusiv organele centrale, desfășoară o intensă activitate de îmbunătățire a prevederilor planului de stat pe anul 1972 și de definitivare a sarcinilor actualului plan cincinal. Potrivit atribuțiilor ce-i revin, Ministerul Aprovizionării Teh- nico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe va participa,, împreună eu Comitetul de Stat al Planificării, ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, la elaborarea și fundamentarea planului de aprovizionare tehnico-materială și la echilibrarea balanțelor de materii prime, materiale, combustibili, energie, utilaje și piese de schimb. Se va urmări îndeaproape acoperirea nevoilor justificate de consum în volumul și structura necesară, precum și dezvoltarea resurselor, interne de materii prime. Un accent- deosebit va fi pus pe dimensionarea strictă a normelor de consum și de stoc cu fundamentare tehnico-econo- mieă, țlnîndu-se seama de necesitatea reducerii susținute a consumurilor specifice, depistării imobilizărilor nejustificate în stocuri și readucerii a- cestora în circuitul economic.— Este cunoscut că în domeniul 
relațiilor contractuale persistă li
nele neajunsuri atit în ce pri
vește încheierea contractelor e- 
conomice, cit și realizarea lor. 
Ce sarcini revin noului minister 
in acest domeniu și ce soluții 
slnt preconizate pentru simpli
ficarea relațiilor dintre furni
zori și beneficiari ?— Prin însuși obiectul său de activitate, ministerul nostru are un rol important în domeniul relațiilor contractuale. Este și firesc să fie așa, întrucît de modul în care se încheie și se execută contractele economice între furnizori și beneficiari depinde în mare măsură realizarea ritmică a aprovizionării tehnico-materiale, deci, în final. îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de producție și investiții stabilite prin plan. In acest sens, ministerul aprovizionării, împreună cu celelalte ministere și organe centrale, organizează pe ansamblul economiei activitatea de încheiere a contractelor economice. începînd de la întocmirea și verificarea necesarului de comandat, elaborarea și echilibrarea balanțelor materiale, pînă la stabilirea relațiilor contractuale. De asemenea, ministerul are obligația de a lua măsuri pentru ca acest, laborios proces să se desfășoare în termenele stabilite de lege și în condiții care să a- sigure aprovizionarea cu materii prime și materiale în cantitățile și ritmul cerut de desfășurarea proceselor de producție. Pentru aceasta, coordonatorii vor fi sprijiniți direct de ministerul nostru în acțiunea de echilibrare a balanțelor materiale potrivit necesităților și posibilităților economiei. Un rol important revine ministerului în rezolvarea neînțelegerilor f.recontractuale, în situația în care titularii planului de. stat — ca organe tutelare ale părților în litigiu — nu cad de acord fie asupra unor probleme de definitivare a programelor ș> desfășurătoarelor de livrări, fie’ în legătură cu stabilirea priorităților în livrări în cazurile de forță majoră, pentru a nu fi periclitată îndeplinirea unor sarcini de plan, de importanță deosebită.Ne preocupăm, de asemenea, de accelerarea generalizării sistemului contractelor de lungă durată — în special pentru mașini, utilaje,’ instalații și materiale — acolo unde există relații tradiționale între furnizori și consumatori. De asemenea, vom acționa pentru întărirea rolului și răspunderii centralelor în asigurarea a- provizionării și desfacerii prin încheierea directă de contracte pentru procurarea fondurilor fixe, a materiilor prime și materialelor de bază; Mă refer, de pildă, la încheierea .unor conți acte-cadru pe grupe de nroduso în baza cărora să se definitiveze a- poi specificațiile între furnizorii si consumatorii direcți.— S-a constatat că, in unele 

împrejurări, anumiți furnizori, 
din motive care le sînt de cele 
mai multe ori imputabile, nu-și 

respectă obligațiile asumate prin 
contract. De asemenea, unii be
neficiari manifestă tendința, de a 
se supra-aproviziona cu unele 
materiale, in vreme ce alte uni
tăți le resimt lipsa. Cum va ac
ționa ' ministerul. pentru asigura
rea desfășurării neîntrerupte a 
procesului de aprovizionare teh
nico-materială, corespunzător 
intereselor economiei 7— In exercitarea dreptului său de control asupra modului în care întreprinderile, centralele, ministerele iși îndeplinesc sarcinile ce le revin ■ cu privire la gospodărirea judicioasă a resurselor materiale și la, desfășurarea întregului proces de aprovizionare. Ministerul Aprovizionării, Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe dispune, potrivit legii, de unele instrumentă cu care polițe acționa eficient în v-ti; - rea rezolvării problemelor ce se pot ivi in acest domeniu pe parcursul realizării planului. Printre acestea, se remarcă dreptul de a lua decizii — cu consultarea ministerului interesat — atunci cind este cazul modificării unor clauze- din contractele economice încheiate, în cadrul indicatorilor aprobați prin plan. Ministerul are posibilitatea interzicerii livrării și aprovizionării, precum și reducerii importurilor de materii prime și materiale, in cazurile în care constată posibilitatea folosirii unor înlocuitori, existența anumitor stocări nejustificate, utilizarea nerațională a materiilor prime și materialelor. Se pot e- fectua unele redistribuiri ale stocurilor disponibile, sau — in anumite condiții — chiar a. unor stocuri în cadrul normativului și se pot constitui la întreprinderile de aprovizionare din subordinea ministerului nostru unele stocuri de intervenție pentru asigurarea promptă a unor nevoi neprevăzute. în sfîrșit, avem dreptul și vom acționa cu fermitate în a aplica, potrivit legii, sancțiuni contravenționale dacă se constată abateri de Ia disciplina de plan și contractuală sau de la obligațiile ce revin unităților economice cu privire la gospodărirea resurselor materiale și a fondurilor fixe.

— Concluziile la care am ajuns 
în urma unor investigații, precum 
și opiniile unor conducători de 
centrale și întreprinderi indus
triale atestă că,' la ora actuală, 
rolul întreprinderilor teritoriale 
de aprovizionare in sistemul a- 
provizionării tehnico-materiale 
nu este încă la înălțimea cerin
țelor. Ce se preconizează pentru 
<evitalizarea acestor unități cart, 
sînt acum în subordinea ministe
rului dv. ?— în acest scop, ministerul va dezvolta pe teritoriul tării rețeaua sa de întreprinderi, baze și depozite, județene sau interjudețene, pe de o parte prin lărgirea și reamenajarea celor existente, pe de altă parte prin preluarea unor baze sau depozite de mărfuri generale de la anumite ministere sau centrale industriale. Activitatea întreprinderilor teritoriale va trebui să fie substanțial îmbunătățită. Ele vor prospecta necesitățile de consum ale beneficiarilor din raza lor de activitate și, pe această bază, voi contracta cu furnizorii materialele de uz general necesare, asigurînd livra

rea acestora la cererea consumatorilor. De asemenea, ele vor prelua de la producători desfacerea unor, mărfuri de uz general. în cadrul balanțelor echilibrate și potrivit convențiilor încheiate de ministerul nostru cu celelalte ministere economice. Sîntem convinși că, de această dată, întreprinderile teritoriale de aprovizionare vor contribui efectiv la asigurarea unoi pnrovizionăii prompte, ritmice și eficiente, la eliminarea transporturilor neeconomicoase, lungi și încrucișate, ceea ce va avea efecte favorabile a- supra activităților productive.
— întrucît Ministerul Aprovi

zionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondu
rilor Fixe va avea și unele atri
buții de planificare, vă rugăm să 
ne spuneți cum va decurge cola
borarea în acest domeniu cu Co
mitetul de Stat al Planificării, cu 
celelalte ministere și organe cen
trale de sinteză 7— Cadrul răspunderii ministerului nostru în activitatea de planificare este bine. precizat în Decretul privind înființarea, organizarea și funcționarea sa. Atribuțiile de planificare conferite în acest domeniu ministerului nostru se referă, în primul rînd, la dimensionarea normelor și normativelor de consum și de stoc, cu fundamentare tehnico-eco- nomică.în temeiul studiilor și analizelor proprii sau a celor elaborate de ministere și alte organizații economice. Ministerul' Aprovizionării Tehnico- Măteriale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe stabilește. împreună cu titularii planului de stat și cu Comitetul de Stat al Planificării, normele și normativele de consum și de stoc pentru principalele materii prime, materiale și produse, care se a- probă prin planul de stat, aprobă normele și normativele de consum din competența sa. In același timp, așa cum am mai arătat, participă la elaborarea și fundamentarea planului de aprovizionare tehnico-materială, la e- chilibrarea balanțelor materiale, precum și a balanțelor de utilaje și propune soluții de rezolvare a probleme- lcrr de echilibrare a acestor balanțe sau de menținere a echilibrului pe parcursul realizării planului. Prin depistarea și punerea in valoare a rezervelor existente in economie, atit în ce privește resursele materiale, cît și capacitățile de producție, prin propunerile de redistribuire pe care le va face, prin folosirea rezervelor Ia dispoziția sa, consider că ministerul va aduce o contribuție eficientă la elaborarea planului și la asigurarea realizării sarcinilor prevăzute.

Convorbire consemnata de 
Corneliu CÂRLAN
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Buna organizare, hărnicia sînt prezente pretutindeni
SEO dată cu trecerea în cea de-a doua jumătate a lunii octombrie, caracterul urgent al lucrărilor de recoltare devine tot mai evident. Aproape pretutindeni în unitățile agricole de stat și cooperatiste din toate județele țării se muncește cu hărnicie și spirit de răspundere, din zori pînă-n noapte, astfel incit nimic din actuala recoltă să nu rămină necules. Totodată, in numeroase județe, datorită utilizării întregii capacități de lucru a tractoarelor și mașinilor, semănatul griului a ciștigat in intensitate, existînd premise ca intr-un timp scurt această lucrare să fie încheiată. In cooperativele agricole din județul Brăila, după cum ne relatează corespondentul nostru N. Grigore Mărășanu, însă- mînțarea griului s-a încheiat pe întreaga suprafață prevăzută. In prezent, toate forțele sînt concentrate la recoltarea, transportul și depozitarea porumbului, sfeclei de zahăr, strîngerea furajelor și a celorlalte produse din cîmp.în prezent este necesar să se acorde prioritate recoltării și eliberării terenului peste tot acolo unde după culturile tirzii urmează să se însămînțeze griul. Se poate aprecia că, indiferent de cultură, dacă terenul este destinat griului, eliberarea și pregătirea corespunzătoare a patului germinativ prezintă cea mai mare urgență.Ținînd seama de suprafața mare cultivată cu porumb, este necesar să fie concentrate în continuare forțele pentru a intensifica culesul și transportul atît al știuleților, cît și al cocenilor din cîmp. Pînă în ziua de 13 octombrie a.c., porumbul a fost

recoltat în proporție de 58 la sută în întreprinderile agricole de stat și 62 Ia sută în cooperativele agricole. Recoltarea este mai avansată în cooperativele agricole din județele Gorj, Botoșani, Dolj, Olt, Arad, Iași, Mehedinți, Vîlcea, unde există condiții ca această lucrare să fie încheiată intr-un timp mai scurt.Printre lucrările cele mai avansate se numără recoltatul florii-soarelui, care a fost efectuat în proporție de 97 la sută in I.A.S. și 99 la sută in cooperativele agricole. Deși mai sînt de recoltat, treierat și livrat cantități relativ mici de semințe, este necesar să se încheie și această lucrare peste tot, pentru a putea elibera forțe necesare altor lucrări in agricultură.Dacă în marea majoritate a județelor și a unităților agricole, în prezent forțele de muncă, mijloacele mecanice și de transport sint concentrate la recoltatul și depozitarea porumbului, în altele trebuie să se acorde prioritate stringerii produselor perisabile, cum sînt strugurii, legumele și fructele, la care orice zi de întirziere se poate solda cu pagube foarte mari, irecuperabile. O dată cu căderea brumelor, care-și fac tbt mai frecvent apariția, se înregistrează pierderi mari. Din informațiile sosite la redacție rezultă că în grădinile de legume există mari cantități de ardei, gogonele, varză, rădăcinoase și alte produse care trebuie recoltate și conservate pentru iarnă în condiții corespunzătoare. Produse ardeii „capia", conopida etc., care
gogoșari,cum sînt s-au produs

în cantități mici, dar datorită calității lor sînt mult apreciate de consumatori, ca și toate celelalte produse legumicole, trebuie strinse grabnic pînă la ultimul kilogram.în podgorii, culesul strugurilor pentru masă și pentru vinificație este în toi. Există însă numeroase cazuri de tergiversare a culesului, uneori, pe motivul acumulării de zahăr. Datorită timpului rece, în loc să se acumuleze zahăr în boabe, acestea sînt atacate de mucegai, iar în eventualitatea intemperiilor pagubele vor fi și mai mari. Cele mai multe nereguli se petrec la centrele de vinificație. unde preluarea strugurilor se face greoi, camioanele și căruțele așteaptă pînă cînd boabele mustesc pe drum. Or, din strugurii „terciuiți", lă- sați un timp prea lung de la cules și pină la intrarea sub teascuri, nu se pot prepara vinuri de calitate.Datorită condițiilor naturale specifice, în țara noastră cea mai mare cantitate de cartofi se obține într-un număr restrîns de județe situate în centrul- și nordul țării : Suceava, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Sibiu. Este suficient să amintim că din suprafața totală de 103 185 hectare cultivate cu cartofi în cooperativele agricole, 75 328 hectare sînt concentrate numai în județele din centrul și nordul țării, care alcătuiesc zona a treia pedoclimatică. Este firesc, deci, ca în tarea, transportul și bucure de prioritate. aceste județe recoltarea, sor- depozitarea cartofilor să se Pînă în ziua de 13 octombrie

a.c., strînsul cartofilor s-a efectuat în proporție de 83 Ia sută în cooperativele agricole și 72 Ia sută în I.A.S. Cooperativele agricole din județele Satu Mare, Sălaj, Alba, Bihor și altele au încheiat recoltatul cartofilor. La această prețioasă cultură este nevoie să se acorde cea mai mare atenție pentru evitarea pierderilor prin lăsarea tuberculilor în pămînt sau prin deprecierea acestora. Mai mult decît la oricare alte culturi este indispensabil controlul direct pe teren din partea cadrelor de conducere, a specialiștilor, pentru ca și ultimul cartof, indiferent de mărime, să ajungă la destinație. In județele mari cultivatoare este nevoie să se ia măsuri grabnice pentru urgentarea sortării și preluării cartofilor, protejării acestora împotriva eventualelor înghețuri. Necesitatea de a sorta întreaga cantitate de cartofi de consum încă de la recoltare este o îndatorire a fiecărei unități agricole care este direct interesată să livreze marfă de calitate și, ca atare, să obțină un preț corespunzător. Totodată, această operațiune prezintă interes pentru masa largă a consumatorilor. Abaterile de la normele cunoscute privind sortarea cartofilor a creat, în trecut, greutăți serioase care nu trebuie să se repete sub nici un motiv, mai ales în condițiile din acest an cînd recolta permite să se asigure o bună aprovizionare a populației cu acest aliment apreciat.Una dintre cele mai importante lucrări de sezon este strîngerea tuturor resurselor de furaje și însilozarea a tot ceea ce există pe cîmp și se pretea-
Dar nu lipsesc nici' imaginile risipei

Aici se descarcă 
sau se numără boabele?

Baza de recepție-siloz Tîrnave- le, județul Teleorman, poate fi considerată în aceste zile și o moară de măcinat timp. Autocamioanele și căruțele așteaptă aici ore în șir ca să fie descărcate. Vino- vați de această situație sînt și cei care aduc porumb și cei care îl primesc. Primii — pentru că nu și-au

organizat echipe de descărcare în raport cu cantitatea și numărul mijloacelor de transport, iar cei din urmă, lacună mai veche, pentru că nu au în dotare benzi transportoare. Ritmul în care se lucrează îți lasă impresia că aici se numără boabele.

loc de platforma, 
pat germinativ

în silozul de la Costești-Argeș e forfotă mare. Se preia recolta unităților agricole din jur, se descarcă șiruri mari de vagoane de porumb din Balta Brăilei. întrucît aici urmează a fi depozitate însemnate cantități de produse ce depășesc capacitatea actuală a silozului și depozitelor s-au confecționat (și acțiunea continuă) între pătulele existente încăperi din panouri de lemn pentru 500 tone. Este vizibilă preocuparea ca recolta să ajungă cît mai repede în depozite. Profi- tîndu-se de timpul frumos pentru a se elimina unele operații de manipulare (descărcarea în șoproane și apoi aducerea porumbului lingă siloz), știuleții din vagoane se descarcă lingă linia ferată, intre panourile de lemn, de unde, imediat,

sînt tratați mecanic, iar boabele preluate de benzile transportoare ce le duc în celule, în jurul silozului se creează, însă, o mare aglomerație de mijloace de transport. Cauzele : unitățile trimit pe mașini 1—2 oameni în loc de 4—5 cît se cer. în felul acesta, descărcarea unui camion durează și două ore. Lipsesc și oameni de ordine din partea silozului care să dirijeze mijloacele de transport, în ziua cînd ne aflam acolo în fața a trei guri de preluare era cîte o singură mașină în loc de două, benzile transportoare cir- culînd în gol.
Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii"

ziua de efectuatză la acest mod de conservare. Pînă în 13 octombrie a.c., însilozarea furajelor s-a în proporție de 86 la sută în întreprinderile agricole de stat și numai 48 Ia sută în cooperativele agricole. Caracterul urgent al acestei lucrări este determinat de faptul că orice zi pierdută duce la uscarea culturilor duble, a coletelor de sfeclă și altor resurse furajere peste care a căzut sau vor cădea brumele toamnei. In multe cooperative agricole și întreprinderi agricole de stat, balanța furajelor este deficitară. Conducerile acestor unități trebuie să aibă în vedere că în contextul măsurilor stabilite în ultimul timp nu se mai poate concepe echilibrarea rațiilor deficitare cu concentrate din magaziile statului sau chiar din propriile magazii, pentru că risipa și exagerările privind consumul acestora vor fi înlăturate prin măsuri hotărîte. Soluția sigură și eficientă pentru rezolvarea problemelor furajării animalelor este strîngerea grabnică, transportul și depozitarea în condiții corespunzătoare a tuturor resturilor vegetale din cîmp, a cantităților de milioane de tone de coceni, otavă etc. Ar fi cît se poate de util ca direcțiile generale ale agriculturii județene să nu mai considere recoltatul încheiat po nici un hectar de porumb sau de alte culturi la care producția secundară are o pondere mare, pînă ce nu se adună și ceni sau de se transportă întreaga cantitate de co- oricare altă masă vegetală.
C. BORDEIANU

pentru
La cooperativa agricolă din Crîn- gu — Teleorman, caii „pasc" știu- leți de porumb și încă din cei recoltați gata. în definitiv ce contează cei cîțiva ciocălăi pe care îi ronțăie animalele din fotografie în comparație cu risipa mare care se face aici. In curtea cooperativei s-au adus din cîmp aproximativ 160 vagoane de porumb, cantitate ce a fost așezată direct pe pămînt, o bună parte din aceasta, înainte de căderea ploilor. Datorită umezelii, știuleții au început să... înverzească. Degradarea unei părți însemnate de recoltă este evidentă.— Ce faceți cu acest porumb încolțit, l-am întrebat pe președintele cooperativei, Marin Virto- peanu.— O să-1 dăm Ia gîște.' Avem vreo sută pînă acum și mai cumpărăm.

porumb
La Crîngu va trebui să se cumpere foarte multe gîște pentru a se putea da totuși o întrebuințare porumbului degradat. Și în alte cooperative există o slabă preocupare pentru amenajarea unor platforme de depozitare. E cumva lipsă de ciment ? La prima vedere da. Din cele 18 003 tone ciment solicitat de C.A.P.-urile din județ pentru asemenea amenajări și alte construcții s-au repartizat doar 2 500 de tone. în schimb, în unele localități au fost construite fîntîni ornamentale, pe marginea șoselelor, iar în alte comune, intre care și Crîngu, s-au dalat șanțurile șoselelor, de unde se poate vedea că nu lipsa cimentului, ci slaba gospodărire * acestuia stă pină la urmă la baza risipei care are loc acum in unele cooperative agricole.

AI. B.

