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ae întrebări 
și răspunsuri

De ce s-a optat pentru o rată 
a acumulării de 30-32 la sută

din venitul național?
. In concepția partidului și statului nostru, o rată înaltă a acumulării 

Av-ăspunde cerinței obiective pentru țara noastră de A REALIZA O RE
PRODUCȚIE LĂRGITĂ DE MARE AMPLOARE, CAPABILA SA ASI
GURE DEZVOLTAREA ȘI PERFECȚIONAREA BAZEI TEHNICO- 
MATERIALE, ANTRENAREA IN PRODUCȚIE A NOILOR GENE
RAȚII, SA OFERE NOI LOCURI DE MUNCA IN SFERA IN
DUSTRIALA SAU IN ALTE DOMENII NEAGRICOLE POPULAȚIEI 
ELIBERATE DIN AGRICULTURA, SĂ RIDICE MAI RAPID DIN 
PUNCT DE VEDERE ECONOMIC JUDEȚELE MAI PUTIN DEZVOL
TATE ȘI SA CREEZE CONDIȚII PENTRU CA ROMANIA SA POATĂ 
AJUNGE ÎNTR-UN TIMP RELATIV SCURT LA UN VENIT NAȚIO
NAL PE LOCUITOR COMPARABIL CU ACELA AL ȚARILOR DEZ
VOLTATE. Stabilirea unei ponderi de acumulare mobilizatoare este 
cerută de interdependența dintre rata acumulării, creșterea venitului 
național și a fondului ile consum, interdependență ilustrată grăitor, de 
pildă, de ritmurile realizate în cele trei cincinale precedente. Potrivit 
cifrelor de care dispunem, în aceste trei cincinale, rata acumulării a- 
crescut de la 17,3 la sută Ia 25,7 la sută și apoi Ia 30,5 Ia sută, iar fon
dul de consum a înregistrat, în mod corespunzător, ritmuri medii de 
creștere din ce în ce mai rapide : de 4,8 la sută in perioada 1956—1960, 
apoi 5,8 Ia sută și 6,2 la sută ; ÎN ACTUALUL CINCINAL — POTRI
VIT PREVEDERILOR — MAJORAREA RATEI ACUMULĂRII LA 
30—32 LA SUTA DETERMINĂ O CREȘTERE MEDIE ANUALA DE 
7,6 LA SUTA A FONDULUI DE CONSUM, medie superioară tuturor 
mediilor anuale din perioadele precedente ale construcției socialiste in 
țara noastră. în anul 1H75, comparativ cu anul 1970, volumul fondului 
de consum va fi cu 44 la sută mai marc, iar veniturile TOTALE reale 
ale populației vor spori, in acest interval, cu 40—16 la sută. (In acest 
context general, în anul 1975 față de 1970, salariul real va spori cu 
20 la sută, iar veniturile reale ale țărănimii se vor mări cu 22—30 la 
cută).

Calculele făcute au demonstrat în mod concludent justețea opțiunii 
de a prevedea, pentru actualul cincinal, o rată a acumulării de 30—32 la 
sută. Dacă s-ar fi stabilit o pondere a acumulării mai mică cu 3—5 
procente decjt cca prevăzută, aceasta ar fi dus, desigur, la o sporire a 
fondului de consum în primii ani. dar într-o perspectivă apropiată 
(pină în anul 1980), fondul de consum ar fi scăzut cu 35—50 miliarde 
Ici față de soluția optimă adoptată, ceea ce ar fi îngustat baza mate
rială de creștere în viitor a nivelului de trai al poporului.

Acestea fiind uncie date privind rata acumulării în actualul cinci
nal, să vedem în ce se concretizează ca și ce îndatoriri ne revin in 
procesul ele industrializare socialistă, de accelerare a procesului de 
dezvoltare intensivă, și modernizare a agriculturii. FONDURILE DE 
INVESTIȚII CENTRALIZATE ÎNSUMEAZĂ 470 MILIARDE LEI. Sin
gure, aceste sute de miliarde de lei vorbesc despre forța economică a 
societății noastre socialiste, despre efortul considerabil pe care poporul 
îl face în actualul cincinal pentru edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. ESTE UN EFORT CONȘTIENT. FUNDAMENTAT' 
ȘTIINȚIFIC, PORNIT DIN INIMA. DIN CALITATEA OAMENILOR 
MUNCII DE PROPRIETARI ȘI PRODUCĂTORI AI BUNURILOR 
MATERIALE, DIN DORINȚA LOR FIERBINTE DE PROGRES SI 
PROSPERITATE PENTRU PATRIE. Dacă oamenii muncii s-au con
vins din însăși experieuta proprie, a țării noastre că politica partidului 
de alocare a unei părți însemnate (lin venitul național la fondul de 
acumulare, de ample investiții este o politică de înaltă răspundere 
pentru destinele poporului, care corespunde intereselor vitale, funda
mentale ale națiunii noastre, apoi trebuie bine. înțeles că aceste miliarde 
de ici trebuie să dea maxime rezultate practice. PIERDERILE, DEFI
CITUL, RENTABILITATEA SCĂZUTA NU-ȘI MAI POT AVEA LO
CUL ÎN ACTIVITATEA NOASTRĂ ECONOMICA și nu numai că se im
pun a fi extirpate, dar soluțiile care angajează fondurile noastre de in
vestiții (din fondul de acumulare)) trebuie să dea maxime rezuMate, 
comparabile cu cele mai bune de pe plan mondial.

Cit de mari sint resursele gospodăririi judicioase a fondurilor de in
vestiții, a mijloacelor materiale și bănești ale statului, se desprinde din 
următorul calcul : ÎN ACTUALUL CINCINAL, SPORUL DE VENIT 
NAȚIONAL LA 1 000 LEI ACUMULARE VA FI CU 45 LA SUTA MAI 
MARE DECÎT ÎN PERIOADA PRECEDENTA DE CINCI ANI ; în con
dițiile eficienței economice anterioare, pentru realizarea venitului na
țional planificat pentru 1975, ar fi trebuit să rezervăm acumulării o 
rată de 50 la sută. De aici se desprinde marca răspundere a noastră, a 
tuturor, in angajarea fondurilor statului, ale poporului, în asigurarea 
eficienței economice și sociale maxime. Odată mai mult se vede că 
progresul economic și.social al fiecărui popor, gradul său de civilizație 
depind — în mod hotăritor — de realizarea unui raport just, științific, 
Intre fondul de acumulare și cel de consum. In același timp, însă, nici 
o clipă nu trebuie să se piardă din vedere supremul criteriu al eficien
ței reproducției socialiste — RIDICAREA NIVELULUI DE TRAI AL 
POPORULUI, care, impune gospodărirea optimă a fondurilor de in
vestiții, a acumulărilor, ca și o utilizare cit mai deplină a potențialului 
productiv de care dispunem.

Prof. univ. dr. N. N. CONSTANTINESCU

OESOE CINCINAL CULTURILOR
TIRZII

cît mas repede,
pînă la ultimul hectar
In ultimele zile oamenii mun

cii de pe ogoare au intensificat 
eforturile pentru încheierea în- 
sămințărilor și urgentarea strîn- 
gerii, transportului și depozitării 
porumbului, cartofilor, sfeclei de 
zahăr, furajelor și celorlalte cul
turi tîrzii. Un mare volum de 
lucrări a rămas de executat la 
recoltarea culturilor tirzii. Din 
datele centralizate la Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor re
zultă că pină în ziua de 
27 octombrie a,c. culesul po
rumbului s-a efectuat pe 80 la 
sulă din suprafață în I.A.S. și 
pe 88 la sută în cooperativele 
agricole. Pină la data amintită, 
cooperativele agricole din jude
țele Gorj, Vilcea, Argeș. Boto
șani, Iași, Dolj, Mehedinți și 
altele au încheiat sau sint pe 
terminate cu această lucrare. Ră
mâneri în urmă se înregistrează 
in cooperativele din județele 
Sibiu, Mureș, Brașov etc., unde 
este nevoie să se concen
treze toate forțele și mijloacele 
mecanice și dc transport pentru 
ca întreaga producție să fie pusă 
Ia adăpost de intemperii.

în prezent, cind multe unități 
agricole consideră recoltatul 
terminat, se constată că există 
încă pe cîmp cantități însemnate 
de produse netransportate : gră
mezi de știuleți, coceni, cartofi, 
sfeclă de zahăr și chiar legume. 
Iată de ce se impune să se or- 

1 ganizeze temeinic- muncto pentru

a avut

mine-
Con- 

șef de ..

Primirea de către tovarășul

în legătură cu rolul educa
tiv al cinematografiei — 
despre filmul de actualitate. 
Cineaștii sint într-un acord 
unanim asupra faptului că

larg, a producției studiou
lui „București" la nivelul 
înaltelor exigențe pe care 
societatea socialistă le are 
față de cea mai populară

Industria județului

GALAȚI (Corespondentul
„Scinteii", Tudorel Oancea)

Acprdind o deosebită atenție 
Îndeplinirii sarcinilor de plan pe 
anul curent, valorificînd supe
rior rezervele existente în fie
care unitate și la fiecare loc de 
mutică, colectivele - întreprinde
rilor industriale din județul Ga
lați și-au realizat planul pe 10 
luni la producția-marfă vindută 
și încasată cu 5 zile înainte de 
termen. O contribuție substan
țială lâ obținerea acestui succes 
au adus-o colectivele de munci
tori, ingineri.și tehnicieni de. la 
Combinatul siderurgic din Ga
lați, Stația de sortare a mine- 

' reurilor, Șantierul naval Ga
lați, întreprinderea „11 Iunie", 
Uzina de reparații'auto din Te
cuci și altele. ' ’

Pină la sfîrșitul lunii se preli
mina' realizarea unei producții 
suplimentare de peste un sfert 
de miliard de lei. Se vor produ
ce peste plan 66 000 tone fontă, 
32 000 tone oțel, 19 000 tone sle- 
buri de relaminare, 27 000 tone 
laminate finite pline, 7 000 tone

. bandă laminată la rece, 45 000 
metri pătrați țesături din bum
bac, ...60 tone fire bumbac și tip 
bumbac, . 505 tone ulei comestibil, 
mobilă în valoare de 2,3 miiloa- 
ne lei etc.

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Nîeolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
primit delegația Partidului Demo
crat din Guineea, formată din to
varășii Toure Mohamed Lamine, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Democrat din Guineea, 
ministrul minelor, industriei și e- 
nergiei, șeful delegației, Diakite 
Mamady, 'membru al C.C. al 
■P.D.G., secretar al organizației de 
partid din Conakry, Sylla Lancine, 
membru al C.C. al P.D.G., secretar 
al Confederației Naționale a Mun
citorilor din Guineea, Sako Kadia- 
tou, membră a Consiliului Național 
al Tineretului Revoluționar din 
Guineea.

Au participat . tovarășii Vasile 
Patilineț, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Bujor Almășan, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul 
lor, petrolului și geologiei, 
stantin Vasiliii, adjunct de 
secție Ia C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirii, care 
loc într-o atmosferă cordială, prie-

tenească, au fost examinate pro
bleme de interes mutual privind 
raporturile dintre cele două parti
de și țări, precum și unele aspecte 
aie situației internaționale actua
le, ale luptei popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru liberta
te și independență națională, de
mocrație, progres social și pace.

Cu acest prilej, au fost evocate 
rezultatele pozitive ale raporturilor 
de solidaritate și colaborare prie
tenească, multilaterală dintre cele 
două popoare și state, întemeiate 
pe principiile respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc. S-a reafirmat, totodată, 
părerea comună că este necesar ca 
și pe viitor să șe extindă și să se 
diversifice relațiile bilaterale, pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural; în interesul 
celor două popoare, al cauzei uni
tății forțelor revoluționare și pro
gresiste de pretutindeni.

a asigura transportul și depozi
tarea in condiții corespunzătoa
re a întregii producții, inclusiv 
a produselor secundare ale cul
turilor agricole.

în scopul echilibrării balanței' 
furajere este imperios necesar ■: , 
să se stringă toate resursele.de ‘ 
nutrețuri de pe cîmp,. cit mai 1 
repede,. pentru că orice zi.de în- ; 
tirziere duce la pierderi mari de ț 
substanțe nutritive, la degrada-' i 
rea unor cantități însemnate de ' 
coceni , și alte furaje. Este sufi- A 
eient să amintim că prin' lăsarea • , 
cocenilor neadunați pe cîmp se \ 
pierd substanțe nutritive e.chiva- 1 
lente cu valoarea-a zeci și zeci ’ i’

y

de mii de tone de boabe de Ce
reale. In cooperativele agricole 
mai sint de recoltat cantități în
semnate de sfeclă de zahăr ale 
căror frunze și colete trebuie 
însilozate in totalitate, . singure 
sau în amestec cu alte nutrețuri 
tocate, pentru a contribui, cît 
mai mult la echilibrarea balan
ței furajere.

Manifested în continuare spi
rit de inițiativă, organele și or
ganizațiile de partid, organele 
agricole să-și orienteze eforturi
le pentru sprijinirea mai ener
gică a unităților agricole răma
se în urmă, să contribuie la în
lăturarea imediată a deficiențe
lor, astfel încît peste tot recol
tarea culturilor tîrzii să se facă 
fără nici o pierdere, cit maire- 

'■' pedfir -pină "la- ultimul •hectare—

După ce am publicat 
în cadrul dezbaterii consa
crate filmului artistic — o 
serie de articole, interviuri, 
anchete in cuprinsul cărora 
scriitdri-scenariști, regizori, 
interpreți,' ca și cadre de 
conducere din cinematogra
fie, și-au exprimat punctul 
de vedere asupra proble
melor actuale ale filmului 
românesc, asupra condiții
lor afirmării sale ca o artă 
matură,- profund angajată 
social, ne propunem sâ 
dăm cuvîntul beneficiarilor 
direcți ai creației. Ne pro
punem, așadar, să punem 
în. atenție, cu sprijinul co
respondenților județeni ai 
„Scinteii", opinii ale spec
tatorilor despre . filmele 
noastre, să reliefăm apre
cieri și Cerințe din public 
privind dezvoltarea cine
matografiei naționale. Ne. 
propunem, de fapt, să pu
nem la dispoziția oameni
lor muncii coloanele ziaru
lui nostru, invitîndu-i ca în 
continuarea acestui mate
rial, să se adreseze cu opi
niile lor, cu sugestii , izvorî- 
te din realitățile cu care se 
confruntă zilnic, pentru 
contribui astfel la apropie
rea cinematografiei de via
ță, la ridicarea nivelului 
artistic, la sporirea mesa
jului educativ al filmelor 
noastre.

Ni se pare semnificativ 
. că majoritatea participan- 
ților la anchetă au subli
niat calitățile unor filme 
mai yeșhi sari, mai noi. in- 
vocindu-le bă un‘ argument’ 
în pledoaria pentru matu
rizarea mai rapidă a cine
matografiei noastre, pentru 
ridicarea, într-un front

a

„AȘTEPTĂM

M LA CINEAȘTI 
filme emoționante o

despre viața 
și preocupările

noastre"

mele promise întîrzie să a- 
pară. O întîrziere cu atît 
mai paradoxală, cu cît 
unele producții ale noas
tre. și aș cita ca exemplu 
„Mihai Viteazul", dovedesc 
că filmul românesc își poa
te asuma sarcini de creație 
dintre cele mai complexe. 
De ce n-a apărut incă un 
film de aceeași .valoare 
consacrat realității de azi ? 
Această întrebare exprimă 
de fapt o dorință a multor 
muncitori din uzina noas
tră, care iubesc filmul ro
mânesc, 
creatorii celor ___  ___
dintre ele și au încredere 
în talentul lor".

Și ing. Ion Lupulescu, 
de la uzina „Electroputere" 
din Craiova, citează prin
tre reușite „Mihai 
zul", alături de 
„Tudor" și „Dacii", 
niind „însemnătatea 
bită a contribuției 
realizări la educarea 
triotică a spectatorilor, la 
păstrarea cu sfințenie a 
tradițiilor istorice". Inter
locutorul, ca și studenta 
Maria Miereanu din Iași, 
observă însă că — chiar 
dacă evocările istorice au 
uneori un puternic ecou 
contemporan — ele nu se 
pot substitui filmelor „ex
trase din materia incan
descentă a actualității noas
tre, din problematica pa
sionantă a vremii noas
tre, din viața și din lupta

ii apreciază pe 
mai bune

Vitea- 
filmele 

subli- 
deose- 
acestor 

pa-

(Continuare în pag. a IV-a)

D. COSTIN 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii"

o cinematografie nu se' 
poate dezvolta decît răs- 

. punzînd solicitărilor vieții ;
unanimitatea părerilor este 
bună și firească, însă... fil-

dintre arte. După cum ob
serva tovarășul Vasile 

. Ciobanu, directorul clubu
lui „Grivița roșie" din Ca
pitală, „se discută mult —

SPECTATORII AU CUVÎNTUL

evenimentul epocal

la 0. N. II ft

Pe șantierele industriei chimice
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diverse cauze

alte șantiere, stadiul 
foarte avansat. La lu- 
instalația de polietile- 
presiune din cadrul 

petrochimic Pitești, de

6 luni 
form- 

chimic 
2 luni, instalația de

- ultimul trimestru i 
o perioadă de timp 
de Încărcată pentru 

care participă la

Manea Mănescu si Paul hliculescu-Mizil
»

Tovarășii Manea Mănescu și Paul 
Niculescu-Mizil, membri ai Comite
tului Executiv, ai Prezidiului Perma
nent, secretari ai C.C. al P.C.R., care, 
la invitația C.C. al P.M.S.U., au făcut 
o vizită de prietenie în R. P. Ungară, 
s-au înapoiat miercuri la amiază în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv, .al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.Ș., Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 

Prezidiului Permanent, secre-

sile Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ion Șt. Ion, vicepreședinte al 
Consiliului Economic, activiști de 
partid.

Au fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Budapesta, pe 

aeroportul Ferihegyi, oaspeții au fost 
conduși de Aczel Gyorgy și Komocsin 
Zoltan, membri ai Biroului Politic, 
secretari ai C.C. al P.M.S.U. Au fost 
de față, de asemenea, loan Cotoț, 
ambasadorul României la Budapesta, 
și membri ai ambasadei.

Peste 35 milioane
de rulmenți

BIRLAD (Corespondentul 
„Scinteii", Vasile Iancu) — La 
Fabrica de rulmenți din Bîrlad 
au fost produși de la începutul 
existenței sale (anul 1953) și pină 
în prezent, peste 35 milioane de 
rulmenți. Cu fiecare an, între
prinderea și-a sporit capacitatea 
de producție, îndeosebi în ulti
mii 5 ani. Numai anul acesta, 
uzina birlădeană a fabricat peste 
3 milioane rulmenți, cu 10 000 
bucăți peste plan, iar beneficiile 

. au depășit 5 milioane lei.

