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în condițiile stabilite prin recenta Hotărîre
a Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R.

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

își Începe azi cursurile

U

în județul Dolj

S-au terminat 
însămînțările 
de toamnă

încheierea conferințe
NAȚIONALE A ORGANIZA]!

PIONIERILOR

Astăzi se deschid cursurile Acade
miei „Ștefan Gheorghiu" pentru pre
gătirea cadrelor de conducere a acti
vității de partid, social-politice, eco
nomice și administrației de stat. Mar
căm un moment remarcabil, deoarece 
inaugurăm cursurile unei noi insti
tuții de învățămînt superior, de partid 
și de stat.

în cuvintarea pe care a rostit-o cu 
prilejul ședinței de constituire a 
consiliului de conducere al Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat im
portanța corelării diferitelor forme de 
pregătire a cadrelop de partid, de 
stat și economice, ca o cerință a for
mării unor cadre capabile să în
făptuiască linia politică generală a 
partidului „îmbinarea într-o singură 
academie a acestor laturi de activi
tate — care s-ar părea deosebite — 
sublinia secretarul general al parti
dului — pornește de la principiul 
care guvernează întreaga activitate 
din România, că forța politică condu
cătoare a societății românești este 
Partidul Comunist Român și, deci, in 
exercitarea acestui rol trebuie să asi
gure și pregătirea cadrelor necesare 
pentru îndrumarea tuturor sectoare
lor de activitate". înfăptuirea acestei 
‘indicații ne impune â legă' Strîris'în
tregul pioces de învățămînt cu mun
ca de cercetare și a merge mai de
parte, realizînd unitatea învățămîn- 
tului și cercetării cu viața, cu prac
tica societății noastre socialiste, cu 
bogata experiență a partidului. Prin 
începerea efectivă a programului 
didactico-educativ, Hotărîrea Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind organizarea Academiei „Ște
fan Gheorghiu", prețioasele indicații 
pe care ni le-a dat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prind viață.

începem cursurile sub semnul înal
telor exigențe pe care partidul nostru 
le pune în fața cadrelor de partid, de 
stat, a organizațiilor de masă și ob
ștești, sub semnul responsabilităților 
sporite cu care sînt investite activi
tatea politico-ideologică, munca de 
formare a unor cadre de conducere pe 
linie de partid, de stat și în economie, 
la nivelul solicitărilor actualei etape 
de dezvoltare a socialismului în țara 
noastră, al cerințelor exercitării la 
un nivel și mai inalt a rolului condu
cător al partidului în întreaga viață 
socială. Experiența dobindită de po
porul nostru in construcția socialis
mului demonstrează că făurirea orîn- 
duirii noi este de neconceput fără 
conducerea societății de către forța 
politică de avangardă, înarmată cu 
ideologia marxist-len-inistă — Parti
dul Comunist Român. întărirea rolu
lui conducător al partidului. îndepli
nirea de către toate organele și orga
nizațiile de partid, de către fiecare 
membru de partid a răspunderilor ce 
le revin față de societatea noastră 
socialistă constituie una din dimen-

siunile de înaltă semnificație ale eta
pei de dezvoltare socială pe care o 
străbatem.

Principiul conducerii de către par
tid a întregii dezvoltări politice, eco
nomice. social-culturale a societății, 
necesitățile pregătirii unor cadre de 
conducere competente, cu înalte ca
lități pr litico-morale, apte să trans
pună in viață linia politică a parti
dului au condus la conceperea siste- 

. mului unitar de pregătire a cadrelor 
pe care are misiunea să îl realizeze 
Academia noastră.

Deschiderea cursurilor Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" pune sarcini de 
mare răspundere atît în fața Institu
tului pentru pregătirea cadrelor în 
problemele conducerii social-politice, 
cit și in fața Institutului central de 
pregătire a cadrelor de conducere din 
economie și administrația de stat, 
impunînd concentrarea eforturilor în 
direcția elaborării unor programe de 
învățămînt și, în general, a unui sis
tem de pregătire politico-ideologică, 
de educare partinică a cadrelor, care 
să corespundă cit mai bine necesită
ților actuale. în același context, pre
gătirea și perfecționarea cadrelor din 
domeniul presei prin facultatea de 
ziaristică, precum și a cadrelor or
ganizațiilor de masă, alături de alte 
forme de instruire și perfecționare a 
cadrelor prevăzute în Hotărîrea Co
mitetului Executiv, întregesc imagi
nea complexylui de probleme pe care 

rezolvăm și cărora sin- 
ne consacrăm toate for-

trebuie să le 
tem deciși să 
țele noastre.

Potnind de 
colectivul de 
liul de conducere și biroul consiliu
lui Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
au elaborat un nou plan de invăță- 
mînt, noi programe menite să asi
gure Înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Hotărîrea Comitetului Executiv al 
C.C. al PCR.

In elaborarea noilor programe de 
învățămînt, pe baza cărora se va des
fășura procesul didactic-educativ, 
pornim de la necesitatea studierii 
aprofundate a documentelor și hotă- 
rîrilor partidului nostru, a multiple
lor probleme pe care le ridică pro
cesele sociale complexe ale societății 
socialiste românești și ale lumii con
temporane în ansamblul ei, a însu
șirii temeinice a filozofiei marxist- 
ienimste, a concepției materialist-dia- 
lectice despre lume și viață a parti
dului nosltu. Studiul problemelor 
care fundamentează decizia politică, 
elaborarea liniei politice interne și 
internaționale a partidului va sta la 
baza cursurilor ce se vor preda în 
Academie, precum și a dezbaterilor 
și seminariilor, a activității de cer
cetare științifică a cadrelor didactice 
și doctoranzilor.

Pregătirea unor cadre de conducere 
capabile să aplice cu fermitate în 
viață linia politică a partidului ne-a

la aceste considerente, 
cadre didactice, consi-

B B B S 0

Impus să ne îndreptăm atenția spre 
înarmarea cursanților Academiei cu 
problemele pe care le implică știința 
conducerii vieții sociale, cu cunoș
tințe temeinice în domeniul planifi
cării, organizării și conducerii econo
miei, culturii, a întregii vieți sociale. 
Cursurile ce vor începe astăzi vor 
asigura, deopotrivă, însușirea atît a 
principiilor, cit și a tehnicilor și me
todelor moderne de analiză și prog
noză, de fundamentare și elaborare a 
deciziilor în cele mai diverse com
partimente ale vieții societății noas
tre socialiste.

Cadrelor didactice ale Academiei 
noastre le revin, fără îndoială, sarcini 
mari, ce impun eforturi sporite pentru 
a da un înalt conținut, o orientare 
ideologică fermă activității didactice- 
educative, pentru â asigura o per
manentă legătură a acestei activități 
cu practica societății noastre, pen
tru a îndruma cu competență pregă-

Ștefan MOCUȚA
prim-locfiitdr al președintelui 
consiliului de conducere
al Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
director al Institutului 
pentru pregătirea cadrelor
în problemele conducerii social-

Membrii cooperativelor agrico
le, mecanizatorii din stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii 
și lucrătorii din întreprinderile 
agricole de stat din județul Dolj 
au terminat 
toamnă. Au 
peste 171 000 
toamnă, din 
148 000 ha cu

în 
acest prilej Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de către Comite
tul județean Dolj al P.C.R. se 
spune printre altele : Organele 
și organizațiile de partid, toți 
oamenii muncii din agricultura 
Doljului folosesc acest pri
lej pentru a vă asigura, că vor 
depune toate eforturile, întreaga 
capacitate de muncă creatoare, 
spre a-și aduce pe deplin contri
buția Ia făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

(Agerpres)

însămînțările de 
fost însămînțate 

ha cu culturi 
care mai mult 
grîu și secară, 
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® FOTBAL: Etapa a 
Vlll-a a diviziei A. 
Rezultate ale meciu
rilor din divizia B.

© POLO : Derbiul cam
pionatului, Rapid- 
Dinamo, s-a încheiat 
la egalitate.

ALTE ȘTIRI ȘI REZUL
TATE, IN PAGINA A 1I1-A.

Duminică, la Palatul Marii Adunări 
Naționale, s-au încheiat lucrările ce
lei de-a II-a Conrerințe Naționale a 
Organizației Pionierilor.

La lucrări au participat Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., miniștri, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, activiști de partid, de stat și ai 
U.T.C., muncitori, reprezentanți ai 
vieții noastre științifice, culturale și 
artistice.

Prima parte a ședinței de dimi
neață s-a desfășurat pe comisii, în 
cadrul cărora a fost abordat un cerc 
larg de probleme privind perfecțio
narea activității pionierești, munca 
tehnico-științifică, culturală, artistică 
și sportivă, de presă și propagandă, 
precum și alte aspecte majore ale 
vieții interne de organizație.

La reluarea lucrărilor în ședință 
plenară, înainte de începerea discu
țiilor, participanții au fost informați 
că pe adresa conferinței au sosit a- 
proape 400 de telegrame și scrisori 
de salut trimise de comandamentele 
unităților de pionieri, consiliile orga
nizației din școli, orașe, municipii și 
județe, din partea unor organizații 
ale Uniunii Tineretului Comunist, a- 
sociații studențești, a unor colective 
de cadre didactice din școli generale, 
profesionale, licee și institute de în- 
vățămînt superior.

De asemenea, s-au primit tele
grame și mesaje de salut de la orga
nizații naționale și internaționale de 
peste hotare : Comitetul vietnamez al 
adolescenților și copiilor din R. D. 
Vietnam ; Organizația pionierilor din 
R. P. Mongolă t UNESCO ; Fon
dul Națiunilor Unite pentru copii — 
Paris ; Comitetul internațional de 
coordonare pentru inițierea și coor
donarea activităților științifice ex- 

i trașcolare-Bruxelles ; Asociația in
ternațională a terenurilor de joc 
— Paris ; Satele internaționale de 
vacanță pentru copii, din Anglia ; 
Uniunea internațională pentru pro
tecția copilului — Geneva ; Uniunea 
națională pentru conservarea naturii 
și a resurselor sale, din Elveția; Miș
carea internațională a Șoimilor-Viena.

Au fost continuate dezbaterile gene
rale în plenul conferinței. Vorbitorii 
au arătat în mod unanim că îndemnu
rile și îndrumările cuprinse în cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rostită la ședința inaugurală a con
ferinței, precum și programul de mă
suri adoptat recent de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., la propunerea 
secretarului general, vor sta la baza 
întregii activități de instruire șl edu
care a copiilor — viitorul națiunii 
noastre.

Referindu-se la conlucrarea dintre 
U.T.C. și Organizația Pionierilor, pri
mul secretar al C.C. al U.T.C., Dan 
Marțian, ministru pentru problemele 
tineretului, a spus, între altele: Nece
sitatea îmbunătățirii muncii de educa
ție în rîndul tineretului impune dez
voltarea și perfecționarea colaborării 
dintre U.T.C. și Organizația Pionieri
lor, lărgirea: și permanentizarea ac
țiunilor comune pentru asigurarea 
continuității procesului de .educare co
munistă a tinerilor și trecerea fireas
că de la pionierat în Uniunea Tinere
tului Comunist. Intenționăm ca, în

viitor, să organizăm o sferă largă de 
activități diversificate, în funcție de 
preocupări și virste. Același punct de 
vedere a fost împărtășit și de Ștefan 
Rab, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Covasna al U.T.C.

Președinta Consiliului Național al 
femeilor, prof. univ. Suzana Gâdea, a 
relevat, în cuvîntul său, că familia, 
femeile mame, trebuie să colaboreze 
îndeaproape cu cadrele didactice, cu 
organizația de pionieri, pentru a rea
liza scopul pe care-1 urmărește so
cietatea noastră socialistă — pregăti
rea temeinică și multilaterală a co
piilor, sădirea în inimile lor a*  pa
siunii pentru învățătură, pentru mun
că, a dragostei nețărmurite pentru 
patrie și popor, a profundului devota
ment față de cauza partidului, a so
cialismului.

Eugenia Marinovici, secretar al Co
mitetului municipal Turnu Severin al 
P.C.R., a arătat că organele și orga
nizațiile de partid trebuie să considere 
ca o îndatorire partinică sarcina de a 
ajuta și îndruma organizația de pio
nieri, în vederea realizării măsurilor 
preconizate de conducerea partidului.

Alți participant, printre care Mihai 
Dumitru, director general al Grupului 
de uzine de autoturisme Pitești. 
Eugenia Măndița, președintele Consi
liului municipal București al Organi
zației Pionierilor, Aurelia Tatu, pre
ședintele Consiliului municipal Me
diaș al Organizației Pionierilor, au e- 
vidențiat rolul important pe care il 
au, in societatea noastră socialistă, 
profesorii și educatorii, lor revenin- 
du-le misiunea de a forma noile ge
nerații, în spiritul nobilelor idei ale 
patriotismului socialist, ale comunis
mului, în vederea înfăptuirii acestor 
înalte scopuri educative, vorbitorii au 
propus o colaborare mai strînsă a 
școlii cu întreprinderile, cu organiza
țiile obștești și cu familia. La rîndul 
său. maistrul oțelar de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, Gheorghe 
Șulica, a arătat că, în ampla operă 
educativă, părinții — fie muncitori, 
țărani sau intelectuali — au datoria 
de onoare de a transmite copiilor 
propria lor dragoste față de partid, 
față de patrie și popor, de a le forma 
hotărirea nestrămutată de a se afir
ma in viața țării printr-o muncă 
sirguincioasă, printr-o comportare 
demnă. Prof. dr. doc. A. Chircev și 
prof. univ. dr. Andrei Dancsuly, de 
la Universitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, au insistat asupra necesității ca 
activitatea pionierească să fie orga
nizată pe o bază pedagogico-științi- 
fică. sugerînd, în acest sens, ca vii
torii profesori să efectueze, în timpul 
verii, o practică de cel puțin două 
săptămîni în domeniul muncii educa
tive pionierești, precum și un stagiu 
mai îndelungat ca instructori de de
tașamente.

Ion Jinga, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste, a arătat că instituția pe care 
o reprezintă va depune toate efor
turile pentru a da un nou avint acti
vității cultural-educative în rîndul 
tineretului. Scriitorul Constantin Chi- 
rîță; secretarul organizației de partid 
de' Tâ "Uniuneaj’Scriitorilor^ a subli
niat că nu există o activitate mai 
necesară, mai adevărată, mai! frumoa
să decit aceea de a sluji copilăria 
și adolescența, menționînd că e de

datoria tuturor creatorilor literari să 
realizeze opere care să îmbogățească 
sufletul și mintea tineretului. In nu
mele colectivului Teatrului Tineretu
lui din Piatra Neamț, Cornel Nicoa- 
ră, director adjunct al teatrului, a 
exprimat hotărîrea de a acționa cu 
deosebită responsabilitate pentru e- 
ducarea socialistă a tinerilor, în
scriind în program piese cerute de 
spectatorii școlari.

Președintele Consiliului județean 
Harghita al Organizației Pionierilor, 
Peter Nagy, a reliefat preocuparea 
pentru găsirea unor noi forme și 
mijloace menite să contribuie la întă
rirea prieteniei frățești dintre toți 
copiii țării, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. Stelian 
Chiriac, directorul Casei pionierilor 
din Iași, a vorbit despre necesitatea 
atragerii copiilor, într-o măsură mai 
mare decit pînă acum, la inițierea și 
organizarea propriilor lor activități, 
precum și în conducerea caselor pio
nierilor. în același context, profesoara 
Mana Vicol, inspector general la In
spectoratul școlar județean Bacău, și 
Valeriu Chiriac, președintele Consi
liului județean Vrancea al Organiza
ției Pionierilor, au susținut ideea că 
funcția de comandant de detașament 
și unitate să aparțină pionierilor și au 
subscris la măsurile de lărgire a de
mocratismului organizației, prin cu
prinderea unui număr tot mai im
portant de copii .în activitatea de 
conducere, de îndeplinire a sarcinilor. 
Alexandru Balaban, membru cores
pondent al Academiei Republi
cii Socialiste România, AugUs- 
tin Radu, președintele Consiliului 
județean Galați al Organizației Pio
nierilor, și muncitoarea Erica Sten
zel, de la Fabrica de stofe-Brașov 
s-au referit la grija ce trebuie ma
nifestată față de dezvoltarea la pio
nieri și școlari a unei atitudini acti
ve față de muncă, față de stimularea 
participării lor conștiente la activi
tăți sociale utile, la diferite forme 
de muncă productive;

Mai mulți vorbitori, printre care 
Iuliu Bartha, de la Casa pionierilor 
din Zalău, au evidențiat ponderea în
semnată pe care cercurile tehnice, ar
tistice și de alte genuri trebuie să o 
aibă în procesul educațional. Vice
președintele Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, Marin 
Bîrjega, a arătat, în cuvîntul său, că 
se cere o atenție mai mare față de 
educația fizică.