Cînd sînt 
încărcători, 

nu sint camioane 
și viceversaîntrucît o mare parte din suprafața ce se însămînțează ctț grîu urmează după porumb și sfeclă de zahăr, organele de partid și agricole din județul Mureș au concentrat forțele pentru intensificarea recoltării acestor culturi și eliberarea terenurilor. Totuși, rezultatele de pînă acum nu sînt satisfăcătoare, deoarece mijloacele de transport nu sînt dirijate și exploatate rațional. Așa se face că numai o mică parte din cele 10 000 ha cultivate cu sfeclă sînt eliberate, deși după acestea urmează să se însămînțeze griul.De mai multe zile, pe cîmp se găsesc netransportate cantități mari de sfeclă de zahăr. Potrivit datelor furnizate de asociația intercooperatistă pentru cultivarea sfeclei de zahăr din Tg. Mureș, pe terenurile cooperativelor agricole din Pa- net, Văleni, Dedrad și altele sînt cîte 700-800 tone de sfeclă. De ce se tărăgănează transportul sfeclei din cîmp ? Iată un exemplu. La începutul lunii octombrie, cooperativa agricolă din Sîncrai a solicitat la I.T.A. Mureș cîte 10 autocamioane zilnic, pentru ca transportul să se desfășoare în condiții bune. S-au alcătuit și echipe de încărcători. Oamenii au așteptat însă în zadar sosirea mașinilor, pierzînd două zile prețioase. A treia zi, cînd în sfîrșit au sosit camioanele, nu mai erau încărcătorii, deoarece, pierzîndu-și răbdarea, oamenii s-au dus să efectueze alte lucrări. Asemenea neplăceri au avut și cooperativele agricole din Smmartin, Petrilaca, Reghin, Crăciunești, Livezeni și altele. La cooperativa agricolă din Chenu am în- tîlnit reversul acestei situații. Potrivit unei înțelegeri între inginerul de aici și șeful coloanei autotransport de la Balau- șeri, în dimineața zilei de 10 octombrie au venit 13 camioane pentru transportul sfeclei de zahăr. Dar coloana a fost așteptată de un singur încărcător. In jurul orei 9 s-a mai prezentat și un al doilea cooperator. Și așa „acțiunea" ,a fost ratată. Șoferul Alexandru Balazs a făcut o singură cursă, cu o în- < cărcătură de 5,7 tone de sfeclă de zahăr.Constatările și din alte uni- . tați arată că nu s-a acționat suficient de hotărît pentru eliberarea mai rapidă a terenurilor și utilizarea cu randament normal a tuturor mijloacelor de transport. Este imperios necesar ca organele agricole să ia măsuri pentru redistribuirea mijloacelor de transport, să se ocupe de organizarea echipelor de încărcători-descărcători în fiecare unitate și de înființarea unor noi puncte sau baze de preluare a sfeclei pentru descongestionarea celor de pe lingă fabrica de zahăr,
Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii”

i

Decît gogoșari pișcați 
de brumă, mai bine 

neglijenți „pișcați11 la leafăLa cooperativa agricolă din Dră- gănești-Vlașca (fotografia de mai sus), 25 tone de gogoșari și ardei grași și „capia", recoltate înainte de căderea brumei, stau în cîmp. „Seara îi acoperim să nu-i piște bruma, ne spune Radu Rîciu, președintele cooperativei, iar . dimineața îi descoperim. Deși am solicitat în repetate rinduri să fie ridicată recolta, tovarășii de la centrul de legume și fructe din localitate dau mereu același răspuns : nu avem mașini. Doi ani de zile ni s-a reproșat — pe bună dreptate — că nu producem suficient usturoi. A- v.em acum aproape 3 000 kg contractate cu I.P.V.I.L.F.-ul, dar nimeni nu vine să-1 ridice. Spun că nu au beneficiari. Eu nu cred".Și după cum se va vedea, președintele cooperativei din Drăgănești- Vlașca are dreptul să nu creadă în spusele intermediarilor.„Ori de cîte ori se încurcă lucrurile la preluarea legumelor — ne spune tov. Dumitru Nedelcu, secretarul Comitetului comunal de partid din Furculești, reprezentanții I.P.V.I.L.F. Teleorman dau vina pe lipsa de mașini.' Fals ! în realitate, există o serioasă lipsă de cunoaștere a cantităților și sortimentelor de legume din cooperative. Nu mă refer numai la grămezile de gogonele pe care le vedeți. La 8 octombrie, de exemplu, după mai multe încercări nereușite de a-i convinge pe lucrătorii centrului de valorificare din Alexandria că avem aproape 20 tone legume de bună calitate — gogonele, gogoșari, ardei „capia" și ardei „cornul caprei" — care așteaptă să fie ridicate, a venit la Furculești inginerul Stelian Badea,' șeful centrului. Știți ce ne-a spus ? „Ia te uită, dom’le, aveți și ardei „cornul caprei", iar pe piața din Alexandria nu găsești unul să dai cu tunul"...Situațiile întîlnite în cele două cooperative nu sînt singulare. Tocmai de aceea l-am abordat pe Ion

Pietreanu, directorul I.P.V.I.L.F. Teleorman :— După evaluarea făcută de noi, ne spune interlocutorul, la 1 octombrie existau în cooperativele agricole din județ circa 20 000 tone legume. Din acestea au fost preluate pînă acum doar 2 500 de tone. Restul de producție va fi valorificată în funcție de posibilități.— Mașini aveți ?— Avem.— Dar ce nu aveți ?— Beneficiari. Conducerea centrului de aprovizionare cu legume a Capitalei nu vrea să primească gogonele din Teleorman, iar gogoșarii și ardeii, numai dacă sînt copți. Am putea livra gogoșari și ardei verzi, dar în cooperative se refuză sortarea lor, deși pe județ contractele în legumicultura au fost realizate doar în proporție de 50 la sută.— Dar usturoiul vă interesează 7— Sigur că da !— La C.A.P. Drăgănești-Vlașca sînt aproape 3 tone, pe care centrul de acolo nu-1 ridică, se zice, că nu are beneficiar.— Mîine îl preluăm, se caută.Deci nu lipsesc nici mașinile și nici beneficiarii. Totuși, la ora actuală există în cooperativele din județ, recoltate, așezate în grămezi pe cîmp aproape 3 000 tone gogoșari, ardei gras, ardei „capia", peste 4 000 tone gogonele, 100 tone vinete, 320 tone sfeclă roșie și alte legume care trebuie valorificate. Piețele Capitalei și din alte orașe ale țării solicită astfel de produse. O confirmă și faptul că unele cooperative, sătule să tot aștepte mașinile I.P.V.I.L.F.-ului, și-au încărcat produsele în autocamioane și, in cîteva ore, în Piața Rahovei din Capitală, au desfăcut mari cantități de ardei și gogoșari. Tocmai de aceea nu înțelegem ce așteaptă or- gane’e de valorificare a legumelor. Probabil să vină înghețul.
Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii”



SCiNTEIA - sîmbăfâ 16 octombrie 1971PAGINA 4

:y- ■ti
W;

CETATEA ETERNĂ11
în lumini și umbre

Dacă, potrivit afirma- ' (iei cuiva, in Grecia ești pus in contact cu acea inegalabilă și nereeditabilă fază a istoriei culturii care reprezintă, într-un fel, copilăria civilizației europene, fascinantă prin farmecul ei veșnic, Roma, în schimb, arată evoluția acestui „copil", o splendidă a- doiescență a sa.Orașul așezat la 24 de kilometri de vărsarea Ti- brului în Marea Tireniană este plin de evocări pentru îndrăgostitul de frumos, pentru amatorul confruntării în timp a întruchipărilor materiale durate de geniul Pentru Italia — reprezintă, între una din plăcile te ale turismului Terra. O statistică arată că în 1969

lntr-un carnaval multicolor greu de egalat. De la aeroport și pretutindeni apoi te urmăresc pînă la obsesie firme luminoase — roșii, galbene, verzi, albastre - - culori țipătoare Fac reclamă Campari sau melor Fiat transportului rat de Alitalia, priză plăcută : am văzut o reclamă care invita pe amatori să-și petreacă vacanța în România...Nu este, desigur, singura referire la noi. Nu numai metopele de pe Columna Traiană, dar și Coloanele din forum, vestigiile anticii Rome ne privesc direct, pe noi. Călăto-

insolite, vermuturilor Martini, fir- sau Olivetti, aerian asigu- . și o surpe Veneto

și din noapte îl vezi la cite o răscruce de străzi sau în cîte o piazza, cu ghidul sau harta Romei în mină, goniometrînd noi spații rîvnite. Este turistul orgolios care, după ce a străbătut solitar enciclopediile și notele de călătorie acasă, vine să-și confrunte la fața locului bucuriile adunate, își pregătește singur, cu voluptatea plăcerii, întîlni- rea cu minunile lui Michelangelo sau Bernini, cu Forumul roman sau Piazza tli Spagna, cu magnifica coroană antică a Romei — Colosseul, loc unde 50 000 de spectatori priveau cum mor gladiatorii — sau columnele ce împung văzduhul într-o perfectă și milenară verticalitate.uman. Roma altele, turnan- de pe oficială Italia afost gazda ospitalieră a peste 31 de milioane de turiști. O populație cit cea a unei țări mijlocii, care, în imensa majoritate, a posit aici, pentru a ma apoi capricioase itinerare în funcție preferințe și posibilități. Adăugăm Ia acest imens exod turistic aportul financiar de aproape 900 miliarde lire la bugetul peninsulei, și, alături de importanța economică a „industriei vacanței", însemnătatea politică și socială concretizai prin cunoașterea reciprocă, dezvoltarea relațiilor, statornicirea a- ceior legături afective între popoare care își relevă trăinicia deasupra conceptelor filozofice sau deosebirilor de sistem social.Fie că vii pentru întîia dată aici, fie că te reîntorc! a nu «știu cita oară, metropola te acaparează intens. Fără îndoială că asaltul cel mai penetrant îl dau asupră-ți zgomotul și culorile. în foarte multe locuri ale orașului circulația modernă vine în conflict cu îngustimea străzilor. O adevărată invazie mecanică ce ridică imperativ în fața edililor problema ultra- urgentă a rezolvării traficului rutier intrat în impas. Pe Via Nazionale, și nu numai aici, am văzut trotuarele practic ocupate de mașinile parcate, pietonul dezmoștenit fiind obligat să se descurce cum știe. în orele de vîrf ale circulației, blestemi proasta inspirație de a fi optat pentru automobil în acest haos unde fiecare ia cursa pe cont propriu, răzbește cine are curajul și arta de a țișni și cîștiga metru cu metru în fluxul strălucitor și poluant, care se unduie neputincios pe arterele sufocante.Culorile se constituie în cel de-al doilea val, lovind cu violență privirile. Librăriile din Piazza Colonna sau de pe Via Veneto, de pildă, își expun noutățile

Note de drumpo- ur-de rești în aceste locuri cu Stolnicul Constantin Can- tacuzino și Petru Cercel, cu Alexandru Odobescu, Vasile Pârvan, Duiliu Zam- firescu, Călinescu. Ior- ga, Alecsandri, Pallady au- fost sărbătoriți aici — unii la „Accademia di Romania", alții in străvechile cetăți universitare de unde au luat lumină și unde au întors lumină. Sint expresii elocvente ale vechilor legături și afinități dintre popoarele român și italian, legături bazate pe comunitatea de limbă și tradiții, legături de prietenie care au continuat să se dezvolte în ultimii ani, cunoscînd un ritm ascendent în multiplele domenii ale vieții sociale. Lucrarea : „Nicolae Ceaușescu : România pe drumul socialismului și al luptei împotriva imperialismului", s-a bucurat aici de un deosebit ecou, ca și „Istoria del popolo romeno", apărute în acest an la Roma.în această baie de lumini a Romei, vitrinele au rolul lor, nu cel din urmă. Este vorba de vitrina ingenios gîndită pe care negustorul o reclădește seară de seară, potrivit imaginației sale sau a decoratorului, descoperind noire .......cind astfel să-i îmbie pe clienții nehotărîți (cu atit mai mult cu cit muncitorul italian, citadinul obișnuit ocolește, în genere, arterele centrale, cu magazine ce a- fișează prețuri fabuloase, cu mult inaccesibile pentru buzunarul său).Dar imaginea cea mai generalizatoare am atlat-o în preajma turistului solitar angajat în marea aventură a descoperirii „orașului etern". La orice oră din zi

unghiuri de expune- a mărfurilor, încer-

Coloanele și columnele iradiază ele însele lumină, legînd o civilizație de alta, întărind convingerea că umanitatea a creat continuu, a găsit totdeauna resursele de luciditate și înțelepciune pentru a ieși din impas, s-a ' forța ei de geniu mina epocile, de timpul cu rodul efortului creator, care iradiază din zona antică este albă. Pe zidurile „palazzo“-urilor ea se statornicește în cărămiziu și roșu. Seara, reflexele luminii pe ziduri izbutesc să mențină permanent sentimentul atmosferei dominate de secole și milenii de efort creator. Dincolo de cromatică, o realitate pe care proaspătul poposit în cetatea eternă o intuiește îndată : definirea Romei ca unul dintre cele mai scumpe orașe. Argumentele ? Le găsești în relatările presei cotidiene : nivelul ridicat al chiriilor — de la 45 000 pînă la 150 000 de lire pe lună pentru trei camere ; costul extrem de „piperat" al transportului — evaluat la 7 la sută din venitul unui muncitor — costul ridicat al alimentelor. Dincolo de cromatica evocatoare a „palazzo“-urilor, sînt cele 16 000 de familii de la periferii obligate să locuiască în bidonvilles-uri, jumătatea " •Romei care locuiesc în barăci, alții — potrivit statisticilor peste un milion — care locuiesc în case insalubre — iată numai o secvență grăitoare a acuității contrastelor sociale. Se construiește mult la Roma, ca în oricare oraș, dar un separă ceea ceea ce este intenții de

bazat pe de a do- a învinge pașnic alCuloarea

de cetățeni ai

asemenea mare decalaj sever ce se face de nevoie, bunele posibilitățile

DIN LUMEA CAPITALULUI
UN NOU SEMNAL 

DE ALARMĂ

După falimentul spectacular al 
companiei Rolls Royce și episodul 
zbuciumat al șantierelor navale 
„Upper Clyde", un nou semnal de 
alarmă pentru economia britanică. 
Societatea naționalizată de trans
porturi rutiere „National Freight 
Corporation (N.F.C.) este amenin
țată, deficitul acumulat de socie
tate in ultimii trei ani fiind de 44 
milwane lire sterline.

încercarea guvernului laburist de 
a salva N.F.C.-ul in anul 1968 prin 
acordarea unui ajutor in valoare de 
60 milioane lire sterline nu s-a do
vedit a fi eficace. Acțiunile ulte
rioare de supraviețuire dintre care 
fac parte... concedierea a 14 la sută 
din personal și închiderea a 105 

.depouri n-au ajutat nici ele la re
zolvarea situației. In prezent, în
chiderea principalului grup al so
cietății — „National Carriers" — 
care a înregistrat cea mai mare 
parte a deficitului, este iminentă. 
Această măsură va fi echivalentă 
cu pierderea locurilor de muncă 
de către 20 000 de salariați.

Ziarele britanice consideră că, în 
prezent, guvernul conservator nu 
numai că nu va mai acorda nici un 
ajutor financiar N.F.C.-ului, dar va 
proceda la trecerea sa în sectorul 
privat, sub pretextul unei reorgani
zări mai largi în domeniul transpor
turilor.

DRAMATICUL DESTIN 
AL CELUI DE „AL TREILEA 

EȘALON"

Belgia are cea mai vîrștnică 
populație din lume. La un total de 
9 660 000 locuitori (1969), 1335 000
sint oameni trecuți de 60 de ani. 
Dar, din păcate, scrie publicația 
bruxelleză „Pourquoi Pas", Belgia 
s-a dovedit incapabilă să satisfacă 
necesitățile vitale ale celui de ..al 
treilea eșalon" al său, cum este de
numită cateaoria oamenilor în 
virstă.

Fiecare al șaselea bătrîn locuiește 
in aziluri, caracterizate de publica
ția amintită drept „cocioabe colec
tive". Aci, „zeci de mii de oameni

vîrstnici sînt condamnați la o ruși
noasă sărăcie", numai pentru vina 
de a fi bătrini Această situație, 
conchide „Pourquoi Pas", stirnește 
indignarea belgianului de rînd, că
ruia societatea de consum, în care 
trăiește, ii va oferi, după numeroși 
ani de muncă, atunci cind nu va 
mai putea produce, unica șansă de 
a deveni unul din zecile de mii de 
pensionari ai unui azil insalubru.

RECORDURILE 
CRIMINALITĂȚII

In cursul primelor trei luni ale 
acestui an. la New York au fost co
mise 335 de asasinate, adică cu 55 
mai multe decit cele din perioada 
corespunzătoare a anului 1970 — 
scrie „New York Times". O serie 
de statistici și prognoze ale specia
liștilor americani prevăd că recor
dul de 1 146 de asasinate ale anului 
trecut va fi depășit simțitor.

Date ale Organizației Mondiale 
pentru Sănătate precizează, de alt
fel. că numărul delictelor înregis
trate numai intr-un singur oraș — 
New York — în ultimii ani depă
șește sensibil cifrele atinse în Ma
rea Britanie, Olanda, Irlanda, El
veția, Spania, i Suedia, Norvegia, 
Danemarca și Luxemburg, luate 
toate la un loc.

INCENDIILE — UN FLAGEL 
AL ORAȘELOR NIPONE

Din cele 3 milioane de clădiri, cit 
însumează in prezent fondul locativ 
al capitalei nipone, 880 000 sînt case 
de lemn, lipsite de instalații de apă. și încălzire Problema locuințelor 
este una din cele mai presante nu 
numai la Tokio ci și în alte aglome
rări urbane din Japonia. In afara 
lipsei de confort, locuințele din 
lemn, care alcătuiesc în majoritate 
fondul locativ în marile orașe, sint 
o sursă, de nenumărate incendii. Po
trivit datelor statisticii japoneze, a- 
nul trecut 754 de case în suprafață 
totală de 38 565 mp din Yokohama 
au fost distruse din pricina incen
diilor. Zeci de oameni și-au pierdut 
viața, numeroase persoane au fost 
rănite, iar multe altele au rămas 
fără adăpost..

practice de procurare a unei locuințe... Sînt realități pe care nu le găsești menționate în ghidurile turistice ale Romei, dar care confruntă marele oraș, atrag atenția asupra tor, deoarece privesc existența a sute de mii dintre locuitori, ri- dicînd dramatic problema rezolvării nevoilor fundamentale ale acestor exilați ai metropolei....Străbați spațiile albe ale forumurilor antice și ajungi la punctul de interferență cu noua arhitectură. Nu de puține ori cu problemele care confruntă Italia contemporană. Aflat față în față cu Palazzo dei Con- gressi, de pildă, rememorezi din vibrantul apel al celor 1 000 întruniți în „Mezzogiorno este■ mare problemă ce, trebuie rezolvată în cadrul bătăliei pentru transformarea vieții economice și sociale a Italiei, pentru a cuceri noi locuri stabile de muncă și pentru a consolida rezultatele luptei revendicative". Nouă trenuri speciale și 1 200 autobuze au adus în zilele lui mai pe străzile Romei 100 000 de demonstranți din sud pentru a atrage atenția asupra dezechilibrului economic și social în raport cu nordul țării, pentru a impune noi reforme și a accelera ritmul de înfăptuiri al celor promise.Se spune că te întorci la Roma dacă arunci un ban în Fontana Trevi. Am fost și eu să îndeplinesc ritualul, să văd minunile create de Bernini. Era multă lume aici și apa limpede, de cleștar, izvora într-un șuvoi irizînd văzduhul. Celebră prin fîntînile sale. Roma duce totuși o sufocantă lipsă de apă. Sacagiul este o prezentă citadină ța peri- ferii..1.Era multă lume aici, la Fontana Trevi, să facă angajament cu viitorul, să a- runce banul în apa străluminată pentru a spera la reîntoarcere. Șuvoiul de apă izvora debordant din grupul statuar ; izvora alb și puternic, oxigenînd văzduhul. Trei gau prin i sfirșit de septembrie, pescuiască desigur.

de delegați mai 1971 : prima

i copiiana recemoneda care, ____ =__. însemna ceva pentru fiecare dintre ei. în această apă rece și limpede care îngheța picioarele fragede ale pescuitorilor de monede. Fellini și-a tăvălit înalta societate din ..La dolce vita"... Acum, fintîna, învățată miilor și milioanelor de turiști, își obișnuit : tineri sau bătrini, bărbați sau femei, fericiți sau mai puțin fericiți aruncau peste umăr banul reîntoarcerii, al speranței...

cu pelerinajultrăia ritualul ei

Ilîe TANĂSACHE

Clădirea impunătoare a cen
trului televiziunii din Cairo

„Dictatura uitată" — după cum este denumit deseori regimul din Paraguay — a devenit, în decursul anilor, locul preferat de azil al unui mare număr de criminali de război. Mulți dintre ei se îndeletnicesc cu contrabanda și comerțul ilicit, sub oblăduirea binevoitoare a autorităților. în fruntea acestui regim se află faimosul dictator Stroessner, care, cu sprijinul monopolurilor străine, se menține la putere încă din anul 1954.Paraguay-ul, care are o suprafață egală cu aproximativ patru cincimi din cea a Franței, se distinge printr-o demografie unică în lume : din cele a- proximativ 2 milioane de locuitori ai țării, circa 500 000 trăiesc in străinătate, mai ales în Argentina. Această emigrare în masă — fiecare al patrulea Paraguayan — a avut loc mai ales între anii 1947—1952. Alți zeci de mii de oameni au a- pucat calea exilului după această ' dată, plecînd în căutare de lucru pentru că Para- guăy-ul nu poate cetățenilor săi. Mulți dintre ei preferă să trăiască între străini pentru a scăpa de închisorile din Asuncion și lagărele de concentrare de la Chaco, și așa pline pînă la refuz.Economia paraguayană oferă un tablou jalnic. Industria este reprezentată de 28 de întreprinderi avînd fiecare ceva mai mult de 100 de muncitori și citeva mii de ateliere meșteșugărești.O situație similară domnește în agricultură. Doar 1,7 la sută din suprafață este cultivată, iar recoltele la hectar au rămas aceleași de două decenii. 31,5 milioane hectare aparțin latifundiilor aflate în miinile a 1 550 de mari moșieri, în timp ce peste 250 000 de familii de țărani posedă, în total.
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mai puțin de 500 000 de hectare 1 In fine, aproximativ 40 la sută din populație, mai ales din rîndurile celei rurale, sînt șomeri parțiali sau totali.Ambasadorul american la Asuncion este considerat drept „ministru fără portofoliu în guvernul țării". Monopolurile străine determină structura economică a țării. Țara este transformată într-o întinsă pășune în scopul de a aproviziona cu carne depozitele frigorifice străine, în acest fel, agricultura este împinsă tot mai mult spre monocul-

O dată, un fotograf „neavizat" a reușit să-1 fotografieze pe fostul medic de la Auschwitz, Mengele, care trăiește în Paraguay. Rezultatul : a decedat în mod misterios. Folosind avionul său particular, Stroessper vizitează deseori regiuni periferice și greu accesibile ale țării pentru a stabili contacte și duce discuții cu vechi naziști și cu fasciști latino-americani, care s-au aciuat în aceste locuri.De ani de zile numeroși deținuți politici sînt ținuți în izolare în celulele posturilor de poliție ; o tristă

el ar ordona ca, în prealabil, să li se taie limba. Este o afirmație care se întemeiază pe realități tragice. Un student deținut în una din închisorile lui Stroessner a povestit celorlalți deținuți că atunci cînd a fost schingiuit, „operația" a fost condusă de un străin. Două zile mai tîrziu, studentul respectiv n-a mai fost printre cei vii. , Dictatorul, aflind despre cele povestite de student, I-a chemat pe șeful poliției și i-a spus : „Omul ăsta știe prea multe ; trebuie să dispară". A doua zi, studentul „a
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sărit" pe fereastră, înscenarea a fost grosolană. Pe pavaj nu s-a observat nici urmă de singe, celui despre se afirma că cercase să se nucidă" era mult țeapăn tunci cînd fusese aruncat pe fereastră.Condițiile în care trăiesc deținu- ții sînt îngrozitoare. Celulele lor sînt fără aer și lumină, hrana pe care o primesc - este mizerabilă, nu au voie să-și vorbească. Atunci cînd se îmbolnăvesc nu se bucură de asistență medicală. Numai patru minute li se îngăduie să stea de vorbă cu rudele lor, în cazurile excepționale, cind li se aprobă să primească vizite; Așa cum am văzut mai sus, unii dintre ei trebuie să se „sinucidă", atunci cînd Stroessner este de părere că „știu prea multe". Sînt elemente care îndreptățesc compararea, care s-a făcut nu o dată, a cu un cade pre- momentconsecin-

Cadavrul care inside a-

situației din această țară zan aflat sub .maximum siune. Și care in orice poate face explozie, cu țe imprevizibile.