DIALOG CETĂȚENESC
• Piața Bucureștsului este îmbelșugată — „Roadele ne
glijenței" nu au ce căuta în magazinele de legume și 
fructe o Aplicarea legii privind lărgirea atribuțiilor con
siliilor populare în orașele și comunele județului Sibiu t 
Noile competențe solicită o reală creștere de compe

tență ! • Sfatul medicului: Gripa

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
Pentru urările transmise cu ocazia celei de-a 22-a aniversări a întemeierii 

Republicii Democrate Germane, vă mulțumim în mod sincer, în numele nos
tru personal și al poporului Republicii Democrate Germane.

împărtășim părerea dv. că dezvoltarea fructuoasă a relațiilor și colabo
rarea multilaterală dintre partidele și statele noastre, pe baza marxism-leni- 
nismului și internaționalismului socialist, servesc intereselor popoarelor țâri- 
lor noastre, unității mișcării comuniste internaționale, precum și luptei pen-lor noastre, unității mișcării comuniste internaționale, precum și luptei 
tru pace in Europa și in lume.

Cu această ocazie yă urăm, dv.
strucția socialismului.

ERICH HONECKER
Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist

Unit din Germania

WILLI

Și poporului român, noi succese In

WALTER ULBRICHT
Președinte al Consiliului de

con-

_ . ___ "■ ' ’ ' Stat
al Republicii Democrate Germane

STOPH
Președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germana

Rezultate bune, dar și restanțe

îndus- 
din a- 
i s-au 
inves- 
repre- 

> ex- 
toți 

reali-

Pe multe dintre șantierele 
triei chimice — căreia încă 
cest prim an al cincinalului 
alocat fonduri importante de 
tiții ■'................. ’
zintă 
trem 
factorii 
zarea planului de investiții pe anul 
1971. In scurt timp, urmează să fie 
terminate lucrările de construcții și 
să intre în funcțiune, integral sau 
parțial, un număr de 26 capacități 
și obiective industriale. Totodată, 
peste ritmul intens cerut- de fina
lizarea unor investiții' se suprapune 
activitatea pregătitoare a lucrărilor 
anului viitor, sarcină care la rîndul 
ei obligă la o mobilizare generală 
a forțelor tuturor factorilor cu răs
punderi în acest domeniu.

De la bun început, trebuie să fa
cem remarca că exigențelor impuse 
de un plan de investiții substanțial 
sporit, cum este cel din acest an, 
li se dă un răspuns satisfăcător. La 
sfîrșitul trimestrului III se realizase 
66,6 Ia sută 
de investiții, 
tind un volum 
40 Ia sută mai 
tat în perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut.
tenția in mod deosebit este pregăti
rea temeinică a lucrărilor pe multe 
șantiere, fapt care a permis ca o 
serie de lucrări să fie date in ex
ploatare in devans. Consemnăm cî- 
t'eva exemple iri acest sens : trei 
capacități La U.P.R.U.C., intrate în

din planul anual 
procent reprezen- 

de lucrări cu aproape 
mare decît cel execu-

Ceea ce reține a-

circuitul producției cu circa 
mai. devreme, instalația de 
aldehidă de. la combinatul 
„Victoria" cu 
sodă caustică de la Uzina de produ
se sodice Govora și instalația de 
celofan de la Combinatul de fibre 
artificiale Brăila, fiecare pusă in 
funcțiune cu o lună de zile mai re
pede decît prevedeau termenele pla-. 
nificate. Pe 
execuției este 
crările pentru 
nă de joasă 
Combinatului . . .
pildă, constructorii și montorii au 
reușit să depășească planul de in
vestiții pe trei trimestre cu peste 
60 la sută.

Este evident că rezultatele mențio
nate sint urmarea măsurilor luate de 
către conducerea Ministerului Indus
triei Chimice pentru lichidarea difi
cultăților semnalate in cursul primu
lui semestru al acestui an și .' im
pulsionarea execuției, pentru urmă
rirea cu exigență a modului în care 
sînt traduse in fapte fiecare dintre 
hotăririle luate.

In toate aceste cazuri, beneficiarii, 
constructorii, toți ceilalți factori an
grenați la realizarea acestor investi
ții au demonstrat că stăpînesc mai 
bine problemele specifice pe care ie 
ridică lucrările ce le revin în sar
cină și au asigurat, printr-o conlu
crare susținută, condiții propice pen
tru intensificarea, lună de lună, tri
mestru de trimestru, a ritmului de

execuție. Dacă menționăm aceste lu
cruri, o facem pentru a-.releva ca- 

. pacitatea de mobilizare a comuniști-, 
lor, a majorității colectivelor care 
construiesc noile obiective în ramura 
industriei chimice și, indeosebi, fap
tul că răspunsul la majoritatea pro
blemelor cu care erau acestea con
fruntate au fost rezolvate prin efor
turile proprii.

Totuși, în contextul acestei maxi
me concentrări de forțe subordonată 
respectării riguroase a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă, mai coexistă 
încă o serie de situații critice, re
flectate concret in ritmul de lucru 
lent de pe unele șantiere, în întir- 
zieri față de prevederile din grafice, 
neajunsuri care, înlăturate mai din 
timp, ar fi oferit cu certitudine po
sibilitatea obținerii unor rezultate și 
mai bune decît cele menționate. în
deplinirii integrale . și chiar depă
șirii planului de investiții pe 9 luni 
în această ramură. Din păcate, lip
sa cronică a prefabricatelor pe șan
tierul ^centralei termoelectrice de la 
Combinatul chimic Făgăraș, a ținut 
pe loc execuția și, la ora actuală, 
nivelul realizărilor reprezintă doar 
aproximativ 40 la sută din sarcinile 
de plan. In mod asemănător se pre
zintă lucrurile și la fabrica „Carbo- 
sin" din Copșa Mică, șantier in per
manență deficitar la capitolele ma

Ing. Cristian ANTONESCU

(Continuare in pag. a III-a)

Salutam cu satisfacție
*

al restabilirii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze

Știrea despre restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chinez* 
Ia O.N.U. a fost primită cu adincă satisfacție de opinia noastră pu
blică, care salută acest eveniment ca o mare victorie a cauzei păcii 
și progresului, relevă însemnătatea lui pentru activitatea Organizației 
Națiunilor Unite și creșterea eficienței sale, pentru dezvoltarea cursului 
spre destindere, pace și colaborare internațională. Dind expresie aces
tor sentimente de satisfacție, numeroase scrisori sosite la redacție 
adresează poporului chinez prieten cele mai calde felicitări cu ocazia 
acestui eveniment, in care văd o expresie a forței socialismului, o ca
tegorică recunoaștere a rolului R. P. Chineze pe arena internațională, 
a aportului său la promovarea cauzei libertății șl progresului, drep
tului fiecărui popor de a-și decide singur destinele, a cooperării în
tre state. In scrisori este, de asemenea, exprimată satisfacția că la 
realizarea acestui important act politic și de legalitate internațională 
România și-a adus contribuția prin consecvența neabătută cu care 
a militat pentru respectarea drepturilor legitime ale R. P. Chineze, 
pentru universalitatea O.N.U., pentru afirmarea realismului și nor
malizarea raporturilor internaționale.

în urma căruia Republica Populară 
Chineză a fost repusă în toate drep
turile în Organizația Națiunilor Uni
te, a produs o vie satisfacție in rîn- 
durile comuniștilor din organizația 
noastră județeană, ca și ale tuturor 
comuniștilor din țara noastră, ale în
tregului nostru popor. Comuniști, ce
tățeni ai unei țări socialiste, noi 
salutăm din inimă această izbindâ a 
rațiunii, a dreptății, a voinței de pace 
și înțelegere intre țări și popoare.

Acest eveniment înseamnă, înainte
Gh. NECULA
Prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R.

(Continuare în pag. a V-a) /

Votul din Adunarea Generală • 
O.N.U., care consacră restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze in acest important 
for al națiunilor, este salutat cu deo
sebită căldură și satisfacție de opinia 
publică din România, bucurie pe care 
o împărtășesc pe deplin. China popu
lară, harnicul ei popor, de care ne 
simțim legați prin sentimente de 
prietenie frățească, își va putea de 
acum spune cuvîntul răspicat de la 
tribuna Națiunilor Unite, aducînd 
o contribuție de preț la sporirea ro
lului, și a eficienței O.fi.U. in viața 
internațională, în apărarea interese
lor vitale ale popoarelor. Salut din 
toată inima acest act politic de mare 
însemnătate, prin care se repară una 
din cele mai flagrante erori și ine-

Âcad. Miron NICOLESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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„ SFATUL MEDICULUI |

APLICAREA LEGII PRIVIND LĂRGIREA ATRIBUȚIILOR CONSILIILOR

DIALOG POPULARE IN ORAȘELE Șl COMUNELE JUDEȚULUI SIBIU

CETĂȚENESC
Noile competențer

Piețele, unitățile de legume și 
fructe ofereau marți dimineața — 
incă din primele minute de la des
chidere — întreaga gamă a produ
selor de sezon. Gospodinele cu 
sacoșele încărcate de roadele gră
dinilor și livezilor s-au întors 
acasă mulțumite. Pretutindeni — 
în cele peste 20 de piețe și maga
zine cuprinse în raidul efectuat de 
reporterii ziarului nostru — este 
evidentă abundența, dovadă eloc
ventă a materializării eforturilor 
pentru îmbunătățirea continuă a a- 
provizionării populației. Să exami
năm Împreună cîteva secvențe din 
„filmul" înregistrat.

o Ora 6.00.
Piața Piscului. ______„
Unitățile de le- 
gume și fructe 
ale I.P.V.I.L.F. 
București ofe
reau cumpărăto
rilor 5 000 kg de 
ceapă, 3 000 kg 
de varză albă, 
3 000 kg de car
tofi, 500 kg d» 
ardei Kapia, 
1 000 kg de go
goșari verzi și 
roșii, cantități 
însemnate de 
conopidă, ardei 
gras, varză ro
șie, sfeclă, ustu
roi, zarzavat.

o în spatele 
magazinelor de 
legume și fruc
te din piața G. 
Coșbuc s-au ri
dicat cîteva 
„corturi". Prelatele acoperă munți 
de cartofi, însumînd zeci de 
tone. în preajma lor se desfășoară 
o activitate febrilă : se sortează 
cartofii pe calități, se așează în 
coșuri./ se preambalează. Tot ceea 
ce nu e bun, ce nu corespunde e- 
xigenței cumpărătorilor este înlă
turat.

o Piața Dorobanți cuprinde în
treaga paletă coloristică și sorti
mentală a produselor de sezon (și 
chiar trufandale). La unitățile Gos
tat, I.L.F., intercooperatiste și pro
ducătorii individuali s-au desfăcut, 
numai in ultima săptămînă, produse 
în valoare de peste o jumătate de 
milion de lei. ■

în piețele Progresul, Pantelimon, 
Balta Albă, Rahova, surprindem a- 
ceeași imagine : mesele sînt încăr
cate, din abundență, cu toate cele 
necesare acum, în plină toamnă. 
Pentru realizarea unei bune apro-, 
vizionări însă, nu este suficientă 
existența unor cantități mari de 
produse ; o importanță c___...
are organizarea eficientă a activi
tății comerciale, prezentarea și pu
nerea în vinzare numai a produse
lor de calitate, cu aspect comer
cial, atitudinea civilizată a vînză- 
torilor și șefilor de unități. In a- 
ceastă privință, pe lîngă aspectele 
pozitive predominante,, „filmul" 
înregistrează și multe neajunsuri.

O piață bună se face întotdeauna 
la prima oră a dimineții, cu 
diția ca aceasta să coincidă 
programul comercianților. 
geaba se învîrteau însă, la 
șase, cumpărătorii pe lîngă magazi
nele de legume și fructe ; două din

chioșcurile I.L.F. din piața Progre
sul (vînzători B. Petre și I. Fotă) 
nu și-au deschis obloanele nici mă
car la 6,30, ora fixată, ci cu 15—20 
minute mi tirziu. Situație asemă
nătoare in piața Floreasca. Și cele 
două magazine de legume și, fructe 
din piața Mărășești și-au început 
activitatea cu peste 20 de minute 
întîrziere, și numai la intervenția 
noastră. De ce ? Nu sînt responsa
bili care să ia măsuri, există vreo 
piedică ? Nici una, nici alta. Este 
vorba de nerespectarea grosolană a 
programului stabilit. Dar — chiar 
pentru cei care se prezintă la ora . 
fixată — orarul' nu e... bătut în cuie;

unitățile I.L.F. și Gostat, aflate în 
piețele Ferentari, 13 Septembrie, 
Floreasca, 23 August, lipseau fie 
varza, fie spanacul sau țelina, fie 
conopida, ardeii, sau sfecla,, roșiile 
ș.a. întrucît este vorba de ace
leași produse, prezente în alte 
piețe, singura explicație posibilă a 
acestor absențe este modul defec
tuos în care se repartizează produ
sele sosite de la furnizori pe teri
toriu — între oficii și depozite și, 
apoi, intre piețe și unități. Avem 
de-a face cu o meteahnă mai veche 
a organizatorilor comerțului cu le
gume și fructe : „repartizarea 
ochiometrică a fondului de marfă,

o reală creștere 
competență!

nimeni nu-i oprește să deschidă, 
măcar o singură unitate, mai de
vreme, atunci cînd acest lucru e 
justificat de afluxul de cumpără
tori. în piața Berceni, care deser
vește peste 30 000 de locuitori, nici 
unul din magazinele I.L.F., Gostat, 
Intercoop nu-și începuse activitatea, 
la ora șase, deși gospodinele — dor
nice să-și facă cumpărăturile — e- 
rau prezente. Tocmai pentru a fi 
pe placul tuturor clienților, în piața 
Piscului — unde inițial toate unită
țile aveau ora de deschidere fixată 
pentru 6,30 — responsabilul a hotă- 
rit să devanseze programul uneia 
dintre ele cu o jumătate de oră. „Nu 
avem nici un interes să ne pierdem 
clienții și nici să creăm aglomerație 
— ne-a declarat acesta. Am deschis 
mai devreme pentru a putea servi 
chiar și pe cei mai matinali cum
părători". Este vorba, după cum 
ușor se poate vedea, nu de vreo 
greutate de netrecut, de cine știe ce 
instrucțiuni draconice, care să îrn-

deosebită piedice adoptarea unor măsuri co- 
" ' respunzătoare avantajoase — atit 

' pentru cetățeni, cit și ' pentru co
merț — ci de modul în care se ma
nifestă Inițiativa, spiritul gospodă
resc al șefilor de unități. Nici un 
orar nu e atit de rigid, îneît să nu 
poată fi schimbat în funcție de a- 
fluxul cumpărătorilor, de cerințele 
acestora. Trebuie doar să existe, 
în acest sens, preocupare din partea 
șefilor de unități.

în multe locuri n-am depistat 
nici măcar o singură absență din 
catalogul produselor de sezon. Așa 
ar fi trebuit să fie peste tot. Din

G CUM O RECUNOAȘTEM ® CUM 
PREVENIM ® CUM O TRATĂM

Periodic, la 2—3 ani — și cu pre
ferință în sezonul rece — gripa, a- 
ceastă boală virotică, se manifestă 
prin expansiuni epidemice, mai 
mult ori mai puțin restrînse, iar la 
intervale mai mari, de' 25—30 ani, 
prin epidemii mai mari, care afec
tează, practic, tot globul (pande- 
mii) Virusul gripal există sub for
ma mai multor tipuri și subtipuri, 
serologic distincte, și ele nu pro
duc imunitate generală. Din acest 
motiv, fiecare subtip de virus, și 
chiar variante de virus,, pot de
clanșa epidemii.

După datele preliminare de car» 
dispunem, gripa actuală este produ
să de subtipul A2, bine cunoscut, 
care a mai evoluat în țara noastră. 
Persoanele care se îmbolnăvesc 
acum sînt îndeosebi cele receptive, 
care nu s-au îmbolnăvit de gripa 
provocată de acest serotip al viru
sului în anii trecuți. Este de aștep
tat deci ca frecvența bolii să aibă 
un caracter restrîns.

Gripa actuală evoluează în forma 
ei obișnuită și, în general ușoară : 
început brusc, cu febră de 39—40°, 
dureri de cap — mai ales frontale 
și în globii oculari — dureri mus
culare foarte puternice, tuse ușca- 
tă, limba încărcată, albă, lipsă de 
apetit și o oboseală generală care 
obligă pe bolnav să rămînă în pat. 
în forma ei curentă, de gripă obiș
nuită, necomplicată, febra durea
ză 4—5 zile, după care urmează 
perioada de refacere treptată (con
valescență), cu revenirea poftei de 
mincare și a puterii de lucru.

Gripa obișnuită, necomplicată, 
se tratează la domiciliu, în condiții 
— pe cît posibil — de izolare (ca
meră separată) și într-o atmosferă 
curată, încălzită. Mijloacele tera
peutice sînt foarte simple și prima 
măsură, aceea a odihnei în pat, 
constituie un element important, 
care favorizează vindecarea natu
rală a bolii încercarea, fals eroică, 

• de a purta gripa „pe picioare" ex
pune la o evoluție mai grea și la 
apariția de complicații, pe lîngă 
faptul nedorit al răspîndirii viru
sului și la alte persoane.

Dieta este aceea a unui febril : 
lichide — limonade, compoturi, 
ceaiuri — dulciuri, lapte și produse 
lactate, pentru ca apoi, cu scăderea 
febrei, să se treacă la o hrană va
riată și consistentă.

Este indicat să se facă frecții de

înviorare pe corp cu diferite lo- 
țiuni : alcool, oțet aromatic, Carmol, 
Diana. Dintre medicamente se vor 
alege (fără abuz) unul din urmă
toarele : aspirină, piramidon, alin
elor, fenilbutazonă, algocalmin, pen
tru efectul lor antitermic și de cal
mare a durerilor. Un supliment de 
vitamina C — 2—3 tablete pe zi — 
este util. în unele cazuri, medicul 
poate prescrie și injecții cu Po- 
lidin. Tușea se tratează cu calmante 
(Calmotusin, Codenal) sau, cind 
este productivă, cu sirop expecto
rant.

In gripa simplă nu se dau anti
biotice 1 Virusul gripal nu este sen
sibil la nici un antibiotic, iar ad
ministrarea acestora expune Ia 
eventualele efecte secundare neplă
cute : sensibilizare, micoze etc. Nu
mai în gripa complicată, cu supra- 
infecții bacteriene, se va' reeprge 
la antibiotice și aceasta o va apre
cia numai medicul 1 în general, 
cind febra persistă peste 5 zile, 
suspectăm o complicație.

Vor apela la medic, de la înce
put, persoanele mai debile, bolnavii 
cronici cu vechi suferințe pulmo
nare, astmatici, cardiaci, diabetici, 
cirotici etc.

Prevenirea gripei se poate rea
liza într-o bună măsură prin izola
rea bolnavilor. De asemenea, tre
buie să se ferească de expunere la 
gripă acele categorii de persoane 
care riscă de a o face in forme mai 
grave sau complicate : vîrstnicii, 
bolnavii cronici cu scleroză pulmo
nară (emfizem și bronșită cronică, 
de obicei tabacică), cardiacii, ciro- 
ticii, diabeticii etc, ca și gravidele. 
Ele trebuie să evite locurile aglo
merate: piețe, parcuri, săli de spec
tacole. Copiii mici să fie și ei fe
riți de plimbări în locuri aglome
rate. în general, tinerii și adulții 
fac forme ușoare.