în continuare, Iuliu Rațiu, din 
partea comisiei pentru definitivarea 
statutului unităților și detașamente
lor de pionieri și a regulamentului 
consiliilor Organizației Pionierilor,, a 
prezentat modificările aduse proiec
telor acestor documente pe baza pro
punerilor făcute în cadrul conferin
ței. în unanimitate, conferința a a- 
doptat statutul și regulamentul con
siliilor Organizației Pionierilor.

S-a trecut apoi la alegerea Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor. Conferința a aprobat în u- 
nanimitate ' componența consiliului, 
din care' fad parte 215 ' tovarăși : 
iihdăgbgi' <Sf • înălță calificare','1 învă
țători și profesori cu experiență . in

(Continuare în pag. a II-a)
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La sfîrșitul lui octombrie, polo în aer liber ! (Faza de joc de la derbiul Dinamo—Rapid 3 3)
Foto : M. Cioc
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Problemele dezvoltării 
în dezbaterea conlermtei 

de la Lima a „grupului celor 77“
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LEGEA 
privind 

producerea, 
folosirea 

și controlul 
calității 

semințelor 
și materialului 
săditor pentru 

producția 
agricolă 
vegetală

Ziua Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste Româ
nia, cinstită de întregul po
por cu dragoste și prețuire, 
semnifică un moment de
venit simbol : înălțarea,, a- 
cum 27 de ani, pe statuia 
din Piața Careilor, a 
tricolorului românesc. Era 
momentul emoționant cind 
bravii noștri ostași pe- 
cetluiau cu prețul sin- 
gelui vărsat in lupte
le duse alături de glorioșii 
ostași sovietici eliberarea 
ultimei brazde a gliei stră
moșești. Drapelul ce unduia 
victorios consemna astfel e- 
liberarea ‘întregului terito
riu al patriei noastre de 
sub jugul fascist.

Cu tenacitate și nease
muit eroism a luptat ar
mata română, alături de 
armata sovietică, pentru 
completa eliberare a țării 
și, in continuare, pe pă- 
mintul Ungariei și Ceho
slovaciei. pînă la victoria fi
nală asupra nazismului. Pe 
acest itinerar eroic, peste o 
jumătate de milion de ostași 
români au făcut să trăiască 
încă și încă o dată virtuțile 
străbune, plămădite și afir
mate de-a lungul veacurilor 
în bătăliile pentru libertate 
și neatirnare : Rovine, Vas
lui, Călugăreni, Plevna, Mă- 
rășești Ofensiva celor ce se 
găseau în tranșeele războiu
lui antihitlerist a fost susți
nută de efortul întregului 
popor mobilizat de partid 
sub lozinca : „Totul pentru 
front, totul pentru victorie!" 
Lupta lor — din rîndurile 
cărora aproape 170 000 și-au 
adus jertfa de singe — spri
jinul maselor populare, am
pla mobilizare a economiei

stau mărturie despre con
tribuția României la înfrîn- 
gerea Germaniei naziste.

Armata noastră intra a- 
tunci nu numai într-o cam
panie la capătul căreia avea 
să iasă cu drapelele încăr
cate de laurii biruinței, ci și 
intr-un proces înnoitor, pro
ces încadrat organic în re
voluția ce se desfășura pen-

noastră de astăzi este trup 
din trupul poporului, forma
tă din fii de muncitori, ță
rani, intelectuali, fără de
osebire de naționalitate, 
strîns uniți prin devotamen
tul lor față de partid și po
por, prin hotărîrea lor de 
a fi demni apărători a tot 
ceea ce au cucerit' cu atîtea 
sacrificii părinții și frații lor

tică cu activitatea desfășu
rată pe șantierele economiei 
naționale. Ne-am obișnuit 
să-i întîlnim pe ostași nu 
numai pe terenurile de in
strucție sau cîmpurile de a- 
plicații, ci și pe platforme 
industriale, la lucrări de 
irigații, la durarea de căi fe
rate sau rutiere, pe ogoare, 
la strînsul aurului recolte-
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ZIUA FORȚELOR NOASTRE ARMATE

TRUP DIN TRUPUL
POPORULUI

tru făurirea unei Românii 
noi, socialiste.

„în anii construcției socia
liste — arăta comandantul 
suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — partidul și sta
tul nostru au făurit și edu
cat o armată de tip nou, 
care nu cunoaște alte inte
rese decît slujirea fără mar
gini a națiunii, o armată 
devotată nemărginit cauzei 
socialismului și păcii, pa
văză de neînfrînt a 
independenței și liber
tății patriei. Spre min- 
dria întregii țări, armata

în lupta pentru făurirea Ro
mâniei socialiste".

Armata noastră, crescută, 
educată și condusă de Par
tidul Comunist Român, se 
înfățișează ca un puternic 
instrument al statului nos
tru, școală a patriotismului 
socialist, a abnegației, a băr
băției și curajului, a însu
șirii măiestriei militare, a 
tehnicii noi, a științei apă
rării țării, ca participant ac
tiv la efortul constructiv al 
întregului popor.

Militarii îmbină armonios 
pregătirea de luptă și poli

lor ; este încă o expresie e- 
locventă a legăturii indes
tructibile dintre armată și 
popor. Sudată prin mii de 
fire de destinele revoluției 
și construcției socialiste, ar
mata noastră . se bucură de 
respectul și dragostea celor 
ce muncesc, are conștiința 
fermă a menirii ei, a juste
ții cauzei pe care o serveș
te cu devotament.

Cea de-a 27-a aniversare 
a Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste Româ
nia are loc în condițiile pu- 
ternicului avint cu care po

porul nostru muncește cu 
toate forțele pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea al par
tidului, ale efervescenței 
creatoare generate de pro
gramul educației comuniste 
revoluționare adoptat de 
partid din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu. în- 
tr-un glas cu întregul po
por, ostașii țării și-au ex
primat adeziunea unanimă 
și fermă la acest program 
de o excepțională însemnă
tate pentru mersul înainte 
al societății noastre socia
liste. ■

In spiritul acestui lumi
nos program, de ziua lor, 
militarii de toate gradele își 
reafirmă hotărîrea nestră
mutată de a îndeplini exem
plar toate misiunile încre
dințate de conducerea de 
partid și de stat, de coman
dantul suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărî
rea de a da viață în orice 
împrejurare devizei înscri
se pe faldurile drapelelor de 
luptă : „Pentru patria noas
tră, Republica Socialistă 
România 1“

Crescuți și educați la 
școala patriotismului și in
ternaționalismului socialist, 
militarii armatei noastre 
populare apără cu nădejde 
cuceririle revoluționare ale 
poporului, independența și 
suveranitatea națională a 
României socialiste și, îm- 

•- preună cu militarii armate
lor țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, ale 
armatelor tuturor țărilor so
cialiste, străjuiesc cauza so
cialismului și păcii în lume.

Lt.-colonel
Stelian DRAGNEA

Astăzi se deschide la Lima confe
rința la nivel ministerial a „grupului 
celor 77", care reunește pe reprezen
tanții țărilor în curs de dezvoltare 
membre ale O.N.U. din America La
tină, Africa și Asia. întîlnirea din ca
pitala peruană, menită să realizeze o 
coordonare a pozițiilor țărilor din așa- 
zisa „lume a treia", în perspectiva 
pregătirii celei de-a treia Conferințe 
a Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), ce va avea 
loc in aprilie 1972, > la Santiago de 
Chile, se înscrie ca o etapă impor
tantă a marii bătălii desfășurate pe 
plan mondial pentru lichidarea faci
lelor subdezvoltării — existența unor 
economii înapoiate, unilaterale, ca
racterizate prin monocultură sau mo- 
noproducție, nivel de trai scăzut pînă 
la subnutriție cronică, analfabetism, 
dezechilibru permanent al schimbu
rilor cu exteriorul, datorii externe în 
creștere ș.a.m.d. — moștenite de pe 
urma îndelungatei dominații colo
niale.

Dezvoltarea, în sens larg — pe plan 
social, economic, științific și tehnic 
— se află in sfera preocupărilor ma
jore ale vieții internaționale, ale lup
tei pentru cooperare pașnică și înțe
legere între popoare. De la prima se
siune U.N.C.T.A.D. (1964) — conce
pută ca up instrument de cooperare 
între națiunile aflate în curs de dez
voltare și cele industrializate, de pro
movare a unui comerț in slujba dez
voltării, debarasat de orice îngrădiri 
și discriminări — „grupul celor 77” 
a activat cu consecvență în direcția 
soluționării acestei „probleme a pro
blemelor", cum o denumesc multi e- 
conomiști, militînd pentru relații e- 
conomice mai echitabile între state 
și progres economic accelerat.

Unul din momentele principale în 
elaborarea unei strategii comune a 
dezvoltării a fost adoptarea de către 
reuniunea din 1967 a „grupului celor 
77“ a cunoscutei „Carte de la Alger", 
act care, pornind de la primatul în
crederii în forțele proprii, a mai bu
nei folosiri a acestora, sublinia, în a- 
celași timp, virtuțile colaborării in
ternaționale în condițiile deplinei e- 
chități, avantajului reciproc și ne
amestecului în treburile interne, con
sfințind legitimitatea drepturilor eco
nomice și sociale ale tinerelor state 
independente, respingerea hotărîtă a 
practicilor de asuprire, dictat și pre
siuni de tot felul ale cercurilor im
perialiste și neocolonialiste.

Este un fapt că în rezolvarea pro
blemelor dezvoltării s-au făcut prea 
puține progrese sau chiar deloc. în 
comerțul internațional persistă prac
ticile inechitabile și restrictive, pro
movate de statele imperialiste dez

voltate, care se răsfrîng în mod ne
gativ asupra eforturilor tinerelor 
state pentru a-și crea o economie 
viabilă. Cursa înarmărilor pe plan 
mondial se desfășoară tot mai verti
ginos, se irosesc pentru înarmări 
sume uriașe care, dacă ar fi canali
zate în direcția cerințelor dezvoltării 
statelor care au rămas în urmă pe 
plan economic, ar accelera rezolva
rea unei probleme fundamentale ă 
contemporaneității. în această cursă 
au fost atrase și unele țări în curs 
de dezvoltare, fonduri importante 
care ar fi putut fi utilizate pentru 
lichidarea rămînerii în urmă fiind 
astfel cheltuite in scopuri neproduc
tive. Ca rezultat al persistenței unor 
asemenea factori negativi, ca și a al
tora, decalajul dintre statele avan
sate pe plan economic și cele in curs 
de dezvoltare nu numai că nu s-a 
îngustat, ci, dimpotrivă, crește, cre- 
îndu-se o situație primejdioasă. Iată 
motivele pentru care problema dez
voltării este astăzi de Stringentă ac
tualitate.

Acum, cînd pe toate meridianele se 
afirmă ca un puternic imperativ 
dreptul fiecărui stat asupra folosirii 
libere și suverane a bogățiilor națio
nale în interesul propriu, țările in 
curs de dezvoltare consideră nece
sară o redefinire a obiectivelor stra
tegiei globale a dezvoltării, in sensul 
sporirii eficienței și roadelor acesteia.

între proiectele principale pregă
tite spre a fi dezbătute în cadrul re
uniunii din capitala . Perului se află 
și așa-numitul „Consens de la Lima", 
în care sini exprimate dezideratele 
participanților cu privire la aplicarea 
unui nou cod al comerțului interna
țional, bazat pe egalitate in drepturi 
și avantaj reciproc, care să ofere pre
mise prielnice dezvoltării. Consensul 
propune realizarea unei acțiuni inter
naționale in favoarea aplicării prin
cipiilor dreptului internațional in 
problemele dezvoltării, intensificarea 
schimbului de informații științifice 
și tehnologice și realizarea în relații
le comerciale a tratamentului prefe
rențial generalizat. Este deosebit de 
semnificativ că în cursul dezbaterilor 
preliminare desfășurate zilele trecute, 
la Lima, cu prilejul sesiunii Comisiei 
speciale de coordonare latino-ameri- 
cană, numeroși delegați, pronunțin- 
du-se pentru apărarea principiilor 
unanim recunoscute ale dreptului in
ternațional în relațiile dintre state, 
au oropus și introducerea principiu
lui respingerii oricăror presiuni eco-

Viorel POPESCU '

(Continuare în pag. a IV-a)
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LEGEA
privind producerea, folosirea și controlul 
calității semințelor și materialului săditor 

pentru producția agricolă vegetală

încheierea Conferinței 
Naționale a Organizației 

Pionierilor

Dezvoltarea societății noastre so
cialiste pune în fața agriculturii obli
gația asigurării produselor agricole 
necesare satisfacerii cerințelor de 
consum ale populației, furnizării ma
teriei prime pentru industrie și creă
rii de disponibilități pentru export.

Pentru sporirea producției agricole 
vegetale și îmbunătățirea calității a- 
cesteia, un rol deosebit de impor
tant îl are folosirea semințelor și ma
terialului săditor cu o înaltă valoare 
biologică și culturală, din soiuri și hi
brizi productivi, adaptați condițiilor 
de sol și de climă din țara noastră.

De aceea, asigurarea cantitativă și 
îmbunătățirea permanentă a calității 
semințelor și materialului săditor 
constituie un factor hotărîtor în va
lorificarea condițiilor specifice dife
ritelor zone de cultură, precum și a 
investițiilor ■ efectuate prin lucrările 
de îmbunătățiri funciare, irigații, 
chimizare și mecanizare.

Pe această linie, Ministerului A- 
griculturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor și Academiei de 
științe agricole și silvice le revin 
ca sarcini : crearea de noi soiuri și 
hibrizi mai productivi, cu însușiri ca
litative superioare celor aflați în 
cultură ; verificarea, în condițiile din 
țara noastră, a celor mai valoroase 
soiuri și hibrizi din sortimentul 
mondial și alegerea celor mai cores
punzătoare ; organizarea temeinică a 
producerii semințelor și a materialu
lui săditor, în unități specializate și 
pe loturi semincere, care să asigure 
întreg necesarul realizării planului 
agricol ; controlul aplicării tehnolo
giilor în toate etapele de producere, 
prelucrare, depozitare, circulație și 
folosire a semințelor și materialului 
săditor.

Unitățile agricole de stat, coope
rativele agricole de producție și pro
ducătorii individuali au obligația de 
a folosi numai semințe și material 
săditor cu însușiți biologice și cul
turale care se încadrează în normele 
tehnice în vigoare.

în acest scop, Marea Adunare Na
țională a Republicii Socialiste Româ
nia adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. — Ministerul Agriculturii; 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor răspunde de asigurarea can
titativă și calitativă a semințelor și 
materialului săditor necesar realiză
rii planului anual de producție agri
colă, organizînd, împreună cu Acader 
mia de științe agricole și silvice, 
facultățile de agricultură, horticultu
ra și biologie, prin catedrele de spe
cialitate, în cadrul unul sistem uni
tar, producerea, folosirea și controlul 
calității acestora.