Para-paraguayenilor.
oferi așa ceva
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Scrisoare din Cairo

economice

Nicolae N. LUPU

acestor deose- ultimcle

fațete ale înnoitoare imprime străvechi
vremurilor progresului.

fi su- reorganiză- ' ' ' pe respectivă

loraccelerate moderne.
Culesul trandafirilor în comuna Strelcea — regiunea Pazardjik

Și lumina pă- treptat in tot mai din satele egip- Aceasta constituie

pe- dez- sno- îm-

tură, care accentuează într-o măsură și mai mare dependența țării de străinătate. Din situația creată trag foloase doar fabricile prelucrătoare de carne și marile întreprinderi de conservare a cărnii prin frig, care, chiar dacă se află in guay, nu aparțin . . _ „în închisorile lui Stroessner zac sute și mii de deținuți politici. In decursul anilor un mare număr au murit în camerele de tortură. La aceasta se mai adaugă faptul că poliția paraguayană este condusă de mulți ani de criminali de război naziști, care s-au refugiat aici după în- frîngerea hitlerismului. Toate acestea sînt „secrete de stat", păzite cu strășnicie și vai de cel ce îndrăznește să vorbească despre ele in public.

faimă în acest sens a dobîndit comisariatul nr. 3 din Asuncion. Alții lîncezesc în lagărele de concentrare de la Chaco, Tacumbu în apropiere de Asuncion sau în lagărul Pena Hermosa din insula Margarita de pe fluviul Paraguay. Mulți dintre ei n-au fost niciodată condamnați de o instanță judecătorească ; alții figurează ca „eliberați" de ani de zile, fără insă să aibă posibilitatea să părăsească locurile de. detențiune. în acest fel sînt deținuți cu- _ noscuți activiști ai P.C. din Paraguay, conducători sindicali, printre care și femei ca, de pilda, Isabel Ortiz de Cabrai, mamă a șase copii.In popor se spune, cu amară ironie, că dacă dictatorul ar fi nevoit într-o zi să-i elibereze pe deținuți. Georges FOURNIAL 
publicist francez
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RITMURILE PROGRESULUI
la poalele străvechilor piramideCînd sosești la Cairo, după ce ai trecut pests întinderile deșertice ale Egiptului occidental, întil- nirea cu impunătorul oraș de pe Nil îți oferă mai mult decit o surpriza plăcută. Ea te transpune într-o lume diametral opusă monotoniei și singurătății din împărăția nisipurilor, o lume unde influența binefăcătoare a apelor fluviului a făcut să înflorească, în urmă cu milenii, una dintre cele mai strălucite civilizații ale omenirii, iar astăzi ......................................— mare Apro-

știe, chiar în acest an pe cursul său, la Assuan a avut loc un eveniment de însemnătate deosebită pentru locuitorii Egiptului și pentru economia egipteană în ansamblul ei. împlinind speranțele milioanelor de felahi dornici să-i utilizeze pe scară mai largă dătătoare de viață, structorii marelui și-au încheiat cu munca depusă timp de zile în vederearii impunătorului obiectiv.
seva con- baraj succes de ani ridică-

Importante sarcini sînt rezervate și sectorului industriei. Potrivit ultimelor ho- tărîri în următorii zece ani venitul național egiptean va trebui să se dubleze. A- ceste măsuri ample,' inspirate din realitățile Egiptului, se bucură de aprobarea întregului popor egiptean care își manifestă dorința de a munci cu eforturi spo- •rite- pentru ridicarea producției, valorificarea pe scară tot mai întinsă a tuturor resurselor naționale.să se înalțe cel mai oraș al Orientului piat.Metropolă cu aproape 6 milioane de locuitori, capitala egipteană se înfățișează privirilor ca un centru cu o intensă viață economică, politică și culturală, ca un loc de întilnire a drumurilor care leagă Europa de Africa și Asia. Străzile sale largi, mărginite. adeseori de arbori exotici, sînt .veșnic animate. Numeroase construcții monumentale domină principalele puncte ale. orașului. Cînd te oprești pe cheiul Nilului în apropierea căruia se înalță impozanta clădire a televiziunii, zveltul turn de 67 de metri, și hotelul „Sheraton" nu încotro să-ți îndrepți' întîi privirea ; spre moașele construcții tare ce conturează cu măiestrie silueta orașului modern sau spre apele Nilului, martore ale atîtor schimbări în înfățișarea meleagurilor egiptene.Deși primele aparțin unei perioade foarte recente, fiind expresia tinereții și a transformărilor înnoitoare petrecute în viața țării, milenarul fluviu n-a rămas nici el în afara schimbărilor din jur. După cum se

i știi mai fru- edili-

Complexul hidroenergetic, inaugurat în ianuarie, a deschis o nouă etapă în acțiunea de valorificare a pă- minturilor aride, de sporire 
a venitului național.Grație barajului va redată agriculturii oprafață de 1 250 000 fedani, iar prin rețeaua electrică ce pornește spre Cairo Alexandria trunde multe tene.o acțiune de primă importanță în opera de ridicare a satului egiptean, de transformare a vieții țăranilor, problemă care preocupă în măsură tot mai mare autoritățile de Îs Cairo. Planul de acțiune națională. prezentat nu de mult de președintele Anwar Sadat, prevede, intre altele, alocarea unei sume de un miliard de lire pentru reconstrucția satelor și construcția a 4 000 de sate noi. El preconizează o creștere a producției agricole de la 1 075 milioane de lire în 1969—1970 la 1 600 milioane lire în 1979—1980.

Gama largă a■ preocupări este cu bire evidentă in săptămîni, găsindu-și re-_ flectarea în diferite cuvîn- tări ale șefului statului egiptean, in diferite decrete adoptate, in comentariile ziarelor din Cairo asupra problemei rii statului și a rolului care acțiunea este chemată să-l joace in viața țării. Se subliniază, între altele, faptul că acest proces multilateral, cu a- dînci implicații pentru mersul înainte al Egiptului, se va desfășura în citeva etape și va cuprinde întregul a- parat de stat, principalele sectoare ale vieții .economice.Organismele care vor fi create — scriu ziarele — sint produsul unor studii ^aprofundate, al unor reuniuni și discuții care s-au ocupat de rolul Uniunii Socialiste Arabe, de activitatea ministerelor și altor instituții ale sectorului public. „Aceste organisme — arată „Al Akhbar" — se încheagă in

momentul cînd ne aflăm porțile unei noi etape cursul căreia trebuie să avîntăm cit mai rapid posibil pentru a edifica statul modern și a aplica procedee științifice in toate domeniile. Ele apar în rioada cînd căutăm să voltăm economia, să rim producția și să pingem roata dezvoltării cu scopul de a ridica nivelul de trai al poporului. Aceste scopuri grandioase au toate nevoie de aparate eficace și active în guvern și sectorul public, aparate al căror mers nu trebuie să fie imniedicat de restricții sau birocrație, aparate care să dea cimp liber inițiativelor creatoare de natură să soluționeze rapid problemele".în acest sens, în structura guvernului format recent au intervenit schimbări, unele ministere au fost desființate și au fost create altele noi. O atenție deosebită este acordată perfecționării organelor de • stat locale care, în cadrul procesului de descentralizare, sînt chemate să joace un rol determinant în viața politică, economică și socială a guvernoratelor. Decretele promulgate în ultimele săptămîni orevăd. de asemenea, măsuri importante în vederea dezvoltării industriei și agriculturii, extinderii relațiilor ale Egiptului.Sînt tot atîtea unor procese care urmăresc să pulsului acestor meleaguri, pe care piramidele își aruncă umbra eternă, ritmurile ale ale

Pornind din Sofia, am ajuns, relativ repede, în județul Stara Zagora. înainte chiu- de a intra în renumita „Vale a Trandafirilor"; interiorul mașinii a fost inundat de o plăcută mireasmă !n care, alături de pariu- mul caracteristic , de trandafiri, se pijt.eău discerne efluvii, mai înțepătoare. Mai tîrziu mi s-a spus că printre celebrii „trandafiri de Kazanlîk" au fost plantate tufe'parfumate de Îevănțică și mentă. A- mestecîndu-se cu dulceața catifelată a mirosului de roze,. prospețimea levănțicăi și aroma tare a mentei dau aerului de la poalele munților Stara Pianina și Sredna Gora o calitate pe care n-o mai întîlnești nicăieriCe frumoase povești s-£r putea , depăna despre trandafirul peisan, care și-a găsit a doua patrie aici în depresiunea din jurul orașului Kazanlîk. și mai apoi despre rezistența oousâ de-a lungul anilor, tuturor încercărilor și presiunilor exercitate de producătorii de ulei de trandafir sintetic, de pe piața mondială, pentru a-i convinge pe cultivatorii bulgari să abandoneze trandafirul ca pe o cultură oarecare, nerentabilă.Pe drept cuvînt, florile de aici pot fi asemuite cu florile din basme, îngrijite de mîinile unor zîne bune și frumoase și udate de rouă dimineților limpezi. Zînele culegătoarele de tale. îmbrăcate în minunate costume naționale bulgărești, ele se afundă, cu coșulețe’e lor mici de răchită. în fiecare dimineață, i- mediat ce s-a crăpat de ziuă, pe la orele patru, în „lanurile" de trandafiri roșii. Spre amiază, cînd sulițele soarelui se simt mai puternic, ,se retrag cu coșulețele pline de petale. lăsînd în urma lor amețitorul parfum de trandafirFaima pe care o a- vea mai de mult Bulgaria. de țară a „trandafirului de Kazanlîk",

sînt pe-

trebuie, desigur, reconsiderată. Cultivatorii bulgări, ținînd de-a lungul anilor o strictă evidență a cîștigu- rilor realizate de pe urma comerțului cu e- sență de flori, au constatat că în timp ce rentabilitatea pe unitate de. suprafață cuL fivâtă' cu trandafiri este de sută la sulă, oe suprafețele cultivate cu Îevănțică ea atingea o sută cincizeci la sută : la fel de
Corespondență

din R. P. Bulgaria

rentabile s-au dovedit menta și garoafa.Matematic, relația flori-industrie s-ar putea exprima in felul următor : un kilogram de ulei de trandafir costă mult mai scump decit un kilogram de aur. Și nu este deloc exagerată observația că întinderile cultivate cu flori sînt pentru economia bulgară adevărate mine de aur... la supra față.Trei județe — Plovdiv, Stara Zagora și Pazardjik — beneficiază de avantajele e- conomice pe care le creează ’ cultivatorilor o piață internațională avidă de flori și de parfumul lor. Primele două, specializate in culturi de trandafiri oleaginoși, îevănțică și mentă, iar ultimul, prin serele din stațiunea Velingrad, renumit în întreaga Europă pentru cultivarea garoafei „Sim", o specie americană aclimatizată foarte bine pe valea riului Cepinska, nu departe de Pazardjik. Serele de garoafe din Velingrad dau una din cele mai rentabile producții în anumite perioade ale anului. în special în timpul sărbătorilor de iarnă, vin aici reprezentanți ai unor renumite firme din Olanda, Anglia, Franța, contractind din vreme întreaga producție a serelorAstăzi. Bulgaria produce 80 la sută din u-

leiul de trandafiri întreaga lume, fiind, prin aceasta, strîns legată de industria de parfumuri a mai multor țări Un kilogram de ulei de trandafir se obține din trei tone de petale, iar pentru a ajunge la o nouă specie de trandafiri sînt ' necesari cel puțin 12 ani de muncă susținută a unui mare număr de selecționeri. Dîndu-ne aceste expli- z-.> Tariev,Comple- agro-industriaî Kazanlîk, arată că. rentabilitatea
cații, Gheno președintele xului din însă ______________înaltă atinsă îndreptățește orice eforturi.Pentru tot. ce-i datorează trandafirului, cultivatorii bulgari au organizat la Kazanlîk un „Muzeu al reginei florilor", unic în lume, în care sînt adunate circă 2 000 de specii de roze de pe toate continentele planetei.în privința culturii de îevănțică, din spur sele directorului institutului pentru plante no°se, .............. .Bulgaria tinde să a- jungă din urmă Franța și să ocupe primul ioc Ia cultura acestei flori, deosebit de rentabile. Aceeași tendință se manifestă și în cultura mentei, unde primul loc este.deținut astăzi de Anglia. O întrecere pașnică și parfumată, în care armele priceperea și gospodăresc al vatorilor.Es‘e cu totul că, de aceea, i pe care o acordă statul. bulgar extinderii și industrializării acestor culturi în anii actualului cincinal. Ritualul culesului de trandafiri a devenit astăzi o adevărată sărbătoare a Bulgariei. Și cine a văzut o dată acest ritual se poate convinge „pe viu" cum, dintr-un simbol al frumuseții, trandafirul a devenit un simbol al bunăstării. amintind tot mai mult de cuvin- tole lui Marx : „comunism înseamnă piine trandafiri pentru

de cercetări trandafiri și eterico-oleagi- Vasil Staikov,

sînt simțul culti-fi reas- atenția
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O tablă neagră, pe care e desenat cu cretă
conturul județului. Niște cercuri mici de metal :
orașe, fabrici, ba chiar și sonde. .O mină de copil
ia micile cercuri și le pune pe tablă : aici se va sete de acțiuneinstala o fabrică, dincoace se va dezvolta orașul.
Instalația e magnetică : micile figuri rămin lipite
pe tablă, unde le-a pus mina.

aceste locuri ca de un magnet, decorul lc-a
absorbit în grabă și cu lăcomie, cum absoarbe
pămintul ploaia — și mai cere încă, și va mai
căpăta.

Avem ,in țară și alte astfel de orașe, care s-au
născut ca o simplă negare a satului, punct de

nele cit mai ieftin și le vindeau pe cît se putea
mai scump. Se mai simțea vecinătatea cailor, a

omenești îndreptîndu-se spre locul unde-i cheamă
sirena în lumina ncdccisă a dimineții, toate dă-
deau orașului un minus invizibil. Fără indus trie,

urci treptele și poți cir- i între capetele masive.dori să bine se înțeleagă opri ade-
anul I locuitori Satu Mare pînă

Forță de regenerare,

trecut, 12 000 ai orașu- erau fără la sfîrși-
Cel mai mare oraș nordic al țării și județul ce-l 

îmbrățișează îți amintesc de tabla magnetică a 
liceului din Cărei: industriile s-au „lipit" de

Ne aflăm în fața unui monument de o frumusețe unit ă. Fiecare epocă ne vorbește prin cetăți, ziduri, prin monumentalul rămas de la ea, iar urmașii care vor mai ne 
vor

deauna în eroism și frumusețe. Un grup statuar am putea spune... democratic și prin faptul că nu te ține la distanță, nu te obligă să-1 privești de departe : icula

grăvit un mare H (hidro : apa), iar semnul de alături e trasat la o înălțime de un metru și 95 -centimetri !Dacă subliniem aci nivelul apelor cu un semn de exclamație, ar trebui nu știu cîte semne ca să notăm înălțimile la care s-a ridicat aci forța constructivă și regeneratoare a socialismului. La jumătatea lui mai de lui adăpost ;tul anului, ei aveau să capete casă în unul din cele aproape 3 000 apartamente

ai altui record, maj greu de intregistrat : eficiența a- cestor ore — au simțit și propria lor putere, și marile forțe pe care toți cetățenii României, economia socialistă, le-au îndreptat spre Nordul atît de încercat. Fapt e că acum domnește în oraș și în județ sentimentul că nimic nu e imposibil, că multe lucruri pentru care înainte aveau credința că ar trebui să aștepte nu se știe ce autorizații depind în realitate de ei.O febră plăcută a cuprins orașul în legătură cu apele

.cum are Oradea. Am poposit la kilometrul 23 al șoselei dintre Satu-Mare și Oarei și am .găsit acolo un mic restaurant în aer liber, cabine de ștrand frumos amenajate, cu lemnul încă proaspăt și un bazin larg care, pe mai telă. Apa zează natura. Loc de plăcut, numai că, la mică distanță, iși totul alt gen o crescătorie anual spre

în ciuda toamnei care o traversăm, avea ceva clien- îndeosebi feminină, e caldă, așa o furni- extremia elanul cu de instalație : care va livra comercializare

al- im-Ș> unȘl recorduri la grîu tot aci e i și cînepă care să alimentezeCareii,

încrucișare a grinelor spre alte meleaguri, cum 
erau Craiova sau Botoșanii. Figurile dominante 
se vădeau a fi negustorii, cei ce cumpărau gri-

căruțelor, unele străzi se vărsau de-a dreptul în 
ogor, iar lipsa pulberii discrete care întunecă
zidurile și le împrumută, virstă și prestigiu, ab- 
sența coșurilor industriale și a detașamentelor

nici un oraș parcă nu e pe deplin oraș.
Comentariile cu privire la peisaj sînt însă cel

puțin superficiale, dacă nu dulcege. Pentru lo-
calnici, industria nu e o problemă de decor...

Coreii iși măresc

de cinci ori puterile

' ... - -s-..;.
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cultura griului tele, dețin presionante porumb), că centru de in va trebui i sporit Negreștii și că la sfeclă și legume județul are producții mari (multe C.A.P. scot peste 40 000 kg sfeclă la hectar), așa incit nevoile de apă sînt practic nelimitate.Așa se explică sumele mari destinate îmbunătățirilor funciare, între care se va ivi un baraj cu totul neobișnuit pentru țara noastră, dacă ne gîndim la raportul dintre proporțiile lui și tehnica folosită : barajul de în un tri, ia Călinești-Oaș va fi întregime din pămînt, prag înalt de opt me- care va duce la constituirea unui lac de l tare și, (irește, la i zonă de agrement < — cabane, ștrand, șe. Riul Tur va fi chemat Ia ordine; iar mai bine de 1 000 hectare vor trece in zona privilegiată a păminturilor care se bucură de irigații. Barajele de pămînt sînt nu numai ieftine, ci și sigure, se folosesc intens și în țări bogate in ciment și beton.După acest tur de Orizont peste ape, să ne întoarcem în centrul orașului. Tovarășa Silvia Ceuca ne vorbește despre citeva lucrări edilitare în curs de execuție. Juristă de meserie — a lucrat o vreme la un o- ficiu juridic — tovarășa Ceuca a fost aleasă de cu- rînd. secretar al Comitetului municipal de partid Satu- Mare.