Este indicat ca în sezonul cu frec
vență mai mare de îmbolnăviri să 
asigurăm o rezistență naturală cît 
mai ridicată a organismului prin 
respectarea orelor de odihnă și de 
somn, îmbrăcăminte adaptată sezo
nului, alimentație variată (inclusiv 
fructe) și un supliment de vitamină 
C. în colectivele mai expuse, se fac 
vaccinări.

Prof. dr. docent 
Marin VOICULESCU 
Spitalul Colentina-București

au fost încă rezolvat» deși s-a 
depășit cu mult termenul... Unitatea 
232-Titan ; marfă depreciată la vin
zare ; ardeii grași — stricați în 
proporție de 25 la sută ; cartofii — 
cu impurități... Unitatea 265: vînzăto- 
rii Ivan Alexandru și Oprea Du
mitru aveau marfă frumoasă do
sită sub tejghele în timp ce la 
vinzare ofereau produse neoores- 
punzătoare"...

Existența acestor carențe — șl lis
ta lor este foarte lungă 
că încă nu s-au găsit cele mai 
potrivite căi pentru a se statornici 
un stil, nou, o atitudine 
activitatea lucrătorilor acestui im

portant sector. 
Controale ope
rative, urmate 
de aplicarea 
sancțiunilor cu
venite, interven
ții prompte — 
toate acestea 
trebuie să con
stituie instru
mente de lucru, 
preocupări coti
diene ale șefilor 
de unități și de
pozite, ale mer
ceologilor, șefi
lor de servicii, 
ale conducători
lor de oficii și 
de întreprinderi. 

A revenit da 
mai multe ori, 
in sondajul nos
tru sau în ra
poartele inspec
ției comerciale, 
observația că

— în unele locuri — cartofii sînt 
necorespunzători. Deși, în general, 
pe piețele Capitalei cartofii se vînd 
în condiții bune, sortați, au apărut 
și aici unele nereguli create de anu- 
miți producători, care livrează mar
fă de calitate slabă. S-au luat ne
numărate probe din diverse vagoa
ne cu cartofi veniți la București cu 
„certificat" de. marfă pentru prima 
calitate. Iată ce a rezultat la control 
(publicăm analiza făcută cartofilor 
din vagonul nr. 005314797034, expe
diat de C.P.V.L.F.-Brașov) : din 
10 000 kg — doar 5 000 kg erau car
tofi de calitatea I. Restul 7 2 400 kg
— calitatea a Il-a, 2 000 kg — marfă 
nevandabilă : 600 kg — pămînt. în 
cazul altor sute de vagoane, situa
ția este identică. La fel se petrec 
lucrurile și la Suceava. Cum poate 
fi permis furnizorilor să expedieze 
această avalanșă de „marfă" ne
vandabilă, de pămînt, care circulă 
cu bani grei pe liniile ferate și 
apoi ..-creează greutăți incalculabile 
la sortare și depozitare ? Dacă fur-
marfa, nu există un act normativ 
care să-i oblige la acest lucru 7 
Ba da ! Cităm din Hotărîrea Consi
liului de Miniștri nr. 1 613 din 18 
noiembrie 1970 : ....Producătorii sînt
obligați să sorteze cartofii, în con
dițiile de calitate prevăzute in pre
zenta Hotărîre. întreprinderile va- 
lorificatoare vor prelua cartofii la 
timp, ii vor manipula și depozita 
în condiții bune, astfel incit să li
vreze consumatorilor marfă de cali
tate corespunzătoare..".

Există, deci, acte normative care 
reglementează expres atit livrarea 
produselor, cit și comercializarea 
lor. După cum am putut vedea însă, 
adesea regulile generale de comerț, 
contractele, sînt încălcate de către 
unii comercianți și producători, cu 
multă ușurință. Organele investite 
cu controlul activității comerciale, 
consiliile populare, conducătorii în
treprinderilor de producție și ai ce
lor de comerț au datoria de a» in
terveni prompt, de a lua măsurile 
cuvenite pentru eliminarea fenome
nelor negative semnalate.

fără a ține cont de cererea de con
sum a populației, de necesitatea 
asigurării unui sortiment complet 
în toate magazinele. Aplicînd pro
babil aceeași „metodă" șefii de 
unități, la rindui lor, împart marfa 
pe puncte de desfacere cum le vine 
la mină. în piața Rahova, din cinci 
puncte de vinzare unul avea numai 
cartofi, altul — numai roșii, iar ce
lelalte restul produselor. D.rept ur
mare cumpărătorii (vreo 30—40 de 
fiecare unitate), după ce își um
pleau sacoșele cu o parte din pro
duse, asaltau cele două puncte 
desfacere „exclusiviste", creînd 
aglomerație artificială.

„Așa am primit marfa, așa 
vindem" 
Ferentari, încercîndu-se justificarea 
expunerii și vinzării unor produse 
(ardei, roșii etc) îmbătrinite, de
preciate. Răspunsuri similare ni 
s-au dat și in piețele Colentina, 
Progresul, 23 August. în toate a- 
ceste locuri, buna aprovizionare este 
afectată de neglijența,, Unora dintre . . ----- . -----
lucrătorii comerciali,, .gestionari, „șefi nizorii de cartofi nu' vor . să: sorteze

încă de la apariția Legii nr. 57/1968 
Comitetul executiv al Consiliului 
popular al județului Sibiu a fost a- 
nimat de dorința fermă de a asi
gura, pe plan local, cele mai potri
vite condiții pentru ca consiliile 
populare subordonate să-și poată 
exercita noile lor atribuții. înaintea 
sesiunii din iunie 1970 a consiliului 
popular județean, această tematică 
a fost expusă în fața tuturor depu- 
taților și s-a cerut comisiilor per
manente să Inițieze un studiu în 
sensul îmbunătățirii modulul de a- 
plicare a legii. Comitetul executiv 
intenționa astfel ca — pe baza unui 
larg consult — să schițeze princi
palele măsuri de descentralizare a 
unor activități ce se îngrămădeau 
inutil la nivelul județului și să per
mită totodată consiliilor populare 
municipale, orășenești și comunale 
o exercitare mai largă a autono
miei funcționale.

Pe baza hotărîril consiliului popu
lar județean, o mare parte a unită
ților economice locale au trecut în 
subordonarea municipiilor și ora
șelor. Această măsură viza creșterea 
răspunderii consiliilor populare res
pective pentru realizarea unor sar
cini economice sau a unor cerința 
gospodărești-edilitare, locale, stimu
larea preocupării pentru o activitate 
cu o eficiență ridicată. O dată cu 
aceste măsuri, s-au clarificat și 
precizat competențele și sarcinile 
direcțiilor economice în coordona
rea activităților respective, modul 
de conlucrare a acestora cu între
prinderile șl în același timp cu 
consiliile populare.

De mare utilitate în acțiunile pre
conizate de noi a fost reglementa
rea; prin hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, a responsabilității consi
liilor populare municipale și oră
șenești asupra activităților de salu
brizare, întreținere, parcuri și zone 
verzi, etc., fapt care a impulsionat 
munca organelor locale ale puterii 
și administrației de stat, a ridicat 
la un nivel mai înalt preocupările 
lor pentru buna gospodărire a lo
calităților. Aceasta și explică, de

altfel, în mare parte, rezultatei» 
bune obținute de majoritatea muni
cipiilor și orașelor noastre în anul 
1970 și în acest an. Se relevă în
deosebi realizările obținute de mu
nicipiul Mediaș și orașele Agnita, 
Ocna Sibiului, Cisnădie și Dumbră
veni, în activitatea de gospodărire.

Pe de altă parte, studiile în le
gătură cu descentralizarea unor ac
tivități economice ne-au dus 
concluzia că, în unele cazuri, 
necesară o coordonare unitară, 
tralizată, la nivelul județului, . 
tru a putea acorda asistență tehnică 
de specialitate corespunzătoare. 
Măsura s-a dovedit bună ; la nu
mai un an după înființarea unei a- 
semenea întreprinderi județene, 
pierderile planificate s-au redus în 
sectorul respectiv cu peste 3 mi
lioane lei.

Ne-a preocupat, de asemenea, 
trecerea la municipii, orașe și co
mune a controlului și îndrumării 
din punct de vedere administrativa 
activităților de sănătate și agricul
tură. Pe parcursul discuțiilor, s-au 
emis păreri diferite. Printre altele, 
s-a propus organizarea unui expe
riment în 10 comune, urmînd ca 
organele județene să acorde un 
sprijin puternic consiliilor populare 
comunale în exercitarea noilor a- 
tribuții. Comitetul executiv și-a 
însușit această propunere și a or
ganizat un asemenea experiment 
cu începere de la 1 octombrie 1970. 
Concluziile pe care le tragem acum 
sînt favorabile și urmează să luăm 
măsuri pentru generalizarea noului 
mod de lucru.

Pe parcursul acestui an de expe
rimentare, s-a reușit ca în cele zece 
comune să se instituie un control 
eficient al consiliului popular co
munal asupra activității cadrelor 
sanitare, veterinare și a inginerilor 
agronomi. La sesiunile unor consi
lii populare comunale și în ședin
țele comitetelor executive s-au dis
cutat și propus măsuri asupra unor 
cazuri de indisciplină sau de neîn- 
deplinire a obligațiilor de serviciu, 
în general, se observă o creștere

pen-

de depozite, merceologi — care per
mit vehicularea spre piețe și pune
rea în vinzare a unor mărfuri neco
respunzătoare. Adeseori, obligația de 
a sorta marfa, de a pune în vinzare 
numai produse de calitate, este „ui
tată", ignorîndu-se cu desăvîrșire 
că aceste acte reprezintă 
venții la regulile generale 
merț și se sancționează în 
cință.

Transcriem cîteva din 
țările inspectorilor comerciali, con
semnate zilele trecute în procese 
verbale : „Unitatea I.L.F. 74 din 
piața 16 Februarie — morcovii sînt 
subdimensionați, fără aspect comer
cial ; varza e depreciată ; cîntarela
— dereglate, în defavoarea clienți
lor... Unitatea 57 din piața Grivița 
roșie — 
calitativ, 
berculi 
dereglat, 
Unitatea 
morcovii 
slabă ; magazinul este 
dar, cu încăperile nemăturate, pli
ne de resturi de legume ; cîntarul
— dereglat, în defavoarea clienți
lor... Unitatea 54 din complexul 
Bucureștii-Noi — cintarele dere
glate ; 8 reclamați! din condică nu

cartofii necorespunzători 
un procent ridicat de tu- 
sînt loviți ;
in defavoarea
59 din Calea
și conopida

APARTAMENT ORI 
STRECURĂTOARE?

Tovarășul Apostol GA. 
Crinu ne scrie că locuiește 
pe Calea București, blocul 
17 din Pitești de vreo 8 ani 
și de circa trei ani a început 
să-i curgă apartamentul.

— Cum adică 7 II umpleți

eu apă și el curge pe la în
cheieturi 7 Ce rost are să-l 
umpleți 7

— Nu-l umplem noi. în 
interiorul zidurilor s-au 
montat experimental' niște 
conducte de material plas
tic. Aceste conducte, din 
cind in cind . se sparg și să 
vezi cum începe să curgă 
zidul ! Ca o strecurătoare. 
Chemi specialiștii de la 
I.L.C. Ei vin, repară țeava, 
dar repararea tencuielii și 
zugrăveala trebuie s-o su
porți tu, locatarul. Am 
cheltuit pînă acum cîteva 
mii de lei. Ne obișnuisem 
șl cu bucuria asta, dar iată 
că pe la sfîrșitul lui august 
mă trezesc cu o altă echipă 
a I.L.C.-ului care, nici mai 
mult nici mai puțin, începe 
să sape o fereastră de 
circa un metru pătrat intre 
mine și vecinul de jos. Eu 
mă uit in jos la vecin, De

Noul hotel din orașul Brăila
f Foto : 8. Cristian

a preocupării comitetelor executiv» 
comunale pentru dezvoltarea acti
vității economice, îmbunătățirea a- 
sistenței sociale și învățămîntului, 
crearea unor condiții corespunză
toare de locuit și de muncă pentru 
cadrele ce lucrează în domeniile a- 
mintite.

în cursul experimentului au apă
rut, după cum era și firesc, opinii 
diferite în ce privește traducerea 
în viață a noilor responsabilități șl 
atribuții. Sînt, de pildă, păreri potri
vit cărora s-ar obține rezultate mai 
bune dacă activitatea cadrelor sani
tare din comune ar fi subordonată 
exclusiv direcției sanitare județene. 
După cum se știe, însă, activitățile 
economice și sociale au un statut 
de dublă subordonare. Direcția sa
nitară județeană controlează u- 
nitățile în subordine din punc
tul de vedere al specialității, 
veghează asupra pregătirii profesio
nale a cadrelor, în timp ce comite
tele executive ale consiliilor popu
lare comunale și orășenești contro
lează modul cum își respectă uni
tățile sanitare programul de lucru, 
cum acordă asistență oamenilor din 
localitate, cum își fac datoria ca
drele sanitare la locul de muncă. 
Exercitarea acestor atribuții a a- 
vut ca rezultat o îmbunătățire a 
activității sanitare în toate cele 10 
comune.

Măsurile de descentralizare luata 
de Consiliul popular al județului 
Sibiu — măsuri care, de altfel, s-au 
întreprins și în alte județe ale ță
rii — materializează în practică in
dicațiile repetate, date de condu
cerea superioară de partid, per
sonal de către tovarășul Nlcolaa 
Ceaușescu, ca județele, consiliile 
populare, să treacă cu mai multă o- 
perativitate la exercitarea deplină 
și cu competență a tuturor atribu
țiilor care le revin prin lege, să 11 
se acorde acestora autonomia și răs
punderea necesare rezolvării pro
blemelor pe care le ridică viața so
cială în teritoriul în care au fost 
alese.

în acest scop am solicitat Comi
tetului de Stat al Planificării să a- 
nalizeze posibilitățile de simplifi
care în și mai mare măsură a unor 
indicatori obligatorii, transmiși prin 
planurile anuale consiliilor populara 
județene, limitarea la strictul nece
sar a nominalizării obiectivelor 
transmise prin planurile de investi
ții. Propunerile noastre vizează cre
area unei elasticități mai mari, 
pentru folosirea în funcție de ne
voile reale a mijloacelor materi
ale puse la dispoziția județului de 
către stat. Asemenea propuneri am 
adresat și Ministerului Finanțelor, 
în legătură cu bugetul local. Refe- 
rindu-ne mai concret, la modul de 
utilizare a veniturilor suplimentare 
— de pildă, cota din beneficiile 
peste plan ale întreprinderilor re
publicane, care se varsă la bugetul 
local — am propus extinderea do
meniilor de utilizare și crearea u- 
nor posibilități mai largi de a an
gaja asemenea sume după cerințe. 
Unele probleme locale s-ar putea 
rezolva astfel fără eforturi finan
ciare .suplimentare din fonduri cen
tralizate.

Perfecționarea activității consilii
lor populare reprezintă un proces 
continuu, pe care trebuie să-l ur
mărim cu perseverență. în activi
tatea noastră, acest proces își gă
sește expresia în munca desfășu
rată zilnic de comitetele, executive, 
de deputați, pentru a cunoaște și 
înfăptui mai bine atribuțiile ce le 
revin prin lege, pentru a conduce 
cît mai competent toate treburile 
privind teritoriul în care au primit 
mandat de acțiune din partea ce
tățenilor.

Ing. loan UNGUR 
prim-vicepreședinte 
ol Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
al județului Sibiu

AMPRIMITSCRISOAREADV.!
einul se uită In sus la mine. 
Eu ii chem pe l.L.C.-liști să 
astupe fereastra, ei nu vin.,. 
Și uite-așa...

Pentru că veni vorba de 
strecurătoare, nu ftii, tova
rășe Apostol, I.D.C.-ul ăla 
nu are nevoie de o sită 7

CIT Al ZICE MORUN 
ORI ALTĂ SPECIE 

DE PEȘTE
Pe lingă satul Păun, ce 

aparține de comuna Bîrnova 
— Iași, zice că trec vreo 
două rețele electrice și se 
mai zice că satul ar putea 
fi electrificat cit ai zice 
morun ori altă specie <i« 
pește.

bâ— de ce nu ziceți 
rem plătică 7

— Am înțeles aluzia, 
flați că încă de acum 11 
am. dat suma care ni 
pretins și tot degeaba.

Să existe e specie
pește al cărui nume nu-l 
poți zice nici in 11 ani 7

Ne-am interesat la Direc
ția tehnică investiții a Con
siliului popular al județului 
Iași despre această poveste 
fi ni s-a răspuns că nu e 
vorba de nici un pește cu 
nume greu, ci de lipsa ele 
interes a Consiliului popular 
comunal Bîrnova. Ceea ce 
este altă mincare de pește. 
Am primit insă asigurări că 
in trimestrul IV satul Păun 
va fi electrificat.

Vă urăm curent continuu.

cunoscut că In unele apar
tamente plouă ca în tirgul 
de vară de la Brezoaia. Au 
mai pus la murat...

De unde atita oțet la 
O.C.L.P.P.-ul ăsta al nos
tru 7

IDEI „OMNIA" 
Șl BORCANE PISATE

DE UNDE ARE 
O.C.L.P.P.-UL ATÎTA 

OȚET?
Blocul de locuințe pro

prietate personală G II 4 
din strada Drumul Taberil 
nr. 64 B se pregătește să 
intre in a treia iarnă. Gos
podinele au făcut zacuscă, 
au pus la murat varză, cas
traveți, gogonele, ba chiar și 
gogoșari. Iar după cum re
zultă din dosarul care ne-a 
fost trimis la redacție, nici 
O.C L.P P.-ul nu s-a lăsat 
mai prejos. A pus și el la 
murat cele 58 de fișe întoc
mite de proprietarii aparta
mentelor in care stnt con
semnate deficiențele și lip
surile constatate in fiecare 
avartament, precum și o 
altă listă cu cele 34 de de
fecțiuni la părțile comun» 
ale acestui bloc.

A mai pus Ia 
alte adrese prin 
tarii se vaită că 
dură din cauză 
nu are tencuiala 
Au mai pus la 
pllngeri prin care se fac»

murai fi 
care locre- 
nu au căl- 
că blocul 
exterioară, 
murat alte

Borcanele tip Omnia cu o 
capacitate de 340 ml, precum 
și borcanele de miere cu 
capac și fără nu sint primite 
la. centrele I.C.V.A. Așa 
stînd lucrurile, tovarășul 
Eugen Nițiu, din Mediaș,

tare, tar borcanele pentru 
miere nu se ■ ■ ••• 
din lipsă de

Cum vine 
„serviciu de 
îndrumare 
Dumneata îmi vinzi borca
nele și eu ?... Eu, cumpără
torul, ce să fac cu ele ? 
Dacă aș ști că ar face bine 
cuiva sticla pisată aș pisa 
borcanele. Cred că nici ălora 
care au idei „Omnia" nu le 
face bine.