Art. 2. — Academia de științe a- 
gricole și silvice, prin institutele de 
cercetări agricole și stațiunile expe
rimentale, răspunde de :

a) Crearea de soiuri și hibrizi de 
plante agricole, cu însușiri superi
oare, în stare să valorifice la ma
ximum potențialul productiv al so
lurilor, diferitele condiții climatice 
din țara noastră și baza tehnică-ma- 
terială cu care este dotată agricul
tura, astfel :

— la cereale și leguminoase pentru 
boabe, noile soiuri și hibrizi trebuie 
să fie de mare productivitate și de 
calitate superioară, să reacționeze fa
vorabil la îngrășăminte și irigații, să 
fie adaptate ia lucrări mecanice, re
zistente la ger, secetă, boli, dăună
tori și mai timpurii ;

— la culturile tehnice, noile soiuri 
trebuie să se evidențieze prin pro
ducții mai mari și cu calități indus
triale ridicate conținut mare de 
zahăr, ulei, substanță uscată, fibre 
și alte asemenea substanțe compo
nente ;

— la plantele medicinale și aro
matice, noile soiuri trebuie să asi
gure producții superioare și cu con
ținut mai mare de substanță activă, 
care să satisfacă nevoile industriei 
prelucrătoare ;

— la culturile furajere se vor crea 
soiuri productive și cu un conținut 
ridicat de principii nutritive ;

— la legume și cartofi se vor ob
ține soiuri și hibrizi mai productivi, 
rgzistenți la boli și dăunători, care 
șă se preteze la recoltare mecaniza
tă, la transport și depozitare și să 
aibă însușiri nutritive valoroase ;

— la flori și alte plante ornamen
tale să creeze soiuri care să. cores
pundă cerințelor de înfrumusețare 
a locuințelor, a spațiilor verzi și 
altor scopuri ;

— la pomi și viță de vie, noile 
soiuri trebuie să fie mai productive, 
cu calități comerciale și tehnologice 
superioare.

b) Menținerea și îmbunătățirea 
potențialului productiv _ și, a însuși
rilor superioare ale soiurilor și hi
brizilor autohtoni omologați și a 
celor din import, introduși în cul
tură, în cadrul procesului de produ
cere a semințelor din categoriile bi
ologice superioare ce se realizează 
în unitățile proprii, pe baza planului 
de perspectivă elaborat îmoreună 
cu Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor.

c) Stabilirea termenelor de reîn
noire în producție a materialului de 
însămînțare, diferențiat pe specii și 
soiuri, în funcție de baza genetică 
și de proveniență.

d) Elaborarea tehnologiilor pentru 
producerea și înmulțirea semințelor 
și materialului săditor, în unitățile 
de cercetare, fermele specializate și 
loturile semincere din unitățile a- 
gricole de producție.

- De asemenea, institutele de cer
cetări și stațiunile experimentale a- 
gricole răspund de îndrumarea teh
nică a 'producerii semințelor. și ma
terialului săditor în fermele specia
lizate, organizate în unitățile agri
cole socialiste din raza lor de acti
vitate.

Art. 3. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor, prin Comisia de stat pen
tru încercarea și omologarea soiuri
lor, răspunde de introducerea în pro
ducție a soiurilor și hibrizilor noi 
creați sau proveniți din import, pre
cum și de scoaterea din cultură a ce
lor mai puțin valoroși.

în acest scop, împreună cu Aca

demia de științe agricole și silvice 
organizează verificarea lor în condi
ții experimentale și de producție și 
răspunde de introducerea și zonarea 
pe teritoriu a celor mai valoroase 
soiuri sau hibrizi, precum și de pro
porția lor în producție.

Atît introducerea cit șl scoaterea 
din producție a soiurilor și hibrizi
lor se fac pe baza unor documente 
bine fundamentate economic și teh
nic, rezultate din activitatea de cer
cetare și producție.

Pe baza verificărilor și a analize
lor privind însușirile de calitate și 
tehnologice. Comisia de stat pentru 
încercarea și omologarea | soiurilor 
va omologa soiurile și hibrizii care 
asigură, în condiții similare, un spor 
de producție de cel puțin 10 la su
tă, sau prezintă alte însușiri fiziolo
gice ori calitative superioare, față 
de cele mai bune soiuri sau hibrizi 
cultivați in zona respectivă : rezis
tența mai bună ia ger, secetă, că
dere, boli și dăunători, conținut mai 
mare de zahăr, grăsime, proteine, 
vitamine, substanță uscată, fibre și 
altele asemenea, care se justifică 
din punct de vedere economic.

De asemenea, comisia verifică 
permanent menținerea însușirilor 
biologice, a potențialului productiv 
și calitativ al soiurilor și hibrizilor 
folosiți în producție.

Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor, 
prin Comisia de stat pentru încer
carea și omologarea soiurilor, răs
punde de ținerea ia zi a registrului 
de stat al soiurilor și hibrizilor și 
publică anual lista oficială a aces
tora.

CAPITOLUL II
Secțiunea I

PRODUCEREA
Șl FOLOSIREA SEMINȚELOR 
Șl MATERIALULUI SĂDITOR

Art. 4. — Se consideră sămînță și 
material săditor, în sensul prezentei 
legi :

— sămînța sau orice material de 
înmulțire a plantelor agricole ce 
aparține unor soiuri sau hibrizi cu 
însușiri biologice sau tehnologice 
valoroase pentru condițiile din țara 
noastră și care a fost obținută după 
o tehnologie specifică .soiului și hi
bridului ce asigură acestora atît 'ca
racterele. și însușirile inițiale, cit și 
o valoare culturală- corespunză
toare ;

— materialul săditor produs prin 
altoire sau alte metode de reprodu
cere pe cale vegetativă ce aparține 
unor specii și soiuri cu însușiri bio
logice, productive,, tehnologice sau 
comerciale corespunzătoare.

Pentru încadrarea în condițiile ali
neatului precedent, Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor efectuează cer
tificarea semințelor și materialului 
săditor, prin stabilirea purității bio
logice și a stării fitosanitare în 
cîmp și prin determinarea valorii 
culturale pe cale de analize în labo
rator.

Art. 5. — Academia de știinte a- 
gricole și silvice, prin institutele de 
cercetări și stațiunile experimenta
le, răspunde de producerea semin
țelor și a materialului săditor, din 
categoriile biologice superioare-: su- 
perelită, elită, forme parentale, ne
cesare reînnoirii periodice a semin
țelor pe baza planului stabilit de 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Art. 6. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor răspunde de producerea 
semințelor din înmulțirea I și în
mulțirea a Il-a care se face în fer
me specializate și pe loturi semin
cere, organizate în întreprinderi, a- 
gricole de stat și cooperative agrico
le de producție.

Semințele hibride, precum și cele 
de plante tehnice, de legume, de 
plante furaiere, medicinale, aroma
tice, floricole și ornamentale, a că
ror producere necesită spatii de izo
lare și o tehnologie anumită, se vor 
realiza numai în stațiuni experimen
tale și ferme specializate, organizate 
■în unități agricole de stat și coope
rative agricole, de producție.

De asemenea, împreună cu Acade
mia de științe agricole și silvice, 
.răspunde de :

— producerea cartofilor de sămînt.ă 
din categoriile biologice superelit.ă, 
elită, înmulțirea I 'și Darțial înmul
țirea a II-a care se face în unități 
specializate, situate în zone închise, 
cu cele mai favorabile condiții pen
tru obținerea de material sănătos, li
ber de viroze ;

— asigurarea producerii semințelor 
de plante furajere necesare pentru 
îmbunătățirea pășunilor și fînețelor 
naturale.

Art. 7. — Producerea de pomi al- 
toiți, ramuri altoi, puieți, butași 
portaltoi și de arbuști fructiferi, pre
cum și stoloni de căpșuni, se reali
zează numai în cadrul Institutului de 
cercetări pentru pomicultură, al sta
țiunilor experimentale și unităților 
agricole de stat, care sînt obligate să 
livreze material săditor -de calitate 
superioară, liber de viroze, din spe
cii. soiuri și clone valoroase. în struc
tura, stabilită prfn programul de dez
voltare a pomiculturii.

Art. 8. — Producerea de vițe altoi
te și pe rădăcini proprii, de coarde 
altoi și butași portaltoi se face ast
fel :

— Institutul de cercetări pentru 
viticultură și vinificație și stațiunile 
experimentale vor produce material 
săditor elită, din soiuri și clone, pre
cum și coarde altoi și butași portaltoi 
selecționați, pentru înființarea de 
plantații mamă.

— Unitățile agricole de stat vor în
mulți materialul biologic valoros și 
vor asigura cantitățile necesare de 
butași portaltoi și coarde altoi atît 
pentru nevoile proprii, cît și pentru 
unitățile cooperatiste.

— 'Cooperativele agricole de pro
ducție vor produce material săditor 
viticol de calitate superioară în struc
tura de soiuri prevăzută pentru fieca
re zonă viticolă și în cantitățile soli
citate de beneficiari.

Art. 9. — Fermele specializate din 

unitățile agricole de stat și cooperati
vele agricole de producție vor produce 
semințe și material săditor pe baza 
autorizației emise de Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor.

Specialiștii din unitățile agricole 
de stat și cooperativele agricole care 
au organizate ferme specializate pen
tru producerea de semințe și mate
rial săditor, cît și cei din unitățile cu 
loturi semincere proprii, răspund de 
aplicarea tehnologiilor specifice fiecă
rei culturi, soi sau hibrid, prin execu
tarea lucrărilor speciale de izolare, 
castrare, purificare, întreținere, re
coltare, condiționare și păstrare pînă 
la valorificare.

în cazul cind se constată că unele 
unități specializate nu aplică măsu
rile prevăzute în tehnologiile de pro
ducere a semințelor și materialului 
săditor și nu realizează sarcinile de 
plan cantitative și calitative, se vor 
aplica sancțiuni celor vinovați, iar 
unităților respective li se va retrage 
autorizația dată de Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Apelor.

Art. 10. — în vederea menținerii 
potențialului de producție și de cali
tate al semințelor, unitățile agricole 
socialiste, membrii cooperatori și 
producătorii cu gospodării indivi
duale sînt obligați să-și reînnoiască 
sămînța pentru fiecare cultură, la in
tervalele prevăzute în anexa nr. 1.-

Art. 11. — Unitățile agricole socia
liste, membrii cooperatori și ■ produ
cătorii cu gospodării individuale au 
obligația de a folosi numai semințe 
sau material săditor din soiurile sau 
hibrizii înscriși în registrul de stat 
și lista oficială a soiurilor și hibri
zilor, publicată anual de Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor și care înde
plinesc condițiile de calitate prevă
zute în standardele de stat și nor
mele interne.

Este interzisă folosirea în produc
ție a semințelor sau materialului să
ditor care nu întrunesc condițiile 
prevăzute în acest articol, cu excep
ția acelora care se găsesc în perioa
da de verificare, autorizate în acest 
scop.

Art. 12. — Direcțiile generale jude
țene pentru agricultură, industrie ali
mentară. silvicultură și ape răspund 
de organizarea și realizarea planului 
de producere a semințelor și mate
rialului săditor în ferme specializate 
și pe loturi semincere ale unităților 
agricole socialiste, de reînnoirea pe
riodică a semințelor, precum și de 
folosirea de către fiecare unitate de 
producție -a 'unor semințe și mate
rial săditor de calitate.

Secțiunea a II-a 

CONSTITUIREA FONDURILOR 
DE SEMINȚE

Art. 13. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare. Silviculturii și 
Apelor va constitui fondul semințe
lor pentru producție și fondul semin
țelor de rezervă.

Semințele din fondul pentru pro
ducție și din fondul de rezervă se 
constituie in afara fondului de stat 
al produselor de consum.

Art. 14. — Fondul pentru producție 
se compune din semințe certificate, 
obținute în fermele specializate, pre
cum și din semințe produse pe lotu
rile semincere proprii ale unităților 
agricole socialiste.

Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor, 
cu consultarea organelor centrale in
teresate și a direcțiilor generale ju
dețene pentru agricultură, industrie 
alimentară, silvicultură și ape, va 
stabili anual cantitățile de semințe 
ce se constituie în fondul semințelor 
pentru producție, pe categorii biolo
gice, pentru fiecare cultură în parte.

Art. 15 — Fondul de rezervă se 
constituie din semințe certificate pro
duse în ferme specializate, iar în ca
zuri excepționale și din semințe iden
tificate din fondul produselor de con
sum deținut de organele centrale, în 
limita cantităților stabilite prin hotă- 
rîre a Consiliului de Miniștri.

Fondul de rezervă se va folosi de 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor 
pentru realizarea însămînțărilor și 
sarcinilor de producție, prevăzute prin 
planurile anuale de stat, în caz de 
calamități naturale sau alte cazuri 
fortuite.

Art. 16. — Preluarea, condiționarea 
și livrarea semințelor și materialului 
săditor din fondul de producție sau de 
rezervă se fac în condițiile stabilite 
prin hotărîre a Consiliului de 
Miniștri.

teatre
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cinema

pentru 
CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 
18,45; 21, FAVORIT — 9,15;

CAPITOLUL III
CONTRACTAREA, CIRCULA
ȚIA Șl DEPOZITAREA SE
MINȚELOR Șl MATERIALU

LUI SĂDITOR
Art. 17. — Contractarea produce

rii de semințe și material săditor, 
urmărirea realizării producției, con
diționarea, comercializarea și livrarea 
acestora către unitățile beneficiare 
se fac prin întreprinderile de spe
cialitate ale centralelor de profil ale 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Art. 18. — Semințele și materialul 
săditor vor fi transportate în con
diții care garantează menținerea ca
lității și a autenticității lor pe toată 
durata transportului și. vor fi înso
țite de documente care să ateste so
iul și calitatea, eliberate de orga
nele de specialitate ale Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor.

Semințele și materialul săditor 
importate vor circula, pînă la des
tinația indicată de beneficiarul in
tern, cu documente de proveniență 
și calitate, eliberate de organele de 
specialitate din țara exportatorului.

Art. 19. — Unitățile producătoare 
de semințe. și material săditor, or
ganele de preluare și comercializare 
a acestora, precum și unitățile be
neficiare au obligația de a le depo
zita și păstra în condiții corespunză
toare, astfel incit să nu se depre
cieze calitatea lor.

CAPITOLUL IV
CONTROLUL

CALITĂȚII SEMINȚELOR 
Și MATERIALULUI SĂDITOR

Art. 20. — Controlul calității se
mințelor și materialului săditor, în 
toate fazele : de producere, condițio
nare, depozitare, păstrare, corner-, 
cializare, transport, precum și de 
folosire a semințelor ori a materia
lului săditor în procesul de produc
ție agricolă, cît și eliberarea certi
ficatelor și a buletinelor de analiză 
privind calitatea acestora se face de 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelpr 
prin Inspecția de stat pentru cali
tatea semințelor și materialului să- 

, ditor.
" Art. 21. — Mniisterur Agriculturii, 
rlndpstrțeiz Alimentare, Silviculturii 
și Apelor, prin organele sale de spe
cialitate, va urmări respectarea pre
vederilor din prezenta, lege, în care 
scop va organiza controlul și va in
terzice de la însămînțări sau plan
tări semințele sau materialul sădi
tor care nu corespund standardelor 
de stat sau normelor interne.

Art. 22. — Unitățile care produc 
sau acelea care livrează semințe sau 
material săditor răspund de auten
ticitatea și calitatea acestora și vor 
suporta daunele provocate unităților 
beneficiare, în raport cu culpa fie
căruia, pentru livrarea de semințe și 
material sădite necorespunzător.

Art. 23. — încălcarea dispoziții
lor prevăzute în prezenta lege a- 
trage după caz răspunderea disci
plinară, contravențională, materială, 
civilă sau penală.

Livrarea cu știință sau, din negli
jență de semințe și material săditor 
necorespunzător standardelor de stat 
sau normelor interne, precum și li
vrarea către- cetățeni, sau întreprin
deri străine de semințe sau material 
săditor din soiuri și hibrizi valoroși 
fără autorizație constituie infracțiune 
și se pedepsește potrivit prevederi
lor art. 248 sau 249 din Codul penal.

încălcarea prevederilor articolelor 
9 alin. 1 și 3, 10, 11, 19 și 21 din 
prezenta lege,. precum și săvîrșirea 
de alte fapte ce vor fi stabilite și 
sancționate prin hotărîre a Consi
liului de Miniștri, constituie contra
venție.

Dispozițiile Legii nr. 2/1970 privind 
asigurarea și controlul calității pro
duselor sînt aplicabile în toată acti
vitatea de producere și utilizare a 
semințelor și materialului săditor. 
în măsura în care prezenta lege nu 
dispune altfel.

CAPITOLUL V 
ÎNCURAJAREA 

PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
Art. 24. — Producerea semințelor 

și materialului săditor, precum' și 
folosirea acestora este sprijinită de 
către stat, care asigură, prin unită
țile specializate, baza materială ne

• Frații J CRÎNGAȘI — 15,30; 18;
20,15.
e Cromwell : VIITORUL — 16;
19, ARTA — 16; 19,30.
o Asediul : COSMOS — 15,30; 18;
20,15.
• Așteptarea : VITAN — 15,30;
17,45; 20,15.
e Marele premiu : PATRIA — 13; 
16,30; 20.
• Timpul berzelor: DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Floarea de cactus : SCALA —
9: 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
13,30; 21.
• Romanticii : MOȘILOR 15,30; 
17,45; 20
e Ritmuri spaniole : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 3805) — 
17,15; (3818) — 20.15, LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30: 20,45.
e Simon Bolivar : VICTORIA — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30.
0 Parada circului ; TIMPURI 
NOI — 9,15; 11; 12,45; 14,30; 16,15. 
0 Program de documentare în 
premieră : TIMPURI NOI — 18.30;
20.15.
0 Steaua de tinichea : BUCU
REȘTI — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19, 21, EXCELSIOR — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, TOMIS — J9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
0 Săptămîna nebunilor : BU-
ZEȘTI — 15,45; 18; 20,15.
0 Aeroportul ; GRIVIȚA — 8,30;
11.15. 14,15; 17; 20, MIORIȚA - 9; 
12,15; 15,45; 19,15, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30.

cesară și asistență tehnică de spe
cialitate, precum și acoperirea unei 
părți din cheltuielile de producție, la 
unele semințe livrate către coopera- 
tiyele agricole sub formă de subven
ție,. in limita sumelor prevăzute a- 
nual în bugetul de stat.