270 hec- nelipsita din jur vapora- i astfel

— Despre ce să vă vorbesc mai întîi ? Se va construi încă un pod peste Someș. Cel actual e'mult prea aglomerat și provoacă în- tirzieri în transporturi. Cel nou va costa patru milioane de lei, va avea patru benzi de circulație și va deschide o perspectivă nouă asupra orașului.Anul viitor va fi inaugurat un cinemascop. E a- probat proiectul sălii sporturilor, cu 2 000 de locuri. Se va clădi un spital cu 700 de locuri, s-au ivit un nou complex comercial, o nouă poștă, o nouă unitate auto, creșe, unități de alimentație publică, e pe terminate marele .hotel (din păcate, clădirea privește spre Piața Libertății lateral, nu cu fațada), se discută (cu reală înfierbîntare) unde să fie amplasată noua casă de cultură a sindicatelor, mai ales că se lucrează la un plan de sistematizare a întregului municipiu. Cuvîn- tul nou revine in serie : o școală nouă in noul cartier „Solidaritatea", o nouă stație de epurare a apei și, nu strică să amintim, se vor ivi în Satu-Mare pînă la sfîrșitul anului încă 1 500 apartamente.— Sînteți din Satu Mare, nu ? — o întrebăm pe terlocutoarea noastră.— Eu ? Nu. Cînd a solvit ca medic, soțul a primit repartizare pentru Satu Mare. Nu era de aci, dar s-a supus. L-am urmat. Acum iubim amîndoi orașul. S-a dezvoltat o dată cu noi — sau noi o dată cu el ; în orice caz, nu l-am schimba pe altul.
Un sentiment

in-ab-meu

industriale
„Un arsenal care echipează mai toate gospodăriile" : aragazuri pe conveierul Fabricii de mașini casnice din Satu Mar al pionieratului

de vorbă cu Orosz (olarul din . Cărei— Am avut vreo mie de femei care doreau să intre in cîmpul muncii și nu găseau unde — ne spune Ana Pereș. Cînd a venit la noi, la Cărei, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a întrebat ce greutăți avem, I-am spus de plasarea in muncă a femeilor. Vor să lucreze ; imi vin multe în audiență. Tovarășul secretar general a recomandat accelerarea unor lucrări : viitorii cinci ani ne aduc un spor extraordinar. După Congresul IX al partidului, in cincinalul trecut, Cărei a cunoscut un total de investiții de 110 milioane lei. Cincinalul actual prevede 
sume de cinci ori mai mari: 570 milioane.— Milioanele sună uneori abstract pentru cititor. Poate ne traduceți aceste cifre în obiective fizice.Locțiitoarea primului secretar al Comitetului orășenesc de partid Careî scoate un carnet gros, dar uită să-l mai deschidă. E evident că știe pe de rost tot ce se va construi aci. Am început cu Cărei pentru 
a scuti cititorul de tipicul scrierilor despre județ, care apasă de obicei pe producția uzinei „Unio" din Satu Mare și pe pitorescul Țării Oașului. Cărei a făcut de asemenea parte dintre orașele de grupare comercială a produselor a- grare ; azi devine in primul rînd o capitală nordică a textilelor. Domeniu tradițional de muncă a femeilor, textilele mai au avantajul de a fi aci cum nu se poate mai apropiate de sursele de materii prime. Se face un complex de in și cinepă. Pe șoseaua dinspre Satu Mare, înainte de a intra in Cărei, văzusem pe dreapta o mare întindere plantată cu stîlpi înalți de beton. Amintea de șantierul uzinei de automobile din Pitești, deși proporțiile sînt mai mici. Incepînd cu topitoria de in și cînepă, complexul va scoate din fibra plantelor mai toate folosințele posibile, inclusiv... mobilă. (Paturile de copii, rafturile de bibliotecă și alte mobile mai delicate vor fi făcute din plăci a- glomerate, rezultat al resturilor de in și cînepă.) în- globind și topitoria aflată acum la Berveni, noua u- nitate se va adăuga la Țe- sătoria de fibre groase din cinepă și in „Integrata" — aflată în miezul Țării Oașului, la Negrești — care în fiecare an produce peste zece milioane metri de țesătură. (Sînt țesăturile din care saci.)— Aproape la fel de mare este investiția ce se face prin construirea întreprinderii de fibre cardate. Construcția cea mai cunoscută în țară, apărută și in harta consacrată de „Scinteia" județului, este cea a Filaturii de bumbac. Va fi o fabrică de mari proporții.— Deci Careii devin unul din orașele ce ne vor îmbrăca.— Nu numai. In pragul iernii, va fi gata noua brică de biscuiți.— Deci încă un loc absorbire a miinii de cru.— Biscuiții ? Nu. Dezvoltarea județului este destul de rapidă, n-avem nevoie să mărim artificial numărul posturilor de lucru. Fabrica de biscuiți, la o producție foarte mare, nu va folosi mult peste o sută de muncitori. Se cere să aibă școală, minimum opt clase. Anul viitor se truiește însă aici o fabrică de conserve me și fructe).— Aveți probabil gată bază de materii prime . în ’ jur.Locțiitoarea primului secretar mă privește incredulă :— Cum, n-ați aflat ? Județul Satu Mare este un

se confecționează

• mare producător agro-ali- mentar, în primul rînd de căpșuni. Dăm peste 70 la sută din recolta de căpșuni a țării, numit iar un teia". sătmăreni numea „aurul rubiniu". Ca valută adusă țării, egalează cîști- gurile aduse de o mare unitate industrială. Dar mai toată gama de legume și fructe e bogată.— Tradițională.— Nu Mîndria unor comune de la noi și a județului sînt livezile care au apărut in ultimii ani mai ales pe ‘ așa-zisele nisipuri zburătoare. Erau terenuri pe care nu putea crește nimic. Livezile le-au stabilizat, iar rodul e și el stabil.Am vorbit atîta de textile, incit, ieșind la plimbare pe străzile orașului, aproape că ne mirăm văzind bărbați bu șorțuri groase de piele. Sint tîmplari. Orașul Cărei e plin de ateliere care produc mobilă — și nu oricare, ci din cea mai bună. Doar „Crasna" are 1 300 de muncitori — și i șe prevede o mărire importantă a capacităților. Alții dintre cei cu șorțuri de piele sint blănării, neobișnuit de numeroși în acest colț de țară. Dar industrializarea accelerată a orașului nu duce la neglijarea tradiției de valoare, mai ales a tradițiilor originale, local, titun Cărei aflat cație pentru ceramica neagră, a cărei tradiție fusese neglijată o vreme.L-am găsit pe Orosz Andrei, olar vestit, în mare zor : cooperativa avea de e- xecutat, pînă la sfirșitul lunii, o comandă pentru Paris. Trebuia să facă niște vaze „ce n-a văzut parisul" și își schimbase din nou locul atelierului, din cauza blocurilor construite acolo. Aveai senzația că noul, reprezentat de coloși de beton, izgonește vechi ateliere cu cuptoare fumegînde, dar și cu frumuseți unice, sind atelierul, am însă pe zidul unui central — etaje întregi, zeci de metri — plăci ceramice decorative, de care privirile nu se îndurau să se mai despartă. Părea că, o mînă nevăzută a luat plăcuțele din micile ateliere ceramice, le-a mărit și le-a lipit pe fruntea marilor blocuri.

Județul e adesea „Țara articol, din despre i

căpșunilor", Jin „Scîn- agricultorii căpșunii

legate de specificul La coșuri și împle- de papură, orașul este un exportator în plin avînt. O indi- specială a fost dată

Pără- văzut bloc

VSATU MARE
ai

sea, sînt convins, grupului statuar creat de sculptorul comunist Vida Geza.Statuile aflate în aer liber. pe stradă, în piețe publice. la înălțime, departe de ochiul privitorului, suferă uneori de un neajuns. Nu pot impresiona decît prin aspectul lor de ansamblu, soclul sau coloana de susținere au uneori un rol mai important decît statuia, iar capul personajelor se pierde undeva în înălțime.Pe un postament plat, despărțit de nivelul pămin- tului doar prin șase trepte, Geza a plantat de-a dreptul un' cap uriaș, dominat de casca ostășească, un cap fără trup, mai mare parcă decît orice trup statuar, înfipt acolo pentru vecie, masiv, nobil, copleșitor. Alături, o figură culcată abia întrezărită, apoi un cap de țăran și un turn de biserică maramureșeană năp'js'indu-se spre cer ca o rachetă — totul în piatră albă-cenușie, chipul i cu trăsături de români și de maghiari, într-un cuvînt ardeleni, soldați și civili, înfrățiți pentru tot-

biruințelor

cu e- de se

E monumentul pe care scrie „Glorie ostașilor Armateiromâne căzuți în lupta pentru eliberarea patriei". A fost ridicat tocmai la Oarei pentru 'că aci, pe linia Cărei—Satu Mare, la 25 octombrie 1944 s-a încheiat un capitol principal din ceea ce începuse la 23 August : eliberarea teritoriului patriei de sub ocupația trupelor fasciste. O dată Careii și Satu Mare era liberat ultimul petic pămînt al Transilvaniei,întregeau fruntariile nordice ale țării.Urmele luptelor s-au șters de mult, infinit mai dramatice au fost inundațiile (grosul luptelor nu s-a purtat în oraș ; războiul dă- rîmase pe străzile din Satu Mare doar 30 de case, pe cînd inundațiile au năruit 2 400 locuințe), dar s-au șters și urmele inundațiilor. S-au șters atît de bine, îneît în noul cartier „Solidaritatea" locatarii au simțit nevoia să pună pe alocuri stîlpi. Pe unul scrie laconic: 14 mai 1970. E zugrăvit un semn care indică nivelul de atunci al apei : 1.90 metri. Pe un zid e zu-

nou construite, în afară de 1 800 case individuale. Totalul : în cîteva luni, 4 000 de apartamente, circa 16 000 oameni în locuințe, noi. Un oraș cam cît Rădăuți, Alba Iulia, Caransebeș sau Oltenița — numai că integral * nou. Te plimbi pe strada Margaretelor, pe Trandafirilor, pe Pionierilor, Albinelor, apoi în cartierul „Someș" — sătmărenii n-au e- zitat să dea unui cartier numele apei care le-a adus atîtea suferințe ; o iubesc, e Someșul lor, și vor ști să-l stăpinească — prin cartierul „Carpați" și nu-ți mai vine să pleci. Ca adesea în viață, a acționat și aci o lege a echilibrării : sătmărenii, locuitorii,orașului cel mai greu lovit de dezastru, biruind pagubele,' au căpătat un nou și mare plus : este sporul de încredere în propriile lor puteri, în forța regeneratoare a socialismului.N-âre rost să mai evocăm tot ce-a fost. Fapt e că locuitorii orașului — autori ai unui număr record de ore de muncă patriotică, autori, mai mult ca sigur, și

termale. S-au descoperit mai multe locuri unde țîș- nesc ape binefăcătoare. Se spunea că Satu Mare va avea un „Felix" al său. așa
45 000 de porci. Nu e nimeni de vină, căci la data cînd se stabilise construirea crescătoriei nu se știa se vor descoperi ape.

Proiecte, clădiri

și discuții aprinse
Pînă să vă povestesc cele de mai sus, apele au fost trimise spre analiză la diferite institute, iar răspunsul a sosit fără zăbavă : sint foarte bune, dar de băut. Dacă vă place, și de gargară. Ca băi n-au putere Curativă decît în măsura în care iți priește orice fel de baie. Analizele continuă, dar între timp cetățenii orașului au căpătat alt subiect de discuție : „Ai fost la NoroieniSub acest nume — al unei păduri — se înțelege o nouă zonă de agrement, pe riul Șar. Există acolo și un lac. Totul e legat de

că

sistemul de îmbunătățiri funciare : îndiguiri, desecări) irigații, prin care vom afecta Someșului și celorlalte ape de prin partea locului investiții importante, nu numai ca să ne lase in pace cu inundațiile, dar mai ales ca să se capete un belșug de produse, între care căpșuna, cultura-regină a județului, va juca mai departe un rol cheie. Să nu uităm însă că peste jumătate din suprafața arabilă e destinată cerealelor (C.A.P. Someșul, Căpleni, Foeni — zilele trecute clasată pe locul 1 pe țară la♦ /

Stînd .Andreipomenit mai sus), cu Boitor Tiberiu, inginer șef adjunct la Fabrica de mașini cas- . nice, cu Alexandru Olah, cunoscut șef de echipă la uzinele „Unio", constați a- celași simțămint de atașament față de oraș, pe care l-aș numi un sentiment al pionieratului. într-adevăr, oricit de mare ar fi farmecul Sătmarului ca oraș vechi, ca lăcaș al bisericii cu lanțuri sau al altor monumente, ca sediu al unei filarmonici sau a două teatre, ai mereu sentimentul că ponderea principală a orașului stă în posibilitățile de creație și trai pe care le oferă fiilor săi, că Satu Mare, parcă născut în 1970, după inundații, abia începe să se clădească. Sentimentul nu e chiar atît de deplasat, dacă ne gîndim că la fiecare patru locuitori, unul șade într-o casă apărută în ultimii doi ani, că un fost atelier de reparat . batoze („Frații Princz") devenit în anii socialismului arsenalul care echipează fiecare gospodărie casnică a României (Fabrica de mașini casnice produce pînă la 1 200 mașini de gătit t- aragazuri — pe zi), a,.’ împlinit în 1968 cifra de uri milion de aragazuri și scoate numeroase alte t(puri de sobe, reșouri, încălzitoare de apă și mașini de gătit. „Tot ce înseamnă administrarea flăcării în gospodăria omului" — îmi spunea dispecerul Vasile Nistea, dar tot'el se corecta,, adăugind : „începem să cuprindem acum și seînteia electrică"), că viața orașului — proveniența mijloacelor de trai, compoziția locuitorilor etc. — se reazimă masiv pe marile sale fabrici și uzine, creații ale anilor socialismului.„Unio". anul trecut, realiza în două zile întreaga producție a, anului 1948 ; fostă fabrică de limplărie și atelier de reparat vagoane, fostă cooperativă, „U- nio" este in prezent, de departe, furnizorul principal al utilajului minier. Transportoarele cu bandă cu raclete fabricate aciîn ultimul cincinalputea alcătui un lanț neîntrerupt de la București pînă la Brașov, totalul producției realizate în ultimii cinci ani fiind de 2,4 miliarde lei. Autor de motive electrice de de utilaj chimic, de toare pentru hîrtie și loză, de transportoare pentru siderurgie (toate benzile existente la combinatul siderurgic din Galați), uzina „Unio" este, o adevăra-

a

Șiar
loco- mină, uscă- celu-

33

cons- mare (legu-
o bo-

„Parcă născut în 1970": în cîteva luni, 4000 de apartamente

tă stea industrială a Nordului.Des pomenită în reportajele din Satu Mare, „Unio" umbrește, fără voie, o soră aproape la fel de mare (circa 3 000 de muncitori, față de cei 3 500 ai lui „unio"), fabrica „Mondiala", simbure principal al Combinatului textil Satu- Mare, creatoare de confecții și mare exportator. Din același combinat, „Trico- texM lansează anual pe piața internă și externă 700 000 tricotaje, „Solidaritatea" e specializată- în dantele, iar „Ardeleana" dă pinzeturi. Se pregătește acum și o secție ae pasmanterie.Pe măsură ce înșiri toate aceste că ai mari combinate de sau ulei, sticlăria tică izvorită din
unități ai impresia nedreptățit altele, mobilă artis- PoianaCodrului (întreaga zonă Codru e o mare bogăție folclorică,descrisă în comparație. ȚatȘatuirile . selecționerilor animale (in special cei din Livada, care au îmbunătățit rasa Brună de Maramureș) și mai ales vestita Țară ■ a Oașului, diamant etnografic al Nordului, despre ai cărui oameni Sadoveanu v scria că-i par „un fragment ■al celor mai vechi pâmin- teni ai țării care pe urmă s-a numit Dacia", incepînd cu spitalul din Negrești — care reprezenta în anii de început ai socialismului necesitatea cea mai urgentă, din cauza bolilor ce pustiău această zonă săracă — apoi continuînd cu „Integrata", cu „Oșana", cu noua secție de propilenă, Negrești și comunele din jur . se ridică repede și sigur la nivelul general al județului. Să ne deplasăm acum din extremitatea de est in cea de • vest a județului, in locul unde a apărut un nou oraș.— Istoria noastră ca oraș nu are decît trei ani, ne spune tov. loan Paulic, secretarul Consiliului popular orășenesc Tășnad. Cel mai tinâr oraș al dețului mai are trul in construcție, cum puteți vedea. De cind sîntem oraș, ne-am imbo- gățit cu 181 apartamente, ceea ce la 9 600 locuitori contează. Cincinalul prevede aproape 600 apartamente. Cea mai mare construcție a noastră e o fabrică de cărămizi : va da a- nual 30 milioane bucăți. Va . intra în probe in 1972. Pînă atunci, pe lingă industriile locale, ne mindrim cu un I.A.S. care se numără printre fruntașii pe țară la producția de lină și grîu.Dintre cele 56 de comune ale județului, nu mai puțin de șapte au peste 6 000 locuitori și se dezvoltă cu nădejdea de a estompa cît mai repede trăsăturile ce le deosebesc mijloace, ștesc al perative șea anul tate de miliard de lei.îndărătul acestei dezvoltări multiple stă efortul întregii țări. în județ s-au investit 2 373 milioane lei in ultimul cincinal.Deși Satu Mare, pe calea ferata, e orașul cel mai îndepărtat de București, nu simți de loc distanța. Poate comunitatea problemelor de muncă, poate că viața de oraș, poate că existența ce- lor peste 22 000 televizoare• și probabil “ acționează recție.De multe surprind o late a orașului, dar. sincer vorbind, poate că lucrul are-ți place cel mai mult la Satu Mare este acesta : te simți ca acasă. Țot mai intim, Nord și Sud. Est și Vest sînt contopite în curentul puternic al dezvoltării contemporane, iar pe busolă acul indică un sin- ■•’ir punct cardinal : socialism.

a fost prea rarcuOașului), infăp- .............. ' ' de
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MUNCA
/a virsta pionieriei

Cerbi
carpatini 
la cîmpie spe-In urma unor studii de cialitate s-a ajuns la concluzia că unele animale, specific montane, pot trăi foarte bine și în condiții de cîmpie. După un prim experiment efectuat la Crevedia, în pădurea Murta, din județul Dolj, a fost înființată o nouă colonie de "cerbi carpatini. Cele douăzeci de exemplare, aduse din diverse zone ale țării, s-au aclimatizat deja la condițiile de cîmpie, aceasta și datorită alimentației, făcută cu nutrețuri asemănătoare hranei găsite de cerbi în munți. După ce, în perioada de iarnă, cei 20 de cerbi vor sta în rezervație, în primăvară ei vor fi puși în libertate, în pădurea Murta. Alăturată celorlalte centre existente în țară, noua colonie se înscrie printre acțiunile menite să diversifice speciile de vînat în toate zonele țării.
„Paharul"

in noaptea de 10 spre 11 oc
tombrie a.c., la unitatea „Vinal- 
cool" din comuna Hoceni (Vas
lui), dintr-o vană cu o capaci
tate de 250 000 de litri, con
struită din beton, s-a scurs can
titatea de 21 000 litri de vin. Din 
cercetările întreprinse pină în 
prezent s-a constatat că paguba 
provine din supraîncărcarea va
nei, ceea ce a dus la fisurarea 
unui perete. Acum, cei care se 
simt cu musca pe căciulă vor 
suporta contravaloarea vinului 
din propriul buzunar. Ca să 
guste din plinul „paharului" 
neglijenței!

Cooperația meșteșugărească 
„Munca manuală" din Sibiu 
execută, printre altele, etichete 
pentru cutiile de brinză. Nicu- 
lina Folea, șefa serviciului, de 
organizare a muncii, și tiugo' 
Zeck, șeful secției etichete, s-au 
hotărît să tragă foloase de pe 
urma acestora. Cum ? Foarte 
simplu, Niculina Folea ii făcea 
unele înlesniri la normarea ma
noperei, în baza cărora H.Z. 
și-a introdus printre „salariați" 
— cinci membri ai familiei, iar 
la rindul său șeful secției eti
chete a încheiat un contract 
fictiv pe numele' Măriei Mun- 
teanu, fina Niculinei Folea. Ast
fel, amindoi au prejudiciat avu
tul cooperativei cu 107 000 și, • 
respectiv, 18 000 lei. Ca toate a- 
facerile necinstite — și aceasta 
a eșuat lamentabil. Descoperiți 
de organele de control, cei doi 
vor trebui să compară in fața 
instanței de judecată, unde vor 
fi „etichetați" potrivit faptelor 
săvirșite.