NU TRECEȚI PE SUB 
AUTOMOBILE I

Tovarășul Adrian Basa- 
rab, sir. Pitar Moș nr. 27, 
este îngrijorat în legătură 
cu perspectivele pietonilor. 
Domnia sa susține că pieto
nul nu va avea viitornul nu

str. Traian nr. 1 A, a trimis 
o terisoare la București și 
a întrebat de ce. Serviciul 
organizare 
comercială 
Comerțului 
răspuns cu 
sept. 1971, 
lămurește 
„Borcanele 
ml. nu sint
tre pentru că nu tint cu
prinse in nomenclatorul cu-

și îndrumare 
din Ministerul 
Interior 

adresa
prin 
cam

Omnia 
primite

i-a 
5/206'7 
tare tl 

așa : 
de 340 

la cen-

TEORETIC, 
PRINZI TRENUL, 
DAR PRACTIC ?

Mai mulți cetățeni ne „ 
scriu că C.F.R.-ul s-a gîndit 
bine cind a făcut legătura 
dintre trenurile 2092 și 
A-142. Teoretic ajungi cu 
2092 la Craiova și ai la dis
poziție 4 minute pentru a te 
urca in A-142 și să-ți vezi 
mai' departe de ' drum. 
Asta e teoretic.

— Practic 7
— Practic e inversul teo

reticului. Mai mereu pier
dem trenul A-142 pentru că 
2092 t ținut la semnal cite 
10 minute. Și astfel stînd 
lucrurile, A-142 ne salută 
din viteză. Dacă ne-ar sa
luta din mers poate că l-am 
mai prinde. Sintem nevoiți 
să pierdem aproape o zi în
treagă plnă la următorul 
tren.
Stimați tovarăși, am trimis 

scrisoarea dv. la Direcția 
regională C.F.R. Craiova și 
avem convingerea că pînă 
la urmă se va îmbina teoria 
cu practica.

prea roz, ci, din contră, si
nul prea albastru.

— De ce, tovarășe Adriani 
De ce sinteți chiar așa de 
pesimist în legătură cu vii
torul pietonilor 7 Credeți că 
li se vor lua și trotuarele 7

— A și început.
— Ce a început 7
— Să ni se ia trotuarele.

' /Treceți dv. pe Dionisie Lupu 
colț cu Jules Michelet (și nu 
numai acolo) și veți vedea 
plantat un nou semn de 
circulație care permite con
ducătorilor auto să „înca
lece" o parte a trotuarului. 
Ei, bine, proprietarii de 
automobile nu „încalecă" 
numai o parte, ci tot trotua
rul. Tu pieton, pe unde si 
mai treci 7 Pe sub autove
hicule 7

Nu, tovarășe Adrian, nu e 
voie să se treacă pe sub 
automobile. Se vor face niște 
poteci și pentru pietoni. Dar 
asta in perspectivă.

Nicuță TANASSI
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tot mai intense, 
cadrul unităților 
unor noi obiec- 
economia nățio-

Se 
de

Lucian CIUBOTARII 
corespondentul „Scînteii"

■3 IALOMIȚA i

(pierdeți) I

pentru oul lui Columb

a-

(Urtnare din pag. I)

Cum s-a îngălbenit iCa-

și „Galbena11
Ia hectar

viticole.
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ar

Ro- 
lnsă 
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de
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două 
mo

de

Pe- 
uni- 
pro- 

nu

acum 
fost

Nu
sorco- 

cei din 
C.E.I.L.

tolerează

de construcții 
— Brașov, care, 
să intensifice 

de execuție,

o gamă

o- 
u- 

ames-

•r.

RECOLTAREA CULTURILOR TÎRZIIeît mai repede,
pînă

Zilele frumoase din ultima săptă- 
mină au permis unităților agri
cole din județul Ialomița să intensi
fice ritmul lucrărilor. Pînă la data de 
27 octombrie a.c., în cooperativele a- 
gricole din județ, porumbul a fost re
coltat de pe 72 la sută din suprafața 
cultivată. Cooperativele agricole de 
producție din Coslogeni, Colelia, Mi- 
loșești, Sălcioara, Frățilești, Traianu 
au terminat recoltatul porumbului. 
Numeroase unități cooperatiste, prin- 
t'.c. pare cele din Gheorghe Doja, Dor 

; ță’iunt, Amara, Albești, Bordușelu, 
Grindu, Smirna, Muntenii-Buzău și 
altele, printr-o mobilizare a coope
ratorilor și folosirea judicioasă a mij
loacelor mecanice, au recoltat aproa
pe In totalitate suprafețele cu po
rumb.

In multe unități, însă, ritmul de 
recoltare este nesatisfăcător. Direcția 
generală agricolă județeană a între
prins o serie de acțiuni pentru ca în 
unitățile rămase în urmă să fie con
centrate mai multe combine și re
morci. Cu toate acestea, cel mai 
mare neajuns nu este lipsa mijloa
celor mecanice, ci faptul că, în mul
te cazuri, acestea nu funcționează la 
întreaga capacitate. Secția de meca
nizare care deservește cooperativa 
Mihail Kogălniceanu, deși .dispune de 
4 combine CT.2 R și două combine 
autopropulsate „Gloria" nu le utili
zează eficient. Din suprafața reali
zată, numai o mică parte a fost 
recoltată mecanic. Cu cele două com
bine „Gloria", de la 5 octombrie și 
pînă acum s-a recoltat atît cît se 
poate realiza în numai două zile.

Intîrzierea recoltării, se datorește și 
faptului că tractoarele se defectează 
adesea, iar remedierile nu se fac cu 
operativitate. Uneori se întîlnesc ca
zuri cînd tractoarele sînt scoase de 
la combine și trecute la alte lucrări. 
Zilnic, cel puțin cinci din cele 42 
de tractoare staționează. Dacă utila
jele lucrau la întreaga capacitate, co
operativa putea recolta în plus cel 
puțin 200 de hectare porumb.

Ținlnd seama de timpul înaintat, 
de volumul mare de lucrări, este ne
voie să se desfășoare o muncă per
severentă pentru a înlătura, cu toa
tă hotărârea, mentalitatea că se mai 
poate aștepta, că strînsul porumbului 
oricum se va termina și mai tîrziu. 
La cooperativa agricolă Gura Ialo- 
rniței, din 480 de hectare porumb au 
fost recoltate numai jumătate. Cu 
toate acestea, președintele cooperati
vei, Ion Banu, era de părere că recol
tatul nu e întîrziat : „Mai avem timp 
pînă la 10 noiembrie" — ne spune el. 
Dar ritmul în care lucrau cele două 
oombine nu oferă certitudinea că ter
menul, și așa destul de larg, va fi res
pectat. Or, este nevoie de sprijin și 
îndrumare concretă pentru utilizarea 
rațională a forței de muncă și a mij
loacelor mecanice.

Că trebuie să se acționeze urgent 
în acest sens o demonstrează și ur
mătorul exemplu : în timp ce me
canizatorul Malanca Frusin a recol
tat cu o combină peste 100 hectare 
porumb, alt mecanizator, Florea Do- 
bre, cu o mașină similară, a realizat 
numai șase hectare. Pe șeful fermei, 
unde lucrau cele două combine, ing. 
Dumitru Stancu, nu ,1-am găsit nică
ieri în cîmp și nici la sediul coope
rativei. Oare pînă la Gura Ialomiței 
rT'a.u ajuns recomandările exprese în 
ugătură cu prezența inginerilor agro

nomi pe cîmp, acolo unde se recol
tează porumbul sau se execută ce
lelalte lucrări <Je sezon î

Tărăgănarea lucrărilor se datorește

teriale și forța de muncă. Evident, 
în ambele cazuri îndeplinirea planu
lui de investiții din acest an este 
pusă sub un mare semn de între
bare. ,

Dar problema numărul unu, cu 
care sint confruntate o parte dintre 
șantierele industriei chimice, o for
mează asigurarea rapidă a utilajelor 
tehnologice restante. Peste 3 500 tone 
de mașini și instalații complexe sînt 
așteptate de luni de zile să sosească 
pe unele șantiere, care au termene . 
le punere in funcțiune chiar în 
îursul acestui trimestru, dar, în pofi- 
A termenelor din graficele de livra- 
e, acest eveniment continuă să în- 
rzie. Este locul potrivit să atragem 
lenția asupra practicilor de nead- 
lis la care apelează unii dintre 
Irnizori, chiar Ministerul Industriei 
instrucțiilor de Mașini, care pro- 
It cu larghețe că vor soluționa 

să ono- 
cuvîntul

instrucțiilor de Mașini, 
It cu larghețe că vi 
abnic restanțele, fără ca 
ie însă cu promptitudine 
t. • 
Iacă la Combinatul de 
nte azotoase din Slobozia 
luni au coincis cu perioada unui 
ernic reviriment, acesta se dato- 
ză mai ales constructorilor și 
ntorilor, care au reușit, printr-o 
ximă concentrare de eforturi, să 
igă un „virf" de investiții. De 
șl, planul la construcții-montaj 
nouă luni a fost depășit cu 
ilioane lei, cifră cu atit mai sem- 
lativă, cu cît restanțele acumula- 
nterior și greutatea cu care se 
ivedea lichidarea lor puneau in 
ă respectarea termenelor de în- 
re a unei prime serii de probe 
plogice. Din păcate, lipsa de re
citate a unor furnizori de uti- 
tinde să anuleze roadele acestui 
Stor efort. Căci exigențele nu 
zumă numai la constructor, așa 
construcția combinatului nu sa

LA COMBINATUL
CHIMIC CRAIOVA

Asimilarea unor

CONTRASTEla ultimul hectar
șt faptului că unele utilaje ale S.M.A. 
se defectează des, deoarece repara
țiile nu au fost executate corespun
zător. Uneori, abia atunci cînd tre
buie remediate defecțiunile, se con
stată că lipsesc piesele de schimb. 
Din această cauză unele combine, a- 
parținînd S.M.A. Gura Ialomiței stau 
uneori zile întregi. Asemenea defec
țiuni ar putea fi înlăturate în con
dițiile unui control exigent din par
tea prganelor și conducerii - unități
lor agricole, ale muncii pentru întă
rirea răspunderii față de îndeplini
rea sarcinilor încredințate.

Pentru urgentarea recoltării este 
nevoie și de sprijinul operativ al di
recției agricole în asigurarea unor 
piese de schimb la combine, 
semnalează cazuri cind piese 
schimb deficitare în unele unități pri
sosesc altora. Pentru combinele „Glo
ria*;, baza de aprovizionare Slqbozia 
nu dispune de nici un fel de piese 
de schimb. în aceste condiții, cind se 
defectează o combină pleacă cite un 
delegat la București.

Ținînd seama de faptul că în ju
dețul Ialomița datorită hărniciei me
canizatorilor și cooperatorilor s-a ob
ținut o recoltă bună de porumb, este 
necesar ca acum să se facă totul pen
tru ca nimic să nu se risipească. Or
ganele și organizațiile de partid, or
ganele agricole, conducerile I.A.S. și 
ale cooperativelor agricole trebuie să 
se ocupe mai energic de organizarea 
judicioasă a muncii, de utilizarea în
tregii capacități de lucru a combine
lor, a tractoarelor și mijloacelor de 
transport. Folosind cu hărnicie și pri
cepere mijloacele de care dispun, 
cooperatorii și mecanizatorii ialomi- 
țeni vor asigura strîngerea la timp 
și fără pierderi a porumbului și a ce
lorlalte culturi tirzii.

Au trecut „culegătorii 
să înceapă recoltarea

La culesul cartofilor in unele cooperative 
din județul Brașov

în județul Brașov se lucrează in
tens la recoltarea cartofilor, una din 
culturile cu mare pondere în econo
mia unităților. Pînă în ziua de 27 oc
tombrie a.c., în cooperativele agrico
le, producția s-a strîns de pe 93 la 
sută din suprafața cultivată. Se con
stată însă că nu peste tot se acordă 
suficientă atenție calității lucrărilor, 
ceea ce duce la mari pierderi. In 
unele cooperative agricole, în graba 
de a se termina cit mai repede recol
tatul, parte din tuberculi rămin în pă- 
mînt. Această situație este determi
nată și de optica profund greșită că, 
anul acesta, producția fiind bună, 
planul se va realiza oricum și că unde 
este cantitate mare și pierderile sint 
mari.

Cooperativa agricolă din Săcele, de 
pildă, este una din unitățile cu cea 
mai mare suprafață cultivată cu car
tofi : 870 ha. Dar și pierderile sint pe 
aceeași măsură. In tarlalele situate în 
locul denumit „30 de holde", arătura 
proaspătă era presărată cu o puzderie 
de tuberculi. După aprecierea mai 
multor cooperatori, aici au rămas în 
pămînt circa 3 000 kg cartofi la hec
tar. Consiliul de conducere nu cu
noaște această situație ? Ba da I La o 
oarecare distanță, paznicul Mihai An- 
draș cu fiul său. avînd aprobarea bri
gadierului Mihai Magdb, adunau de 
zor cartofii răscoliți de plug și grapă, 
în numai cîteva ceasuri au strîns 
circa 350 kg de cartofi pe care se pre
găteau să-i ducă acasă. Făcînd un 
simplu calcul, înseamnă că dacă la 
fiecare hectar se lasă în pămînt nu 
3 000 kg,

anul acesta circa 1 700 tone de car
tofi.

Aceeași risipă se întilnește și pe 
tarlalele cooperativei agricole din 
Hărman. La punctul denumit „Zăzăn" 
se ridicau ultimele grămezi de car
tofi. în același timp, terenul era pre
gătit pentru a fi însămințat cu grîu. 
In urma grapei care adunase vrejii, 
pe cimp au apărut numeroși cartofi, 
in timp ce, la capătul tarlalei, cuibu
rile mici nici nu fuseseră clintite. 
Puțin mai departe terenul se ara și 
cartofii erau ingropați sub brazdă 
fără nici o posibilitate ca pierderea 
să fie recuperată.

De fapt, felul neglijent în care se 
lucrează la recoltat a început să fie 
cunoscut și de oameni din afara uni
tăților. Intr-una din zile, pe tarlalele 
cooperativei agricole din Stupini se 
aflau nu mai puțin de 60—70 de per
soane. Ce căutau ? Istrate Ion strîn- 
sese în ziua respectivă nu mai puțin 
de 1 500 kg de cartofi. Situații ase
mănătoare am întîlnit și pe tarlalele 
cooperativelor agricole din Budila, 
Teliu, Prejmer.

Nu se poate concepe să se risipeas
că roadele muncii de peste un an. 
Este nevoie de un control minuțios 
și exigent din partea conducerii uni
tăților, a fiecărui specialist, la fața 
locului și în tot timpul desfășurării 
lucrărilor. Organele județene de par
tid și agricole trebuie să ia măsuri 
pentru evitarea oricărei risipe, pen
tru strîngerea întregii producții pînă 
la ultimul

ci 2 000. cooperativa pierde

tubercul de cartof.
NTcolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

noi produse

S-a stricat clanța? 
Cumpărați altă casai

reduce numai la clădiri, ci într-o 
sură și mai mare înseamnă utilaje 
tehnologice, de la piesele cele mai 
mărunte — fitinguri, armături, co- 
turi — pîriă la agregate de mare 
complexitate. Or, sub acest aspect, 
lucrurile se găsesc departe de pre
vederile din graficele de livrare a 
utilajelor. Șantierul resimte absenta 
a sute de tone de utilaje, unele 
cu termene de livrare- expirate incă 
din anul 1970. Sint restanțe mari nu 
numai în sine, ci mai ales prin mo
dul în care se repercutează asupra 
activității mentorilor. Aceștia păs
trează în stoc alte aproape 600 tone

REZULTATE
de utilaje, deoarece montajul lor 
este condiționat de primirea utilaje
lor restante. Ca un exemplu, întîr- 
zierea cu care uzina*„Grivița roșie* 
din Capitală înțelege să livreze co
loanele de sinteză, programate să so
sească pe șantier încă de anul tre
cut, împiedică montarea semicon
ductoarelor de căldură. Această sta
re de lucruri este greu de admis, 
deoarece Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și-a luat. în re
petate rînduri, angajamentul să li
chideze toate restanțele în materie 
de utilaje incă in cursul primului 
trimestru al acestui an și să intro
ducă ordine în livrările programate 
pentru 1971. Situația neclară in care 
se complac o serie de furnizori im-

„Grivița 
„Vulcan" sau „23 Au- 
din Capitală, jalonează 
de muncă ingrijorător in

portanți, cum sint uzinele 
roșie", i 
gust", 
un stil _ . .
sine, dar mai ales prin consecințele 
sale. Dacă rodajul unor instalații 
programat chiar îri această lună nu 
este afectat, in schimb începerea ,a 
termen a probelor tehnologice 
ne o problemă deschisă, 
vorba de o situație tipică in 
eforturile depuse de mulți 
constructori și beneficiari riscă 
compromise de gravele abateri de la. 
disciplina contractuală a unor furni-

rămi- 
Este 
care 

dintre 
să fie

zori de utilaje. Astfel, și la Combi
natul petrochimic Pitești, și la Com
binatul de îngrășăminte azotoase din 
Tîrgu-Mureș, nelivrarea a peste 1 100 
tone de utilaje amenință să perturbe 
serios ritmul execuției.

E drept, însă, că acest gen de aba
teri de la obligațiile contractuale pe 
care Ie comit cu atita ușurință o 
serie de furnizori sînt întreținute și 
de compromisurile pe care Ie accep
tă o parte dintre beneficiarii lor. 
Deși in intervalul martie-august tre
buia ca la instalația de produse 
clorurate din cadrul Combinatului 
chimic Rîmnicu Vilcea să fie monta
te zeci de tone de utilaje, acest eve
niment nu s-a produs nici astăzi. 
Răspunderea principală revine

Colectivul Combinatului chimic Craiova a realizat, 
de la începutul anului pînă în prezent, o depășire 
la producția globală cu 38 milioane lei, iar la 
producția-marfă cu 28 milioane lei. Aceste realizări 
se datoresc, în primul rînd, bunei întrețineri 
și exploatări a instalațiilor cu care sint dotate fa
bricile combinatului, o atenție deosebită acordă 
muncitorii, tehnicienii, inginerii acestei cetăți a 
industriei chimice, diversificării și calității produse
lor. în toate fabricile se desfășoară o susținută ac
țiune pentru găsirea și adoptarea unei 
tehnologii care să ducă la folosirea mai 
dicioasă a materiilor prime. Merită a fi 
dențiat în acest scop colectivul secției de îngră
șăminte I, care, cu un minimum de investiții, a 
reușit ca pe instalațiile existente să producă un 
nou sortiment de îngrășăminte : nitrocalcar, soli- ' 
citat mult atît pe piața internă, cît și la export. 
„De la începutul anului și pînă acum, ne relatează 
ing. Scarlat Simion, directorul comercial al com
binatului, au fost introduse in fabricație noi pro
duse, printre care amintim : nitrocalcarul in două 
sortimente, acidul nicotinic zootehnic, acidul acetic 
glacial, ureea cu conținut variabil de azot, trei noi 
sorturi de catalizatori anorganici etc. Datorită ca
lităților lor superioare, aceste produse sint com
petitive pe piața mondială. Ca urmare a acestui 
fapt, în primele 9 luni ale acestui an au fost ex
portate de două ori mai multe produse decit în 
cursul anului trecut".