Art. 25. — Unitățile agricole so
cialiste, care produc semințe și ma
terial săditor de calitate, vor bene
ficia de prețuri remuneratorii, care 
să asigure realizarea unor venituri 
corespunzătoare.

Pentru semințele și materialul să
ditor la culturile prevăzute în a- 
nexa nr. 2 se vor stabili prețuri 
plafon de cumpărare și de vinzare 
cu ridicata, prin hotărîre a Consi
liului de Miniștri. Pentru celelalte 
semințe și material săditor, prețu
rile se vor stabili de către Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor, cu acor
dul Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, iar pen
tru semințele de in și cînepă și cu 
acordul Ministerului - Industriei 
Ușoare.

Pentru soiurile noi din culturile 
cuprinse în anexă nr. 2 Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare. 
Silviculturii și Apelor, cu acordul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, va stabili pre
turi provizorii, pe timp de 2 ani de 
la înscrierea lor în lista oficială a 
soiurilor și hibrizilor, urmînd ca pre
țurile definitive să se aprobe prin 
hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 26. — Cooperativele agricole 
de producție vor plăti în bani ' lu
crările executate de stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii, pe su
prafețele de culturi semincere, potri
vit tarifelor legale.

Art. 27. — în vederea cointeresării 
lucrătorilor din unitățile agricole 
care produc semințe și material să
ditor de calitate superioară. Minis
terul Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor va orga
niza anual concursuri cu premii.

CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINALE

Art. 28. — Ministerul Agriculturii. 
Industriei Alimentare. Silviculturii 
Si Apelor și Academia de științe 
agricole și silvice vor dezvolta co
laborarea cu țările socialiste și cu 
alte țări în domeniul creării de so
iuri noi și producerii de sămînt.ă, 
prin schimb de material biologic, 
documentații și specialiști, precum si 
prin importul și exportul de semințe 
și material săditor din soiuri și hi
brizi valoroși,, pe bază de convenții 
bi si multilaterale.

Art. 29. — Importul și exportul 
semințelor și materialului săditor 
se fac numai de Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Apelor, prin întreprinde
rile sale, precum si prin, alte între
prinderi, cu autorizația acestuia și 
.în, conformitate cu normele legale 
p-ivind activitatea de comerț exte
rior.

Art. 30. — Prezenta lege intră în 
vigoare la 90 de zile de la data pu
blicării.

Pe aceeași dată, orice dispoziție 
contrară prezentei legi se abrogă.

ANEXA NR. 1 
TERMENELE DE REÎNNOIRE 

A MATERIALULUI DE SEMĂNAT
I. Cereale și leguminoase pentru 

boabe (grîu, orz, ovăz, secară, ma
zăre. fasole soia) la 2—3 ani, po
rumb, sorg, orzoaica, orez — anual.

II. Floarea-soarelui, sfeclă de za
hăr, in de ulei, tutun — anual.

III. Plante furajere (graminee și 
leguminoase furajere) la 2—3 ani.

IV. Legume — anual, mazăre și fa
sole de grădină la 2—3 ani.

V-. Cartofi la 1—3 ani.
VI. Celelalte culturi la 2—3 ani.

ANEXA NR. 2 
LISTA SEMINȚELOR 

ȘI MATERIALULUI SĂDITOR 
ALE CĂROR PREȚURI PI,AFON 
DE CUMPĂRARE ȘI VINZARE 
CU RIDICATA SE STABILESC 

PRIN HOTĂRÎRE A CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI :

1. Grîu comun (Triticum aestivum 
ssp. vulgare)

2. Grîu tare (Triticum durum)
3. Secară
4. Orz
5. Orzoaica
6. Orez
7. Porumb
8. Floarea-soarelui
9. Sfeclă de zahăr

10. Lucernă
11. Trifoi
12. Cartofi
13. Vițe altoite.

■-1

• Brigada Diverse în alertă : PA
CEA — 15,45; 18; 20.
• Omul orchestră : LUMINA r 
9—21 tn continuare.
• Germen: ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• După vulpe ; BUCEGI — 15,45;
18: 20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18;
20,15.

t V
IK—MMÎWMI I'll III

18,00 Deschiderea emisiunii. Inter
pret ai cîhtecului popular

18,15 Ecranul — emisiune de in
formație și critică cinemato
grafică. Contribuția noii ge
nerații de cineaști.

18,40 Publicitate.
18.45 Stop-cadru.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,10 25 octombrie — Ziua Forțe

lor Armate ale Republicii 
Socialiste România.

20.45 Avanpremieră.
20.50 Film serial „Aghiotantul ex

celenței sale" (VII).
21.30 Prim plan : Gh. Bogza, pre

ședintele C.A.P. Someșul din 
Satu-Mare.

21,55 Arii și interpret celebri din 
opere și operete.

22,35 Din țările socialiste. Unga
ria — Noutăți tehnico-știin- 
țifice.

22.50 Telejurnalul de noapte.

I

*

(Urmare din pag. I)

munca pionierească, comandanți de 
detașamente și unități, președinți ai 
consiliilor locale ale Organizației Pio
nierilor, personalități ale științei, 
culturii și artei, activiști de partid, 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Ministerului 
Învățămîntului, Ministerului Forțe
lor Armate, Comitetului Central 
al U.T.C., Consiliului Național al fe
meilor, Consiliului Național pentru

în atmosfera de puternică adeziune a întregului nostru popor la amplul 
program de dezvoltare a educației socialiste, de creștere a conștiinței comu
niste, revoluționare, corespunzător exigențelor făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, reprezentanții zecilor de mii de comandanți — in
structori de pionieri, delegați la cea de-a II-a Conferință Națională a Orga
nizației Pionierilor, adresează conducerii partidului, dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe secretar general, un mesaj de adîncă dragoste și recu
noștință, precum și hoțărîrea lor fermă de a milita neobosit pentru împlinirea 
misiunii de înaltă răspundere partinică pe care ne-ați încredințat-o, de edu
care comunistă a tinerelor vlăstare ale patriei, ale Partidului Comunist Român.

Sîritem conștienți că în împlinirea menirii noastre trebuie să punem un 
accent mai mare pe întărirea caracterului educativ al întregii activități pio
nierești, desăvîrșindu-ne noi înșine pregătirea politico-ideologică, aprofundînd 
învățămintele de preț ale celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, ale sensurilor jnsuflețitoare ce se desprind din dialogurile dumnea
voastră directe cu oamenii muncii, cu cadrele didactice, cu tineretul. -

Mulțumindu-vă din toată inima pentru cuvintele și îndemnurile ce ne-ați 
adresat în cadrul conferinței, vă încredințăm, tovarășe secretar general, că ne 
vom ihobiliza pentru a ridica pe o treaptă mai înaltă munca de educare co
munistă a tinerei generații, pentru a pregăti și crește din rîndurile pionierilor 
și școlarilor cetățeni destoinici, continuatori demni, pricepuți și harnici ai celor 
care pun astăzi temelii trainice viitorului luminos al României.

Biroul Consiliului National 
al Organizației Pionierilor

în prima sa ședință plenară, Con
siliul Național al Organizației, Pionie
rilor a ales Comitetul Executiv, for
mat din 39 de tovarăși, și Biroul Con
siliului Național, alcătuit din urmă
torii 11 tovarăși : Andrei Nicolae, 
profesor, director al liceului „Nicolae 
Bălcescu" din Craiova, județul Dolj ; 
Furo Iuliu, inginer, activist al Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor ; Ilie Silvia, secretar al C.C. 
al U.T.C. ; Kopandi Rozalia, profe
soară, activist al Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor ; Moraru 
Florin, lector universitar, activist al 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor ; Mutschler Elfride, pro
fesoară, comandant de unitate > la 
Școala generală din Bencecul de Sud, 
județul Timiș ; Nițov Dumitru, pro

Aniversarea minei
Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 

la Exploatarea minieră Certej-Săcă- 
rîmb manifestările prilejuite de ani
versarea a 225 de ani de existență a- 
testată a mineritului in această zonă 
de pe versantul sud-eStic al Munților 
Metaliferi. Festivitatea a început cu 
o sesiune de comunicări științifice.

Duminică dimineața, în prezența a 
numeroși participanți, a fost dezvelită 
o placă comemorativă instalată pe 
frontispiciul clădirii principale a ex
ploatării.

în continuare a avut Ioc festivita
tea- decernării „Ordinului Muncii cla
sa 1“ Exploatării miniere Certej-Să- 
cărîmb, decorării a 81 de muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri cu or
dine și medalii ale Republicii -Socia
liste România. ,- ,,

în numele Consiliului de Stat,'al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, tovarășul Ștefan Peterfi, vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a adre
sat calde felicitări întregului colectiv 
al minei sărbătorite.

Ing. Paul Popescu, directorul ex
ploatării, a mulțumit, în numele în
tregului colectiv, pentru înaltele dis
tincții acordate. .

Colectivul minei Certej-Săcărîmb a 
fost felicitat, de asemenea, de Bujor

Manifestări consacrate
Zilei Forțelor Armate

în multe localități din țară au con
tinuat duminică manifestări închinate 
Zilei Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România.

La Casa armatei din Sibiu a avut 
loc o șezătoare intitulată „Eroi ai li
bertății poporului în literatura răz
boiului antifascist". în aceeași zi, ti
neri ofițeri din garnizoană au parti
cipat la un concurs „Cine știe, cîști- 
gă !“, pe temele „Contribuția armatei 
române la războiul antihitlerist" și 
„Fapte de arme și vitejie".

La căminele și casele de cultură din 
județul Galați au- fost făcute expuneri 
pe tema „Armata noastră, scut de nă
dejde al cuceririlor revoluționare ale 
poporului român". în numeroase co
mune și sate au fost organizate expo
ziții de cărți, documente și fotogra
fii, ilustrînd aspecte din activitatea

Dezvelirea bustului 
lui Tudor Vladimirescu la Vladimiri

TG. JIU. (Corespondentul „Scîn- 
teii", M. Dumitrescu). — Peste 6 000 
de cetățeni din comuna Vladimiri — 
locul unde s-a născut slugerul Tudor 
— precum Și din satele învecinate -ale 
Gorjului, au participat ieri la o vi
brantă adunare populară dedicată ce
lui care, acum 150 de ani, în fruntea 
pandurilor, a condus marea revoluție * * 
populară. Cu acest prilej, Gheorghe 
Paloș, primul secretar al Comitetului 
județean de partid Gorj, a evocat ma
rea personalitate a eroului de la Vla

• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Reci
tal de pian Fausto Zadra (Italia) 
— 20.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă-
nase“ (sala Savoy) : Vox Boema 
— 19,30. #

• Voi sări din nou peste băltoa
ce : CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
0 N-am cîntat niciodată 
tata : 
16,30; . .
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA - 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
o Lampa lui Aladin : DOINA 
11,30; 13,45; 16.
• Crimă și pedeapsă : DOINA — 
19.
• Hamlet ; CINEMATECA (sala 
Union) — 10; 13; 16.
• Motodrama : FLACĂRA —
15,30; 18; 20.15.
o Povestirile Iui Hoffmann : 
UNIREA — 15,30; 18; 20,30.

Al V-lea Pavilion de mostre de bunuri 
de consum s-a închis

Duminică seara și-a închis porțile 
cel de-al V-Iea Pavilion de mostre 
de bunuri de consum. Prin multitu
dinea și varietatea exponatelor — 
circa 70 000 sortimente, multe aflate 
„în premieră" — această manifestare 
reprezentativă , a industriei noastre 
producătoare de bunuri de con
sum a concentrat atenția publicului 
larg din întreaga țară, a specialiști
lor și cercurilor de afaceri din zeci 
de țări ale lumii. în cele 44 de zile 

Educație Fizică șl Sport și ai altor 
instituții și organizații obștești, care 
contribuie la educarea copiilor, pă
rinți.

într-o ambianță însuflețită, dînd 
glas sentimentelor și gîndurilor tine
rei generații, ale tuturor slujitorilor 
școlii din patria noastră, participanții 
au adresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, o 
telegramă. în care se spune : 

fesor, activist al Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor ; Patița 
Silvestru, lector universitar, activist 
al Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor ; Poparad Elena, pro
fesoară, activist al Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor ; Ra- 
dulian Virgiliu, conferențiar universi
tar, activist al Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor ; Rațiu Iuliu, 
profesor, activist al Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor.

în funcția de președinte al Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor a fost ales tovarășul Radulian 
Virgiliu, iar ca vicepreședinți tova
rășii : Andrei Nicolae, Furo Iuliu, 
Ilie Silvia, Mutschler Elfride, Patița 
Silvestru, Poparad Elena.

(Agerpres)

Certej-Săcărimb
Almășan, ministi-ul minelor, petrolu
lui și geologiei, Ioachim Moga, prim- 
secretar al Comitetului județean 
I-Iunedoara al P.C.R., și de reprezen
tanți ai unor unități miniere din țară.

în încheierea festivității, cei pre- 
zenți. au adoptat o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune( intre altele : în acest moment 
sărbătoresc, minerii, urmașii demni 
ai generațiilor care au trudit in 
străfundurile munților pentru ă scoa
te la lumină bogățiile subsolului, ne 
manifestăm mîndria și bucuria de a 
fi părtași, în gînd și în faptă, cu 
abnegație și devotament, alături de 
întregul popor, la măreața operă con
dusă de Partidul Comunist Român, 
pentru edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate pe pămin- 
tui românesc.

Asigurăm conducerea partidului și 
statului nostru, pe dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral, că ne vom consacra întreaga pu
tere și capacitate de muncă pentru 
realizarea exemplară a obiectivelor 
ce ne revin dm actualul cincinal, a- 
dueîndu-ne și pe această cale con
tribuția la. înfăptuirea grandiosului 
program elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului. (Agerpres) 

ostășească de pregătire militară și 
politică.

Cu același prilej, la Oradea a avut 
loc o solemnitate de depunere de 
coroane de flori la monumentele e- 
roilor români din Piața „23 August" 
și Băile Felix, la care au participat 
reprezentanții organelor de partid șl 
de stat, ofițeri, ostași și oameni -t; 
muncii din întreprinderi. în prezență 
reprezentanților organelor de partid 
și de stat au fost depuse coroane de 
flori la Monumentul eroilor români 
și sovietici de la cimitirul „Eternita
tea" din Iași, la Monumentele eroilor 
români și la Monumentele eroilor so
vietici din Baia Mare, Satu-Mare și 
Cărei.

Tot la Cărei, tinerii din oraș s-au 
întîlnit, în fața Monumentului ostași
lor români, cu veterani ai războiului 
antihitlerist. (Agerpres) 

dimiri, pildă demnă de patriot înflă
cărat, de luptător pentru dreptate so
cială și independență națională. în 
acordurile „Oratoriului Tudor", inter
pretat de corui sindicatelor învăță- 
mint Gorj, a fost dezvelit bustul lui 
Tudor Vladimirescu ridicat în fața 
casei în care s-a născut conducătorul 
revoluției de la 1821.

Tot cu acest prilej, școala generală 
de 10 ani din localitate a primit denu
mirea de „Tudor Vladimirescu".

cît a fost deschis, pavilionul de mos
tre a atras aproximativ 750 000 de 
vizitatori români și străini.

Valoarea contractelor încheiate de
pășește, încă de pe acum, 30 de mi
liarde lei, urmînd ca ulterior ea să 
se majoreze, deoarece activitatea de 
contractare continuă. Ca rezultat al 
acestei activități, în 1972 urmează a 
fi puse la îndemina consumatorilor o 
serie de mărfuri noi, de calitate mai 
bună.
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Spectacolul Ansamblului

de balet

FOTBAL: DIVIZIA A POLO

F.C. ARGEȘ—PETROLUL 
cat : Radu (min. 32, 58, și 
Prepurgel (min. 63).