Trecem

Munca reprezintă, incontestabil, factorul de bază al educației, al formării profilului moral-cetățenesc al tinerei generații. într-o țară ca a noastră, în care întregul popor este antrenat în ampla operă constructivă de edificare a societății socialiste, locul tineretului nu poate fi decît în mijlocul creatorilor de bunuri materiale și spirituale, alături de clasa muncitoare, unde după puterile și priceperea sa să îndeplinească o muncă utilă. Referindu-ne la tineretul școlar, putem spune că, pentru el, muncă este și învățătura, față de care școala, organizația de pionieri și U.T.C. trebuie să manifeste un interes mai susținut decît pină acum.O experiență pedagogică vastă demonstrează că interesul pentru muncă, deprinderile concrete de lucru se formează și se cer îndrumate de timpuriu la copii, bazele trainice, educative, în spiritul muncii, reprezentînd chezășia formării în perspectivă a unor personalități complexe. Este tocmai obiectivul educativ fundamental pe care « la recomandarea și sub îndrumarea permanentă a conducerii partidului și statului nostru — se străduiește să-1 realizeze școala, organizația de pionieri și U.T.C. Și aș vrea să menționez, de la bun început, atracția deosebită, interesul, entuziasmul cu care școlarii noștri, pionierii, de la cei mici pină Ia cei mari, le manifestă pentru tot ce înseamnă îndeletnicire practică, utilizarea unor cuceriri ale tehnicii și științei moderne, pentru crearea unor obiecte utile, pentru îndeplinirea unei activități concrete. N-aș da în această decît un singur exemplu, recentă.Era în preajma deschideriilor, cind Școala generală nr. 56 din București a lansat către toate unitățile de pionieri din țară chemarea de a face din ultima săptămînă a vacanței o săptămină a muncii pusă în slujba patriei. Nici n-am avut vreme să ne formulăm unele îndoieli în legătură cu posibilitățile reale ale pionierilor de a contribui la rezolvarea treburilor care mai erau de făcut pentru începerea în bune condiții a anului de învățămînt, că mulți pionieri s-au și prezentat la școală. Repartizarea pe colective de lucru, pe locuri de muncă, cu atribuții precise pentru fiecare grup, a pus ordine în furnicarul de copii gata de lucru. Prin hărnicia și străduința tuturor — pionieri, comandanți și profesori — în școală au fost amenajate 2 ateliere, o sală de desen, loc de muncă pentru talentații componenți ai cercului de arte plastice. La 15 septembrie, școala proaspăt pavoazată, strălucind de curățenie li s-a părut tuturor mai frumoasă, căci fiecare contribuise cu ceva la aerul prosper cu care îi întimpina. E numai o pildă de ceea ce poate face entuziasmul generos al vîrstei de aur. Căci asemenea fapte s-au petrecut în toate școlile patriei, unde, alături de pro- ' .fesori și părinții lor, mulți pionieri au participat la amenajarea unor localuri de școală, la strînsul recoltei, la înfrumusețarea satului sau o- rașului lor. încurajați de încrederea ce li s-a acordat, pionierii și-au luat angajamente, și-au făcut planuri de viitor, și-au asumat răspunderi.Sîntem deci pe un drum bun. Aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu îi onorează p? pionieri si pe noi. educatorii lor Ne onorează, dar ne și obligă. Un drum bun care de multă vreme ne-a așteptat pentru a întregi educația comunistă a elevilor noștri prin această componentă esențială : 
educația prin muncă și pentru muncă. Virsta pionieriei, de maximă receptivitate la tot ce este bun, la tot ce este nou și interesant, se cuvine folosită mai din plin pentru formarea deprinderilor de muncă practică, pentru cultivarea dragostei pentru mun-

privință de datăcursuri-

t

că, a respectului și prețuirii muncii. Trebuie să lucrăm în așa fel cu pionierii, incit să-i ajutăm să înțeleagă că munca este componenta esențială a vieții umane, că ea este în același timp făuritoarea omului, a acestui „homo sapiens" cuceritor al tuturor tainelor naturii și universului. Să înțeleagă că în totalitatea lor realizările științei și tehnicii, ale artei contemporane sînt rezultatul muncii umane și, în același timp, premise ale viitorului, că, așa cum spunea recent tovarășul Nicolae Ceaușescu „prezen
tul omului este rezultatul muncii, 
viitorul omului va fi rezultatul mun
cii — desigur, munca amplificată cu 
toate cunoștințele și descoperirile 
tehnicii".Pentru atingerea acestor înalte țeluri educative este nevoie să acționăm astfel incit în viața pionierilor
puncte de vedere

și școlarilor munca concretă să stea la loc de cinste. în programa de învățămînt, ea și-a găsit locul potrivit în cadrul pregătirii tehnico-produc- tive a elevilor ; aceasta însă se cuvine racordată mai ferm altor forme de muncă, pe care pionierii să le îndeplinească din proprie inițiativă, răspunzînd elanului lor de hărnicie și dăruire copilărească. Ca educatori trebuie să le încurajăm inițiativele și să le dozăm eforturile, să le deschidem perspectiva unor sarcini pe măsura puterii lor de înțelegere și înfăptuire, să răspundem dorinței de integrare socială a adolescentului, să-i dăm, prin muncă, sentimentul utilității sociale.După părerea mea, în programul activităților pionierești, adesea foarte bogat în acțiuni cultural-distrac- tive, firești desigur la virsta copilăriei, se cere introdusă, cu grijă și tact pedagogic, pentru fiecare copil, cite o activitate concretă, permanentă — înlăturînd acele manifestări ocazionale, pornite cu mare alai și elan, dar care se pierd pe parcurs. In seama unității și a detașamentului de pionieri ar putea fi lăsate, bunăoară, o seamă de atribuții de interes obștesc — curățenia clasei și a fiecărei școli, îngrijirea terenurilor sportive și a spațiului verde din preajma școlilor, ca și participarea la lucrări pe plan local — îngrijirea parcurilor și a monumentelor istorice, munca pe ogoare sau Ia înălțarea unor obiective social-culturale etc. Și cind fac aceste propuneri mă gindesc nu atît la latura materială a problemei, cit mai ales la latura sa educativă, la reala influență pozitivă pentru formarea profilului moral al_pionierilor și școlarilor pe care o poate avea participarea lor directă, după puteri, dar din toată inima, alături de cei

maturi, la înfăptuirea unor sarcini și atribuții obștești, de real folos.O bogată activitate de muncă concretă care-i atrage în mod deosebit pe pionieri este aceea desfășurată în cadrul cercurilor practice : electrotehnice, aero și navomodele, mîini îndemînatice, mici gospodine, artizanat, metalo-plastie, modelaj etc., etc. Asemenea cercuri se bucură în unele școli de o largă participare, obțin rezultate foarte frumoase concretizate în obiecte finite ce pot fi valorificate, înlesnind sporirea și îmbogățirea înzestrării tehnice a cercurilor respective. Cred însă că aceste modalități de lucru cu pionierii nu sînt pretutindeni și în măsura dorită valorificate sub raport educativ, uneori pentru că dascălul însărcinat cu conducerea cercului este un om cu mai puțină imaginație și entuziasm, iar alteori pentru că numai .-imaginația și entuziasmul nu sînt suficiente dacă nu se asigură și condițiile de lucru absolut necesare. La fel de păgubitoare este și mentalitatea unor conducători de cercuri de a realiza neapărat o „producție" finită de cit mai mare valoare, fapt pentru care permit și chiar încurajează tendința elevilor de a apela la „ajutorul" direct al părinților, bunicilor, al adulților în general. O asemenea atitudine nu-I apropie, ci, dimpotrivă, îl îndepărtează pe copil de adevărata menire și semnificație a muncii, îi poate forma concepția greșită că în viață se poate folosi și de munca altora pentru a fi apreciat.Asupra acestui aspect se cuvine să mediteze cu mai multă seriozitate și părinții. După cum trebuie să se gîndească și să înțeleagă că pornirea unoia dintre ei, dintr-o grijă exagerată, prost înțeleasă, de a-i scuti pe copii de orice muncă, departe de a fi in folosul copiilor este profund dăunătoare pentru formarea lor umană, civică, ei ajungind astfel la maturitate nepregătiți pentru viață, lipsiți de deprinderi elementare de muncă, de activitate utilă lor și societății.Dezbaterea problemelor complexe ale educației prin muncă și pentru muncă — ’sub multiplele aspecte și modalități de acțiune — la apropiata conferință națională a Organizației pionierilor, cît și stabilirea, cu mai multă claritate și consecvență în documentele organizației pionierilor ce vor fi adoptate, a locului pe care trebuie să-l ocupe aprecierea participării concrete a copiilor la activitatea practică-obștească în atribuirea calității de pionier și a distincțiilor pionierești, vor contribui, după părerea mea, la valorificarea mai deplină a potențelor educative pe care le oferă virsta pionieriei pentru a le dezvolta copiilor dragostea față de muncă, dorința de a participa direct la înflorirea și prosperitatea patriei noastre socialiste.
Prof. Olga POP
directoarea Școlii generale nr, 5 
din București

pe recepțieDe două luni de zile, băcăuanii nu mai pot viziona în bune condiții programele de televiziune. Și aceasta pentru că stațiile releu care retransmit programul pentru această zonă funcționează cu intermitență. Pe un canal, programul nu poate fi văzut deloc, iar pe celălalt se văd numai fida i făcute nu ia ____direcția teritorială de radio și televiziune din Iași, cit și direcția generală de specialitate din cadrul Departamentului poștelor și telecomunicațiilor rămîn impasibile. Pină cind ? Trecem pe recepție pentru a primi răspunsul.

valuri, sutelor-de nici
valuri. In po- de reclamații cetățeni, nimeni o măsură. Atît

Asta-i 
glumă ?Maria Nistor, salariată la școala de mecanici agricoli din comuna Poarta Albă (Constanța), a primit într-una din zilele trecute o telegramă expediată din Vaslui, prin care i se anunța decesul tatălui. Firesc, deîn- dată, Maria Nistor și-a anunțat fratele, Aurel Nistor, pe soția a- cestuia, și pe sora sa, Lucia Lesnic, și toți patru au pornit îndurerați spre Vaslui. Aici însă aveau să constate că totul nu era decît o... sinistră farsă, pusă la cale de Ion Balmuș, salariat la depozitul de lemne Vaslui. Mobilul ? Acesta o ceruse in căsătorie pe Maria Nistor și, fiind refuzat, a găsit cu cale să se „răzbune", pricinuind familiei Nistor nu numai o puternică emoție, dar și importante pierderi materiale. Cercetat de miliția orașului Vaslui și trimis la procuratură cu mențiunea „insultă și calomnie", dosarul a fost remis comisiei de judecată, care sperăm, va condimenta „farsa" cu o... usturătoare sancțiune.

Rubricâ redactatâ de :
Gheorghe DAVID
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".
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19,1519,20
Deschiderea emisiunii. E- misiune în limba germană. Bună seara, fete !... Bună seara, băieți !Publicitate.1001 de seri — emisiune pentru cei mici.19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 Săptămină internațională.20,15 Tele-enciclopedia. în cu-

prins : William Shakespeare (III) ; Argungu : Rîșnov ; Caniș.21.10 Film serial : Atomiștii. Episodul IV — Producție a studiourilor franceze.22.10 Teledivertisment. Dicțio- • nar muzical-distractiv —Litera „C“ — continuare.23.10 Telejurnalul de noapte.23,20 Cîntece și romanțe cu : Carmen Hanganu, Vasile Pop, Maria Moscu, Gheorghe Pop, Teodor Muntea- nu. Acompaniază o formație instrumentală condusă de Gică Rădulescu.
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cinema
• Timpul berzelor : SCALA — 10; 
13; 16,15; 18,30; 21.
© N-am cîntat niciodată pentru 
tata : CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
© Ritmuri spaniole : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21. FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21.
O Frații : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, PACEA — 
15,45; 18; 20.
• Steaua de tinichea : BUCU
REȘTI — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
O Marele premiu : PATRIA — 9,30; 
13; 16.30, 20.
• Parada circului : TIMPURI NOI
— 9,30—20,15 în continuare.
e Cromwell : GRIVIȚA — 9; 12; 
16,15; 19,30, MIORIȚA — 9; 12,15; 
15,45; 19,15 FLAMURA — 9; 12,30; 
16;’ 19,30.
o Aeroportul : FEROVIAR — 8,30; 
11,30; 14,30; 17.3Q; 20,30, EXCELSIOR
— 9; 12,15; 16,15; 19,30, GLORIA — 
9* 12,30; 16; 19,30, MODERN — 8,30; 
.11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
© Romanticii : VOLGA 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.
Q Tick, Tick, Tick : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20.
O Șansa : POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
© După' vulpe : AURORA — 9,15; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
© Așteptarea : LAROMET —
19.
© Simon Bolivar î UNIREA 
15,30; 18; 20,15.
• Asediul : VIITORUL — 15,30;
20.30.
© Start la moștenire t DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 17,45; 20, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30.
© Boxerul : GIULEȘTI — 15,30; 
18*. 20,15.
A Hello, Dolly ! : BUCEGI — 9,30; 
16; 19,15, MELODIA — 9; 12,15; 16;
19.30.
© Cermen : MOȘILOR — 16; 18;
20.
© Omul orchestră : LIRA — 15,30; 
18; 20,15, PROGRESUL — 15,30; 18; 
20,15.
a Cortul roșu : BUZEȘTI — 16; 
19.30 COSMOS — 15,30; 19.
q Program de desene animate 
pentru copii î DOINA — 10.
© Ultimul samurai : DOINA — 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
a Brigada Diverse în alertă : VIC
TORIA - 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20,45, FLACĂRA — 15.30: 18; 20,15. 
o Articolul 420 : LUMINA — 9— 
19,15 în continuare.
© Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
O Floarea-soarelul ; FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20, CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
© Tabla viselor : RAHOVA — 
15,30; 18, 20,15.
© Zestrea domniței Ralu ; Săptă- 
mîna nebunilor ; VITAN — 15,30; 
19.
• O floare și doi grădinari ; 
MUNCA — 10; 15,30; 19.

16;

18;

teatre

Cocteil cu prilejul turneului 
Teatrului Academic 

„Vladimir Maiakovski"Tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a oferit vineri un cocteil în cinstea colectivului Teatrului Academic „Vladimir Maiakovski" cu prilejul turneului întreprins în țara noastră.Au luat parte tovarășii Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., primarul general al Capitalei, Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Miron Constanti- nescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Academiei de științe sociale și politice, președinte al consiliului și rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu" pentru pregătirea cadrelor de conducere a activității de partid, social-politice, economice și administrației de stat, Ion Brad și Ion Dodu Bălan, vicepreședinți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din Consiliul Culturii

și Educației Socialiste și Ministerul Afacerilor Externe, directori de teatre din Capitală, regizori și artiști, alți oameni de cultură și artă, ziariști.La cocteil au participat V. S. Ti- kunov, însărcinat cu afaceri ad-inte- rim al Uniunii Sovietice la București, membri ai ambasadei.Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate tovărășească.
★în cadrul turneului pe care îl întreprinde în țara noastră. Teatrul Academic „Vladimir Maiakovski" din Moscova a prezentat vineri seara, în Sala Comedia a Teatrului Național „I. L. Caragiale", un nou spectacol cu piesa „Talente și admiratori" de A. N. Ostrovski.Ca și în seara precedentă, spectacolul s-a bucurat de o călduroasă primire din partea publicului bucu- reștean. Spectatorii și-au manifestat prin vii aplauze prețuirea față de arta interpretativă a acestui colectiv teatral de mare prestigiu. (Agerpres)

Știri culturalePITEȘTI (Corespondentul „Scînteii", Gh. Cîrstea). — La Curtea de Argeș manifestările cultural-artistice, organizate cu prilejul sărbătoririi domnitorului Neagoe Basarab, continuă. Ieri, în localitate a avut loc o sesiune științifică în cadrul căreia s-a înfățișat personalitatea marelui voievod. Intre referate amintim : „învățăturile lui Neagoe Basarab în contextul culturii Munteniei", „Gîndirea românească la începutul secolului XVI în lumina operei lui Neagoe Basarab", „Protocolul și ceremonialul diplomatic românesc în vremea lui Neagoe Basarab".
★ 'Sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, vineri la a- miază a avut loc la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România vernisajul expoziției vieneze de artă plastică. Expoziția reunește numeroase lucrări — acuarele, desene șl gravuri — realizate de unii dintre cei mal de seamă artiști plastici vienezi aparținînd grupării „Școala vieneză 

a realismului fantastic".Cu acest prilej au rostit alocuțiuni

Petre Oprea, director adjunct științific al Muzeului de Artă, și Eduard, Tschop, ambasadorul Austriei la București.La vernisaj au luat parte Taman' '1 Dobrin, vicepreședinte al Consiliul! * Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Consiliul Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Erau, de asemenea, prezenți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la București șl membri ai corpului diplomatic.

★Concertul simfonic de vineri seara prezentat de Filarmonica „George Enescu" în sala Ateneului Român s-a desfășurat sub bagheta cunoscutului dirijor italian Carlo Zecchi. Programul a cuprins Simfonia nr. 86 „Pariziană" de Haydn, Concertul pentru clarinet și orchestră în La major de Mozart avîndu-1 ca solist pe clarinetistul Aurelian Octav Popa și Divertismentul în Re major de Mozart, în interpretarea violonistului Varujan Cozîghian.
(Agerpres)
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o Filarmonica de Stat „George 
Enescu“ • (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Carlo 
Zecchi (Italia) — 20.
O Teatrul de operetă : Plutașul de 
pe Bistrița (premieră) — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le" (sala Comedia) : Surorile Boga 
—'20.
e Teatrul de Comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din str. Alex. Sahia) : 
Iubire pentru iubire — 20.
• Teatrul Giulești : Secunda 58 — 
19.30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Snoave 
cu măști — 16.
• Teatru) evreiesc de stat : Două 
nunți și un divorț — 19,30.
O Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Fetele Dldinci — 
19,30; (la Sala Palatului) ; Paradi
sul revistei — 19,30.
o Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Sonatul Lunii 
— 19,30
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntcc - 17; (sala din str. Acade
miei) : Căluțul cocoșat — 17.

• SPORT •SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • ȘJ?QRȚ » SPORT • ȘPQRȚ

FOTBAL

CRAIOVA (prin telefon). — Echipa locală Universitatea și suporterii ei au avut ieri o zi bună, plină de satisfacții. După un joc frumos, de dominare insistentă, in special în prima repriză, fotbaliștii craioveni au încheiat victorioși partida cu echipa bucureșteană Rapid. Scorul final (3—0) — cu totul nesperat chiar și de către cei mai înfocați simpatizanți ai formației doljene — reflectă cum nu se poate mai bine raportul de forțe existent acum central al Craiovei. fotbaliștilor localnici, mai înainte, a fost evidentă, cel dinții gol... fiind ratat cam după circa 10 minute de Oblemenco (acesta a trimis în afara terenului, deși se afla la numai 6 m de poarta rapi- distă). Repetatele și foarte periculoasele atacuri ale echipei craiovene — la a căror reușită au contribuit din plin în special Decebal Neagu și Țarălungă — aveau să se concretizeze, în fine, prin golul din min. 25 (al lui Țarălungă). Imediat după acest gol și apoi după pauză, rapidiștii au încercat să echilibreze jocul, dar singure eforturile lui Năsturescu și Angelescu (mai activi și mai hotă-

pe stadionul Superioritatea cum arătam

rîți decît colegii lor) nu au dus la nici un rezultat. Universitatea a majorat scorul prin D. Neagu, care a reluat, cu o adevărată măiestrie, din volâ, mingea centrată de Oblemenco. 2—0 deci, în minutul 67. Zece minute mai tîrziu este rindul lui Oblemenco să șuteze la poarta giuleștenilor ; o fază inițial inofensivă pentru rapi- diști, dar — pornind de la neatenția lui Dumitru — devenită în mod cu totul neașteptat o „fază de foc“ pentru Răducanu.Fără îndoială, surpriza ieri nu au furnizat-o craiovenii — cunoscuți prea bine pentru redutabilitatea lor pe teren propriu ; într-un anume fel, n-ar trebui să .surprindă nici scorul categoric. Surpriza adevărată au oferit-o rapidiștii prin slaba calitate a jocului, prin imposibilitatea de a se angaja corespunzător pentru „temperarea" măcar a ofensivei adverse. Ce diferență între jocul lor de acum și cel făcut cu A. C. Napoli ! Faptul nu poate fi trecut cu vederea atîta timp cit peste numai patru zile Rapid va susține un meci dificil cu formația Legia Varșovia, în cadrul „Cupei U.E.F.A.".

sale. Căci, studenții clujeni, care și pină atunci jucaseră binișor, pun stăpînire pe teren, forțează deschiderea scorului, și reușesc să înscrie in min. 44, după o precisă combinație Crețu-Anca, încheiată de ultimul printr-un splendid șut, aproape im- parabil. După pauză, Dinamo avea să fugă cu disperare în căutarea golului egalizator, dar, la un contraatac clujean, un fault în careu al lui Dinu a fost pedepsit, corect, prin 11 metri. Era min. 58 și Adam urcă scorul la 2—0 ! Ce s-a întîmplat mai departe e greu de explicat. Cum n-a putut o echipă, relativ bună, în 11 jucători, să învingă pe alta în inferioritate numerică și încă condusă la două puncte diferență ? E posibil ca studenții să se fi crezut de pe atunci învingători, e, de asemenea, posibil ca rezervele lor fizice să se fi terminat. E posibil. Insă am impresia că „lecția de la Trnava“, mai exact experiența grelelor meciuri internaționale, a determinat cîștigul de cauză al dinatno- viștilor. Cu o voință teribilă, ei au dezlănțuit atac după atac, parc-ar fi
l

fost în formație completă. Acestei forțe de șoc echipa clujeană nu i-a putut face față. Sălceanu a redus scorul (1—2, min. 59), apoi Doru Popescu a centrat perfect o minge, iar Sălceanu a adus egalarea (min. 75). Impulsionată de către Dinu — ieri în- tr-o formă cît pentru doi jucători ! — Dinamo nu s-a mai mulțumit cu un rezultat egal și și-a continuat presiunea. Dinu însuși, pornit de departe, a pătruns în careu, unde a fost trîntit la pămînt, formalitatea penal- tiului îndeplinind-o Lucescu (min. 85).A fost, cum spuneam, un meci de pomină. La sfîrșitul lui, antrenorul lui Feyenoord, Ernst Happel, a- precia că Dinamo perimentată și mai U.T.A., il elogia pe Dinu pentru a doua oară în puține zile (vezi Copenhaga) și se abținea de la pronosticuri pentru meciul de .miercuri, Di- namo-Feyenoord. Poate că nu e rău să ne abținem și noi. In definitiv, „U“ Cluj nu e Feyenoord...
DINAMOVIADA

este mai ex- tehnică decît

Valeriu MIRONESCU

DE BASCHET

Dinamo „0" C/ff/ 3-2

Cea de-a XlI-a ediție a Dinamo- viadei masculine de baschet a continuat vineri în sala sporturilor de la Dinamo. în primul meci s-au în- tilnit echipele Gwardia Varșovia și Ruda Hvezda (Cehoslovacia). Victoria a revenit baschetbaliștilor polonezi cu scorul de 93—72 (54—21). în cea tak de-a doua partidă echipa Spar- Levski Sofia a dispus cu 83—67