NJstor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii

Realizări ale colectivelor
din Centrala de

construcții - montaje
și reparații in petrol

Colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din 
cadrul întreprinderilor cu profil de reparații și con
fecții petroliere, care fac parte din Centrala de con- 
strucții-montaje și reparații in petrol — Ploiești, 
au obținut și în acest an realizări însemnate îri ac
tivitatea lor. Față de aceeași perioadă a anului 
trecut, de exemplu, producția globală industrială 
înregistrată aici, de la începutul anului și pînă 

‘iiditn,;esfe'ntâi* mare cu. 11.6’lAsută. Este de subli- 
riiat’ ■âK'“Iii“'Wt>'6rt cu realizăfflii'’anului precedent 
producția de piese de schirhb a crescut cu 17 la 
sută. Totodată, volumul activităților de construcții- 
montaj, materializat de către unitățile centralei, a 
înregistrat o creștere cu 22,9 la sută. Se poate arăta 
că, în principal, aceste sporuri sînt urmarea îm
bunătățirii indicilor de productivitate a muncii și 
folosirii cu randamente superioare a utilajelor și ma
șinilor-unelte.

Concomitent cu activitatea desfășurată în direcția 
creșterii nivelului fizic și calitativ al producției 
realizate, unitățile din cadrul centralei s-au pre
ocupat în acest an, in mai mare măsură, de asimi
larea în fabricație a unor noi produse cu o mare 
valoare de utilizare pentru necesitățile economiei, 
precum și de autoutilarea cu mașini ș.i dispozitive 
de înaltă tehnicitate. Toate măsurile întreprinse în 
vederea sporirii eficienței economice a unităților 
din această centrală au contribuit ca în trei tri
mestre a.c. să se înregistreze beneficii suplimentare 
de peste șase milioane lei.

Activitatea susținută, in ritmuri 
a colectivelor de constructori din 
centralei, contribuie la realizarea 
tive de mare importanță pentru 
nală, cum ar fi, de exemplu,dublarea conductei 
transcarpatice de transport gaze pentru industria 
petrochimică di.n Moldova, amenajarea portului 
petrolier din Constanța etc. Datorită eforturilor 
neprecupețite în muncă, depuse.de către muncitori, 
ingineri și tehnicieni pe șantiere, stadiile fizice ale 
unor tronsoane de conducte sint în prezent 'intr-un 
avans simțitor față de grafice, asigurîndu-se con
dițiile pentru punerea lor în funcțiune înainte de 
termenele planificate. Aceste realizări au fost po
sibile și datorită aplicării unor metode moderne de 
lucru, extinderii formei de salarizare în acord glo
bal, creșterii gradului de mecanizare la operațiile 
grele și volum mare de muncă.

\
S. UTAN

Specialiștii Centra
lei minereurilor ne
feroase din Deva sînt 
foarte mulțumiți de 
comportarea în explo
atare a motocompre- 
soarelor mobile fabri
cate la uzina „Timpuri 

Capita- 
chiar și

Noi" din 
lă. Dar 
oțelul, cît îi el de 
oțel, pînă la urmă tot 
se uzează. Este cazul 
supapelor motocom- 
presoarelor respective 
care, așa cum este fi
resc, trebuie din cînd 
în cînd înlocuite. Con
ducerea 
Deva a 
uzina 
pentru livrarea unor 
supape de schimb. Sau, 
cel puțin, pentru a 
li se da documentația 
tehnică de execuție 
ori metalul necesar ca 
să fie confecționate pe 

la consumator, 
stăruințele repe- 
au rămas zadar

centralei din 
intervenit la 
bucureșteană

nice. „Vă livrăm cu 
dragă inimă alte moto- 
compresoare, dar su
pape nu vă putem da* 
— răspund, invariabil, 
cei de la „Timpuri 
Noi".

Sigur că llvrînd mal 
multe compresoare, 
uzina din Capitală își 
realizează mai ușor 
planul la indicatorii 
globali, dar nici să a- 
chiziționezi un 
motocompresor 
tru că ai nevoie 
de supape nu e 
cu judecată, 
cit o asemenea pos
tură contravine unor 
interese economice 
mai mari decit ale 
furnizorului, se im
pune intervenția fer
mă a forului de re
sort : Grupul indus
trial „23 August". Să 
vedem cît o să-i țină 
supapele pe producă
torii motocompresoa- 
relor cu pricina ?

Termoficare

sfîrșltul trimes
trului III a.c., printre 
altele, constructorii de 
locuințe eraioveni au 
raportat ca terminate 
și date în folosin
ță și blocurile nr. 4 
și 5 din cartierul Cra- 
iovița Nouă. Și totuși, 
blocurile respective nu 
au fost recepționate, 
deoarece în multe a- 
partamente nu au fost 
montate încă toate in
stalațiile sanitare, iar 
racordările de energie 
electrică și termică nu 
sînt definitivate nici 
în prezent. Ba, ceva 
mai mult : cu toate că 
iarna bate la ușă, cen
trala termică, destinată

întreg 
pen- 

mimai 
treabă 
întru-

_ furnizeze căldură 
noilor locuințe, se află 
încă în curs de execu
ție. In situații similare 
se află și trei blocuri 
din zona gării și un 
bloc de pe strada Karl 
Marx. Nu cunoaștem 
motivele ce l-au de
terminat pe construc
tor să procedeze ast
fel dar, pe bună drep
tate, se pune întreba
rea : de ce forul tu
telar și beneficiarul au 
acceptat raportarea 
falsă a dării în folo
sință ? Vor ține de 
cald la iarnă acesta 
„cifre statistice" ala 
constructorilor 7

Sorcova veselă...
la ani și la mulți bani

în urmă cu un an 
de zile, în orașul Cim- 
peni a intrat in func-' 
țiune un complex- 
pentru prelucrarea 
lemnului. Noua 
tate dispune de 
fabrici : una de 
bilă, iar cealaltă 
cherestea. Din păcate 
însă, nu toate compar
timentele au pornit cu 
dreptul. Unele utilaje, 
nou-nouțe, nici 
nu au pornit. Au 
cumva aduse ca 
stea la odihnă pe 
Iul Arieșului ?

— Apoi, de ce 
mere ? — se întreabă 
nedumeriți oamenii.

— Nu merg pentru 
că nu avem ce să 
dăm de lucru

nu

explicat ing. V. 
trușel, directorul 
tății. Mai clar, 
[lucția actuală 
corespunde în întregi
me profilului și dotă
rii unității. De ase
menea, se află în re
paus o mașină de ca
librat panouri, livrată 
cu unele defecțiuni_de 
fabricație de I,M. 
man. Anul viitor 
vom utiliza din 
toate capacitățile 
producție.

Deci, la anul 
vine... Un fel de 
covă veselă, 
trebui, cumva, 
viți, mai înțîi, 
conducerea 
Sebeș, care 
asemenea situații ?

clent uzinelor constructoare de ma
șini în cauză. Dar, și acest lucru este 
regretabil, beneficiarul lucrării se a- 
măgește cu ideea că mai are la dis
poziție suficient timp și continuă să 
spăre așteptînd. de parcă ar urmări 
să-și realizeze planul de investiții 
prin experimente și nu printr-o con
lucrare activă cu furnizorii săi. așa 
cum prevăd de altfel și obligațiile 
exprese stipulate în legea pentru or
ganizarea, planificarea și executarea 
investițiilor Cum n-am citat decit 
un exemplu dintr-o suită destul de 
cuprinzătoare, se impune ca titularul 
de investiții să ia măsuri grabnice

pentru a-i obliga pe beneficiarii săi 
să părăsească expectativa și să im
pulsioneze pe furnizorii restaniieri 
ca să-și îndeplinească obligațiile con
tractuale neonorate

Nu e mai puțin adevărat că, pe de 
altă parte, se găsesc sute de tone 
de utilaje depozitate pe șantier, fără 
ca să se întrevadă in vreun fel cînd 
vor fi montate, deoarece o serie de 
lucrări rămase în urmă nu permit 
acest lucru. Astfel, la Grupul in
dustrial Rm Vilcea zac nemontate 
utilaje a căror valoare depășește 30 
milioane lei, dar nici constructorul și 
nici beneficiarul nu dau semne că 
îi deranjează cumva a'ceastă gravă 
stare de lucruri. Ce pare ciudat este 
faptul că la minister sint cunoscuta

bine aceste anomalii, dar intervenția 
forurilor de resort de aici continuă 
să se lase mult așteptată.

Nu încape îndoială că numai ur- 
mărindu-se cu atenție și cu spirit de 
răspundere situația fiecărei lucrări 
în parte se vor identifica posibilită
țile concrete de înlăturare a acestor 
neajunsuri, care pun în cauză o se
rie de termene de intrare in func
țiune și de consolidare a revirimen
tului consemnat în ultima vreme. 
Pînă la finele anului au mai rămas 
doar două luni. Nici o zi, nici o cli
pă nu pot ti pierdute în lup
ta cu timpul și cu restanțele, 
pacitateai întreprinderilor de. con
strucții — sub raportul folosirii inte
grale a forței de muncă și a parcu
lui activ de utilaje — trebuie pusă 
neintirziat in deplină valoare. Cu a- 
ceeași acuitate se ridică problema 
asigurării livrării rapide a utilajelor 
restante, astfel incit începerea pro
belor tehnologice să nu fip periclitată. 
Deficiențele semnalate în acest do
meniu trebuie să fie analizate neîn- 
tirzlat și cu maximă răspundere de 
factoiii in drept. Ei au o mare res
ponsabilitate in îndeplinirea planului 
de investiții și, de aceea, vor trebui să 
acționeze cu hotărîre pentru redresa
rea rapidă a situațiilor critice, să ac
centueze controlul și să analizeze 
sistematic mersul tealizării lucrări
lor, spre a preciza''noi măsuri vizînd 
accelerarea ritmului de execuție pe 
șantiere. Cuvintul de ordine ce re
vine conducerilor de șantiere, bene
ficiarilor de investiții, furnizorilor de 
utilaje și forurilor de resort ale aces
tora constă in grabnica recuperare a 
tuturor rămînerilor în urmă, astfel 
ca fiecare obiectiv, fiecare Instala
ție să intre in funcțiune la terme
nul prevăzut — aceasta fiind o con
diție esențială pentru ca fondurile 
de investiții ale statului să fie fruc
tificate cu maximă eficiență econo
mică.

La Ocna Sibiului, 
județul Sibiu, se află 
în curs de construcție 
un complex pentru 
creșterea de găini 
ouătoare. Pentru
nul în curs este pre
văzut să se efectueze 
lucrări în valoare de 
3.5 milioane lei, dar, 
pînă în ziua de 20 oc
tombrie, s-au realizat 
numai 560 000 lei. Lu
crările au fost con
tractate cu întreprin
derea 
montaj 
în loc 
ritmul 
măcar acum, în preaj
ma iernii, se limitează 
la a face promisiuni. 
Numai că promisiunile

nu pot înlocui dolean
ța galinaceelor de a 
avea adăposturi cores
punzătoare pentru a 
putea produce 
de milioane de 
pe an, așa cum
prevăzut. Or, in deca
da a Ii-a a lunii octom
brie, volumul lucrări
lor pe șantier a însu
mat abia 30 000 de lei. 
Că în acest ritm nici 
vorbă nu poate fi de 
realizarea obiective
lor — este un lucru 
limpede, simplu, am 
spune, ca oui lui Co
lumb. Dar de unde un 
asemenea ou, dacă în 
crescătorie nu se pot 
produce nici măcar 
din cele obișnuite ?

Mulți consumatori ‘ 
preferă aroma spe
cifică vinului din so
iul „Galbenă de 
dobești", în locul 
nor soiuri sau 
tecuri cu taiie alcoo
lică mare, jar lipsite 
de savoare Vor putea 
fi satisfăcute prefe
rințele ? wimatcrj- 
lor 1 Viticultorii dau 
un răspuns afirmativ, 
La I.A.S. Odobești, a- 
nul acesta, de pe unele 
parcele, „Galbena" a 
dat 20 000 kg de stru
guri la hectar Și pînă 
acum se cunoștea că 
soiul este foarte pro
ductiv, că poate con
stitui faima podgoriei 
amintite. Totuși, în de
cursul anilor, unită
țile din această pod
gorie au plantat cu 
nemiluita alte soiuri

care dau recolte mult 
mai scăzute 
șh cu însușiri calitative 
care țin de specificul 
altor zone viticole. 
Spuneți sincer — nu-1 
păcat ? N-are motiv 
ca pînă și „Galbena" 
să se îngălbenească de 
necaz ?

Ar fi 
util ca 
aici să 
să-și

cît se poate de 
viticultorii de 
fie sprijiniți 

orienteze efor
turile în funcție de 
gusturile consumatori
lor pentru că, la urma 
urmei, aceștia sînt cei 
care trebuie să aibă 
dreptul de decizie. Și 
mai ales ei sînt căi 
care cumpără produ
sele. Așadar, pe cînd 
„Galbenă de Odobești" 
în loc de un mozaio 
de soiuri alambicate?

3
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Pfaptuli
I DIVERȘI
i Sentința !

a fost '
executată

într-o notă publicată la această 
rubrică (vezi ■, „Scînteia" nr. 
8573) relatam, la timpul cuve
nit, despre delapidările săvirșite 
de gestionarul Sebestyen Dezi- 
deriu, în complicitate cu alți in
fractori, la magazinul alimentar 
nr. 58 din Reșița. Toți cei impli
cați în această delapidare, care 
s-a ridicat la suma de 4 800 000 
lei, au compărut nu demult în 
fața completului de judecată din 
cadrul Tribunalului județean Ca- 
raș-Severin și, prin sentința pro
nunțată, și-au primit pedepsele 
Cuvenite. Prin sentința respecti
vă, Sebestyen Dezideriu a fost 
condamnat la pedeapsa cu moar
tea. In urma respingerii recursu
lui, rămînînd definitivă, sentința 
a fost executată.

Tragedia 
celor patru 
surori

într-una din zilele trecute, din 
imobilul situat in strada Nicotină 
nr. 88, din orașul Iași, au început 
că iasă trîmbe groase de fum. 
Chemați de vecini, pompierii mi
litari au sosit imediat la fața lo
cului. Era însă prea tîrziu. Pen
tru că, intr-una din camere, pa
tru copii, — surorile Luminița, 
Liliana, Carmen și Daniela Filon, 
in vîrstă de 1—5 ani, își pierdu
seră viața. Cauza incendiului n-a 
fost greu de depistat. Lăsate sin
gure în casă, fetițele au găsit o 
cutie de chibrituri, care le-a fost 
fatală. Dacă nu o găseau sau 
dacă nu erau lăsate fără supra
veghere, situația era cu totul 
alta Sint, firește, lucruri arhi
cunoscute. Iată insă cum tragi
ce întimplări readuc în actuali
tate subiecte de meditație pen
tru părinți.

Două între 
bări cu...
semn
de întrebare

De mai multă vreme, pe agen
da de lucru a primăriei comunei 
Vidra din județul Alba figurea
ză o problemă insolubilă : se 
poate sau nu se poate introduce 
lumina electrică in casa de"năș- 
teri din localitate ? Din punctul 
de vedere al specialiștilor in ma
terie, în condițiile în care co
muna este electrificată, s-pr ve
dea — se pare — destule 
soluții tehnice. Dintr-un 
alt punct de vedere însă, 
se vede cu totul altceva. Și iată 
ce. Casa de nașteri funcționează 
într-un local proprietatea consi
liului popular comunal. Ea este 
tutelată însă de spitalul din 
Abrud. In acest caz, se pune în
trebarea : poate consiliul popu
lar să introducă lumina electrică 
Intr-o instituție pe care, nu o 
conduce ? Mai departe, la spita
lul din Abrud, se ridică o între- 

' bare asemănătoare : poate face el 
investiții într-o clădire care nu-i 
a sa ? Și din aceste două între
bări se națte a treia : în aseme
nea condiții, pot să nu se bată 
cap în cap primăria cu spitalul? 
Ce s-ar putea face pentru ă se 
evita o astfel de situație ? 
Răspunsul credem că poate fi 
găsit o dată cu o schimbare de 
optică.

Înecați9

în must
După ce au ciocnit cîteva clon

dire bune de vin, Constantin Vic
tor și Ion Gheorghe din comuna 
Jegălia (Ialomița) — primul in 
virstă de 37, iar celălalt de 30 de 
ani — au socotit că e cazul să 
se mai îndulcească puțin și cu 
must. $i de la vorbă au trecut la 
faptă. Au intrat fără să-i simtă 
paznicii într-o curte în care se a- 
flau mai multe bazine cu must. 
Din greșeală ori poate din altă 
cauză, în timp ce se străduiau 
să escaladeze unul din bazine, 
fi-au pierdut echilibrul și 
au căzut în lichidul care abia în
cepuse să fiarbă. Au încercat șă 
iasă afară, dar n-au mai reușit. 
Amîndoi au fost asfixiați de ga
zele produse de procesul de fer
mentație.

Crimă 
pentru 
o căciulă

Acum cîteva zile, pe o potecă 
ce duce spre un grup de case din 
comuna Moldovița (Suceava), a 
fost găsit cadavrul lui Ion Iliesi 
din localitate. In urma cercetă
rilor întieprinse de către orga
nele de resort, s-a stabilit că este 
vorba de o crimă. La scurt timp 
după aceea, pe baza probelor 
descoperite la locul faptei, a fost 
Identificat și autorul ei : Vladi
mir Tonul,. în vîrstă de 22 de ani, 
care — după cum a declarat la 
primele cercetări — l-a. sugru
mat pe consăteanul său pentru 
a-i lua banii pe care credea că-i 
are asupra lui. Negăsind "însă 
suma căutată, i-a luat căciula. 
După definitivarea cercetărilor, 
Vladimir Tonul va fi deferit in
stanței de judecată pentru a-și 
primi pedeapsa prevăzută de 
lege.

pedeapsa prevăzută de

Rubrica redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondențiloreu 
„Scînteii".

Decada 
cărții sovietice

Cu prilejul apropia
tei aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste 
dii. Octombrie, ieri a 
avut loc la librăria 
„Dacia" din Capitală 
festivitatea de des
chidere a Decadei căr
ții sovietice, organi
zată de Consiliul Cul
turii și Educației So
cialiste și Centrala 
cărții — importantă 
manifestare culturală, 
menită a oferi publi
cului nostru un tablou 
sintetic asupra vastei 
producții editoriale 
sovietice, asupra valo
rilor științifice, litera
re și artistice ale 
Uniunii Sovietice.

Reflectind prețuirea 
de care se bucură in 
patria noastră litera
tura clasică rusă și 
sovietică contempora
nă, bilanțul de pină 
acum al traducerilor 
sub îngrijirea edituri
lor românești este edi
ficator în acest sens. 
In perioada 1944—1970. 
editurile noastre au 
tradus din literatura 
popoarelor U.R.S.S. 
peste 10 000 de titluri, 
al căror tiraj global a 
depășit 130 milioane 
exemplare.