STEAGUL ROȘU—U.T.A. 
Kuhn (min. 52).

Răducanu a trebuit să se resemneze... (Golul lui Năsrase, 
din meciul Steaua—Rapid)

Rezultate tehnice
STEAUA—RAPID 2—1 (1—1). Au marcat : Năs- 

tase (min. 20) și Marcu (min. 77) pentru învingă
tori, iar Ene (min. 42) pentru învinși.

0—1 (0—0). A marcat

5—0 (2—0). Au mar-
82), Dobrin (min. 34),

POLITEHNICA—JIUL 3—0 (1—0). Au marcat: 
Cuperman (min. 14 și 72), Marica (min. 89).

FARUL—DINAMO 1-0 (0-0). A marcat : Ologu 
(min. 90).

C.F.R. CLUJ—„U“ CLUJ 0—1 (0—0). A marcat : 
Munteanu (min. 69).

S.C. BACAU—CRIȘUL 0—0.
A.S.A.—„U" CRAIOVA 0—0.

Etapa viitoare
(31 OCTOMBRIE)

S.C. BACAU—STEAUA ; CRIȘUL—C.F.R. CLUJ ; 
RAPID—POLITEHNICA ; A.S.A. TG. MUREȘ—PE
TROLUL ; FARUL—JIUL ; DINAMO—U.T. ARAD ; 
„U" CLUJ—F.C. ARGEȘ ; „U“ CRAIOVA—STEA
GUL ROȘU.

Steaua' țintea spre primul loc,
A. n-a cedat pasul

â Derbiul campionatului național
m > I rv- « nRapid - Dinamo 3-3

Tragerea Ia sorți, dintre trei arbi
tri, mi-a oferit șansa de a conduce 
partida derbi din campionatul repu
blican de polo pe apă (etapa a IlI-a 
a returului), partidă ce-ar fi putut 
tranșa problema echipei campioane 
pe anul 1971. Ieri, această necunos
cută n-a putut fi elucidată, urmînd 
ca turneul final ce va avea loc la 
bazinul Floreasca intre 8 și 14 no
iembrie — turneu în care cele do*uă  
echipe se vor mai întîlni în alte două 
dispute directe — să tranșeze aceas
tă rivalitate pe anul în curs (este 
știut că prin desființarea echipei 
Steaua lupta pentru titlu se limi
tează numai la aceste două forma
ții, care, de altfel, reunesc aproape 
pe toți jucătorii lotului național).

Partida s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate, 3—3, dar șansele au surîs 
pe rînd ambelor echipe. Dinamo a 
luat un start mai puternic, condu
cted la un moment dat în repriza a 
treia cu scorul de 3—0 (înscriseseră, 
in ordine, jucătorii : Russ V., Pona 
I., Russ V.), iar Rapid ca și în par
tida din tur (cînd a fost condusă cu 
5—1 remontînd, totuși, în final pînă 
la 5—41 a revenit pe parcurs reu
șind ca în minutul 17’45” să egaleze 
(au înscris în ordine : Slăvei FI., 
Rusu Cornel și Miu Ion). Ultimele 
două minute au fost de-a dreptul 
dramatice, ambele echipe ratind de 
puțin victoria (au ratat lovituri de 
la 4 m, la scorul de 3—3, mai întîi 
Rusu Cornel de la Rapid și, anoi.

. Zamfirescu Gh. de la Dinamo). Re
zultatul apare deci, după aspectul 
jocului, echitabil, fapt apreciat după 
meci de antrenorii celor două echtee 
(prof. Korcek Carol și Vasiliu C-tin).

în urma acestui deznodămînt, Di
namo își păstrează avansul de două 
puncte, avans, totuși, insuficient pen
tru a decide echipa campioană, îna
intea

Ca 
cînd 
nale, 
biuri 
furcă cu jucătorii, care .în unele mo
mente dificile ale jocului uită de no
țiunea de sportivitate. Spre cinstea 
jucătorilor, apreciez că aceștia au 
fost ieri la înălțime, necreîndu-mi 
nici un fel de dificultate. După â- 
ceastă partidă corectă aș fi extrem 
de bucuros dacă viitoarea tragere la 
sorți mi-ar oferi arbitrajul și în... 
turneul final 1

încercind să judec această 
partidă prin prisma valorii interna
ționale a poloului românesc, așa 
după cum a arătat și recentul tur
neu de Ia Hvar, 
torii componenți 
naționale dispun 
tire fizică, și-au 
jocul în apărare, 
deficitari la capitolul forței de atafi

Dr. Ion DRAGAM,
arbitru internațional F.I.N.A.

în continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră, An
samblul de balet — China a pre
zentat duminică seara, pe scena O- 
perei Române, spectacolul „Fata cu 
părul cărunt" — dramă coregrafică, 
pe o temă revoluționară contempora
nă, creație colectivă a școlii core
grafice din Șanhai, inspirată din 
lupta eroică a poporului chinez îm
potriva cotropitorilor străini.

La spectacol au asistat tovarășii 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Mi
ron Constantinescu, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Brad, vicepreședinte al

- China
Consiliului Culturii și 
cialiste, funcționari 
Consiliul Culturii și 
cialiste, Ministerul Afacerilor Exter
ne, oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Erau, de asemenea, prezenți Cian 
Hai-fun, ambasadorul R. P. Chineze 
la București, și membri ai ambasa
dei.

Spectacolul a fost primit cu căl
dură de către public, talentul și mă
iestria interpretativă a artiștilor chi
nezi fiind răsplătite cu îndelungi 
aplauze.

Educației 
superiori 

Educației

So- 
din 
So-

(Agerpres)

desfășurării turneului final, 
arbitru internațional, condu- 

numeroase partide internațio- 
sau chiar alte asemenea der- 
interne, deseori am avut de

apreciez că jucă- 
ai echipei noastre 
de o bună ore^ă- 
ameliorat simțitor 

răminînd totuși

Vizitele delegației Partidului 
Socialist Popular din Norvegia
Delegația Partidului Socialist Popu

lar din Norvegia, condusă de Finn 
Gustavssen, președintele partidului, 
care se află în țara noastră la invi
tația C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită sîmbătă și duminică în orașul 
Brașov. împreună cu Ștefan Anto- 
niu, secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., oaspeții au vizi

tat fabrica de tricotaje, noile car
tiere, monumente de artă din Bra
șov, cooperativa agricolă de produc
ție din Cristian și stațiunea turistică 
Poiana Brașov.

în timpul șederii la Brașov, oaspe
ții au avut o întîlnire cu membrii 
consiliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate germană.

VOLEI

O etapă calmă
găzduit sîmbătă

Plecarea tovarășului 
Lajos
Sovata. în timpul dineului, tovarășii 
Iosif Banc și Fehâr Lajos au ros
tit toasturi.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Vereș, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., președin
tele comitetului executiv al consi
liului popular județean, Fazekaș Lu
dovic, prim-secretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R., preșe
dintele consiliului popular județean, 
precum și Ferencz Martin, ambasa
dorul R.P. Ungare în România.

(Agerpres)

Feher
Duminică a plecat spre patrie to

varășul Feher Lajos, membru al Bi
roului Politic al P.M.S.U.; vicepre
ședinte al Guvernului Revoluționar ' 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, și so
ția, care, la invitația tovarășului 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
vicepreședinte al Consiliului 
niștri, a petrecut citeva 
odihnă în țara noastră.

Sîmbătă, oaspeții maghiari 
ticipat 
lor în

la un dineu dat în 
stațiunea

de Mi- 
zile de
am par- 
onoarea 

balneoclimaterică

Etapa a opta a debutat cu 
de tradiție dintre Rapid și 
programat pentru ora 14, deoarece a 
fost transmis în întregime pe micul 
ecran. Desigur, această transmisie a 
înjumătățit pe amatorii de fotbal, 
care ar fi făcut deplasarea la sta
dion în alte cohdiții, dar, ne amin
team ieri, pe vremea splendidă pe 
care se desfășura partida dintre cele 
două formații, că au fost și alte me
ciuri Rapid-Steaua transmise in direct 
la televiziune și, indiferent dacă 
ploua sau ningea, tribunele erau arhi
pline. Și, atunci ? Atunci, poate că 
în cazul meciului de. ieri după-amiază 
a funcționat acel simț special al pu
blicului care „selecționează" parti
dele interesante de cele mai slabe cu 
mult înainte de începerea lor. Scri
em aceasta deoarece întîlnirea de ieri 
dintre Steaua și Rapid nu s-a ridicat, 
ca valoare, la nivelul altora disputate 
de cele două echipe.

Aureolate fiecare de cîte un succes 
în cupele europene -interciuburi.? Ta

meciul 
Steaua,

diferite ale celor două echipe și, pînă 
la urmă, chiar și scorul de pe tabela 
de marcaj. Atracția primului loc în 
clasament a fost irezistibilă pen
tru jucătorii 
ei au alergat fără răgaz în 
tîmpinarea ei.

de la Steaua Și 
în- 

Năstase a înscris

CLASAMENTUL

_  _____ ..... ........,, y 
care participă, cele două formații ău 
intrat pe gazonul de la stadionul 
„23 August" cu egale șanse la victo
rie, la cele două puncte puse în joc. 
Steaua, presupunînd un defect al e- 
chipei U.T.A. Ia Brașov și cîștigînd 
meciul cu Rapid, avea dreptul să spere 
că va deveni lidera întrecerii divizio
narelor A. Rapid nu-și putea dori de- 
cît o ameliorare a poziției pe care o 
deține în clasament. De fapt, țelurile 
diferite au determinat și comportările

U.T.A. 8 5 3 0 20- 6 13
Steaua 8 4 4 0 13— 7 12
„U“ Cluj 8 4 2 2 16- 9 10
S.C. Bacău 8 4 2 2 14— 8 10
Dinamo 8 4 2 2 13— 8 10
Steagul roșu 8 3 3 2 9— 7 9
A.S.A. 8 2 5 1 4— 6 9
Farul 8 3 2 3 10— 9 8
F.C. Argeș 8 4 0 4 14—14 8
Petrolul 8 4 0 4 5—13 8
„U“ Craiova 8 2 3 3 11—11 7
Rapid 8:

8
3 1 4
1 5 2

9—11 7
Jiul 4— ‘7
Politehnica 8 •1'3 4 10—16 5
Crișul 8 0 3 5 2—12 3
C.F.R. 8 0 2 6 7—16 2

la prima minge servită de Naom în 
stil Raksi (min. 20) : șut din întoar
cere, mingea a lovit bara și a intrat 
în gol. Naom (min. 27) și Iordăneseu 
(min. 40) aveau posibilitatea să joa
ce meciul, dar au ratat poziții ideale 
și Dumitru (care ieri a avut o ziși Dumitru (care ieri a

DIVIZIA B
Seria I : Știința Bacău—Progresul 

București 0—0 ; Poiana Cimpina— 
F.C. Galați 2—0 (1—0) ; Portul Con
stanța—Progresul Brăila 0—0 ; Meta
lul Plopeni—Metalul Țîrgoviște 0—0 ; 
Sportul studențesc—Dunărea Giur
giu 3—2 (1—0) ; Politehnica Galați— 
S.N. Oltenița 2—0 (0—0) ; Metalul
București—C.F.R. Pașcani 1—0 (1—0) ; 
Chimia Rm. Vilcea—Ceahlăul Piatra 
Neamț 1—2.

In clasament, conduce Sportul stu
dențesc, cu 16 puncte.

Seria a Iî-a: Chimia 
C.F.R. Arad 0—0 ; Gloria
C.S.M. Sibiu 2—1 (1—1) ; Minerul’ A- 
nina—C.F.R. Timișoara 1—1 (0—0) ; 
C.S.M. Reșița—Electroputere Craiova
1— 0 (0—0) ; Vulturii Textila Lugoj — 
Corvinul Hunedoara 3—1 (1—1) ; Me
talurgistul Cugir—Minerul Baia Mare
2— 0 ; Gaz metan Mediaș—Olimpia O- 
radea 0—1 ; Politehnica Timișoara— 
Olimpia Satu Mare, meci aminat pen
tru 27 octombrie.

în clasament, conduce detașat 
C.S.M. Reșița cu 18 puncte.

Făgăraș— 
Bistrița—

slabă) a „tresărit" în min. 41, pu- 
nindu-i pe piept, în careu, o minge 
lui Ene Daniel și acesta a marcat un 
gol de mare frumusețe (pasa lui Du
mitru a avut cel puțin 40 de metri). 
1—1, la pauză și se părea că aceas
ta va' fi soarta celor două puncte. 
Dar, cu douăzeci de minute înain
te de sfîrșit antrenorii Stelei (Va- 
letin Stănescu și Gheorghe Constan
tin) au intervenit direct în desfășu
rarea partidei și i-au schimbat 
cursul : ei i-au scos de pe teren pe 
Dumitriu III și pe Iordăneseu și au 
introdus pe Âelenei și Marcu. Cei 
doi nou venîți au decis victoria Ste
lei. Nu numai prin activitatea din 
teren, ci și prin golul pe care l-au 
înscris în colaborare : Aelenei a cen
trat și Marcu a marcat (min. 77).

Steaua pare în revenire de formă, 
în timp ce Rapid se menține pe linia 
meciurilor din campionat cu S.C. 
Bacău și U. Craiova. ,

Pierzînd jocul, Rapid â. ■ fâciiț: • uri 
salt în adîncime, dar nici Steaua,,nu 
și-a văzut dorința împlinită, pentru 
că U.T.A. — care pare de neclintit — 
a realizat ceea ce ținea de domeniul 
iluziei • victorie la Brașov, ispravă 
socotită, pe bună dreptate, perfor
manța etapei. Și, pentru că tot am 
trecut, la celelalte evenimente ale e- 
tapei, să subliniem efectul pe care 
l-a avuț asupra „unsprezecelui" an
trenat de Florin I-Ialagian — cel mai 
tînăr tehnician din divizia A — ves
tea reintroducerii în lotul reprezen
tativ a lui Dobrin. Piteștenii — după 
o lungă perioadă de lîncezeală (a- 
proape un sezon) — au țîșnit cu o 
victorie de 5—0 asupra Petrolului. Ve
detele partidei : Dobrin și Radu.

Merită, de asemenea, reținut și suc
cesul categoric al formației ieșene 
(3—0), după șirul de eșecuri sau 
semieșecuri. datorat mai puțin acti
vității de pe teren și mai mult celei 
din „vestiarele" clubului moldovean. 
Este prima victorie a Politehnicii 
acest campionat.

In sfîrșit, înainte de a încheia, 
înregistrăm și finalul partidei de
Constanța, unde Farul a smuls punc
tele dinamoviștilor in ultimul minut 
al jocului...

Bucureștiul a 
duminică opt meciuri din prima 
vizie oferind publicului, la concu
rență, un „afiș" încărcat ce se 
anunța interesant. Pe teren, deși 
unele dispute au fost echilibrate și 
nu lipsite de spectacol, lucrurile au 
evoluat conform așteptărilor. Lipsa 
surprizelor â diminuat și elementele 
de comentariu. Spectatorii ca și spe-

• cialiștii și-au îndreptat atenția mai 
ales spre Steaua și Dinamo (unde 
joacă, după cum se știe, majoritatea 
titularilor lotului național) aceasta 
legat îndeosebi de speranțele puse 
în posibila calificare a reprezentan
ților noștri la turneul final al Jocu
rilor Olimpice de Ia Miinchen ’72. 
(Voleibaliștii noștri își vor „juca" a- 
ceastă ultimă șansă într-o competi
ție preolimpică ce va avea loc între 
4 și 11 august 1972 în organizarea . 
federației franceze).

Ambele formații fruntașe au în- 
tîlnit adversari cu un bagaj mai re
dus de cunoștințe, dar deosebit de 
ambițioși. Steliștii, deși au încercat 
obișnuitul joc combinativ, au părut 
ob.osiți și. ap cedaț.jit; set,Politehnicii

RUGBI

în

să
Ia

Valentin PĂUNESCU

DIN TOATE SPORTURILE
Box

SEZONUL PUGILISTIC INTER
NAȚIONAL A FOST INAUGURAT

■ LA ROMA fără a cunoaște succesul 
scontat, in pofida faptului că pe afi
șul reuniunii figura și numele fostu
lui campion mondial la categdria 
grea, americanul de culoare Cassius 
Clay. Acesta a apărut într-un meci 
demonstrativ pe distanța de 6 reprize

■ a cîte 3 minute avînd ca adversari 
trei sparring-partenerl. . în meciul 
vedetă, campionul italian la catego
ria semigrea, Domenico Adinolfi, a 
dispus prin abandon în repriza a doua 
de americanul Kenny Warner.

tre rezultatele înregistrate : Chel
sea—Southampton 3—0 ; Derby Coun
ty-Arsenal 2—1 ; Leeds United— 
Everton 3—2 ; Newcastle United— 
Manchester United 0—1; West Brom
wich Albion—Leicester City 0—1; 
West Ham United—Wolverhampton 
Vanderers 1—0.