(40—39) de Dinamo București. In ultimul meci, Dinamo Moscova a învins cu 98—63 (42—26) pe Amroc- kan Phenian.Astăzi jocurile încep la ora 16,30 după următorul Hvezda — Spartak Dinamo Phenian Gwardia Varșovia.
program : Ruda Levski Sofia ; București — Amrockan și Dinamo Moscova —

Un meci de pomină acest Dinamo- „U“ Cluj ! Un meni in care Dinamo, mai întii rămas! în zece jucători, apoi condusă cu 2—0 pină in minutul 53, a reușit, totuși, să-și învingă adversara !Am să încep cu personajul cel mai curios și mai contradictoriu al partidei, arbitrul Gelu Popovici, care a dat o grămadă de decizii inverse, a apreciat obstrucții cind era vorba de faulturi și viceversa, n-a văzut ofsaiduri, în schimb a dictat cornere cind nu fuseseră ș.a.m.d. Ei bine, G. Popovici, despre al cărui arbitraj de ieri nimeni n-a avut bune aprecieri, n-a greșit tocmai in momentele-cheie ale partidei ! Și astfel de momente au fost destule in jocul Dinamo- „U“ : eliminarea lui Dumitrache,două penaltiuri și nu mai puțin de cinci goluri Asta a salvat în parte pe arbitru, in parte a salvat și me-

ciul care pe alocuri fusese amenințat să se transforme într-o bătaie de stradă din pricina iritării jucătorilor la atîtea decizii mărunte dictate anapoda. Iar ultimele 20 de minute de joc. pe răstimpul G. Popovici card chiar frumoase șiPină în minutul sese două ocazii clare de a marca, iar studenții una singură. In acest minut, Dumitrache il jenează pe Mihă- ilă, iar arbitrul acordă fault. Dumitrache, nervos cum e din fire, protestează și atunci arbitrul îl avertizează. Un nou șir de proteste și gesturi nu tocmai civilizate il determină pe Popovici să schimbe culoarea cartonașului. Roșu ! Decizie, firește, severă, dar corectă. Dumitrache, datorită căruia Dinamo a cîștigat multe puncte, pare acum vinovat de o în- fringere aproape sigură a echipei

cărora fluierul lui amuțise, au fost pasionante...25 Dinamo avu-
automobilism.- TURUL EUROPEIînceput la 9 octombrie, Turul automobilistic al Europei — în organizarea clubului de specialitate din Republica Federală a Germaniei (A.D.A.C.) — se află în plină desfășurare. Majoritatea celor 60 de e- chipaje (din 15 țări), care au luai startul la Erbach, parcurg la această oră traseul respectiv din Polonia și Ungaria, urmînd ca mîine, in jurul orei 11, primul echipaj să intre p' teritoriul țării noastre, prin punctu de frontieră Borș. Itinerarul românesc al Turului Europei măsoară circa 1 100 km, pe ruta următoare : O- radea — Huedin — Gilău—Săvădisla — Buru (lingă Cluj)—Cîmpia Turzii— Iernut—Tg. Mureș—Sovata—Praid— Gheorghieni—Miercurea Ciuc—Tg. Se

cuiesc—Brașov—Poiana Brașov—Rîș- nov—Bran—Rucăr—Tirgoviște — Ploiești — Urziceni—Slobozia—Hîrșova— Eforie—Mangalia—Negru Vodă. Trei dintre probele speciale ale competiției se vor disputa în România, în -onele Praid-Borzont (duminică, între orele 15—19), Poiana Brașov (du- ninică, de la orele 21) și Moeciu- lucăr (după miezul. nopții de dumi- rică spre luni).Turul Europei se va încheia la 23 ictombrie. la “ - ieșind din mobiliștii vor ea 4 500 km Grecia. Iugoslavia.trajul total al cursei este de aproximativ 14 000 km.
Travemiinde, după ce țara noastră — auto- mai parcurge incă cir- prin Bulgaria. Turcia, R.F.G. Kilome-
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propriu decît cuprins în marele 
destin al patriei. Acesta este 
marele merit al școlii românești. 
Ea i-a învățat pe oameni și cu 
ideea zborului, le-a descoperit 
aripi, in minte și inimă, dar tot 
în minte și inimă le-a descope
rit și rădăcinile. I-a învățat să 
fie cutezători, stăpîni, siguri, 
stăruitori, adică le-a descoperit 
ideea profesiunii, a activității* 
dar, in același timp, descope- 
rindv-le și sădindu-le ideea de 
patrie, simțirea de patrie, pro
fesiunea și activitatea lor au 
căpătat direcția și înțelesul de 
conștiință națională și socială. 
Cu aceste îndatoriri voluntare, 
de nimeni dinafară dictate, s-au 
afirmat primele școli, printre 
care și liceul din orașul pe 
care Stefan cel Mare îl denu
mise cea de-a doua capitală a 
Moldovei.

O școală călăuzită de aseme
nea idei va dărui societății și 
acele sute și mii de energii șl 
conștiințe care asigură, spornic 
și meticulos, progresul cotidian 
al societății, precum și acele 
înalte spirite care-și proiectea
ză lumina și puterea peste timp, 
investind țara și poporul cu va
lori nemuritoare, 
temerară a 
lui Pîrvan, 
vibrația lui 
nea pentru 
Philippide, 
tru literatură a lui

Nici ideea
Protoistoriei mare- 

nici generozitatea și 
Vlahuță, nici pasiu- 
limba română a lui 
nici dragostea pen- 

Ibrăileanu

>.

cu veche 
tradiție

nu pot fi înțelese in adevărul 
lor cel mai adine fără a căuta 
printre izvoare și apa vie sor
bită in școală. Alături de aces
te nume fundamentale ale cul
turii noastre, Liceul Codreanu 
din Bîrlad se mindrește și cu 
alți elevi, care, acolo, in clasele 
cu trei și patru șiruri de bănci, 
privind la vreun dascăl cu pă
rul alb, s-au intilnit pentru pri
ma dată cu ideea muncii, a pa
siunii, a cutezanței : C. Haman- 
giu, D. Bagdasar, N. Bagdasar, 
Emil Gîrleanu, N. Tonitza, Er
nest Juvara, N. Profiri, Gh. Taș- 
că. St. Procopiu, Petre Constan- 
tinescu-lași, 
Constantin
Miltiade Filipescu, Julius Nițu- 
lescu, Florin Ciorăscu, Scarlat 
Longhin, Vădescu-Răcoasa, Emil 
Hurmuzachi, llie Matei, loan 
Emil-Juvara, Virgil Nițulescu. 
Iulian Gavăt, Barbu Zaharescu, 
Gh. Ivănescu etc, etc.

După 125 de ani de existență 
se poate spune, fără nici o reți
nere, că Liceul Gheorghe Roș
ea Codreanu a făcut cinste șco
lii românești, culturii și spiri
tualității noastre. Ei chiar dacă 
elevii lui au imbătrînit, și îm- 
bătrinesc, și vor imbătrîni, el 
trebuie să rămină mereu tinăr 
pentru a obișnui și alte genera
ții cu aceeași sete de zbor cu 
care ne-a obișnuit pe noi.

Și va rămîne, slujind cu ace
lași devotament patria, destinul 
ei socialist.

Vasile Rășcanu,
Vasiliu-Rășcanu,
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REALIZĂRI DE PRESTIGIU LA CENTRALA

DE CONSTRUCȚII-MONTAJ Șl REPARAȚII 

IN PETR01-P10IESTI
Centrala de construcții-mon- taj și reparații în petrol-Plo- iești cuprinde peste 19 000 de muncitori, ingineri și tehnicieni, a căror activitate se desfășoară în 4 uzine și 7 unități de construcții-montaje și de deservire în industria petrolieră. De-a lungul celor trei trimestre din anul în curs — ne-a informat directorul general al centralei, ing. Andrei Ene — colectivele acestui puternic organism economic au îndeplinit și depășit toate sarcinile de plan ce i-au revenit. La cele patru uzine, de la Poiana Cîm- pma, Cîmpina, Teleajen și Mo- reni, indicatorii de producție globală și marfă, pentru această perioadă, au fost substanțial depășiți. Aceste sporuri, ni s-a spus la centrală, se datoresc — în principal — unei mai bune organizări a fluxurilor tehnologice, valorificării gospodărești a spațiilor de producție, consumurilor cît mai eficiente de materii prime și materiale și, desigur, creșterii pe toate căile a productivității muncii. De a- semenea, la activitatea de con- strucții-montaje sînt întrunite condițiile ca toate obiectivele de investiții din planul de stat și departamental să fie puse în funcțiune, unele din ele chiar înainte de termen. Se vor da astfel In producție, pină

la sfîrșitul anului, parcuri de rezervoare și separatoare pentru industria petrolieră, diverse conducte de transportat produse petroliere, insumînd peste 1300 km, lucrări de construcții civile, cum ar fi locuințe în Brașov și Ploiești pentru muncitori din cadrul centralei, cămine cu 300 locuri la Grupul școlar petrol din Cîmpina, 12 noi stații „PECO" în județe și în Capitală, depozite de produse petroliere și altele.Activitatea industrială a unităților de la această centrală s-a orientat, în același timp, în direcția asimilării de noi produse, precum și a dezvoltării și modernizării zestrei tehnice în cadrul acțiunii de au- toutilare. In acest sens, directorul -general al centralei ne-a informat că valoarea diferitelor mașini, instalații și dispozitive — realizate prin autoutilare în 1971 — va trece de 3 milioane lei, iar în următorul an. această preocupare se va amplifica, fiind prevăzute utilaje, mașini etc. prin autoutilare, în valoare de peste 4 milioane lei. Alte utilaje și mijloace de transport din dotare vor fi x modernizate tot cu posibilitățile și forțele proprii ale centralei.
S. UTAN
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ÎNTILNIRE INTRE TOVARĂȘUL Cronica zilei
PAUL NICULESCU-MIZIL SI DELEGAȚIA

9 y

P. C. MEXICAN, CONDUSA DE A. M. VERDUGOIn dimineața zilei de vineri a avut Ioc, la sediul C.C. al P.C.R., intîl- nirea dintre tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și delegația Partidului Comunist Mexican, condusă de A. M. Verdugo, prim-se- cretar al C.C. al P.C.M. A participat tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Convorbirea a prilejuit o informare bilaterală în probleme de interes comun, privind activitatea celor două partide, unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ale situației internaționale actuale.Convorbirea S-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit vineri după-ămiază pe Vital Balla, membru al Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, președintele A- sociației congoleze de prietenie în

tre popoare, care, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, face o vizită în țara noastră.La întilnire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S.
Vizitele delegației agricole 

din R. P. D. CoreeanăVineri dimineața au început convorbirile între Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul agriculturii, industriei alimentare, 'silviculturii și apelor, și Ciang lung Phil, președintele Comitetului de Stat pentru Agricultură, conducătorul delegației agricole din R.P.D. Coreeană, care face o vizită în țara noastră.La convorbiri participă Nicolae Giosan, președintele Academiei de științe agricole și silvice, Nicolae Ștefan și Emil Luca, adjuncți ai ministrului agriculturii, industriei a- limentare, silviculturii și apelor. Ion Ceaușescu, secretar general, precum și experți. Din partea coreeană iau parte Ri Hak Ciol, directorul Direcției speciale din Comitetul de Stat pentru Agricultură, Kim Giong Taek, director adjuncț al Direcției producției și export de legume, experți.Părțile au făcut un schimb util de informații asupra unor aspecte ale organizării, planificării și conducerii agriculturii, a rezultatelor și preocupărilor pentru sporirea producției vegetale și animale în Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană. Totodată, au fost examinate noi posibilități de dezvoltare a colaborării în domeniul științei și producției agricole între cele două țări.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă tovărășească, de deplină înțelegere.
★în cursul după-amiezii, delegația agricolă din R.P.D. Coreeană, condusă de Ciang lung Phil, președintele Comitetului de Stat pentru Agricultură, însoțită cie Nicolae Șteian, adjunct al ministrului , agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, a făcut o vizită la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea. Directorul institutului, irig. Tiberiu Mureșan, a înfățișat oaspeților aspecte ale organizării și programului de cercetare, ameliorării porumbului și a florii- soarelui, precum și tehnologiile de cultură ale acestor valoroase plante. Au fost prezentate, de asemenea, organizarea producerii de semințe cu potențial biologic ridicat și activitatea institutului pentru promovarea în producție a rezultatelor cercetării științifice.
★în cinstea oaspeților coreeni, tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul a- griculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, a oferit un dineu.(Agerpres)

întoarcerea de la Delhi
1 a delegației Partidului Comunist RomânVineri după-amiază. s-a înapoiat in Capitală, venind de. la New . Delhi, delegația Partidului Comunist Român formată din tovarășii ;. Mihai (,;,Dfllea; membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R;, președintele Colegiului Central de Partid, șeful delegației, și Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., care, la invitația Partidului Comunist din India, a participat la lucrările celui

de-al IX-.lea Congres al acestui partid., La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost intimpinatu . de tovarășii Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Andrei Vela, șef de secție la C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. (Agerpres)
Întîlnirea de lucru a președinților celor două părți 

in Comisia mixtă româno-iuposlavă de colaborare economicăLa Consiliul de Miniștri au început vineri dimineața lucrările intilnirii de lucru a președinților celor două părți în Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică. Delegația română este condusă de Emil Drăgă- nescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, iar delegația iugoslavă de Dușan Gligorievici, membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.La lucrări participă Vasile Șandru, ambasadorul României la Belgrad, și Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, precum și membrii celor două delegații.Cu acest prilej a fost examinat stadiul îndeplinirii unor prevederi ale protocolului sesiunii a Vl-a a comisiei și s-a constatat cu satisfacție că s-au înregistrat rezultate importante in promovarea de noi acțiuni de colaborare și cooperare economică și tehnică, precum și în creșterea și diversificarea schimburilor comerciale dintre cele două țări.în scopul extinderii și adîncirii colaborării și cooperării economice și tehnice româno-iugoslave au' fost convenite noi măsuri corespunzătoare pentru realizarea unor acțiuni de interes reciproc.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de prietenie și deplină înțelegere.
★Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Emil Drăgănescu, a oferit vineri un dejun în cinstea tovarășului Dușari Gligorievici, membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia. (Agerpres)

S-a înapoiat în Capitală, venind de la Sofia, Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., directirul Institutului de studii istorice și social- politice de pe lingă C.C. al P.C.R., care, la invitația Institutului de istorie a P.C. din Bulgaria, a făcut o vizită de lucru in vederea dezvoltării relațiilor de colaborare dintre cele două institute.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corne- liu Mănescu, a adresat o telegramă de felicitare noului ministru al afacerilor externe al Danemarcei, K. B. Andersen, cu prilejul numirii sale în această funcție. *Ministrul minelor, petrolului și geologiei, Bujor Almășan, care, la invitația ministrului industriei și energiei al Republicii Algeriene Democratice și Populare, Belaid Ab- desselam, a participat la Conferința științifică internațională asupra cercetării' și exploatării de hidrocarburi din Algeria, s-a înapoiat vineri după- amiază în Capitală. Cu prilejul vizitei sale în Algeria, ministrul român a avut, de asemenea, întrevederi și a purtat discuții în legătură cu posibilitățile de lărgire a colaborării și cooperării economice între cele două țări.Ministrul Bujor Almășan a făcut, totodată, o vizită în Malta, la invitația primului ministru Dom Mintoff. în cursul întrevederilor avute au fost analizate posibilitățile de dezvoltare a relațiilor de colaborare economică și în alte domenii dintre România și Malta.
★în cadrul Acordului comercial pe termen lung dintre România și Uniunea Economică Benelux, vineri după- amiază a fost semnat la Ministerul Comerțului Exterior Protocolul anual de mărfuri. .Din partea română, documentul a fost semnat de Popa Pretor, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea Benelux de J. Adriaenssen, ambasadorul Belgiei, și M. P. V. Putman Cramer, ambasadorul Olandei la București.
•kîn zilele de 14 și 15 octombrie a avut loc în Capitală Sesiunea de comunicări tehnico-științifice în domeniul construcțiilor de locuințe și so- cial-culturale, organizată de Consiliul popular al municipiului București.Numeroasele comunicări științifice prezentate de arhitecți, ingineri și tehnicieni bucureșteni au reliefat preocupările urbaniștilor de a pune la dispoziția oamenilor muncii din Capitală și din alte localități din țară, intr-un termen de execuție cit mai scurt, clădiri și lucrări cu un grad arhitectural, de confort și de funcționalitate cit mai ridicat. Astfel, au fost abordate teme privind utilizarea mijloacelor moderne de calcul la stabilirea operativă a deciziei în proiectare, industrializarea construcțiilor de locuințe și a clădirilor social-culturale, problemele de , trafic rutier și de metro, criteriile de sistematizare și dezvoltare a Capitalei, trecerea la proiectarea și execuția blocurilor-turn cu înălțime de 25—30 niveluri,- construcția-de garaje tip, organizarea mai judicioasă a bazei materiale în întreprinderile de construcții-montaj, execuția galeriilor hidrotehnice edilitare cu ajutorul scuturilor și altele.
★între 11 și 14 octombrie au avut loc la București convorbiri între conducătorii organelor centrale de turism din Republica Socialistă România și R. P. Ungară. Cu acest prilej au fost examinate probleme legate de dezvoltarea în continuare a relațiilor turistice între cele două țări și programul schimburilor turistice pentru perioada 1972—1973.Joi seara, delegația ungară, condusă de Szurdi. Istvan, ministrul comerțului interior al R.P. Ungare, președintele Consiliului ungar al turismului, a părăsit Capitala, plecînd spre patrie. (Agerpres)

Lucrările comune ale Plenarei Comitetului 
municipal București al P.C.R. și celei 
de-a X-a Sesiuni a Consiliului popularîn sala de marmură a Casei Scin- teii au avut loc, vineri, lucrările comune ale Plenarei Comitetului municipal București al P.C.R. și celei de-a X-a Sesiuni a Consiliului popular municipal, fiind dezbătut și a- doptat cu acest prilej proiectul privind Schița planului general de sistematizare ă Capitalei.Lucrările plenarei și sesiunii au fost prezidate de tovarășul Dumitru Popa, prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei. în sală se aflau membrii Comitetului municipal de partid și deputății Consiliu-- lui popular municipal, precum și invitați — deputați în M.A.N., conducători ai unor instituții centrale, specialiști din Capitală și din țară in probleme de arhitectură și sistematizare a orașelor.Luînd în dezbatere problemele principale ale schiței de plan, numeroși participanți au relevat faptul că proiectul prezentat a avut la bază principiile directoare trasate de conducerea de partid și de stat cu privire la dezvoltarea în perspectivă a municipiului București. S-a subliniat contribuția adusă la întocmirea schiței de ministere, diverse organe

centrale și institutele de specialitate, precum și de comisiile permanente de deputați, evidențiindu-se, totodată, importanța sugestiilor, propunerilor și soluțiilor primite din partea cetățenilor în cursul vizitării expoziției „Sistematizarea municipiului București" sau prin intermediul presei, radioului și televiziunii. Toate aceste acțiuni reprezintă o valoroasă participare colectivă la făurirea unei capitale moderne, socialiste.în același timp, vorbitorii au făcut numeroase propuneri privind îmbunătățirea soluțiilor cuprinse în proiect, expriraindu-și, totodată, hotărî- rea de a participa la realizarea principalelor obiective arhitectonice, social-culturale, edilitar-gospodărești și de agrement prevăzute in schiță.în încheierea lucrărilor plenarei și sesiunii a luat cuvîntul tovarășul Dumitru Popa, care a subliniat importanța amplului proiect de sistematizare a Capitalei și a felicitat colectivele de specialiști pentru studiile elaborate și soluțiile adoptate, pe toți oamenii muncii pentru sugestiile valoroase, care au contribuit la definitivarea acestei vaste și importante lucrări. (Agerpres)
„Sintem conștienți de marele salt 
făcut de România in domeniul

industrial"
Declarațiile ministrului comerțului exterior al Italiei, 

Mario Zagari, după vizita făcută în țara noastrăDupă cum s-a anunțat, în cursul acestei săptămîni, ministrul comerțului exterior al Italiei, Marid Zagari, a făcut o vizită în țara noastră, înainte de plecare, ministrul italian a declarat redactorului „Agerpres" Tudose Nițescu : „Răspunzînd invitației ministrului comerțului exterior al României, Cornel Burtică, am venit îri țara dv. pentru a analiza aprofundat cu factorii de răspundere români evoluția relațiilor economice italo-române. Aceste relații, a spus oaspetele, au crescut, de la ultima mea vizită — făcută în România în urmă cu cinci ani — intr-un mod satisfăcător. Dar am convenit cu interlocutorii români că actualul raport cantitativ al schimburilor poate fi dublat. Acest obiectiv, stabilit în cursul vizitei mele, sper să-1 realizăm în viitor".în continuare, ministrul comerțului exterior al Italiei s-a referit la faptul că în comerțul internațional formele vechi, în cadrul cărora unele țări sînt exclusiv furnizoare de materii prime, în schimbul cărora primesc produse industriale finite, trebuie depășite.„Noi, a subliniat ministrul italian, sintem conștienți de marele salt făcut de România îri domeniul' industrial, inclusiv în sectoarele de vîrf, cum ar fi electrotehnica și -electro

nica. Volumul important de investiții afectat industriei chimice, industriei ușoare și altor ramuri dau, după cite am putut constata, roade. S-au creat, deci, posibilități pentru un cu totul alt tip de relații comerciale, care să fie organizate cu metode noi. Am în vedere, în acest sens, acordul de cooperare industrială existent între noi. Am constatat, de asemenea, că România are o legislație nouă, deosebit de interesantă, a comerțului său exterior, care face posibilă o cooperare calificată pe tărim industrial. După opinia mea, există posibilități pentru realizarea de produse complexe, dintre care unele componente ar putea fi realizate in Italia, iar altele în România, urmînd ca, după asamblare, să fie comercializate în terțe țări".Referindu-se la convorbirea pe care a avut-o cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, ministrul italian a declarat :„Am avut cinstea să am o convorbire cu președintele Nicolae Ceaușescu, personalitate politică clarvăzătoare, care dă dovadă de mult realism în abordarea atît a problemelor bilaterale, cit și a celor de politică internațională. A fost o Tritifriire foarte' fructuoasă"; ~(Agerpres)
Prelungirea programului de funcționare 

a expozițiilor din cadrul celui de-al V-lea 
Pavilion de mostre de bunuri de consum

La cererea publicului și în dorința de a oferi posibilitatea celor care 
încă nu au vizitat cel de-al V-lea Pavilion de mostre de bunuri de con
sum, s-a decis prelungirea programului de funcționare a expozițiilor 
pînă la 24 octombrie, inclusiv, în loc de 20 octombrie, cum se stabilise 
inițial.