O importanță deose
bită s-a acordat tipă
ririi, în versiune ro
mânească, a operelor, 
lui V.I. Lenin. Astfel, 
în aceeași perioadă, 
au apărut în România, 
sub îngrijirea Editu
rii Politice, 173 titluri 
din scrierile lui V.I. 
Lenln într-un tiraj de 
6 430 000 , exemplare.
Pe baza hotărîrilor 
C.C. al P.C.R. au fost 
editate 40 volume de 
„Opere" și 55 volume 
de „Opere comple
te", insumind peste 
2 500 000 exemplare.

Expresie a legătu
rilor statornicite între 
editurile din cele două 
țări, actuala expozi
ție reunește lucrări 
de o mare diver
sitate tematică. Ea o- 
feră mai întîi o ima
gine reprezentativă a 
acțiunii editoriale de 
traducere in limba ro

mână a cărții sovieti
ce. Expoziția cuprin
de numeroase volu
me din domeniul lite
raturii. social-politice 
—in cadrul căreia un 
loc important il ocu
pă operele clasicilor 
mar xism-lenini senului 

— din domeniul teh- 
nico-științific, bele
tristic și al artei, Sint 
incluse, de asemenea, 
lucrări din literatura 
clasică rusă și sovie
tică, traduse în limba 
română.. .

în afara acestor tra
duceri, sint expuse vo
lume importate din 
U.R.S.S. care oglin
desc realizările actuale 
ale producției edito
riale sovietice. De 
oildă, dintre cărțile in 
limba rusă cu care citi
torii români au posibi
litatea să ia contact se 
numără ediții de opere 
ale lui Marx-Engels, 
Lenin, lucrări ce tra
tează probleme actuate 
ale științelor istorice 
și filozofice. Dintre lu
crările literare, sint 
prezentate scrieri re
prezentative ale crea
ției marilor clasici și 
ale scriitorilor sovie
tici contemporani. 'Sint 
de asemenea expuse 
numeroase lucrări fi
lologice și bilingve — 
instrumente utile celor 
ce vor să studieze 
limba rusă sa.u alte 
limbi străine. Eviden
țiind susținuta activi
tate de traducere reali
zată de editurile sovie
tice, expoziția cuprinde 
și scrieri- ale unor au
tori români, precum 
I.L. Caragiale, Rebrea- 
nu, Sadoveanu, Ar- 
ghezi, Eugen Jebe- 
leanu, Ștefan Bănu- 
lescu, tălmăcite in 
U.R.S.S.

La festivitatea de 
deschidere au fost pre
zenți Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Con
siliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, Mi
hail Roșianu, președin
tele Consiliului gene
ral al A.R.L.U.S., per
sonalități ale vieții po
litice, culturale, știin

teatre
• A.R.I.A. (la sala Operei Româ
ne) : Ansamblul de balet China. 
Concertul pentru . pian și orches
tra. „Fluviul Galber.“ și baletul 
„Fata eu pârul cărunt? — 19.

■ • Teatrul de Operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
o Teatrul „Lucia Stur'dza Bulan- 
dra“ (sa'la din str. Alex. Șahi a) : 
Play Strindberg — 20,
• Teatru) de Comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Schimbul — 19,30; (sala 
Studio) : Sus pe acoperiș... în sac 
— 20.

B

Deschiderea
Festivalului 

filmului
țifice, un numeros pu
blic.

Au participat, de a- 
se menea, membri ai 
Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Cu prilejul deschide
rii Decadei cărții so
vietice au luat cuvintul 
Al. Șiperco, director 
în Centrala cărții, și 
Vadim Stepanovici Ti- 
kunov, însărcinat cu a- 
faceri. ad-interim al 
U.R.S.S. la București.

Expoziția demon
strează încă o dată un 
adevăr cunoscut că, 
prin limbajul cărților, 
prin schimbul de bu
nuri spirituale, popoa
rele se pot cunoaște șl 
prețui mai bine între 
ele, asemenea mani
festări contribuind în
totdeauna la întărirea 
și adîncirea prieteniei, 
relațiilor lor frățești.

Octav DIMA
*

Și în orașul Ploiești, 
în prezența unui nu
meros public iubitor 
de literatură: a avui 
loc la librăria „Cen
trală" o festivitate . de 
deschidere a Decadei 
cărții sovietice. Erau 
prezenți Alexei Niko- 
Idevtci Netiasov, con
silier cultural al Am
basadei sovietice la 
București, precum și 
oficialitățile locale din 
domeniul culturii. 
Despre semnificațiile 
acestui eveniment cul
tural, despre prezența 
cărții sovietice în țara 
noastră, precum -și a 
cărților semnate de 
autori români în Uniu
nea Sovietică a vor
bit tovarășul Mihai 
Vulpescu, președin
tele comitetului ju
dețean de cultură și 
educație socialistă.

După festivitatea de 
deschidere a Decadei 
cărții sovietice, pu
blicul a vizitat stan
durile expoziției des
chise in librăria „Cen
trală".

t V
PROGRAMUL 1

16,15 Deschiderea emisiunii. Hand
bal feminin : R.D.G. — Olan
da (Trofeul ..Carpați).. 
Transmisiune directă de la 
Cluj.

17.30 .Emisiune în limba maghiară.
18.30 Handbal feminin ; România— 

Iugoslavia (Trofeul Carpați).
19.30 Telejurnalul de seară. Cinci

nalul în acțiune.
20,10 Legile în atenția opiniei pu

blice. Criterii științifice e-

sovietic
La cinematograful „Capitol" din 

București a avut loc miercuri seara, 
în deschiderea Festivalului filmului 
sovietic, un spectacol de gală cu fil
mul „Piața Roșie", producție a Stu
dioului Mosfilm.

La spectacol au asistat loan Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Mihail Ro
șianu, președintele Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S., funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Exter
ne, ’cineaști, alți oameni de artă • și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Au participat, de asemenea, mem
brii delegației de cineaști sovietic^ 
aflată cu acest prilej în țara noastră.

înainte de spectacol, regizorul Mir
cea Drăgan, secretar general al Aso
ciației Cineaștilor, a vorbit despre 
succesele cinematografiei sovietice și 
a prezentat publicului filmul galei. 
A luat cuvintul. de asemenea, Vasili 
Ordînski, conducătorul delegației de 
cineaști sovietici, regizorul filmului 
„Piața Roșie", care a adresat publi
cului român un călduros salut.

Cu prilejul aniversării 
a 150 de ani la nașterea 
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scriitorului f. II. Dostoievski
In cadrul marilor aniversări cultu

rale, recomandate de Consiliul Mon
dial al Păcii și UNESCO pe anul 
1971, miercuri seara, la Casa priete
niei româno-sovietice din Capitală, a 
avut loc o manifestare consacrată 
aniversării a 150 de ani de la naște
rea scriitorului rus Fiodor Mihailo- 
vici Dostoievski.

Au participat oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

După cuvintul introductiv rostit de 
acad. Mihai Beniuc, prof. univ. Ion 
Ianoși a vorbit despre viața și crea
ția literară a marelui scriitor.

Asistenta a vizionat, apoi, filmul 
artistic „Crimă și pedeapsă", realizat 
în studiourile cinematografice di:i 
Uniunea Sovietică, după romanul cu 
același' titlu al scriitorului aniversat.

(Agerpres)

chitabile în promovarea caț- 
drelor.

20.25 „Nuptă maramureșană” — 
reportaj despre turneul an
samblului Casei dc cultură 
din Vișeul de Sus, în Franța 
și Spania.

20.50 Antologie Charlie Chaplin.
21.30 Interpretul șăptămînii : Aida 

Moga.
21,45 Cadran internațional. ■ .. , 

.112.1’5 Virtuoși ai baletului, 
.22,50 Telejurnalul de iiqâpt'e.

PROGRAMUL II
20.10 Concert simfonic. Festival 

„George Enescu” în interpre- 
tarea orchestrei simfonice 
a Filarmonicii din Cluj.

21.25 Buletin ele știri.
21.30 Viața economică a Capitalei.
21.50 Film serial „Planeta gigan- 

țllor".

Și în „Ciudata prăbuși
re" Anton Breitenhofer își 
demonstrează fidelitatea 
față de un mediu investi
gat de predilecție în ante
rioarele sale' lucrări na
rative de tipul „Uceniciei 
lui Jakobi" — cel al me- 
talurgiștilor reșițeni din 
orașul de pe Bîrzava. 
Conceput ca un omagiu 
dedicat bisecularului pen
tru siderurgic, romanul 
(tipărit in românește la 
editura „Eminescu" după 
o versiune germană inedi
tă datind de anul trecut) 
se inseriază in categoria 
acelor scrieri pentru care 
transfigurarea epică a lu
mii muncitorești, aborda
rea literară a acesteia 
nu mai implică viziunile 
lineare, tatonările sim
pliste ale începuturilor. 
Observator atent al vieții 
format la, școala reporta
jului și cunoscător în de
talii fine al problematicii 
muncitorești, scriitorul ni 
se pare a fi într-un fertil 
proces evolutiv.

„Ciudata prăbușire" cir
cumscrie un teritoriu ro
mânesc cu bogată antece
dență în proza noastră de 
după Eliberare — luptele 
de clasă din perioada a- 
nilor 1929—33 — al căror 
corolar indisolubil a fost 
maturizarea conștiinței re
voluționare a proletaria
tului.

Prozatorul reconstituie 
lin, cumulativ, în secvențe 
statice, temperatura speci
fică epocii. Deasupra ora
șului dominat de coșurile 
de o aeriană masivitate 
ale uzinelor „Semenicul" 
plutește febra așteptării 
tensionate a confruntării. 
Momentul istorie nu era 
unul propice indivizilor cu 
tonus vital scăzut, ci unul 
care reclama opțiunea 
tranșantă, nelăsînd Ioc 
ambiguităților. De o parte 
a baricadei. muncitorimea 
înfometată, șirurile tot

mai dense ale victimelor 
curbelor de sacrificiu, lo
cuitorii din Dealul Crucii, 
Zerova, strada Canalului, 
de cealaltă acționarii, stă- 
pînii vilei „Lekiăda", cu 
cortegiul lor de slugi de
zumanizate. Greva o dată 
declanșată, zidarul Ion 
Brebenar îl înfruntă dirz

muniști. După uciderea lui 
Brebenar (ce ar fi necesi
tat o motivare mai puter
nic subliniată), intriga 
inițială rămine în suspen
sie, autorul cultivînd mai 
ales clasificarea caractero
logică și urmărirea În
lănțuirii opțiunilor. Li
niile narațiunii primare

Anton BREITENHOFER:

„C/UBA TA
PRĂBUȘIRE"

note de lectură

pe atotputernicul Titus A- 
brudan, directorul uzine
lor, atitudine ce îl va 
costa viața. Chemat pe ne
așteptate pentru repararea 
unui coș. el se prăbușește 
„ciudat" de la înălțime 
împreună cu schela. Din 
acest moment asasinatul 
alertează acțiunea, sub
stanța dilematică a cărții 
oferind-o atît investigați
ile infructuoase pentru 
descoperirea asasinului, cit 
și tribulațiile lui Traian, 
fiul celui răpus, care se 
apropie lent, dar firesc de 
mișcarea ilegală, de co-

sînt complicate de traiecte 
secundare. De altfel, pro
zatorul este maj dezinvolt 
în tramele epice de di
mensiuni mai puțin ample 
cartea înglobînd mai de
grabă nuclee ale citorva 
virtuale romane de fac
turi diferite. Romancie
rul oferă personaje ve
rosimile, posibile, nu 
scheme idealizate ; intu
iește transformările in
sesizabile ale resorturilor 
lăuntrice, chiar dacă indi
vidualitățile sîrit conturate 
mai mult biografic decît 
analitic. O galerie de

crochiuri tipologice : co
munistul Burtică (fost 
luptător la Lupeni), social- 
democratul Guști Șeidl, 
inginerul Munteanu, Irina, 
Persida Brebenaru înmă
nunchează destine imorta
lizate în clipa in care re
levarea conștiinței de cla
să le modifică ;traiectori- 
ile. Aici ar fi • fost locul 
unei mai insistente accen
tuări, în înfățișarea influ
enței comuniștilor, a celor 
ce pregăteau în anii grei 
ai ilegalității triumful zi
lei de mîine. Coloanele 
simbolice prin care își 
manifestă prezența im
pun totuși de la sine' 
o concluzie : victoria 
lumii Abrudanilor * 
fost vremelnică. Cu sa
crificiile impuse de dia
lectica luptei sociale, 
muncitorimea reșițeană 
maturizată acum politiceș
te, are o altă înțelegere 
asupra rosturilor ei. Sabo
tarea unanimă a pregăti
rilor de război, a produc
ției secției de armament 
(descrise în ultimele file) 
constituie o urmare logi
că. „Ciudata prăbușire" 
devine, astfel simbolică : 
minată de antagonisme 
ireductibile, o lume veche 
se apropia în degringola
dă de inevitabilul dezno- 
dămînt. Victoria era de 
partea celor mulți, a mun
citorimii tot mai conști
entizată de rolul său isto
ric, de adevărul și nece
sitatea logică a luptei 
comuniștilor. Prin realis
mul său, prin autentici
tatea celor mai multe 
dintre situații, ca și prin 
preocuparea do a sur
prinde momente senini- 
ficative din viața munci
torimii noastre, romanul 
lui Anton Breitenhofer, 
scris cu talent, constituie 
o lectură cu multiple și 
profunde valențe educa
tive.

Ioan ADAM
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generoasă a omului de azi 
pentru transformarea revo
luționară a realității soci
ale și a conștiinței fiecărui 
individ. După cum' filme 
cu subiecte inspirate din 
lupta eroică <a comuniști
lor, a oamenilor muncii în 
anii' grei ai ilegalității ar 
putea avea un puternic 
ecou în conștiința specta
torilor. Ni se pâre vredni
că de reținut sublinierea 
Măriei Miereanu că „fil
mul pe teme actuale nu 
poate fi considerat ca un 
scop în sine, ca o „obliga
ție" care poate fi îndepli
nită oricum". Corespon
denta noastră își manifestă 
surprinderea că cinemato-, 
grafia nu explorează în’ 
mod serios această „mină 
de aur" care e problema
tica de actualitate, adău
gind „trebuie să recu
noaștem că e dificil să 
oferi publicului imaginea 
unei realități pe care fie
care spectator o poate con
frunta cu realitatea vie,, din 
jurul său — dar tocmai în 
înfruntarea acestei dificul
tăți rezidă frumusețea și 
caracterul pasionant al ac
tului de creație, și numai 
pe acest temei se poate ve
rifica concludent talentul 
și poziția civică a unui ar
tist. Altminteri vom conti
nua să facem și să vedem 
filme mai bune sau mai 
proaste, dar nu vom avea 
o cinematografie care să 
ne reprezinte și cu care să 
ne mîndrim".

In același sens, electri
cianul Ion Alexandru, din 
Slatina, e de părere că „ci
nematograful poate și tre
buie să ne ajute să ne cu
noaștem noi înșine mai 
bine, determinîndu-ne să 
ne perfecționăm ca oameni 
și ca membri ai unei co
lectivități animate de ace
lași ideal".

„Vă așteptam printre 
noi, tovarăși 

cineaști"
„Am cunoscut — ne scrie 

dr, Marin Moisă — un 
tinăr scriitor, poate ta
lentat, dar oricum nereali
zat, care se plîngea că viața 
nu-i oferă nici un subiect 
interesant. Care viață ? A- 
cest cunoscut al meu, și 
alți artiști din cercul său, 
își împărțea existența între 
biroul redacției unde mer
gea din cînd în cînd și 
restaurantul din apropiere, 
între un bar și o audiție 
de jaz, între b ședință și o 
vizită grăbită într-o libră

rie — trăia mereu între a-' 
ceiași oameni rupți. ca și 
el, de tot ce ■ se. petrecea în 
afara cercului lor.. Să . ne. 
mâi . mire că o as'tfgl, de. 
existență, în cochilie, il îm
piedica să cunoască și • șă 
înțeleagă problemele reali
tății, conflictele autentice 
din viață, ob.ligîndu-1 să-și 
imagineze cam cum af. 
arăta actualitatea, să facă. 
speculații sterile și să a- 
jurigă, inevitabil. în im
pas ? Vorbind despre cu
noașterea realității in ci
nematografie, cred că e- 
xemplul amintit nu este 
lipsit de sens, pentru că, 
mai ales în acest dome
niu, izolarea de viață — sau 
cunoașterea ei superficială 
— condamnă la insucces, 
la falsitate. închistarea in
tr-un mediu social de exis
tență îngust închide crea
torului sursele de inspira
ție, sterilizează gîndirea, 
chiar dacă se vor găsi cîți- 
va snobi gata să aplaude 
un produs hibrid, găunos și 
plin de absurde pretenții. 
Spun .asta deoarece am im
presia că „cunoașterea vie
ții" a devenit un loc co
mun, o expresie des Folo
sită, dar neluată întotdea
una în serios. Și asta trans
pare, uneori, și în produc
ția de filme — am în ve
dere mai ales filmele care 
așteaptă să fie realizate, 
adică filmele care să re
flecte adevărat și îndrăz
neț viața dc azi".

Și alți participanți la 
anchetă au abordat această 
problemă. Tată opiniile 
maistrului oțelar Victor Pc- 
troiescu, secretarul comite
tului de partid de la oțelă- 
ria Martin nr. 2 a Combi
natului siderurgic Hune
doara :

„Orice produs bun, care 
poartă pecetea tradiției și 
inteligentei poporului nos
tru, ne încălzește inima. Fie 
că .e vorba de oțelul hune- 
dorean sau tractorul brașo
vean, de strungul arădean 
sau . sonda ploieșteană, de 
o, carte sau un film româ
nesc. Sentimentul mîndriei 
față de o reușită ne încear
că în aceeași măsură. Din 
păcate, cu; toate că avem 
multe reușite și, în dome
niul filmului — continuăm 
să vorbim încă prea, mult 
despre „tînăra" noastră ci
nematografie. După părerea 
mea ea a ajuns de acum Ia 
o vîrstă respectabilă care, 
normal, ar obliga-o la o 
maturitate ce! puțin de ta
lia tractorului, strungului 
sau a sondei românești.