în clasament conduce Manchester 
United — 23 puncte, urmată de Derby 
County — 19 puncte și Manchester 
City — 19 puncte.

Automobilism

Și 
di-

Timișoara, fiind la un pas să mai 
piaidă unul, în vreme ce dinamo- 
viștii (ce reunesc acum, se pare, 
unul dintre cele mai bune sextete 
din ultimul deceniu), au întrecut cu 
ușurință tinăra echipă brașoveană 
Tractorul, dovedind că au depășit 
perioada de recesiune și se înscriu 
iar spre vîrful de formă.

Alte aprecieri ar fi însă premature 
acum, căci timpul rămas pentru pre
gătire mai poate schimba multe si
tuații. Un lucru rămîne însă cert : 
întregul campionat masculin se va 
desfășura sub semnul pregătirilor și 
eforturilor pentru reușita calificării 
la J.O., iar evoluțiile selecționabili- 
lor vor fi mereu sub „luna" antre
norilor, dar mai ales a publicului ce 
dorește și speră, îndreptățit, ca vo
leiul românesc să-și recapete un loc 
de frunte în ierarhia internațio
nală.

Alte rezultate : Rapid — „U“ Cra
iova 3—0 ; I.E.F.S. — Viitorul 3—1 ; 
Unirea Tricolor — Progresul 2—3 ; 
Politehnica Galați — Universitatea 
Cluj 3—1.

Dan ILIESCU

Vor rezista timișorenii 
ritmului ?

Cu etapa a VIII-a, campionatul na
țional de rugbi, divizia A, a intrat în 
faza finală a sezonului de toamnă. 
Ceea ce părea la .început o surpriză 
„temporară" — instalarea echipei
Universitatea Timișoara în fruntea
clasamentului — promite să se trans
forme într-o realitate de lungă du
rată, mai ales că una dintre marile 
favorite, actuala campioană a țării, 
Steaua, a fost învinsă la Petroșani 

un scor 
rezulta-

locală Știința, la
18—9 I Dar iată

de echipa 
categoric : 
tele :

Grivița 
Sportul studențesc — Politehnica Iași 
6—10 ; Universitatea Timișoara —
Farul 9—6 ; Știința Petroșani —
Steaua 18—9 ; Agronomia Cluj — Di
namo 3—7 ; Rulmentul Bîrlad — 
C.S.M. Sibiu 10—3.

Așadar, timișorenii, prin victoria, 
destul de strînsă, totuși, în fața Fa
rului, continuă să se mențină lideri. 
Grivița roșie și Dinamo, ambele în 
revenire de formă (în special prima 
echipă), au realizat ce și-au propus, 
adică victoria și cele trei puncte 
puse în joc. N-ar fi exclus ca ăceas-

roșie Gloria 19—6 ;

ta cursă de urmărire a liderului, în 
care silit angajate cele două echipe 
citate, la care se mai poate adăuga, 
totuși, Steaua, să se continue pînă la 
sfîrșitul actualului sezon. Vor reuși 
ștudenții de pe malul Begăi să re
ziste ritmului la care îi vor obliga 
cele trei bucureștene ? O primă con
diție ar fi obținerea tuturor puncte
lor în meciurile pe teren propriu cu 
toate „cele trei mari". Deși 
o sarcină foarte ușoară, acel 
care timișorenii au învins pe 
cu citeva săptămini în urmă 
specialiștilor și suporterilor să presu
pună că derbiul actualei ediții a 
campionatului se va desfășura, ca 
niciodată, într-un oraș din provincie, 
și nu. în Capitală 1 Desigur, sintem 
în domeniul ipotezelor, dar chiar și 
așa este de subliniat apariția uhei e- 
chipe de bună valoare, care dă cu
loare și un plus de dinamism între
cerii dintre rugbiștii primului eșalon 
al țării.

Pavel DUMITRESCU

nu este 
6—3 cu 
Dinamo 
permite

IERI SEARA A SOSIT LA BUCUREȘTI

Președintele Comisiei pentru
politică externă 

Gerhard
La invitația Comisiei de politică ex

ternă a Marii Adunări Naționale, du
minică seara a sosit la București, în
tr-o vizită oficială, președintele Comi
siei pentru politică externă a Bun- 
destagului, Gerhard Schroder.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Mihai Dalea, preșe
dintele Comisiei pentru politică ex
ternă a Marii Adunări Naționale, 
acad. Aurel Moga, vicepreședinte al 
Gtjupului parlamentar pentru relații 
de prietenie România-R.F. a Germa-

a Bundestagului, 
Schroder

niei, Alexandru Iones'cu, secretarul
Comisiei pentru politică externă a 
M.A.N., și Tudor Drăganu, vicepre- 

■ ședințe al Grupului român din Uniu
nea interparlamentară.

A fost de față Erwin Wickert, am
basadorul R. F. a Germaniei la Bucu
rești.

★
Tn cinstea oaspetelui, președintele 

Comisiei pentru politică externă a 
Marii Adunări Naționale a oferit un 
dineu. (Agerpres)

întoarcerea delegației de activiști 
ai P. C. R. din R. P. Mongolă

Delegația de activiști ai Partidu
lui Comunist Român, condusă de to
varășul Laurean Tulai, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Sălaj al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al Partidultii 
Popular Revoluționar Mongol a fă
cut o vizită de schimb de experien
ță în R.P. Mongolă, s-a întors, du
minică dimineața, în patrie.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de tova
rășul Ion Cîrcei, membru al C.C. al 

. P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.
'A fost prezent Damdinnerenghiin 

Bataa, ambasadorul R. P. Mongole 
la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
Delegația femeilor din Chile, con

dusă de Nildan Panicucci, membră a 
Partidului Socialist, director executiv 
al coordonării Centrelor de mame 
(COCEMA), însoțită de Ioana Boaa. 
vicepreședintă a Consiliului Național 
al Femeilor, a făcut duminică o vizi
tă în județul Brașov. Delegația a 
făcut o vizită la consiliul popular ju
dețean, unde a avut o convorbire cu 
ing. Radu Romul, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular al județului 
Brasov.

Delegația de juriști din Republica 
Arabă a Egiptului, condusă de prof. 
Mustafa Muhammad Al-Baradai, 
președintele asociației, însoțită de 
Adrian Dimitriu, secretarul general 
al Asociației juriștilor din Republica 
Socialistă România, a vizitat stațiu
nile turistice Predeal și Poiana Bra
șov.

CAMPIONUL MONDIAL DE BOX 
LA CATEGORIA MUSCA, JAPONE
ZUL MASAO OIIBA, și-a păstrat 
centura. în meciul disputat la Tokio, 
el l-a învins la puncte după 15 re
prize pe șalangerul său oficial, filipi- 
nezul “Fernando Cabanela.

PRILEJUL UNEI GALE DE

ÎN CAMPIONATUL VEST-GER- 
MAN, în fruntea clasamentului se 
află Bayern Munchen cu 20 puncte. 
Urmează Schalke cu 19 puncte, 
Borussia Moenchengladbach cu 16 
puncte, V.F.B. Stuttgart — 16 puncte 
etc. Rezultate mai importante : Bo
russia Moenchengladbach — Schalke 
7—0 ; V.F.L. Bochum—F.C. Koln 1—5; 
Bayern Munchen—M.S. V. Duisburg 
5—1 ; — ’
2-1 ; 
0-3 ; 
Frankfurt 3—4.

LA TRAVEMUNDE, UNDE S-A 
ÎNCHEIAT CEL DE-AL 15-LEA TUR 
AUTOMOBILISTIC AL EUROPEI, ă 
fost dat publicității clasamentul in
dividual (încă provizoriu, deoarece 
mai sînt de judecat unele contesta
ții) al acestei curse terminată cu bine 
de 39 de echipaje. Locul I revine 
echipajului Waldner—Vogt (R.F.G.), 
pe o mașină Opei, cu 48 puncte pe
nalizare. Urmează Girdauskaa—Ma- 
dreviț (U.R.S.S.) pe „Vaz“ — 53 
puncte penalizare, Falkenberg—Maar- 
feld (R.F.G.), pe o mașină 
cu 65,2 puncte penalizare. 
Boekmnan (R.F.G.), pe 
meo" ._______

Tn clasamentul pe echipe, pe locul 
I a fost clasată echipa sovietică 
„Moskvici".

„BMW", 
Ochs— 

„Alfa Ro- 
68.5 puncte penalizare.

Werder Bremen—Hanovra
V.F.B. Stuttgart—Hamburger 
Arminia Bielefeld—Eintracht

TENIS

Turneul de la Billingham
A luat sfîrșit turneul internațional 

de tenis de la Billingham, pentru 
cupa Dewar: Printre laureați se nu
mără și românul Ion Țiriac, care a 
terminat învingător, împreună eu 
englezul Battrick, în proba de dubiu 
bărbați. Jucind excelent finala, Țiriac 
și Battrick au învins cu 6—1, 6—4 
cuplul Fillol (Chile), 
(R.S.A.)

în finala probei de 
chilianul Jai'me Fillol 
minase pe Țiriac in

Ray Moore

simplu bărbați, 
(cel care îl eli- 
semifinale) l-a

întrecut cu 2—6, 6—4, 6—3 pe engle
zul Gerald Battrick.

★
AMERICANUL BOB 

SPANIOLUL MANUEL 
vor disputa finala probei 
bărbați a turneului „open" de 
nis de la Barcelona, turneu care a 
fost un veritabil eșec al vedetelor 
australiene. în semifinale, Bob Lutz 
a învins cu 6—1, 6—4, 7—6 pe Mulli
gan, în timp ce Orantes l-a eliminat 
cu 3—6, 6—4 6—0, 6—1 Marty
Riessen.

LUTZ ȘI 
ORANTES 
de simplu 

te-

★
Duminică după-amiază s-a întors 

în Capitală delegația Procuraturii ge
nerale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de procurorul general 
Alexa Augustin, care, la invitația 
procurorului general al R. P. Ungare, 
dr. Szenasi Geza, a făcut o vizită in 
această țară. în timpul șederii în Un
garia, delegația a avut convorbiri cu 
dr Korom Mihaly, ministrul justi
ției, cu dr. Szakacs Odon, președin
tele Tribunalului suprem, cu condu
cerea Procuraturii generale, pre
cum și cu Borbandi Janos, șef 
de secție la C. C. al P.M.S.U. 
Juriștii români au vizitat, de aseme
nea, procuraturile județelor Ba- 
ran.va și Somogy, precum și unele 
unități economice. La plecarea din 
Budapesta, pe aeroportul Ferihegy, 
delegația a fost condusă de dr. Sze
nasi Geza și de alte cadre de con
ducere ale Procuraturii generale a 
R. P. Ungare.

A fost de față loan Cotoț, amba
sadorul României la Budapesta.

★
La invitația Muzeului de istorie a 

partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din România, 
duminică a sosit în București 
Krivoșenia, directorul Muzeului 
trai V. I Lenin din Moscova, 
face o vizită de lucru pe linia 
voltării relațiilor de colaborare 
tre cele două muzee.

★
Duminică seara a plecat la 

grad o delegație a Frontului Unității 
Socialiste, condusă de Nicolae Mo
rarii, membru al Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, care, la invitația 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Serbia, va face o vizită în 
schimb de experiență în R. S. F. Iu
goslavia. La plecare, în Gara de 
Nord, delegația a fost salutată de 
Marin Enache, membru al Biroului 
Executiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, de ac
tiviști ai consiliului, precum și de re
prezentanți rți Ambasadei R. S. F. 
Iugoslavia la București.

(Agerpres)

Olga. 
Cen- 
care » 
dez- 
din-

Bel-

CU
BOX desfășurate la St. Etienne, se- 
mimijlociul italian Pietro Gasparri l-a 
învins la puncte în 10 reprize pe 
francezul Marcel Cerdan. Aceasta este 
a doua înfrîngere pe care fiul fostului 
campion mondial la mijlocie o suferă 
în cariera sa. Prima oară el a fOst în
vins la 11 mai 1970 de către cana
dianul Donato Paduano. Cei trei mii 
de spectatori prezenți la gala de la 
St. Etienne au fost dezamăgiți de 
evoluția pugilistului francez, care, în 
ciuda eforturilor sale disperate, nu 
reușește să se apropie de clasa ară
tată odinioară de tatăl său.

DE DISCIPLINA A
VEST-GERMANE i-a 

• viață pe jucătorii 
: și Tasso Wild (ambii

B.S.C.) și pe Jurgen

Fotbal

COMISIA I 
FEDERAȚIEI 
suspendat pe 
Berndt Patzke 
de la Hertha 
Neumann (Arminia Bielefeld), acu
zați de corupție.

Implicați într-o afacere necurată în 
luna iulie, Patzke și Wild fuseseră 
suspendați tot pe viață, dar, în urma 
apelului înaintat federației, pedeapsa 
le fusese redusă la o suspendare de 
doi ani. Ulterior s-a descoperit că ei 
participaseră și la trucarea altor me
ciuri de campionat, ceea ce a deter
minat comisia de disciplină să-i eli- ' 
mine definitiv din viața sportivă.

UN ACCIDENT MORTAL a fost 
înregistrat în cursul desfășurării .tra
diționalei competiții automobilistice 
de la Brands Hatch (Anglia). Cu 
acest prilej și-a pierdut viața cu
noscutul alergător elvețian Jo Sifter 
în vîrstă de 35 de ani. Mașina pi
lotată de el și-a ■ pierdut controlul 
și a intrat într-un zid

Șah
RUNDE în
șah de Ia

Iui nd foc.

Echipa braziliană de fotbal Bon- 
succeso și-a început turneul in țara 
noastră, jucind duminică Ia Timi
șoara, cu echipa Politehnica. Intîl- 
nirea s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 0—0.

FEDERAȚIA UNIONALA DE
FOTBAL a selecționat 18 jucători in 
vederea
U.R.S.S. îl va susține la 27 octom
brie la

DUPĂ 13 
național de 
Palanka (Iugoslavia), conduce Sme.i- 
kal (Cehoslovacia) cu 10 puncte, ur
mat de Karaklajici (Iugoslavia) 9,5 
puncte. Kurajița (Iugoslavia) 8 punc
te, Ostojici și Rajkovici (Iugoslavia) 
7 puncte, Clociltea (România), Ivkov 
(Iugoslavia).
puncte, Zaițev (U.R.S.S.) 6
2 partide întrerupte. Th. 
ocupă locul 14 cu 5 puncte 
tidă întreruptă. în runda a 
cîltea a remizat cu Knezevici. rezul
tat consemnai și in partidele Pi
devski- Ivkov. \^ukovici— Smejkal,
Karaklajici—Ostojici.

turneul inter- 
Smedcrevska

meciului pe care echipa

SIMBATA AU CONTINUAT ME
CIURILE CAMPIONATULUI EN
GLEZ DE FOTBAL. Iată citeva din-

Sevilla cu reprezentativa 
Spaniei, în campionatul european. 
Printre selecționați se află cunoscuții 
internaționali Rudakov, Șesternev, 
Hurțilava, Muntean, Bîșeveț, Evriu- 
jihin.

Pidevski (Bulgaria) 6.5 
puncte și 
Ghițescu 

și o par- 
13-a. Cio-

(Urmare din pag. I) inițiat de tovarășul Nicolae

tirea cadrelor de conducere. Comu
niștii, cadre didactice din Academie 
vor ști să dea viață acestor impor
tante sarcini puse în fața lor de con
ducerea partidului.