Expoziția poate fi vizitată duminica între orele 9—19, iar în restul 
zilelor între orele 10—19. Lunea pavilionul este închis.

COMUNICAT
cu privire la cea de-a 55 a ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliului 

de Ajutor Economic Reciprocîntre 12—14 octombrie a avut loc la Moscova cea de-a 55-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.' La ședință' au participat : T. Țolov, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, F. Hamouz, vicepreședinte al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, G. Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, D. Gombojav, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, M. Jagielsky, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, P. Valyi, vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, M. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.în conformitate cu Convenția dintre C.A.E.R. și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, la ședința Comitetului Executiv a participat, la examinarea unor probleme, M. Orlandici, membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I.în centrul atenției ședinței Comitetului Executiv s-a aflat examinarea problemelor îndreptate spre realizarea unei serii de acțiuni din Programul complex al adîncirii și perfecționării în continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R.Președintele Comisiei permanente C.A.E.R. pentru energie electrică,oP. Neporojnli, a prezentat Comitetului Executiv raportul cu privire la activitatea depusă și activitatea viitoare a comisiei. La examinarea acestei probleme au participat, de a- semenea, președintele Comisiei permanente C.A.E.R. pentru folosirea energiei atomice în scopuri pașnice, A Petrosianț, președintele Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcții de mașini, K. Polacek, directorul Direcției centrale de dispecerat a sistemelor energetice interconectate „Pacea", Z. Oseniski.Comitetul Executiv a relevat că, în perioada precedentă, colaborarea țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul electroenergeticii a contribuit la creșterea producției de energie electrică, la sporirea puterii unitare a agregatelor și centralelor electrice, la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici ai producției și la transmiterea energiei electrice, la dezvoltarea liniilor interstatale pentru transportul energiei electrice și la creșterea livrărilor reciproce de e- nergie electricăPornindu-se de la nevoile mereu crescînde ale țărilor membre ale C.A.E.R. in energie electrică, în cadrul examinării raportului s-a acordat o deosebită atenție acțiunilor viitoare privind dezvoltarea colaborării țărilor în producția de energie electrică, inclusiv în centralele atomo-e-

lectrice, in producția utilajelor elec- troenergetice, precum și Îmbunătățirii in continuare a funcționării in paralel a sistemelor energetice, ale țârilor.Comitetul Executiv a aprobat activitatea desfășurată de Comisia permanentă C.A.E.R. pentru energie e- lectrică, subliniind importanța deosebită a lucrărilor organizate de comisie în legătură cu problemele a- dincirii și perfecționării in continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste în domeniul electroenergeticii țărilor membre ale C.A.E.R., prevăzute în Programul complex, a recomandat țărilor și a trasat sarcină comisiei să elaboreze măsuri îndreptate spre satisfacerea mai deplină a necesarului țărilor membre ,ale C.A.E.R. în energie e- lectrică.Comitetul Executiv al Consiliului a examinat măsurile cu privire la pregătirea pentru trecerea la cupla automată a materialului rulant al căilor ferate cu ecartament de 1435 mm din țările membre ale C.A.E.R. și a adoptat recomandări corespunzătoare.Comitetul Executiv al C.A.E.R. a adoptat, de asemenea, propunerile privind dezvoltarea colaborării dintre țările interesate îri ce privește problemele gospodăririi apelor din bazinul Tisei, îndeosebi in problemele protecției împotriva inundațiilor și a viiturilor, ale protecției apei împotriva poluării și folosirii complexe a resurselor de apă.La ședința Comitetului Executiv au fost examinate și adoptate modalitatea și termenele concrete de elaborare a măsurilor privind dezvoltarea in continuare a colaborării în domeniul transportului prin • conducte pentru livrarea de țiței și gaze între țările membre ale C.A.E.R.Comitetul Executiv a examinat, de asemenea, problemele dezvoltării în continuare a legăturilor directe dintre organele de stat și organizațiile economice corespunzătoare din țările interesate membre ale C.A.E.R., în conformitate cu sarcinile care decurg din Programul complex.Directorul Institutului internațional pentru probleme economice ale sistemului mondial socialist, M. Senin, a prezentat Comitetului Executiv o informare cu privire la începerea activității institutului.în cursul ședinței Comitetului Executiv au fost examinate și alte probleme ale colaborării economice și tehnico-științifice a țărilor membre ale C.A.E.R.Comitetul Executiv a prevăzut ca, la următoarele sale ședințe, să examineze probleme legate de realizarea unor acțiuni concrete din Programul complex al adîncirii și perfecționării in continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R.Ședința Comitetului Executiv s-a desfășurat intr-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.
Convorbiri

Gheorghe Rădulescu - Mihail LesecikoMOSCOVA 15 (Agerpres). — în cursul zilei de vineri, Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia interguvernamen-. tală româno-sovietică de colaborare economică, aflindu-se la Moscova cu ocazia celei de-a 55-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R., a avut o convorbire de lucru cu Mihail A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice în Comisia
★Vineri seara, tovarășul Gheorghe Rădulescu s-a înapoiat in Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gri- gore Bârgăoanu, vicepreședinte al

interguvernamehtală româno-sovie- tică de colaborare economică. Cu această ocazie au fost examinate probleme curente ale colaborării ți cooperării economice dintre cele două țări.Din partea română a luat parte Radu Constantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehpică.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
★Comisiei guvernamentale de colaborare și . cooperare economică și tehnică, alte persoane oficiale.A fost de față V. S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad-interim al U- niunii Sovietice la București.(Agerpres)

Plecarea delegației 
de chimiști din orașul 

Sumgait — R. S. S. 
AzerbaidjanăVineri, 15 octombrie, a părăsit Capitala, îndrepți ndu-sc spre patrie,' delegația de chimiști din orașul Sumgait — R.S.S. Azerbaidjană. condusă de tovarășul Abbassaliev Sabit Kasu- movici, prim-seefetar al Comitetului orășenesc de partid Sumgait, care a făcut o vizită în țara noastră la in-‘ vitația adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost conduși de tovarășii Dimitrie Ancuța, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție Ia C.C. al P.C.R., un grup de muncitori.Au fost de față V. S. Tikunov. însărcinat cu afaceri a.i. al U.R.S.S. Ia București, și membri ai ambasadei sovietice. (Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 15 
OCTOMBRIE 1971FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 1 179 182 lei.EXTRAGEREA I : 78 24 82 57 7 42 44 32 13.EXTRAGEREA a II-a : 89 62 54 U 45 31 16.

Consecvență, prestigiu, 

personalitate proprieIn succesiunea timpului a mai trecut o săptămînă, în decursul căreia noi aspecte au venit să ilustreze asemenea coordonate permanente ale politicii noastre externe ca prietenia strinsă cu toate țările socialiste — în acest context înscriindu-se astfel de momente ca primirea de către tovarășuL Nicolae Ceaușescu a vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, a participanților la conferința miniștrilor învățămîntului din țările socialiste, a delegației de chimiști din R.S.S. Azerbaidjană, sau ca lucrările, in curs de desfășurare, la București, ale Comisiei mixte româno-iugoslave de colaborare economică, deschiderea la Pekin a Expoziției industriale a -României, vizita în R.P. Ungară a delegației Consiliului Central al U.G.S.R. etc ; solidaritatea cu țările in curs de dezvoltare — pregnant exemplificată de vizita vicepreședintelui Republicii U- nite Tanzania, de convorbirile economice româno-algeriene ; dezvoltarea cooperării cu toate celelalte state, in spiritul coexistenței pașnice, cum o demonstrează, de pildă, vizita ministrului cbmerțului exterior al Italiei, primit și de președintele Consiliului de Stat, sau contactele ro- mâno-franceze și româno-firilandeze la nivelul miniștrilor unor resorturi industriale - Prezența' președintelui Nicolae Ceaușescu la festivitățile marcind împlinirea a 2 500 de ani de la crearea statului iranian constituie o nouă dovadă a bunelor relații ro- mâno-iraniene, a receptivității și respectului poporului nostru față de tot ceea ce a contribuit la făurirea tezaurului de civilizație și cultură al umanității.Tabloul bogat al relațiilor pe linie de stat este întregit de activitatea intensă și multilaterală pe linie de partid, care, într-o singură săptă- mînă, a consemnat sosirea in Capitală a prim-secretarului C.C. al P.C. Mexican, participarea unor delegații ale partidului nosl.ru la congresele P.C. din India, P.C. din Irlanda și Partidului Socialist Desturian din Tunisia — mărturii concludente ale amploarei legăturilor internaționaliste ale P.C.R, ca detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al frontului larg al

tuturor forțelor progresiste, revoluționare ale lumii.Subliniind aceste permanențe ale activității internaționale a României socialiste, atenția cronicarului este atrasă și de alte aspecte semnificative. Interesul manifestat pe meridianele ■ globului față de succesele remarcabile ale României socialiste în făurirea unei economii și culturi înaintate, în promovarea unei politici externe care se înscrie în coordonatele dinamismului, inițiativelor constructive și1 înaltei principialități, își găsește forme din cele mai diverse de expresie. în ultima perioadă, lâ intervale foarte scurte de timp, ziariști cunoscuți ai unor influente publicații din Franța, Anglia, Italia, Liban — ziare și reviste cu milioane de cititori — făcîndu-se in- terpreții acestui interes, au solicitat interviuri din partea conducătorului

porane — dobîndesc o circulație internațională oglindește aprecierea față de ideile și tezele conținute, exemple de dezvoltare creatoare a marxism-leninismului, reflectă, în același timp, prestigiul și înalta considerație de care se bucură conducătorul partidului și statului nostru, ca reprezentant al unei țări ce cunoaște o dezvoltare impetuoasă și își afirmă pregnant personalitatea pe arena internațională.
Contacte politice 

pe toate meridianeleEste astăzi un adevăr pe care practica vieții internaționale îl confirmă literalmente zi cu zi că politi—

ternaționale — ca și vizita premierului sovietic în Maroc, după încheierea celei făcute în Algeria.în același context se cuvine consemnată vizita în Franța a delegației economice a R. P. Chineze, condusă dă' Pai Sian-kuo, care a fost primit de președintele Pompidou și a avut convorbiri cu membri ai guvernului francez ; a luat, de asemenea, sfîrșit vizita oficială în R.P. Chineză a împăratului Etiopiei, Haile Selassie. După cum este cunoscut, consilierul președintelui Nixon în problemele securității internaționale, Henri Kissinger, urmează să sosească la Pekin pentru a stabili detaliile organizatorice ale intilnirii chino-americarie la nivel înalt.Partizană fermă,' consecventă, a dialogului internațional și, toto’dată, promotoare activă a metodei discu-

CRONICA INTERNA
partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cursul săptămînii trecute, în presa noastră a fost reprodus interviul acordat re- dactorului-șef al ziarului „Al I-Iawa- dess" din Beirut, publicație largrăspîndită în lumea arabă — interviu în care își găsesc din nou o clară afirmare pozițiile raționale aleRomâniei față de principalele probleme ce confruntă contemporaneitatea.In același sens se înscrie și publicarea, în limba japoneză, la o editură centrală din Tokio, a volumului „O politică de pace și colaborare in- y ternațională", cuprinzind biografia, precum și o amplă selecție din lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu — volum care se adaugă unor1* apariții editoriale similare in limbile franceză, italiană, engleză, spaniolă, sîrbo-croată, finlandeză. Faptul că lucrările secretarului general al partidului nostru — care oferă o mare bogăție de răspunsuri, de ordin teoretic și practic, atît la problemele evoluției societății noastre, cit și ale lumii contem-

ca contactelor se manifestă intr-un evantai din cele mai largi, pe toate coordonatele geografice, ca modalitate esențială de identificare a posibilităților de acord, de atenuare a neîncrederii, corespunzător cerințelor îmbunătățirii climatului internațional.Acest proces general și-a găsit o nouă expresie în știrea că președintele S.U.A., R. Nixon, va face o vizită în U.R.S.S. in a doua jumătate a lunii mai L972 — eveniment în legătură cu care am publicat un articol in numărul de ieri al ziarului nostru. Pe linia contactelor intre reprezentanții de frunte ai statelor se înscriu, de asemenea, vizita la Moscova a președintelui Republicii Arabe a Egiptului, Anwar Sadat, și convorbirile avute cu Leonid Brej- riev, secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem, Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. — prilej de examinare a problemelor dezvoltării raporturilor sovieto- egiptene, ca și a unor probleme in-

țiilor și tratativelor, România salută aceste evenimente, cohsiderînd că procesele normalizării relațiilor dintre state, extinderii și diversificării contactelor constituie aspecte pozitive și necesități primordiale ale lumii de azi, expresii ale realismului politic, corespund imperativelor coexistenței pașnice, intereselor fundamentale ale tuturor popoarelor, intereselor luptei pentru destindere, pace și progres.
Încheierea unei 

dezbateri cu participare 
recordLa capătul a trei săptămîni, deosebit de încărcate, — au urcat în acest răstimp la tribună, pentru a expune poziția țării lor, reprezentanții a 115 state, cifră record în analele organizației — au luat sfîrșit dezbaterile

generale ale actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., urmînd acum să se treacă la abordarea concretă a celor peste o sută de puncte ale ordinii de zi. Marele număr de delegați care au ținut să-și exprime punctele de vedere oglindește una din tendințele majore ale contemporaneității — înțelegerea necesității 
ca' toate statele, indiferent de dimensiunile geografice, de putere economică sau militară, să-și spună cuvîntul și să-și aducă contribuția la discutarea și identificarea mijloacelor de natură să ducă la rezolvarea problemelor cardinale care confruntă astăzi omenirea : întărirea securității internaționale, stingerea focarelor de încordare și război, eliminarea politicii imperialiste de forță și de dictat, încetarea spiralei nesăbuite a înarmărilor, lichidarea vestigiilor colonialismului, a practicilor neocolo- nialismului și discriminării rasiale, învingerea subdezvoltării, lărgirea cooperării între toate statele lumii.Totodată, în mod incontestabil, a- ceste dezbateri au fost dominate de chestiunea fundamentală a înfăptuirii principiului universalității, a restabilirii drepturilor legitime ale R, P. Chineze la O.N.U., cerință esențială în vederea asigurării capacității organizației de a-și realiza telurile și obiectivele pentru care a fost creată. Este o realitate că riici- cînd nu s-a înregistrat un asemenea larg consens pentru eradicarea, fără întirziere, a flagrantei anomalii pe care o constituie privarea Chinei populare de drepturile ce i se cuvin în organizație. Nu întîmplător, prima problemă de pe agendă care va fi dezbătută, cu începere de luni, în plenul Adunării este tocmai aceasta. Foarte mulți delegați au arătat, încă în timpul dezbaterilor generale, că vor vota în favoarea proiectului de rezoluție prezentat în acest sens de cele 21 de state, printre care, după cum se știe, și România. Nu este mai puțin adevărat că forțele care se împotrivesc acestui curs nu au renunțat la planurile lor de a acredita ficțiunea „celor două Chine", a „unei Chine și unui Taiwan" sau a așa-zi- sei duble reprezentări — recurgind in acest scop la intense presiuni și manevre de culise, inclusiv amenințarea de a submina, pe plan financiar, activitatea O.N.U. Asemenea poziții retrograde întîmpină, insă, riposta fermă a tuturor acelora care se pronunță pentru aplicarea principiilor Cartei, pentru

înscăunarea unui climat nou in activitatea organizației și in viața internațională și care își manifestă încrederea că acest for al națiunilor se va dovedi la înălțimea înaltelor răspunderi ce ii incumbă.
Deplasări spre stingă 
pe eșichierul politic 

vest-europeanUltima săptămînă a fost marcată de un întreit succes al forțelor de stingă — in Austria, în Danemarca, în R.F. a Germaniei. - Pentru prima dată in peste jumătate de secol de existență a Republicii Austria, partidul socialist a întrunit majoritatea absolută de voturi, ceea ce ii va permite să formeze un guvern „mono- color" — element, de asemenea, inedit in peisajul politic al țării ; este, totodată, semnificativ că partidul comunist a înregistrat un important spor .de voturi. Danemarca dispune, de asemenea, din această săptâminâ, de un guvern cu orientare de stingă, care înlocuiește vechea coaliție cu caracter conservator ; ca prim pas al noului guvern se anunță apropiata recunoaștere a R.D. Vietnam. In fine, în alegerile din landul vest-ger- man Bremen, partidul social-democrat a obținut o categorică victorie, a cărei semnificație depășește cu mult limitele teritoriale ale landului respectiv. Este un vot care, urmînd atacurilor la care a fost supusă de către cercurile conservatoare, reacționare, politica guvernului Brandt de normalizare a relațiilor cu țările socialiste, capătă valoarea unui test, a unei reafirmări a încrederii alegătorilor în justețea acestei orientări.Atestînd preponderența forțelor care se pronunță in sprijinul destinderii, al dialogului, demonstrînd caducitatea politicii conservatoare, retrograde, deplasările spre stingă din- tr-un șir de țări occidentale reflectă existența unor perspective favorabile, care Iși pot găsi materializare prin adincirea acestui proces, prin acțiunea unită a tuturor forțelor sociale care luptă pentru progres, pentru transformări înnoitoare, pe linia democratizării în viața societății, pentru destindere și cooperare internațională.
Romulus CĂPLESCU

nosl.ru


/

viața internațională
O. N. U.

Dezbateri în Comitetul 
pentru problemele 

politice și de securitate
NEW YORK 15 — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, transmite : Principalul comitet al Adunării Generale a O.N.U., Comitetul nr. 1, căruia îi revin în sarcină problemele politice și de securitate, și-a început joi dezbaterile cu primul punct al a- gendei : „Aplicarea declarației asupra întăririi securității internaționale".Intre temele aflate pe ordinea de zi a comitetului se află, de asemenea, dezarmarea generală și totală, necesitatea urgentă a suspendării experiențelor cu armele nucleare, declararea Oceanului Indian zonă a păcii, folosirea în scopuri exclusiv pașnice a teritoriilor submarine, cooperarea internațională pentru folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice.La capitolul dezarmării este inclusă și propunerea României adoptată la sesiunea jubiliară a Adunării Generale a O.N.U. referitoare la consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității în lume. Acest punct revine în a- tenția Comitetului nr. 1 sub forma unui raport al secretarului general al O.N.U., U Thant, elaborat de un grup de experți — printre care și e- conomistul român Gheorghe Dolgu.* %NEW YORK 15 (Agerpres). — In Consiliul de Securitate al O.N.U.tcon- tinuă dezbaterile în legătură cu situația din Namibia. Reprezentanții statelor Liberia, Burundi, Somalia și Siria au condamnat politica rasistă a regimului de la Pretoria și ocuparea ilegală a teritoriului Namibiei de către Republica Sud-Africană.

*
NEW YORK 15 (Agerpres). — Prin

țesa Ashraf, președinta delegației 
Iranului la actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a remis 
secretarului general al O.N.U.,

CHILE RESPINGE ORICE
ÎNCĂLCARE A SUVERANITĂȚII

SANTIAGO DE CHILE 15 - Corespondentul nostru, E. Pop, transmite : Ministerul de Externe al Republicii Chile a dat publicității o declarație în care exprimă poziția guvernului de la Santiago față de cererea formulată de Departamentul de Stat al S.U.A. ca „autoritățile chiliene să-și reconsidere hotărî rea de a nu indemniza societățile nord-ame- ricane Kennecott și Anaconda", naționalizate în luna iulie a.c. Declarația relevă că poziția S.U.A. evidențiază „nerecunoașterea dreptului suveran al statului chilian de a a-
PUTERNICE 
ACȚIUNI 

GREVISTE
• S. U. A.