După cum bine este știut 
însă, fiecare rezultat de 
autentică valoare se naște 
in urma- unor căutări, a 
Unui noian de confruntări

cu realitatea. Or, în
deosebi pentru creatorii 
noștri de film, ce le 
poate fi mai de folos decit 
cunoașterea aceasta adincă 
a vieții ce clocotește în 
întreaga țară ? Identificarea 
cu laptele, cu gindurile și 
năzuințele oamenilor mun
cii ar da o inaltă va
loare creației cineaștilor 
care, ca orice muncă utilă 
în societatea noastră, tre
buie să servească cauza, 
țelul măreț spre care îna
intează popoml nostru 
condus de partid, să ajute 
Ia perfecționarea fiziono
miei morale a omului zile
lor noastre și la formarea 
omului de mîine. Noi, oțe-

tineri cînd ajung la vir- 
sta de 18 ani ? Oare nu ar 
fi necesare filme frumoase, 
atractive, convingătoare, 
care să pregătească intra
rea în viață a acestor tineri 
care știm mine cit .de mult 
îndrăgesc cinematograful ?“. 
Aurica Lascu, muncitoare 
la Fabrica de confecții Cra
iova, Marcel Bugă, șeful 
secției de mecanizare Curti- 
șoara a S.M.A. Tg. Jiu, ca 
și ing. Paul Dobrescu din 
Brașov, arată,, de asemenea, 
că' noile realități’ fac să 
apară probleme umane pa
sionante, conflicte dramati
ce, confruntări între gene
rații. între mentalități ca^e 
ar putea genera filme de

caz compensa sau scuza 
neimplinirea artistică, ci, 
dimpotrivă, exigența artis
tică trebuie să fie direct 
proporțională cu miza po
litică, ideologică a filmului 
respectiv. Aceasta este o 
condiție a eficienței educa
tive, a cultivării opțiunii 
spectatorilor pentru filmele 
de substanță, cu un mesaj 
major. „Mi se pare necesar 
să fie realizate mai multe 
filme de o inaltă valoare 
educativă adresate tinerei 
generații', opere în care ti
neretul să se recunoască și 
care să-l determine să mpr 
diteze la ceea ce înseamnă 
tinerețea și cum trebuie ea 
cheltuită. După felurite

male de temele și eroii 
epocii noastre, al promovă
rii unor subiecte periferice 
sau didacticist-moraliza- 
toare, care vădesc și o 
subapreciere a publicului, 
și o neințelegere a modului 
în care filmul acționează 
asupra conștiinței specta
torilor. „Eroi vii, conflicte 
pasionante, răspunsuri ma
ture la preocupările noas
tre și, mai ales, multă grijă 
pentru autenticitatea de 
ansamblu și de detaliu a 
realizării — iată ce aștep
tăm din partea filmelor 
noastre" — spune tovară
șul Mihai Morgovan, di
rectorul Cabinetului jude-

LA CINEAȘTI...
larii, siderurgiștii hunedo- 
reni, ne amintim cu plă
cere de cineaștii, de poeții 
și prozatorii care, în cursul 
anilor, au împărțit viața 
noastră și au creat aici, pe 
platforma, cuptoarelor hu- 
nedorehe. Acum însă, o 
spunem fără rezerve, oa
menii din domeniul crea
ției artistice (pe care, cu 
ani în urmă, îi aveam me
reu prezenți în mijlocul 
nostru), foarte-foarte rar 
ne vizitează. Departe de 
noi gindul de a pretinde 
cineaștilor, de pildă, să 
realizeze numai filme des
pre producție. Nu este 
vorba nici de a crea nea
părat filme „despre oțe- 
lari", despre o meserie, ci 
de a crea filme despre oa
meni", despre oameni mo
del, despre comuniști, des
pre oameni între oameni. 
De aceea îi invităm pe 
creatorii, de filme in mij
locul nostru, să ne cu
noaștem, să ne comple
tăm reciproc concepția des
pre contemporaneitate și 
despre viitor. Noi promitem 
că ii vom primi cu toată căl
dura — și la propriu și la 
figurat — de care este in 
stare Hunedoara".

Ing. Ion Lupulescu îi 
invită pe cineaști la Craio
va : „In uzina noastră, 
„Electroputere", sint peste 
8 000 de muncitori. Mai 
mult de jumătate sint ti
neri. Statul, alături de fa
milie. are grijă de copii, de 
la naștere pină ce primesc 
o calificare. Ce fac acești

genuri diferite, cu ■ o largă 
audiență și finalitate edu
cativă.

„A afirma un ideal 
înalt, cu forța de 
convingere a artei"

Mai mulți participanți la 
anchetă au insistat asupra 

/faptului că au apărut -une- 
'le filme care, în intenția 
lor, erau „de actualitate”, 
filme care și-au propus un 
țel educativ, dar care au 
trecut aproape neobserva
te, fără a avea ecoul scon
tat. A fost amintit, intre 
altele, filmul „Căldura", un 
film nu lipsit de calități 
dar în care „problemele ti
nerei generații au fost tra
tate fără acea vibrație care 
face ca ideea artistică să 
ajungă la public".

Tovarășul Gh. Andronic, 
activist al Comitetului ' ju
dețean de partid Constan
ța, observă că „o premieră 
recentă — „Asediul" — un 
film cu o idee generoasă, 
evocind lupta comuniștilor 
pentru cucerirea puterii, în 
vara anului 1945, este rea
lizat cu meserie, cu corec
titudine, dar fără patosul 
și fără aprofundarea artis
tică necesară".

După ■’ părerea prof.1 
Ileana Eneșel, de la liceul 
„Horia, Cloșca și Crișan" 
din Alba Iulia. importanța 
actuală a unui subiect dc 
film nu poalo in’ nici un

experiențe, eroul filmului 
„Diminețile unui băiat cu
minte" ajungea la conclu
zia că nu poate sta alături 
de viață, fără să dea, fără 
să creeze nimic ; eroul 
principal intră în final în 
iureșul colectivității pro
ductive, începe să-și tră
iască cu adevărat tinere
țea. N-a fost un film per
fect, dar a fost realizat cu 
o viziune artistică originală 
și cu respect față de ade
vărul vieții, cu suplețe re
gizorală, și m-a convins. 
Filmul — dacă e convin-» 
gător, realizat cu mijloace 
artistice de valoare — poa
te învăța publicul ceea ce 
este bun ; cum să lupte 
pentru a promova . noul, 
ideile novatoare. Un crim- 
pei din existența noastră, 
din viața noastră, transfi
gurat artistic, cu mijloace 
proprii filmului, ne poate 
determina să reflectăm, să 
alegem binele de rău, îm
plinirea de neimplinire”.

Merită reflectat cu toa
tă atenția asupra exigențe
lor publicului față de fil
mul de actualitate, asupra 
observațiilor privind con
dițiile eficienței educative. 
In felul acesta s-ar putea 
evita repetarea unor expe
riențe nedorite, s-ar putea 
preîntîmpina — după ex
presia unui participant la 
anchetă — „riscul alune
cării in formalism".

In desfășurarea anchetei 
s-a subliniat că ar trebui 
depășit cu mai multă hotă- 
rire stadiul apropierii for-

țean de partid Bihor, pre- 
cizînd că puterea educati
vă a unui film depinde de 
puterea de convingere a 
eroilor săi, de măsura in 
care acești eroi, purtători 
ai mesajului de idei, izbu
tesc să ețnoționcze, să im
pună, să devină apropiați 
spectatorului. După păre
rea sa, astfel de eroi au 
fost schițați în filmul „Fa
cerea lumii", de pildă, dar 
„cinematografia ar trebui 
să-și pună ca sarcină rea
lizarea unor tipuri de eroi 
contemporani, de comuniști 
care să aibă relieful și for
ța personajului titular din 
„Mihai Viteazul", devenind 
adevărate modele de atitu
dine. de' comportare pentru 
spectatori".

„Trebuie barate 
căile de acces 

ale mediocrității"
„Am citit că se preconi

zează o creștere cantitativă 
a producției noastre cine
matografice — ne spune 
prof. Olga Pop, directoarea 
școlii generale nr. 5 din 
București. Aceasta înseam
nă și o sporire a acumulă
rii de experiență a cineaș
tilor, și noi posibilități de 
diversificare tematică și de 
genuri a filmelor noastre. 
De fapt, ar fi firesc să 
avem dacă nu două, , cel 
puțin o premieră de film 
românesc în fiecare lună.

Dar... Dar cred că e de la 
sine înțeles că acest spor 
va însemna mai multe fil
me bune, și nu invers ! 
îmi amintesc și acum cu 
plăcere de filme ca „Moara 
cu noroc”, „Valurile Dună
rii", „Setea", „Străinul", 
„La patru pași de infinit" ; 
ca și de „Pădurea spinzu- 
raților", .„Răscoala", „Du
minică la ora 6”. Am aplau
dat „Mihai Viteazul", mi-a 
plăcut și „Serata", și ar 
mai putea fi citate și alte 
citeva realizări.. Dar nu
mărul filmelor care au tre
cut neobservate a fost mult 
mâi mare — în dauna, în 
primul rind, a aportului e- 
ducativ al filmului româ
nesc. Apoi, mal e de ob
servat, în genere, apropie
rea mult prea timidă, su
perficială de actualitate, 
ca și slaba preocupare In ce 
privește filmele pentru 
copii, domeniu iii care s-a 
realizat prea puțin (foarte 
reușitele filme „Năică" și 
„Harap Alb")' deși avem 
un cinematograf școlar pe 
bandă Îngustă, al cărui rol 
educativ nu mai trebuie de
monstrat. Sint multe de fă
cut, și există, cred, și un 
potențial artistic important 
dar pus în valoare fără 
consecvența necesară. Așa 
s-ar explica și pronunța
tele fluctuații calitative 
care au făcut de atîtea 
ori ca filmele bune să 
fie umbrite de mediocri
tăți.

In același sens se pro
nunță și maistrul Farkaș 
Ferenc, de la Fabrica 
„Electromureș" din Tg. 
Mureș, arătînd că cinema
tografia noastră ar trebui 
să bareze toate căile dc 
acces ale mediocrității. In
terlocutorul se referă deo
potrivă la mediocritatea 
ideilor și la mediocritatea 
realizării artistice, în genere 
la filmele care nu rambur
sează — în plan social, es
tetic, educativ — investi
țiile făcute pentru realiza
rea lor. „Avem dreptul — 
continuă Farkaș Ferenc — 
să pretindem cinematogra
fiei ca fiecare film să aibă 
o adresă precisă, ca inde
pendent de genul abordat, 
să servească din plin edu
cației comuniste a oame
nilor muncii, cum pe drept 
cuvînt spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este o 
cerință care nu poate fi 
îndeplinită decît dacă an
trenează cele mai bune 
forțe ale cinematografiei 
noastre. Această cerință 
răspunde de altminteri in
tereselor dezvoltării filmu
lui românesc și angajează 
răspunderea întregii cine
matografii, presupune com

baterea superficialității, a 
concesiilor față de proiec
tele firave, ca și a coche
tăriei cu diferite influențe 
discutabile, străine preocu
părilor și ideologiei noas
tre. Au existat in unele fil
me și personaje create- 
după modele de împrumut. 
Sint împotriva acestor fil
me, și ar fi bine să nu se 
uite niciodată că noi avem 
modelele noastre proprii, 
eroii care așteaptă să fie 
aduși, in toată complexita
tea lor, pe ecran, în filme 
de înaltă ținută".
. Referindu-se la preveni
rea mediocrității, dr. Marin 
Moisă întreabă dacă „s-au 
luat toate măsurile pent' u 
ca, în studio, proiecte 
film interesante, cu idei 
să nu fie aplatizate — cum 
am citit că se întîmpla 
uneori în trecut ? Este 
și aceasta o problemă 
la care trebuie să medităm, 
raportîndu-ne la cerințele 
pe care partidul le are față 
de cinematografie, la spi
ritul general, de înnoire 
creatoare, al vieții noastre 
de azi".

Am primit — o mărturi
sim — și unele, puține, 
răspunsuri care contestă in 
bloc toată experiența fie 
pină acum a filmului Ro
mânesc (expresii ale unui 
negativism izvorît din ig
norarea realității noas
tre cinematografice), sau 
altele care reflectă decala
jele firești existente în e- 
voluția gustului public. 
Consemnăm, aici, obser
vația' făcută de tov. Mi
hai Morgovan, care subli
nia că părerile, preferin
țele spectatorilor sint de o 
măre diversitate, și că ar 
fi necesare studii sociolo
gice de amploare, inițiate 
și interpretate de specia
liști de înaltă competență, 
pentru a putea avea o ima
gine asupra stadiului ac-,- 
tual, pentru a putea cu
noaște și influența opțiu
nile reale, mutațiile care 
au Ioc în structura și evo
luția publicului.

Cuvintul spectatorilor, pu
blicat azi, reflectă încrede
rea lor în creatorii din ci
nematografie, solicitările fi
rești ale celor cărora le este 
destinată arta filmului. In- 
vitîndu-i pe cineaști să se 
pronunțe, în continuare, a- 
supra problemelor dezbă
tute, ne exprimăm convin 
gerea că dialogul viu intr- 
creatori și public va sti 
muia orientarea mai ferm' 
mai îndrăzneață a cinema 
tografiei naționale spre r 
biectivele ideologice, ai 
tistice esențiale ale filmi 
lui românesc.
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Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Janos Fazekas, a primit, 
miercuri, pe Halfdan Mahler, subdi
rector general al Organizației Mon
diale a Sănătății, care face o vizită 
In țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă cordială, au participat 
Dan Enăchescu, ministrul sănătății, și 
Virginia Russ, secretar general în 
Ministerul Sănătății.

' (Agerpres)Vizitele președintelui Comisiei pentru politică externă a Bundestagului ■
Președintele Comisiei pentru po

litică externă a Bundestagului, Ger
hard Schroder, însoțit de Mihai Da- 
lea, ^președintele Comisiei pentru po
litică externă a Marii Adunări Națio
nale, și Tudor Drăganu, vicepreședin
te al Grupului român din Uniunea 
interparlamentară, a vizitat miercuri 
mai multe obiective industriale de pe 
platforma siderurgică, cartiere noi de

locuințe, unități social-culiurale din 
municipiul Galați.

Președintele consiliului popular 
județean, Constantin Dăscălescu, a 
oferit în onoarea oaspetelui un de
jun.

în după-amiaza aceleiași zile, 
Gerhard Schroder s-a înapoiat în 
Capitală.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu ocazia aniversării zilei de naș

tere a Maiestății Sale Imperiale Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr — 
Ziua națională a Iranului, ambasado
rul Iranului la București, Sadegh Sa- 
drieh, a rostit o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune, în 
seara zilei de 27 octombrie.

*
Delegația agricolă din R. P. D. Co

reeană, condusă de Ciang lung Phil, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Agricultură, a continuat călătoria 
pe care o face în țara noastră. Oas
peții, însoțiți de Marin Capisizu, se
cretar general în Ministerul Agricul- 
♦ Industriei Alimentare, Silvicul- 

.T'Și Apelor, au vizitat unități 
X icole de stat și cooperatiste, insti
tute de cercetări și întreprinderi 
economice și au avut întrevederi cu 
reprezentanți ai conducerii economiei 
din județele Prahova, Brașov, Dîmbo
vița și Ilfov.

★
La Invitația Academiei de științe 

sociale și politice, a sosit în Capi
tală prof. Albert Soboul. șeful ca
tedrei de Istoria revoluției franceze 
de la Universitatea Sorbona. în tim
pul șederii în țara noastră, oaspetele

va avea întîlniri cu specialiști în do
meniul istoriei, va vizita instituții 
științifice și de învățămint, obiective 
soeial-culturale și va prezenta con
ferințe de specialitate.

*
în localitatea Orvieto din Italia s-a 

încheiat recent cea de-a doua ediție 
a Festivalului internațional al fil
mului consacrat artelor populare și 
meșteșugurilor tradiționale — con
fruntare cinematografică la care au 
participat 20 de țări, printre care și 
România. Marele premiu al Festiva
lului „Maurizio 1971“ a fost atribuit 
filmului „Anotimpul miraselor", al 
regizorului Alecu Croitoru.

★
între 21 și 27 octombrie ne-a vizitat 

țara o delegație a Institutului poli
tehnic „V. I. Lenin" din Tbilisi, con
dusă de prof. dr. ing. Buacidze Moi- 
seevici, rectorul institutului. Oaspeții 
sovietici au vizitat institute de învă- 
țămînt superior ■ din țara noastră, 
s-au întîlnit cu oameni de știință și 
au avut convorbiri cu membri ai 
conducerii Institutului politehnic din 
București.

(Agerpres)

Vizitele delegației Partidului
Comunist Mexican

In continuarea vizitei pe care o face 
în țara noastră, delegația Partidului 
Comunist Mexican, condusă de tova
rășul , Arnoldo Martinez , Verdugo, 
prim-secretar al C.C. al P.C.M., a vi
zitat noile construcții din orașul Ga
lați, Combinatul pentru industrializa
rea lemnului, Casa de cultură, Mu
zeul de istorie și Cetatea de scaun a 
lui Ștefan cel Mare din orașul Su
ceava', Muzeul etnografic din Ră
dăuți, Muzeul și Casa memorială „Ci-

prian Porumbescu", precum și alte 
monumente istorice din județul Su
ceava.

De asemenea, oaspeții s-au întîlnit 
cu tovarășul Ion Popescu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.C.R., director al 
Institutului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., în cursul unei vizite de infor
mare făcute la acest institut.

(Agerpres)

Semnarea unui Protocol între România 
și Guineea in domeniul cercetărilor geologice

La Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei a fost semnat miercuri di
mineața un protocol privind dezvol
tarea cooperării economice și tehnice 
între Republica Socialistă România și 
Republica Guineea.

în baza protocolului semnat între 
cele două țări urmează să se perfec
teze modalitățile de cooperare pen
tru cercetări geologice și pentru con
struirea unor obiective industriale.

Din partea română, documentul •

fost semnat de Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, iar din partea guineeză de Mo- 
hamed Lamine Toure, ministrul mi
nelor, industriei și energiei.

La solemnitatea semnării au luat 
parte Nicolae Ion Vancea, ambasado
rul Republicii Socialiste România în 
Republica Guineea, precum și mem
bri ai celor două delegații.

(Agerpres)

ÎNTOARCEREA
DIN UNIUNEA SOVIETICA 

A DELEGAȚIEI
DE ACTIVIȘTI Al P. C. R.

1

La invitația C.C. al P.C.U.S., o de
legație de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Trandafir Cocirlă, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Caraș-Severin al 
P.C.R., a făcut o vizită de schimb de 
experiență iri U.R.S.S., între 20 și 27 
octombrie.

Membrii delegației au făcut vizite la 
Moscova, Minsk și Lipețk, unde au a- 
vut convorbiri cu conducători ai or
ganelor de partid și au luat cunoș
tință de activitatea unor întreprinderi 
industriale și instituții.

La 27 octo nbrie, ■ delegația a fost 
primită de K. F. Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., cu care a avut o 
convorbire prietenească. La convor
bire a participat ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică, Teodor 
Marinescu.

In aceeași zi, delegația a plecat 
spre patrie.

★
Delegația a fost întîmpinată la so

sire, pe aeroportul Otopeni, de tova
rășul Andrei Vela, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

A,u fost de. față V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
U.R.S.S. la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

„Salutăm

ai restabilirii drepturilor 
egitime ale R. P. Chineze

Spectacol al Ansamblului 
de balet — China

Miercuri seara, sala Operei Româ- 
re a găzduit un nou spectacol al An
samblului de balet „China". Progra
mul a cuprins concertul pentru pian 
și orchestră „Fluviul Galben" și ba
letul pe o temă revoluționară con
temporană „Fata cu părul cărunt". 
La spectacol au asistat Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, func

ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Erau prezenți membri ai’ Ambasa
dei Republicii Populare Chineze la 
București.