Una din direcțiile spre care ne ori
entăm în mod stăruitor 
realizării unei legături cît mai strînse 
— in spiritul indicațiilor secretarului 
general al partidului — între învă- 
țămînt, cercetare, munca de partid, 
activitatea din industrie și agricul
tură. Aceasta se reflectă nu numai 
în concepția nouă a programelor de 
învățămint, ci și în modalitățile prin 
care ne vom strădui să îmbinăm pre
gătirea politico-ideologică a cursanți- 
lor cu cunoașterea experienței or
ganelor și organizațiilor de partid, a 
problemelor concrete ale unităților 
din industrie și agricultură, ale vie
ții sociale din țara noastră. Unitatea 
dintre teorie și practică, principiu 
călăuzitor al partidului nostru, al 
gindirii creatoare marxist-leniniste,

este aceea a

constituie pentru activitatea noastră 
o linie directoare fundamentală.

Socotim că înaltele răspunderi ce 
ne-au fost încredințate ne obligă să 
folosim toate pîrghiile de care dis
punem pentru a lega organic însuși
rea unor cunoștințe temeinice, ne
cesare cadrelor de conducere, cu dez
voltarea unor adinei convingeri co
muniste, a principiilor eticii și echi
tății socialiste. Organizația de partid 
din cadrul Academiei constituie ea 
însăși o înaltă școală a educației 
partinice comuniste, o școală a spi
ritului combativ, revoluționar, a in
transigenței față de lipsuri. A ridica 
la noi dimensiuni procesul de pre
gătire și educare a cadrelor de partid 
și de stat însemnează implicit a ri
dica însuși conținutul și eficiența ac
tivității organizației noastre de par
tid, care va fi — sintem convinși — 
un factor esențial in îndeplinirea sar
cinilor ce revin Academiei noastre. 
Programul de măsuri de îmbunătățire 
a . activității politico-id°n'r)gice. de 
educate ma xisl l-ninistă a membri
lor de partid, a tuturor oamenilor

muncii
Ceaușescu — analizele întreprinse și 
asupra activității anterioare a Aca
demiei au vădit existența unor nea
junsuri în munca de pregătire și 
perfecționare a cadrelor, în realizarea 
procesului de educare comunistă. 
Hotârirea unanimă a colectivului de 
cadre didactice și studenți- ai Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", a întregii 
organizații de partid este de a face 
totul pentru a da societății noastre 
cadre de conducere competente, cu 
înalta conștiință a datoriei comuniste, 
a responsabilității în traducerea în 
viață a liniei politice a partidului, 
cadre care să dovedească in munca 
de partid. în economie, în adminis
trația de stat calitățile etice care se 
impun militantului comunist. Ne vom 
strădui să asigurăm o indisolubilă 
sudură intre teorie și practică. între 
vorbă și faptă, astfel incit cunoștin
țele dobîndite. experiența care va fi 
perfecționată și îmbogățită să ser
vească realizării operei de edifi-are a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

In contextul întăririi întregii acti
vități ideologice a partidului. Acade
mia noastră trebuie să devină Și un 
amplu for de cercetare a proceselor . 
sociale, de dezbatere în spirit creator 
a problemelor teoretice ale dezvol
tării socialiste a țării noastre și, deo
potrivă, ale vieții internaționale con
temporane. Activitatea de cercetare 
în domeniul științelor sociale, dezba
terile științifice, activitatea publicis
tică vor fi concentrate spre aspectele 
majore formulate de documentele de 
partid, spre promovarea cu hotărîre 
a spiritului partinic, militant, revolu
ționar, respingînd intransigent con
cepțiile burgheze reacționare idealis
mul. iraționalismul, misticismul

Deschiderea cursurilor Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" constituie un 
eveniment de scamă, iar pentru noi, 
prilejul unei angajări entuziaste și 
responsabile in ope-a pe care parti
dul o înfăptuiește, in activitatea de * 
p -egătire a ca-Lelor de partid și de 
sf,it milîtan’i comuniști capabil) 
să asi-.’n c in riidi’ii ootime transpu
nerea in viață a politicii partidului.
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viața internațională
Demonstrațiio

SPANIA PEKIN

închiderea expoziției FORJELOR ARMA TE ALE ROMÂNIEI
de solidaritate industriale a Românieil

PRESEI CHINEZE LA ADRESA

cu brutalitate, multe 
rănite, iar cel puțin

că 
au 

de-

ÎN DOUĂ SĂPTĂMÎNI — 300 000 DE VIZITATORI 
APRECIERI ELOGIOASE AEE 
UNOR PRODUSE EXPUSE

cu greviștii

Patrioji sud-vietnamezi, într-o misiune de luptă, împotriva trupelor ameri- 
cano-saigoneze

IN S. U. A. A ÎNCEPUT

„Săptămîna de luptă
împotriva războiului44

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
în Statele Unite a început „Săptă- 
mina de luptă împotriva războiului", 
manifestare amplă de protest împo
triva politicii Administrației în Asia 
de sud-est și a unor aspecte ale si
tuației economice și sociale ameri
cane. Printre altele, la Washington 
urmează să aibă loc la 25 octombrie 
tradiționalul marș al veteranilor, care 
va avea ca punct terminus Casa 
Albă. Manifestările de acest gen din 
ultimii ani au atras, în capitală, după 
cum se știe, zeci de mii de ameri
cani de pe întreg teritoriul țării, care 
au protestat împotriva continuării 
războiului în Indochina.

în cadrul „săptămînii de luptă" ur
mează să-și desfășoare lucrările un 
„mare juriu" simbolic, care se va 
pronunța, printre altele, asupra poli
ticii războinice duse în Asia de sud- 
est, a situației populației de culoare. 

> Intr-o declarație dată publicității 
la Washington, organizatorii mani
festării au exprimat încrederea că

în dezbaterea
conferinței

de la Lima
a „grupului celor 77“
(Urmare din pag. I)
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nomice sau politice din afară, de na
tură să împiedice transformările 
structurilor interne ale țărilor în 
curs de dezvoltare, presiuni califi
cate in mod expres ca un atentat la 
dreptul de autodeterminare al po
poarelor. Un șir de delegați, printre 
care eel peruan, s-au pronunțat pen
tru interzicerea tuturor experiențe
lor nucleare, fondurile destinate a- 
cestora urmînd să fie folosite în 
scopul dezvoltării economice. „Con
sensul de la Lima" se referă, de ase
menea, la „dreptul suveran al fie
cărei țări de a dispune liber de re
sursele sale naturale în eforturile 
pentru dezvoltarea economică și 
bunăstarea propriului popor”.

în acest context, nu este întîm- 
plător faptul că dezbaterile de anul 
acesta ale „grupului celor 77", ca și 
cele de anul viitor ale U.N.C.T.A.D. 
se vor desfășura la Lima și, respectiv, 
la Santiago de Chile — capitale ale 
unor țări situate pe un continent ca
racterizat, în prezent, prin ample pro
cese revoluționare și prefaceri înnoi
toare, cu profunde rezonanțe pentru 
viitorul popoarelor din această re
giune a lumii. America Latină a de
venit astăzi un cimp larg de afir
mare practică a drepturilor suverane 
ale popoarelor de a hotărî singure 
asupra căilor și mijloacelor dezvol
tării, potrivit intereselor 
Măsurile adoptate în Peru, 
Bolivia oferă imagini elocvente 
acestor transformări progresiste 
registrate în viața continentului 
tino-american. în aceeași ordine 
idei, se cuvine a fi menționată 
cluderea oficială, în cursul săptămî
nii trecute, a Cubei în „grupul celor 
77", blamîndu-se astfel politica dis
criminatorie preconizată de unele gu
verne reacționare de pe continent 

de acest stat socialist.
această bătălie de mare anver

gură desfășurată la scară mondială 
pentru lichidarea decalajului dintre 
țările dezvoltate și cele slab dezvol
tate, țara noastră aduce o contribu
ție activă, manifestindu-se ca un 
prieten de nădejde al statelor recent 
intrate pe orbita dezvoltării inde
pendente. Amplificarea și diversifi
carea continuă a relațiilor comer
ciale și de cooperare ale României 
cu tinerele state, propunerile și ini
țiativele țării noastre ca partici
pantă la sesiunile precedente ale 
U.N.C.T.A.D. sînt tot atîtea mărturii 
concludente ale politicii constante a 
României de sprijinire a eforturilor 
acestor țâri pe calea dezvoltării. In 
promovarea acestor relații, România 
pornește de la ideea că respectarea 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în 
turi și avantajului reciproc, a 
tului fiecărui popor de a-și 
singur soarta, de a valorifica 
țiile naționale fără ingerințe . exter
ne, potrivit propriilor interese, 
prezintă o cerință indispensabilă 
progresului și păcii în lume.

In lumina necesității aplicării 
cestor principii, singurele în măsură 
să asigure dezvoltarea liberă și su
verană a popoarelor, conferința care 
începe astăzi la Lima se înscrie în 
actualitatea politicii internaționale 
ca un eveniment cu semnificații 
deosebite.
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drep- 

decide 
bogă-
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a
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„Săptămîna de luptă împotriva răz
boiului" va contribui la mobilizarea 
tuturor forțelor antirăzboinice ,din 
S.U.A., în vederea desfășurării unei 
campanii de durată, avînd ca . scop 
încheierea intervenției americane în 
Indochina.

Mai multe mii de marinari și sol
dați ai armatei terestre din garnizoa
nele situate în vecinătatea Washing
tonului, începînd de sîmbătă, au fost 
alertate. Autoritățile americane au 
recurs la această măsură pentru a 
preveni eventuale incidente cu pri
lejul tradiționalului marș al vetera
nilor.

★

COPENHAGA 24 (Agerpres). — Cu 
o puternică demonstrație de protest 
împotriva războiului purtat de Sta
tele Unite în Vietnam, la care au 
luat parte cîteva mii de persoane, a 
început în Danemarca „Săptămîna so
lidarității cu popoarele din Indo
china".

Participanții la demonstrație au or
ganizat, de asemenea, un amplu mi
ting, în cadrul căruia și-au exprimat 
hotărîrea de a intensifica lupta pen
tru încetarea războiului din Viet
nam, pentru întărirea rîndurilor for
țelor antiimperialiste și ieșirea Da
nemarcei din N.A.T.O.

LIDERUL LABURIST CERE

UN REFERENDUM NAȚIONAL ÎN PROBLEMA
ADERĂRII ANGLIEI IA PIAȚA COMUNĂ->

LONDRA 24 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul, sîmbătă, la o adunare po
litică, liderul opoziției laburiste din 
Marea Britanie, Harold Wilson, s-a 
pronunțat din nou împotriva aderă
rii Angliei la Piața comună, în con
dițiile negociate de actualul guvern 
conservator.

Liderul laburist a exprimat părerea 
că dezbaterea aderării la C.E.E., nu
mai în Parlament, este insuficientă.

alegerilor parlamentare
CORESPONDENȚA DIN CAIRO

Viața politică internă a Egiptului 
este dominată în această ultimă de
cadă a lunii octombrie de o serie de 
evenimente de importanță deosebită 
pentru continuarea procesului de re
organizare a statului, proces inițiat 
o dată cu referendumul asupra con
stituției de la 11 septembrie.. Este vor- 

zba, între altele, de începerea activi
tății consiliilor populare locale și de 
organizarea alegerilor pentru Aduna
rea Poporului.

Așteptate cu interes de opinia pu
blică egipteană, care le apreciază ca 
un pas înainte pe calea realizării 
programului anunțat de președintele 
Anwar Sadat, cele două acțiuni po
litice formează de cîteva săptămîni 
obiectul unei atenții speciale în pre
să, la reuniunile organelor guverna
mentale, în cuvîntările oficiale. Pre
gătirile în vederea alegerilor de la 
27 octombrie se află în plină desfă
șurare. La mijlocul lunii curente a 
avut loc depunerea candidaturilor 
pentru Adunarea Popor.ului, opera
țiune la care au luat parte persoane 
de cele mai diferite categorii socia
le : muncitori, țărani, intelectuali, 
comercianți etc. Urmează să fie aleși 
338 de deputați în 169 de circumscrip
ții electorale.

Adunarea Poporului, ca și consi
liile populare din guvernorate, arată 
presa egipteană, este chemată să joa
ce un rol de seamă în acțiunea de 
atragere pe scară mai largă a mase
lor la examinarea și realizarea sar
cinilor economice, politice, 
care stau 

sociale 
în fața Egiptului de azi. 

Ea trebuie să contribuie la canali
zarea energiilor țării în vederea 
înfăptuirii rapide și eficiente a pro
gramului de acțiune națională, care 
prevede. între altele, dublarea veni
tului național în următorii zece ani. 

Un accent deosebit se pune pe des
centralizarea economică și politică, 
în baza unei hotărîri prezidențiale, 
în toate guvernoratele urmează să 
fie create consilii populare, în fața 
cărora vor răspunde pentru activita
tea lor guvernatorii. Aceste consilii 
vor fi alcătuite din membri ai 
comitetelor Uniunii Socialiste A-

BARCELONA 24 (Agerpres). 
Agențiile de presă informează 
aproximativ 7 000 de persoane 
participat sîmbătă seara la două 
monstrații organizate aproape simul
tan pe străzile centrale ale orașului 
spaniol Barcelona in semn de soli
daritate cu muncitorii greviști de la 
uzina locală de asamblat automo
bile.

Puternice detașamente de polițiști 
au intervenit 
persoane fiind 
20 arestate.

★
(Agerpres). — Greva 
mineri din Oviedo

MADRID 23 
celor 10 000 de 
(Asturia) cîștigă tot mai mulți sim- 
patizanți în rindul populației din 
oraș. Numeroase magazine și hoteluri 
și-âu închis porțile în semn de soli
daritate cu muncitorii greviști. Ca 
urmare, autoritățile locale au recurs 
la amenințări, avertizînd că orice ac
țiune de sprijin sau simpatie față de 
greviști va fi pedepsită cu cea mai 
mare severitate.

ROMA

Sesiunea Comitetului coordonator
aii Programului Alimentar Mondial

ROMA. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : La Roma 
s-au desfășurat, la sediul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.), lucrările ce
lei de-a XX-a sesiuni a Comitetului 
coordonator al Programului Alimen
tar Mondial (P.A.M.). La lucrări au 
participat delegați din. 50 de țări, 
precum și reprezentanți' ai Organi
zației Mondiale a Sănătății, ai 
UNESCO și O.I.M., ai unor orga
nizații guvernamentale și neguverna- 
mentale^ Comitetul a analizat rapor
tul directorului executiv, F. Aquino, 
asupra evoluției programului și a 
dezbătut, între altele, propunerile de 
buget și resurse ale organizației, sta
diul proiectelor pentru dezvoltare, 
participarea P.A.M. în cadrul stra
tegiei celui de-al doilea deceniu de 
dezvoltare a Națiunilor Unite, pre
cum și propunerea de a se crea o 
bancă alimentară mondială.
 «

In consecință. Wilson a lansat un a- 
pel pentru organizarea unui referen
dum național care să se pronunțe a- 
supra acestei importante probleme 
privind viitorul Angliei.

Harold Wilson a lăsat să se înțe
leagă că votul unui eventual refe
rendum în problema aderării Marii 

...................... fi 
în 

Britanii la „cei șase" ar putea 
defavorabil politicii preconizate, 
acest sens, de guvernul Heath.

rabe la eșalon de guvernorate, 
ca și din secretarii comitetelor de 
marcaz-uri (subunități administrati
ve). Potrivit noii legi a admi
nistrației locale, consiliile popu
lare, în componența cărora vor 
mai intra și unele persoane alese di
rect de populație, vor avea sarcina să 
urmărească executarea planului de 
acțiune națională în limitele guverno- 
ratului, să facă propuneri pentru îm
bunătățirea activității economice, po
litice și sociale în regiunea respec
tivă.

Toate aceste proiecte conferă apro
piatelor alegeri o semnificație deose- 

pentru 
programului de dezvoltare 
țării.

bitâ în contextul eforturilor 
aplicarea 
viitoare a

Primul ministru a! Indiei, 
Indira Gandhi, a plecat intr-un tur
neu într-o serie de state vest-euro- 
pene și S.U.A.Nicolae N. LUPU

Tineretul studios din Coreea de sud își intensif.că lupta pentru libertate, 
împotriva terorii sălbatice a regimului dictatorial al iui Pak Cijan Hi. în 
ultima vreme, la Seul și în alte localități sud-coreene, manifestațiile stu
dențești cunosc o amploare deosebită. în fotografie : Poliția este gata să 

reprime cu brutalitate o demonstrație a studenților din Seul

PEKIN 24. — Corespondentul „A- 
gerpres", I. Gălățeanu, transmite : 
Expoziția industrială a Republicii So
cialiste România la Pekin și-a închis 
porțile duminicș după-amiază. De la 
deschidere, ea a fost vizitată, zilnic, 
de zeci de mii de oameni — muncitori, 
membri ai comunelor populare din 
suburbii, militari, funcționari, specia
liști. Se apreciază că, în cele două 
săptămîni, cît a fost deschisă, pragul 
expoziției 'a fost trecut de peste 
300 000 de persoane.