NEW YORK. — Marile acțiuni greviste ale minerilor și docherilor a- mericani continuă de două săptămîni, greviștii cerînd îmbunătățirea situației lor materiale și a condițiilor de muncă, în contextul intensificării fenomenelor inflaționiste. Greva minerilor, la care participă peste 100 000 de persoane, a cuprins 20 dintre statele S.U.A. Continuă, de asemenea, greva celor aproximativ 45 000 de docheri de pe litoralul estic al S.U.A., care a paralizat numeroase porturi de pe coasta Atlanticului și din Golful Mexic.
® ITALIA

ROMA. — La apelul Confederației Generale a Muncii din Italia (C.G.I.L.), al Confederației italiene a sindicatelor oamenilor muncii (C.S.I.L.) și al Uniunii Italiene a Muncii (U.I.L.), la Veneția și în regiunea înconjurătoare a început vineri o grevă generală, de 24 de ore, In semn de protest împotriva intenției administrației campaniei siderurgice „Sava“ de a concedia 800 de muncitori. Greviștii și-au declarat intenția fermă de a lupta împotriva ofensivei patronale îndreptate contra drepturilor vitale ale muncitorilor.
• SPANIA

MADRID. — Greva declarată cu două săptămîni în urmă de minerii companiei de stat spaniole „Junosa“ continuă. In semn de solidaritate cu greviștii de la „Junosa", lucrătorii altor două mine de stat, precum și cei din minele a două companii particulare nu s-au prezentat, în ziua de 13 octombrie, la lucru. Greviștii de la „Junosa" reprezintă trei sferturi din numărul total al muncitorilor întreprinderii, iar numărul minelor la care lucrările de extracție a cărbunelui au fost paralizate a ajuns la 19.
• INDIA

DELHI. — Greva declarată de a- proximatlv 150 000 de textiliști din o- rașul indian Bombay s-a soldat cu victoria muncitorilor. Greviștii au obținut satisfacerea unor revendicări privind îmbunătățirea situației lot* 
materiale. (Agerpres) 

U Thant, o reproducere după o placă de argilă pe care este scris cu caractere cuneiforme textul anticei declarații a lui Cyrus, despre drepturile omului, atunci cînd a cucerit Babilonul.Tăblița, oferită de delegația Iranului, este executată de British Museum și va fi expusă în unul dintre culoarele O.N.U., într-o vitrină construită special.
LONDRA

Dejun oferit in cinstea 
ministrului afacerilor externe 

al RomânieiLONDRA 15 — Corespondentul nostru, N. Plopeanu, transmite : Cu prilejul trecerii prin Londra a ministrului afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, în drum spre țară, venind de la New York, unde a participat la lucrările celei de-a 26-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Anthony Royal, subsecretar de stat parlamentar pentru probleme externe și ale Commonwealth- ului, a oferit, în numele guvernului Marii Britanii, un dejun în cinstea ministrului român. Au participat funcționari superiori din Ministerul de Externe britanic, membri ai parlamentului, precum și Vasile Pun- gan, ambasadorul României la Londra.

dopta hotărîri în conformitate cu constituția și legile sale". Deputatul Orlando Millas, membru în Comisia politică a partidului comunist, apreciază că orice tentativă de presiuni e- conomice din partea S.U.A. ar fi „o intervenție grosolană, pe care nici un chilian nu ar putea să o accepte". Senatorul Rafael Agustin Gumucio. secretarul Comisiei politice a stin- gii-creștine, a arătat că hotărirea guvernului și a președintelui Allende contează pe sprijinul întregului popor, iar Roberto Munoz Barra, secretarul general al Mișcării radicale independente de stînga, a subliniat „importanța unității naționale în jurul bogățiilor cuprifere ale țării". în legătură cu aceeași problemă, senatorul Narciso Irureta, președintele Partidului democrat-creștin, a declarat : „Sîntem alături de interesul național, cu atît mai mult cu cît acest interes național se sprijină pe decizii luate în cadrul constituției și legii".
URUGUAY„Frente Amplio" se pronunță pentru o politică externă autonomăMONTEVIDEO 15 (Agerpres). — Luind cuvîntul la o întrunire electorală din Montevideo, Liber Seregni, candidatul forțelor de stînga grupate în „Frente Amplio", și-a exprimat încrederea în șansele frontului (din care fac parte comuniștii, democrat- creștinii, socialiștii și alte formațiuni de stînga) de a obține victoria in alegerile prezidențiale de la 28 noiembrie. Candidatul frontului a subliniat că partidele care alcătuiesc coaliția forțelor de stînga sînt partizane ale unei ample amnistii pentru deținuții politici, ai democratizării și normalizării vieții politice interne.Seregni a menționat că „Frente Amplio" se pronunță pentru o politică externă autonomă, împotriva amestecului străin în treburile interne ale altor state, pentru relații cu toate țările lumii.
încheierea lucrărilor Congresului Partidului 

Socialist Desturian din Tunisia
DESCHIDEREA EDIȚIEI DE TOAMNĂ 

A TÎRGULUI DE IA CANTONMONAST1R 15 - Trimisul special Agerpres, A. Dumitrescu, transmite : Vineri s-au încheiat lucrările celui de-al VIII-tea Congres al Partidului Socialist Desturian, moment ce a coincis cu sărbătorirea „Zilei evacuării" — împlinirea a opt ani de la evacuarea ultimelor trupe străine de pe teritoriul Tunisiei. La congres a luat parte și o delegație a Partidului Comunist Român, condusă de Mihail Levente, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Joi seara, premierul Hedi Nouira a pronunțat alocuțiunea finală asupra raportului general al Comisiei Superioare de partid. Vorbitorul a arătat că, în timpul lucrărilor, par- ticipanții au avut posibilitatea să-și exprime părerile asupra „programu

Primirea de către Ciu En-lai 
a delegației guvernamentale 

românePEKIN 15 (Agerpres). — Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Ciu En-lai, a primit delegația guvernamentală română, condusă de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini.La primire au participat Ken Biao, membru al C.C. al P.C. Chinez, Ci Pîn-fei, ministrul ad-interim al a- facerilor externe, Li Sui-cin, ministrul construcțiilor de mașini, Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior, Fan I, ministrul pentru relațiile economice cu străinătatea, și alte persoane oficiale chineze.A fost de asemenea prezent Aurel Duma, ambasadorul României în R.P. Chineză.Convorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
★Ministrul loan Avram a avut vineri o întîlnire de lucru cu Pai Sian-kuo,

PHENIAN

Delegația 
guvernamentală 

română 
primită de Kim IrPHENIAN 15 (Agerpres). — Delegația guvernamentală română, condusă de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, care a efectuat o vizită în R.P.D. Coreeană, a fost primită de Kim Ir. prim- vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene. Cu acest prilej, relatează A.C.T.C., a avut loc o convorbire prietenească, la care au luat parte Kye Hyon Sun, ministrul industriei construcțiilor de mașini nr. 1, și Pak Ghi En, adjunct al ministrului comerțului exterior al R.P.D. Coreene. A fost prezent, de asemenea, Aurel Mălnășan, ambasadorul României la Phenian.

★Cu prilejul vizitei delegației române în R.P.D. Coreeană, ambasadorul României la Phenian a oferit un banchet, la care au luat parte Zăng Zun Thek, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri, Ke In Thia, ministrul comerțului exterior, Kye Hyon Sun și alte persoane oficiale coreene. '
.BELGRAD

Declarațiile purtătorului de cuvînt 
al Secretariatului federal 
pentru afacerile externeBELGRAD 15 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă, purtătorul de cuvînt al Secretariatului federal iugoslav pentru afacerile externe a apreciat apropiata călătorie a președintelui Iosip Broz Tito în India ca o confirmare a relațiilor de prietenie, devenite tradiționale, dintre cele două țări.în legătură cu vizita pe care urmează să o facă în Iugoslavia președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, Piotr Jaroszewicz, purtătorul de cuvînt a arătat că aceasta are loc în condițiile în care relațiile

Act provocator 
împotriva 

Cubei
HAVANA 15 (Agerpres). — După cum anunță agenția Prensa Latina, într-o notă oficială a guvernului revoluționar al Cubei se face cunoscut că un grup de mercenari aflați la bordul unei nave rapide, care venea dinspre nord, a atacat cu arme grele și mijlocii, o mică așezare pescărească de pe țărmul de nord al provinciei Oriente. Două persoane au fost ucise, iar alte patru rănite grav.Guvernul cubanez a acuzat Statele Unite de a- purta responsabilitatea organizării acestui atac.

lui privind strategia globală destinată dezvoltării țării în următorii zece ani".Concretizînd acest program, o serie de rezoluții adoptate de congres trasează direcțiile de dezvoltare economică, fixind opțiunile și prioritățile în agricultură, industrie, comerț — domenii care „reclamă o participare a tuturor cetățenilor la eforturile țării". In ceea ce privește politica externă, se preconizează stringerea legăturilor politice, economice și culturale cu țările maghrebiene, sprijinul pentru cauza rezistenței palesti- nene, fidelitatea față de politica de nealiniereCongresul a ales noul Comitet Central al Partidului Socialist Desturian, format din 85 membri. 

ministrul comerțului exterior al R.P. Chineze. în cadrul întîlnirii, desfășurată într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, subliniată de dorința comună de dezvoltare a relațiilor economice și a schimburilor comerciale, au fost discutate aspecte ale schimburilor pe anul 1972 și de perspectivă în domeniul construcțiilor de mașini, probleme privind creșterea volumului și diversificarea schimburilor între cele două țări.
★In aceeași zi, ambasadorul român în capitala Chinei a oferit o recepție. Au participat Li Sui-cin, Pai Sian-kuo, Fan I și alte persoane oficiale chineze.loan Avram și Li Sui-cin au toastat în sănătatea conducătorilor de partid și de stat ai celor două țări, pentru dezvoltarea continuă a prieteniei dintre cele două partide, țări și popoare.

Protocol 
româno-bulgar 

privind schimbul de mărfuri 
pe anul 1972SOFIA 15. — Corespondentul A- gerpres, C. Amariței, transmite : La 15 octombrie a avut loc la Sofia semnarea protocolului privind schimburile de mărfuri între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria pe anul 1972.Documentul semnat de Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior, și de omologul său, I. Cibu- kov, prevede o creștere importantă a volumului comerțului reciproc. România va exporta în Bulgaria mașini-unelte, elemente de automatizare și control, locomotive Diesel electrice și hidraulice, motoare electrice, aparataj de joasă și înaltă tensiune, produse ale industriei chimice, petroliere, siderurgice și alte articole. Bulgaria va exporta in țara noastră produse ale industriei constructoare de mașini — mașini-unelte, mașini textile și pentru industria ușoară, vagoane de cale ferată etc. — precum și produse 1 ale industriilor alimentară, ușoară, chimică și siderurgică.La semnare au luat parte Ivan Nedev, ministrul comerțului exterior al Bulgariei, consilieri și experți ai celor două delegații.A fost prezent, de asemenea, Ni- colae Blejan, ambasadorul României la Sofia.

bilaterale și cooperarea dintre cele două țări înregistrează rezultate favorabile aproape în toate domeniile.Răspunzînd unei întrebări privind viitoarea vizită a președintelui Nixon la Moscova, purtătorul de cuvînt a menționat că „întîlnirile și convorbirile dintre reprezentanții cei mai autorizați ai statelor și guvernelor și care promovează relațiile și cooperarea internațională pe baza respectării intereselor tuturor țărilor pot aduce o importantă contribuție la destindere în lume".
DEMONSTRAȚII STUDENTEST1 

DE MARE AMPLOARE 
ÎN COREEA DE SUDSEUL 15 (Agerpres). — In centrele universitare din Coreea de sud continuă să crească in intensitate valul de demonstrații studențești îndreptate împotriva politicii antipopulare a guvernului Pak Cijan Hi. Peste 7 000 de studenți din principalele institute și universități din Seul și din provincie au luat parte la o seriș de demonstrații în semn de protest împotriva corupției cercurilor guvernamentale. Poliția a intervenit, făcind uz de gaze lacrimogene. Totodată; vehicule blindate ale armatei și importante efective ale. poliției au pătruns în clădirile universităților de la Seul și Yonse, arestind cîteva sute de studenți.

PEKIN 15 — Cores
pondentul Agerpres, I. Gălățeanu, trans
mite : Vineri s-a inau
gurat ediția de toam
nă a Tirgului de bu
nuri pentru export de 
la Canton, care de 15 
ani iși deschide porți
le pentru miile de vi
zitatori veniți din în
treaga lume. La edi
ția de primăvară s-a 
înregistrat un număr 
de 16 000 de vizitatori 
din aproape 90 de țări, 
iar la actuala ediție 
se așteaptă ca numă

rul lor să fie mult 
mai mare. De fiecare 
dată, majoritatea vi
zitatorilor o reprezin
tă oameni de afaceri 

■ din cele cinci conti
nente care, in urma 
convorbirilor avute cu 
reprezentanții organi
zațiilor chineze de co
merț exterior, încheie 
tranzacții pentru li
vrări reciproce de 
mărfuri. Tirgul s-a 
extins considerabil. 
Dacă la început su
prafața era de numai 
12 000 metri pătrați, 
în prezent este de

Jânos Kâdâr 
a primit pe ambasadorul 
României la Budapesta

BUDAPESTA 15. — Corespondentul nostru, Al. Pintea, transmite : Vineri la amiază, Jănos Kădâr, prim-secretar al Comitetului Central al P.M.S.U., a primit în vizită de prezentare pe loan Cotoț, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Budapesta.Cu acest prilej a avut loc o convorbire desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească.
H. Kissinger va vizita 

Pekinul. Casa 3 anuntat căHenry Kissinger, consilierul special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale, va pleca la Pekin, astăzi 16 octombrie, pentru a discuta cu oficialități ale R. P. Chineze diverse aspecte ale viitoarei vizite a președintelui Nixon în această țară.

Aproximativ 800 000 de persoane au participat pe tot teritoriul Japoniei 
la o amplă demonstrație împotriva prezenței militare americane în Oki

nawa. In fotografie : manifestație pe străzile din Tokio

Lucrările reuniunii mi
nisteriale a statelor afri
cane convocat^ de Comisia economică a O.N.U. pentru Africa (E.C.A.) și de Organizația Unității Africane (O.U.A.), au luat sfîrșit în capitala Etiopiei. Reuniunea a fost consacrată elaborării unui program ce urmează să fie prezentat celei de-a treia sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare — (U.N.C.T.A.D.), care va avea loc în aprilie 1972, în Chile. Programul acordă o atenție particulară rolului pe care trebuie să-l joace țările aflate în curs de dezvoltare în ce privește problemele monetare internaționale. Revendicînd dreptul de a participa la toate discuțiile privind reforma sistemului monetar interoccidental, țările africane au preconizat reîntoarcerea, cît mai curînd posibil, la paritățile fixe. Programul de acțiune se pronunță, totodată, în favoarea unei participări mai mari a țărilor africane la Fondul Monetar Internațional.

Președintele Argentinei, Alejandro Lanusse, aflat într-o vizită oficială în Peru, a avut cu președintele peruan, Juan Velasco Alvarado, o serie de convorbiri în probleme ale relațiilor bilaterale. Președintele ar- gentinean urmează să viziteze, de asemenea, Chile, pentru a se întîlni cu președintele Salvador Allende.

Taifunul „Faye", care s-a abatut asupra regiunilor de nord ale Filipinelor, a provocat numeroase pagube. în fotografie : Pasageri evacuați de pe vasul „Jolo", aruncat pe țărm de furia va lurilor

47 000 metri pătrați. 
Gama produselor s-a 
lărgit, de asemenea, 
noi și noi sortimente 
îmbogățesc nomen
clatorul exponatelor. 
Ceea ce este specific 
actualei ediții este 
faptul că din cele 
30 000 de exponate, a- 
proape 30 la sută sînt 
prezentate pentru pri
ma dată.

La ceremonia des
chiderii au asistat 
mii de oameni de afa
ceri din numeroase 
țări ale lumii.

O unitate a forțelor patriotice din Vietnamul de sud în timpul unei mi
siuni de luptâ

fllexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit, vineri, la Kremlin, delegația de guvernatori ai statelor din S.U.A., în frunte cu Warren Hearnes, președintele Conferinței naționale a guvernatorilor, guvernatorul statului Missouri. După cum precizează agenția T.A.S.S., au fost abordate probleme privind dezvoltarea internă și politica externă a Uniunii Sovietice, precum și aspecte ale relațiilor so- vieto—americane.

agențiile 
de presă 
transmit:

Convorbiri iugoslovo- 
vest-germane. Boris ?nuderl> membru al Consiliului Executiv Federal al Iugoslaviei, aflat în vizită la Bonn, a avut convorbiri cu Karl Schiller, ministrul economiei și finanțelor al R. F. a Germaniei. Au fost abordate probleme actuale privind relațiile economice dintre cele două țări. Ministrul iugoslav a avut, de asemenea, o întrevedere cu ministrul afacerilor externe, Walter Scheel.

Președinții celor două 
camere ale Parlamentului 
italian au convenit să stabilească data alegerilor prezidențiale la 9 decembrie 1971. s-a anunțat la Roma.

Guvernatorii Băncilor 
centrale din țările membre 
ale O.P.E.C. (Organizația țărilor exportatoare de petrol) au încheiat joi convorbirile consacrate studierii posibilităților de recuperare a pierderilor suferite la încasările pentru petrolul exportat, ca urmare a devalorizării de facto a dolarului S.U.A. (monedă luată ca etalon în stabilirea prețurilor — n.n.). Potrivit agenției U.P.I., țările exportatoare de petrol vor solicita o majorare cu 5—7,5 la sută a „prețurilor afișate", cu caracter retroactiv de la 15 august, data cînd dolarul a început să fie cumpărat pe unele piețe la un curs flotant.

Kim Ir Sen, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, a primit pe membrii delegației Asociației de prietenie arabo— coreene din Siria, în frunte cu Abdallah El-Ahmed, președintele asociației, membru al Comandamentului regional și director al Departamentului muncii al Partidului Socialist Arab Baas, și Ibrahim Aii, comandant șef al armatei populare siriene — anunță agenția A.C.T.C. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire prietenească.
Președintele R. S. F. Iugo

slavia, I. B. Tito,3 accePt3t ln- vitația guvernului britanic de a efectua o vizită în Marea Britanie, după călătoriile ce le va întreprinde în S.U.A. și Canada, informează agenția Taniug.
INAUGURAREA 

UNIVERSITĂȚII „K1R1L 
ȘI NIETOD1U"

La Veliko-Tirnovo, pe locul 
unde acum 600 de ani a fost 
fondată prima școală literară 
bulgară, au avut loc la 14 octom
brie festivitățile inaugurării 
universității „Kiril și Metodiu", 
a doua universitate din R.P. 
Bulgaria, anunță agenția B.T.A. Au participat Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, și alți 
conducători de partid și de stat. 
La mitingul consacrat aniversă
rii primei școli literare bulgare, 
a luat cuvîntul tovarășul Todor 
Jivkov.

REUNIUNE 
CONSACRATĂ 
COMERȚULUI 

EST-VEST
VIENA 15 — (De la corespon

dentul nostru P. Stăncescu). In 
capitala Austriei s-a desfășurat, 
timp de patru zile, o reuniune 
internațională consacrată co
merțului Est-Vest, organizată 
de institutul american „Stan
ford Research", in colaborare cu 
„Institutul dunărean" din Viena. 
Din partea țării noastre au par
ticipat Nicolae Cocoș, adjunct 
al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, și Gheor
ghe Fota, director în Ministerul 
Comerțului Exterior, care au 
făcut o amplă prezentare a rea
lizărilor economice ale României 
și a posibilităților ei de coope
rare și de comerț exterior.

Convorbirile M. Kohl -
E. Babr. Joi 3U continuat la Berlin convorbirile dintre Michael Kohl, secretar de stat la Consiliul de Miniștri al R. D. Germane, și Egon Bahr, secretar de stat la Cancelaria federală a R. F. a Germaniei. în conformitate cu înțelegerea dintre cele două părți, convorbirile urmează să fie reluate în zilele de 21 și 22 octombrie, la Bonn.

Secretarul general al 
Partidului African al Inde
pendenței din Guineea_Bissau și Insulele Capului Verde, Amilcar Cabrai, a arătat intr-un raport că în primele opt luni ale acestui an, unitățile forțelor patriotice de eliberare din Guineea-Bissau au întreprins 508 atacuri asupra orașelor Bissau, Bafa- ta și altor localități, aflate sub controlul trupelor colonialiste portugheze, cît și de-a lungul șoselelor și cursurilor de apă, scoțînd din luptă peste 700 de militari inamici. Pierderile materiale ale trupelor colonialiste în această perioadă se ridică la 90 vehicule militare, 28 ambarcațiuni de luptă, două avioane și trei elicoptere. în încheiere, raportul adresează un apel către forțele armate de eliberare și populația regiunilor eliberate in vederea intensificării luptei împotriva colonialiștilor portughezi și a mercenarilor lor, pînă la victoria definitivă.

Societatea sovietică de 
aviație civilă „Aeroflot" V3 deschide o linie regulată între Uniunea Sovietică și Thailanda, anunță agenția T.A.S.S. Pînă în prezent, „Aeroflot" deservește 62 de linii aeriene internaționale ale Uniunii Sovietice.

Naționalizarea tuturor 
companiilor de asigurări 
din Libia a fost hotărîtă de Consiliul Comandamentului Revoluției, anunță agenția M.E.N. Companiile naționalizate în urma acestei hotărîri sînt „Al Moukhtar", „Al Sahara" și „Afrique du nord".
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