Presa chineză a publicat ample re
latări pe marginea acestui eveniment.

„Harnicul și curajosul popor român 
— se arată intr-un reportaj publi
cat de „Jenminjibao" — sub condu
cerea P.C.R.. a transformat România, 
care altădată era cunoscută ca o țară 
eminamente agricolă, într-o țară a- 
vansată, cu o industrie dezvoltată și o 
agricultură tot mai modernizată. Toa-

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței 
plenare a comitetului, reprezentan
tul român Pompiliu Celan a relevat 
importanța lucrărilor actualei sesiuni 
a Comitetului interguvernamental 
al P.A.M., subliniind, totodată, acti
vitatea utilă a acestuia, precum si 
relațiile de cooperare ale României 
cu P.A.M.

0 delegație de partid și 
guvernamentală a R. P. D. 
Coreene la Hanoi. Duminică a 
sosit la Hanoi o delegație de partid 
și guvernamentală a R. P. D. Coree
ne, condusă de Pak Sen Cer, mem
bru al Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, al doi
lea vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri, transmite agenția V.N.A. în 
drum spre R. D. Vietnam, informează 
agenția China Nouă, delegația a făcut 
o scurtă oprire la Pekin, unde a fost 
intîmpînată pe aeroport de Li Sien- 
nien, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
de alte persoane oficiale chineze.

Agenția indiană de presă 
anunță că trupele pakistaneze au 
deschis focul, la 23 octombrie, asupra 
a trei localități situate în apropierea 
frontierei cu Bengalul Răsăritean. 
Forțele armate indiene au ripostat. 
Pe de altă parte, postul de radio 
Caraci — citat de agenția France 
Presse, — a anunțat că un avion mi
litar indian a violat, la 23 octombrie, 
spațiul aerian al Pakistanului Orien
tal. Incidentul a avut loc în regiu
nea Akhaura.

Tribunakl poporului din 
Libia a început la 23 octombrie pro
cesul, in contumacie, al fostului rege 
Idris, acuzat de a fi. subminat inte
resele politice, administrative, econo
mice și 'sociale ale țării. Printre ca
petele de acuzare figurează, totodată, 
măsluirea alegerilor, acțiunile îndrep
tate în direcția înăbușirii forțelor 
populate.

La Solia a fost semnat proto
colul privind schimburile de mărfuri 
între R. P. Bulgaria și Finlanda pe 
anul 1972, informează agenția B.T.A.

Autoritățile uruguayene 
au anunțat arestarea lui Râul Sendic, 
presupus a fi șeful organizației ile
gale de guerilă urbană Tupamaros. 
împreună cu Sendic au fost arestați 
mai mulți deținuți politici care la 6 
septembrie au izbutit să evadeze din 
închisoarea Punta Carretas din -Mon
tevideo. 

te aceste mari realizări se văd în ca
drul expoziției române de la Pekin.

Printre cele peste 1 000 de exponate 
— scrie ziarul — atrag atenția o son
dă de foraj, machetele de utilaje com
plete pentru marile rafinării și bogata 
varietate de produse petro-chimice. 
Sonda, înaltă de peste 40 m, pusă în 
funcțiune de trei motoare Diesel, poate 
să foreze la o adîncime de peste 5 000 
m. Aceasta arată înaltul nivel de au
tomatizare și mecanizare. Exportate 
în multe țări, aceste instalații de foraj 
sînt apreciate tot mai mult.

Marea varietate a produselor chi
mice este un indiciu al progresului 
rapid al industriei petro-chimice a 
României, care reprezintă o parte im
portantă în producția industrială a 
țării. România realizează peste 6 000 
sortimente de produse chimice și 1 O00 
dintre acestea s-au produs în ultimii 
ani". ,

în reportaj se subliniază și dezvol
tarea impetuoasă a industriei con
structoare de mașini, menționîndu-se 
faptul că, înainte de eliberare, Româ
nia trebuia să importe aproape 95 la 
sută din utilajele necesare, iar în pre
zent, mașinile-unelte și instalațiile 
complete realizate in țară satisfac în 
cea mai mare parte necesitățile ei, 
mai mult, ele sînt exportate în multe 
țări. In, continuare, pe bază de statis
tici, se redă, comparativ, tabloul dez
voltării armonioase a economiei româ
nești.

„Jenminjibao" relevă, de asemenea, 
că vizitatorii au fost îneîntați de 
succesele obținute de poporul nostru 
în construcția socialismului, remar- 
cînd marile progrese făcute de eco
nomia României.

Honuri Boumediene, pre- 
ședintele Consiliului Revoluției din 
Algeria, a primit pe Marcellino dos 
Santos, vicepreședinte al Frontu
lui de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO).

în estul Boliviei, în zona 
aflată la nord de Rio Grande, se des
fășoară lupte de guerilă între organi
zațiile care se opun regimului colo
nelului Hugo Banzer și unități ale 
armatei — relatează agenția Associa
ted Press.

Guvernele R. P. Polone și 
Maltei, animate de dorința adîn- 
cirii cooperării internaționale și dez
voltării relațiilor bilaterale, au hotă- 
rît să stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă, anunță agen
ția P.A.P.

Incidente rasiale la Mem
phis. Ora?ul american Memphis 
continuă să fie scena unor puternice 
incidente rasiale, provocate de uci
derea de către poliție, la 18 octom
brie, a unui negru în vîrstă de 17 ani. 
Populația de culoare a organizat noi 
demonstrații de protest împotriva 
provocărilor poliției și elementelor 
extremiste din acest oraș, unde, în 
urmă cu trei ani și jumătate, a fost 
asasinat pastorul Martin Luther 
King. In cursul incidentelor, gene
rate de intervenția forțelor de ordine, 
mai multe persoane au fost rănite.

Misiunea comercială a 
Camerei de Comerț Singa
pore-China ?i-a încheiat Șederea 
la Pekin, plecînd spre sudul țării — 
informează agenția China Nouă.

Un tribunal militardin ora- 
șul columbian Barrancabermeja a 
condamnat la închisoare, între 7 și 14

<

a locuitorilor 
din Tondo

Potrivit datelor oficiale, peste un 
milion de locuitori din Manila, ca
pitala Filipinelor, trăiesc în condiții 
extrem de precare : unii nu au nici 
un fel de locuință, trăind sub cerul 
liber, alții și-au înjghebat colibe din 
carton, bețe, pancarte de reclamă și 
alte deșeuri.

Eseistă familii întregi ale căror ve
nituri sînt atît de mici incit nu-și 
pot permite să mănince decit de 3—4 
ori pe săptâmînă.

Aceasta se referă la capitala pro- 
priu-zisă — Marea Manilă, cum i 
se spune in mod obișnuit. Cit pri
vește periferiile, situația se prezintă 
și mai sumbru. Elocventă în acest 
sens este o descriere apărută în pu
blicația filipmeză „Graphic". Un u- 
riaș briu de cocioabe încinge din 
toate părțile orașul. Tipică este sta
rea de lucruri din zona denumită 
Tondo. Locuitorii trăiesc din vinza- 
rea „obiectelor" strînse din lăzile și 
de pe maidanele de gunoaie. Cei din 
cartierul San Roque valorifică „o- 
biect.ele" găsite in timpul zilei, iar 
cei din Magdaragat, pe cele „recupe
rate" în timpul nopții. Dar această 
„înțelegere", din pricina concuren
ței, a mizeriei și lipsurilor, este în- 

rog PEKIN. — Cu prilejul Zilei For- 
țelor Armate ale Republicii Socia

liste România, într-o unitate militară 
din Pekin a avut loc o adunare la care 
au participat Cen Ciun-min, membru 
al conducerii unităților militare din 
Pekin, și alte oficialități militare. Au 
fost prezenți Aurel Duma, ambasado
rul român în R. P. Chineză, și co
lonel Virgil Gheorghiu, atașat mili
tar.

Luînd cuvîntul, Uan Tun-fan, re
prezentantul conducerii unității mi
litare, a transmis, în numelă coman
danților și soldaților unității, calde 
salutări Forțelor Armate Române.

Atașatul militar român a trecut în 
revistă contribuția forțelor armate 
la opera de construire a socialismu
lui, activitatea de pregătire temeini
că de luptă și politică a militarilor 
români. Echipa artistică a unității a 
prezentat un program inspirat din 
munca și lupta unităților militare ale 
R. P. Chineze pentru apărarea cuce
ririlor revoluționare.

HAVANA. — La Institutul teh- 
■“M nico-militar din Havana a avut 
loc o adunare festivă, organizată de 
Ministerul Forțelor Armate Revolu
ționare ale Cubei. La adunare au

SOFIA

Funeraliile
dr. Mara Maleeva-Jivkova
SOFIA 24 — Corespondentul Ager

pres, C. Amariței, transmite : Dumi
nică au avut loc la Sofia funeraliile 
dr. Mara Maleeva-Jivkova, soția tova
rășului Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria.

La Casa Centrală a Armatei Popu
lare din Sofia, prin fața catafalcului 
au trecut, spre a aduce un ultim 
omagiu celei dispărute, mii și mii de 
locuitori ai capitalei bulgare. Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de

transmit
ani, 48 de membri și lideri sindicali, 
arestați în timpul grevei din luna 
august a muncitorilor de la compania 
petrolieră „Ecopetrol", anunță ziarul 
„Espancio". Liderii sindicali au fost 
acuzați de „incitare la dezordine".

Guvernul italian 8 hotărît 
aprobarea sumei de 250 miliarde 
lire pentru finanțarea unor vaste lu
crări de salvare a Veneției. Suma va 
fi cheltuită eșalonat, pe o perioadă 
de 4 ani, în scopul soluționării pro
blemei canalelor de scurgere, prote
jării și restaurării monumentelor, 
precum și începerii campaniei de ac
țiuni împotriva poluării.

Secretarul general al 
Partidului âirican al Inde
pendenței din Guineea și 
Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), Amilcar Cabral, a 
făcut o vizită în Finlanda, în cursul 
căreia a fost primit de președintele 
Urho Kekkonen și de ministrul afa
cerilor externe, Vaino Leskinen.

La Geneva au luat sfîr?it lu* 
crările Comisiei pentru stupefiante a 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. Participanții la dezbateri au 
adoptat un program de măsuri în 
cele trei direcții pe care le presu
pune această problemă : producția, 
traficul și consumul stupefiantelor. 
A fost subliniată gravitatea deose
bită a acestei plăgi sociale.

Un puternic cutremur de 
pămînt a avut loc> duminică> în 
regiunea Insulelor Mariane, din su
dul Oceanului Pacific. Epicentrul 
seismului, a cărui intensitate a fost 
de gradul 6,6 pe scara Richter, a fost, 
insă, localizat într-o zonă nelocuită, 
la sud de insula Guam.

DIN LUMEA CAPITALULUI
călcată reciproc. De citeva luni, în
tre grupurile de sărmani care lo
cuiesc la periferiile capitalei a iz
bucnit un conflict singeros, o adevă
rată luptă care s-a soldat pină a- 
cum cu morți și răniți.

Sărăcia, dezvăluie mai departe pu
blicația amintită, face casă bună cu 
bolile de tot felul. 70 la sută din 
populația cocioabelor Manilei su
feră de tuberculoză, în zonele de 
cocioabe neexistind nici un fel (le 
asistență medicală.

Tondo este unul din bidonville-u- 
rile cele mai mizerabile din lume, 
după aprecierea ziaristului francez 
Jean-Claude Pomonti, care arată că 
in condițiile actuale nu se poate 
prevedea o îmbunătățire a soartei 
locuitorilor săi.

Șomaj în creștere 
in S. U. A.

In luna septembrie numărul șo
merilor din S.U.A a depășit 4,8 mi
lioane, ceea ce reprezintă 6 la sută 
din populația activă, nivel conside
rat îngrijorător de înseși cercurile 

>• oficiale
Luînd in considerare evoluția fac

torilor care concură la creșterea șo~- 
majului in S U.A., și in primul rind 
a inflației, ziarul „De Monde" apre
ciază ca foarte probabilă o cotă de 
șomaj de 7 la sută în 1972.

Această plagă a societății contem- 

participat comandantul Manuel Diaz 
Gonzales, membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, ofițeri • superiori, elevi-militari 
ai Institutului. Au fost prezenți, dea- 
semenea, Petre Ionescu, ambasadorul 
României la Havana, colonel Dumi
tru Stoica, atașat militar aero și na
val al Republicii Socialiste România, 
alți atașați militari, și membri ai 
corpului diplomatic acreditați în Cuba.

Despre importanța aniversării Zilei 
Forțelor Armate ale României au 
vorbit colonelul Dumitru Stoica și 
comandantul Manuel Diaz Gonzales. 
Adunarea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, însuflețită, în spi
ritul bunelor relații de prietenie și 
colaborare care se dezvoltă între ar
matele României și Cubei.
ra BUDAPESTA. — loan Cotoț, am- 
“■ basadorul României la Budapesta, 
și colonel Emilian Bîrlea, atașat mi
litar, au depus duminică o coroană' 
de flori la cimitirul din Budapesta al 
ostașilor români, căzuți în luptele 
pentru eliberarea Ungariei de sub ju
gul fascist. La solemnitate au fost de 
față general-maior Pești Endre, co
mandantul garnizoanei militare Bu
dapesta, și alți ofițeri superiori.

Miniștri, și alți membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Bulgar au for
mat garda de onoare.

Șefi ai misiunilor diplomatice, a- 
creditați la Sofia, au prezentat con
doleanțe.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și al soției sale, tovarășa 
Elena Ceaușescu, precum și in nu
mele său personal, ambasadorul 
român a prezentat lui Todor Jivkov 
și familiei defunctei condoleanțe 
pentru greaua pierdere suferită.

La prînz, cortegiul funerar s-a în
dreptat spre Cimitirul Central din 
Sofia. In urma sicriului pășeau Todor 
Jivkov, familia și rudele apropiate, 
conducători de partid și de stat ai 
Bulgariei, șefi ai misiunilor diploma
tice, numeroși locuitori ai capitalei.

La mitingul de doliu, Stanko To
dorov a evocat figura dr. Mara Ma
leeva-Jivkova, care și-a consacrat 
viața, încă din anii tinereții, cauzei 
comunismului, iar după eliberarea 
țării — întăririi puterii populare și 
edificării societății socialiste. Memo
ria dispărutei a fost evocată, 
menea, și de alte oficialități

A fost intonat apoi imnul 
al R. P. Bulgaria.

Pe mormint au fost depuse ______
de flori din partea lui Todor Jivkov, 
a copiilor, a rudelor apropiate, din 
partea C.C. al P.C. Bulgar, a Consi
liului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale R. P. Bulgaria, a unor or
ganizații de masă bulgare, precum 
și din partea unor conducători de state 
și partide de peste hotare.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și a soției sale, to
varășa Elena Ceaușescu, a fost de
pusă o coroană de flori de către am
basadorul României, Nicolae Blejan.

de ase- 
bulgare. 
de stat
coroane

CHILE

SANTIAGO DE CHILE 24 (Ager
pres). — Pe linia orientării guver
nului chilian, de creare a unui a- 
parat centralizat de conducere și în
drumare a economiei naționale, se 
înscrie recenta constituire a Comi
tetului de conducere a economiei, pus 
șub îndrumarea directă a președin
telui Salvador Allende. în compo
nența noului organ intră titularii mi
nisterelor de externe, al economiei, 
finanțelor, industriei miniere, cțsfi- 
culturii, directorul Oficiului de \ ' 
nificare națională, președintele Ba: 
cii Centrale și alți conducători ai 
unor instituții economice.

porane americane — cum o denu
mește ziarul amintit — lovește in 
mod .inegal diferitele pături ale 
populației. O recentă analiză a celor 
care nu au de lucru arată că în rin- 
dul femeilor șomajul este de două 
ori mai ridicat decit in rindul băr
baților, iar numărul șomerilor negri 
este de două ori mai mare decit cel 
al albilor. De asemenea, numărul ti
nerilor între 19 și 25 de ani, care se 
află in căutarea unei slujbe, depă
șește de peste două ori pe cel al șo
merilor adulți.

Desen din „Christian Science 
Monitor" (Boston).