Spectacolul s-a bucurat de mult 
succes, măiestria solilor artei chineze 
fiind răsplătită de către spectatori 
cu vii aplauze.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA CONCURSUL NR. 43 
DIN 27 NOIEMBRIE 1971

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
2 068 127 lei din care 895 928 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 10 32 4 45 14 22.
FOND DE CÎȘTIGURI : 1 448 231

lei, din care 841 396 lei report categ. 1.
EXTRAGEREA a Il-a : 44 33 31

26 15.
FOND DE CÎȘTIGURI : 619 896

lei din care 54 532 lei report categ. A.

UN PAS IMPORTANT 
PE CALEA DESTINDERII, 
PAGII SI COLABORĂRII

INTERNATIONALE•

r

ț
v

© Fuga (în cadrul festivalului fil
mului sovietic) : CAPITOL — 9; 
12,30; 16,15; 20.
© Voi sări din nou peste băl
toace : CENTRAL — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Frații Karamazov : DOINA — 
19.
© Lampa Iul Aladin : DOINA — 
11,30; 13,45; 16.
© N-am cîntat niciodată pentru 
tata : FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9,15; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Romeo șl Julieta — 10; 12,30; 16, 
Un cartof, doi cartofi — 18,45; 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
© Moto drama : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Povestirile Iul Hoffmann ; UNI
REA — 15,30; 18; 20,30.
© Frații : CRINGAȘI — 15,30; 18;
20.15. '
• Cromwell : VIITORUL — iii- 
ARTA — 16;'T9t30. ’
• Asediul s COSMOS —
10.15.
• Așteptarea: VITAN
17,45; 20,15.
• Marele premiu x
9,30; 13; 16,30; 20.
© Timpul berzelor: DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20

O Floarea de cactus : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 3809) — 
17,15, (3816) — 20,15, SCALA 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15, 
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
21.
• Romanticii : MOȘILOR —- 
17,45; 20.
• Ritmuri spaniole : LUCEAFĂ

15,30;

© Săptămîna nebunilor : BUZEȘTI
— 15,45; 18; 20,15.
© 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.
© Brigada Diverse în alertă : PA
CEA — 15,45; 18; 20.
© Omul orchestră : LUMINA — 
9—21 în continuare.
© Cermen : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
© După vulpe : BUCEGI — 15,45; 
18; 20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18: 
20,15.
© Boxerul : LIRA
20,15.
© Tick, Tick, Tick : MUNCA — 
16; 18; 20.
© Haiducii iul Șaptecal : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
© Hello, Dolly ! : FLOREASCA — 
15,30; 19, AURORA — 9; 12; 16; 
19,30.

AHOVA

fatală :

• O floare șt doi grădinari : VOL
GA 9; 12;15; 15,45; 19,15.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20.
• Start la moștenire : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.

15,30: 18;

\
\
\

\
\

25 — 31 octombrie

*

15,30; 17.45; 20.

PATRIA

RUL _
. 21. FEROVIAR -

16; 18,30; 20,45.
© Simon Bolivar • VICTORIA. 

"f^8,30; 10,45: 13;
•. parada circuliSO
— 9,15; 11; 12,45;;®;!
• Program de documentare în - 
premieră : TIMPURI NOI — 18.30; 
20,15.
• Steaua de tinichea : BUCU 
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30 
21, EXCELSIOR — 9; 11,15;
16: 18,30; 20,45, GLORIA — 9

16; 18,15; 20,30, TOMIS
16; 18,15; 20,30.

Dincolo de caracterul său festiv, 
Săptămîna economiei constituie un 
prilej de evidențiere a rezultatelor 
obținute in acțiunea de economisire 
la C.E.C., care în fapt reflectă spiri
tul de chibzuință și cumpătare al 
populației de la orașe și sate.

De la începutul anului și pînă în 
prezent, încă aproape o jumătate de 
milion de cetățeni au devenit de
punători.

în Capitală, ca pretutindeni în țară, 
a, sporit atît valoarea sumelor de
puse la C.E.C. qît și numărul depu- 

; nătorilor. La. '.30 septembrie ațe;, de 
1 pildă, soldul general al depunerilor 

la C.E.C. a fost cu 14,5 ia sută mai 
mare decît cel de. lâ 30 septembrie 
1970. în prezent revine, un libret de 
economii la 1,4 bucureșteni.

în primele două, zile ale Săptămî- 
nii economiei din acest an (25 și 26 
octombrie) populația Capitalei a de
pus la unitățile C.E.C. cu 28,2 la sută 
mai mulți bani decît În aceeași pe
rioadă a anului trecut

ECONOMIEI
In prima zi a Săptămînii econo

miei (25 octombrie) au fost date in 
folosință noile localuri construite de 
Direcția județeană C.E.C. Iași pen
tru agențiile proprii din localitățile 
Podul Iloaieț și Vlădet.

★
Convinsă de avantajele personale 

ale păstrării banilor la C.E.C., popu
lația județului Timiș folosește într-o 
tot mai mare măsură libretele de e- 
conomii, obligațiunile C.E.C. cu cîș- 
tiguri, ca și celelalte instrumente de 
economisire...Ca urmare, la 30 s$p- 
tgjRțJjrie g.C; ;șoldul general al depu
nerilor,la. C.E.C..a fost cu 10,6 la sută 

‘mai'mare'decît la'30 septembrie 1970. 
La 1 octombrie a.c„ numărul titula
rilor de librete a ajuns la 279 mii, 
revenind în medie un libret la 2,2 
locuitori

Anul acesta, peste 1 400 depunători 
la C.E.C. din județul Timiș au obți
nut cîștiguri importante, ca autoturis
me, cîștiguri în bani cu valori de 
75 000 lei și de 50 000 lei, cîștiguri în 
excursii în străinătate ș.a.

»•

• SPORT • SPORT • SPORT •SPORT «SPORT • SPORT «SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Aseară, pe stadionul „23 August" „TROFEUL CARPAȚI"

Lotul reprezentativ-Bulgaria (olimpici) 1-1
Vremea cîinoasă de ieri după- 

amiază nu i-a împiedicat pe cei mai 
îndrăgostiți dintre îndrăgostiții de 
fotbal să vină la stadionul „23 Au
gust" pentru a asista la cele , două 
"'“duri programate (Lotul de tine
ret — Bonsucceso și Lotul repre
zentativ — Bulgaria). Și astfel, la 
începerea primei partide (Lotul de 
tineret — Bonsucceso), în tribunale 
marii arene se aflau peste 20 000 de 
spectatori, care au rezistat ispitei de 
a fugi din calea ploii ce se anunța 
— și care apoi a și sosit — și din 
fața întîlnirii ce începuse și a cărei 
desfășurare nu anunța nimic bun, 
chiar din primele minute, cind Ște
fan, Sătmăreanu II,. Broșovschi, 
Kuhn și ceilalți jucau atît de dez- 
lînat și de anapoda de parcă atunci 
s-ar fi văzut pentru întîia oară. In- 
dispuși de ploaie, de vîntul rece, de 
nivelul scăzut al meciului ce se 
disputa, spectatorii se... încălzeau cu 
gindul că, printr-un gest neașteptat 
al federației de specialitate din țara 
vecină, la primul meci programat în 
nocturnă, pe stadionul „23 August", 
nu vor asista la o oarecare verifi
care a primei noastre echipe cu o 
formație de mina a doua a fotba
lului bulgar, ci vor vedea o întilnire 
între reprezentativele României și 
Bulgariei, care chiar dacă era ami
cală și surprinzătoare, avea suficien
te resurse pentru a deveni intere
santă în funcție de tradiția întâlni
rilor dintre cele două echipe și de 
obiectivele planificate ale fiecăreia : 
pregătirile pentru campionatul euro
pean.
i în aceste condiții, spectatorii au în- 
fegistrat cele cinci goluri înscrise în 
rima partidă (Rodriguez min. 4 și 
7 și Simionaș min. 35, Broșovschi 
lin. 85 și Marcu min. 89), reținînd 
ozinvoltura cu care Marcu, „rezer- 
i“ de la Steaua și de la „tineretul" 
> Ieri, și-a depășit adversarii și a 
lus victoria formației în care evo- 
a. Deci, echipa de tineret, o semi- 
icepție, ca joc și ca asamblare a bu- 
etului de talente de care dispune, 
tnsucceso: mai „european" decît 
Ice „unsprezece" brazilian pe care 
im văzut în ce privește marcajul la 
, angajamentul fizic.
ii... reflectoarele s-au aprins, Iu
bind ca ziua spațiul de joc ; miile 
spectatori au aplaudat performan- 
tehnică a realizatorilor acestei in- 
lații, salutînd totodată intrarea pe 
»n a celor două echipe reprezenta- 
>. Vremea, meciul slab dinainte 
«seră uitate și așteptam să vedem 
artidă de fotbal pe măsura cadru- 
ce-i fusese creat. N-am văzut me

ciul pe care l-am dorit. Dar acest 
lucru nu s-a intîmplat din cauza oas
peților, care au prezentat o echipă so
lidă fizic, cu suficiente cunoștințe 
tehnico-tactice și în mare dispoziție 
de luptă, plus doi jucători de mare 
clasă : Bonev și Denev. „Suferințele" 
ni le-au produs selecționabilii noștri', 
majoritatea în formă slabă. Pe de altă 
parte, în formula acceptată (datorită 
absențelor din motive diferite ale ju-. 
cătoriloi Dobrin și Dumitrache), linia 
de atac ma avut nici de data aceasta 
tăria necesară pentru a perfora • o 
apărare nu numai aglomerată, ci și 
bine pusă la punct tehnic și tactic. 
Combinația de centri înaintași Domi- 
de-Năstase n-a dat satisfacție, apă- 
rînd evidente cel puțin două cauze : 
nesincroiiizarea și tendința arădeanu
lui de a rămîne la mijlocul terenului 
(explicabilă de altfel ,prin faptul că 
la clubul său Domide joacă mijlocaș). 
Sigur, nici Neagu n-a adus ceva 
nou, dar parcă prezența lui a mai în
viorat activitatea atacanților noștri. 
Slăbiciuni mari au existat și în liniile 
de mijloc și de fundași, îndeosebi în 
primele patruzeci și cinci de minute.

perioadă în care toți cei șase apără
tori. acționau ■ ca niște oameni fără 
nici o sarcină directă. Nimeni nu 
marca pe nimeni, golul înscris de 
Bonev în min. 11 transformînd parcă 

ț toți jucătorii noștri de cîmp in even
tuali egalizatori ai situației de pe ta
bela de marcaj. într-un cuvint, pe 
parcursul acestei intîlniri de verifi
care, echipa noastră ne-a apărut nu 
numai lipsită de formă, ci și deru
tată, dezorientată.'

Pînă la partida cu Cehoslovacia de 
la 14 noiembrie mai există, desigur, 
suficient timp pentru remedierea de
fecțiunilor înregistrate,, dar succesul 
in pregătiri și pe terenul de joc nu 
poate veni prin scurgerea timpului, 
ci prin măsuri eficace, prompte. Go
lul marcat de Dumitru, în min. 78, a 
fost frumos, dar el nu poate să ne 
facă să uităm momentele jenante prin, 
care au trecut selecționabilii noștri 
de-a lungul celor nouăzeci de mi
nute ale partidei de aseară. Și ar fi 
foarte bine ca nici ei să nu le uite.

Valentin PAUNESCU

1N CAMPIONATUL EUROPEAN

Cehoslovacia - Țara Galilor 1-0
Aproape 32 000 de spectatori au ur

mărit ieri la Praga meciul de fotbal 
în care echipa Cehoslovaciei primea 
replica Țării Galilor, în cea de-a 
doua „manșă" a campionatului euro
pean, Fotbaliștii cehoslovaci, au re
purtat o dificilă victorie cu scorul de 
1—0 (0—0). Unicul punct a fost rea
lizat de Kuna în minutul 60. Arbitrul

spaniol Mariano Medina Iglesias a 
condus următoarele formații ;

CEHOSLOVACIA ; Viktor — Do- 
bias, Zlocha, Hrivnak, Taborky — 
Pollak, Kuna — Vesely, Stratil, 
Jokl, Rabat.

ȚARA GALILOR ; Millington - 
Rodrigues, Thomas, Phillips, Burton 
— Durban, Yorath — Hennessey, 
Hill, James, Evans.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ILIE NĂSTASE L-A ÎNVINS 

PE ROY EMERSON
în tiirul doi al turneului de tenis 

„open" de la Wembley, campionul 
român Ilie Năstase, jucînd excelent, 
a reușit să-l învingă miercuri pe 
celebrul jucător australian Roy 
Emerson. Năstase a cîștigat primul 
set cu 6—1. în continuare lupta a 
devenit deosebit de atractivă, aus
tralianul obținînd setul următor cu 
7—5. în setul decisiv, Năstase a ju-

cat peste așteptări, ciștigind cu 6—4, 
care i-a adus calificarea pentru tu
rul următor.

MIERCURI, ÎN „CUPA BALCA
NICA" la fotbal, echipa Panionios a 
învins cu scorul de 2—0 (0—0) echipa 
Steagul Roșu Brașov.

IERI, LA TITOGRAD, în campio
natul european de fotbal, echipele 
Iugoslaviei și Luxemburgului au ter
minat la egalitate : 0—0. în. primul 
meci, fotbaliștii iugoslavi cîștigaseră 
cu 2—0. Ei s-au calificat pentru 
sferturile de finală ale competiției.

Echipa României a obținut 
o nouă victorie: 16-10 cu U.R.S.S.

Republica Populară Chineză își 
va ocupa locul ce i se cuvine la 
O.N.U. 1 Vestea aceasta, care s-a răs- 
pîndit cu iuțeala fulgerului în uzina 
noastră, ne-a umplut inimile de o 
mare bucurie și satisfacție.' Noi ve
dem în ea un mare succes al R. P. 
Chineze, o importantă victorie a for
țelor socialismului și păcii, un pas 
important pe calea destinderii și 
colaborării internaționale. împărtășim 
întru totul sentimentele exprimate 
în telegrama adresată tovarășilor Mao 
Tzedun și Ciu En-lai de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer, în care se adresează, în nu
mele partidului, statului, întregului 
nostru popor, cele mai calde feli
citări partidului, statului și poporului 
frate chinez.

A fost încununată astfel cu succes 
o luptă de mai bine de două decenii, 
dusă de forțele progresiste, de țările 
iubitoare de pace, între care și țara 
noastră. Statele din lumea întreagă 
au ajuns să înțeleagă că poporul chi
nez, de 800 milioane de oameni, nu 
poate fi ignorat, că există o singură 
Chină și că aceasta este Republica 
Populară Chineză. Viața a reu
șit să impună aceste adevăruri 
limpezi ca lumina zilei în pofida â- 
celora care nu se puteau împăca cu 
ele. Dar trebuie spus că această re
cunoaștere s-a bazat în primul rînd 
pe prestigiul și autoritatea interna
țională a Republicii. Populare Chi
neze, ca stat socialist, ca militantă 
fermă pentru dreptul popoarelor de 
a fi libere, pe succesele atît de 
importante pe care le-a dobîndit po
porul chinez în dezvoltarea econo
miei și culturii, tn făurirea vieții noi, 
socialiste. Colectivul nostru cunoaște 
bine aceste realizări din colaborarea 
și schimburile .de vizite intervenite 
între noi și tovarășii noștri chinezi. 
Acestea ne-au permis să ne dăm 
seama direct de faptul că industria 
chineză se află la un înalt nivel și 
ține pasul cu progresul tehnic mo
dern. Este în interesul tuturor po
poarelor, al progresului general, ca o 
asemenea țară și un asemenea po- 
por să fie ’prezent și să-și poată 
adti’ce' din .plin; 'contribuția la' lupta 
pentru progres și pace. De aceea eu 
socot că prezența la O.N.U. a Repu
blicii Populare Chineze va fi un mare 
cîștig pentru această organizație, pen
tru întreaga comunitate internaționa
lă, pentru cauza progresului și păcii.

Educați de partidul nostru comu
nist in spiritul internaționalismului 
proletar, al stimei și dragostei față de 
popoarele frățești din țările socialiste, 
oamenii muncii din uzina noastră, ca. 
și întregul nostru popor, nutresc sen-' 
timente de prietenie și afecțiune fată 
de poporul chinez. Creșterea presti
giului R.P. Chineze, pe care votul de 
la O.N.U. o oglindește cu putere, este 
de aceea o mare satisfacție pentru 
noi toți — și aceasta cu atît mai mult 
cu cît România a fost întotdeauna un 
luptător activ, peobosit, pentru resta
bilirea drepturilor R.P. Chineze la 
O.N.U. Dorim ca acest pas să fie ur
mat de alți pași in direcția primirii 
In O.N.U. a statelor care nu sint încă 
membre, în direcția normalizării de
pline a relațiilor internaționale, des
tinderii și înțelegerii internaționale.

prezenta drept reprezentanți al Chi
nei fantomele unui trecut urît și re
pudiat de poporul chinez. S-a dovedit 
insă o dată mai mult că adevărul, rea
litatea care întruchipează noul, pro
gresul biruie inevitabil !

De pe urma absenței Chinei din 
O.N.U. a suferit, cum se știe, presti
giul organizației, comunitatea inter
națională. Căci, în mod evident, ma
rile probleme care frămîntă omenirea 
contemporană nu puteau și nu pot fi 
soluționate prin ignorarea unei țări 
cu o populație cît un sfert din ome
nire. Sint ferm convins că prezența 
la O.N.U. a Chinei populare, făcînd 
auzit de la această tribună glasul a 
încă unei țări socialiste, va contribui 
considerabil ca O.N.U. să răspundă 
mai bine așteptărilor pe care le-au 
pus popoarele în ea, să slujească mal 
bine cauza păcii, colaborării și înțe
legerii între popoare.

'Nu pot să nu amintesc că partidul 
nostru a considerat în permanență 
restabilirea drepturilor R.P. Chineze 
la O.N.U. ca un obiectiv al politicii 
externe a României socialiste, pă
trunsă de spiritul solidarității frățești 
cu toate țările socialiste, al legali
tății și echității internaționale — o- 
biectiv pentru realizarea căruia a 
militat neobosit. Acum, cînd aceasta 
a devenit realitate, constatăm cu sa
tisfacție că eforturile partidului nos
tru s-au găsit și în acest caz, ca șl 
în atîtea altele, pe linia justă, co
respunzătoare tendințelor pozitive ale 
vieții internaționale, aspirațiilor po
poarelor.

De comuniștii chinezi, de poporul 
chinez ne leagă o prietenie sinceră, 
plămădită încă în anii dinainte de e- 
liberarea celor două țări, călită apoi 
în lupta comună pentru socialism, 
împotriva imperialismului și pentru 
pace. Cu aceste sentimente de priete
nie, împărtășim cu căldură bucuria 
pe care o provoacă succesul R.P. Chi
neze, felicităm călduros poporul ei șt 
îi urăm noi victorii în construcția so
cialistă și în viața internațională, în 
interesul cauzei socialismului, pro
gresului și păcii.

VICTORIE A POLITICII DE

CLUJ (prin telefon). Am avut 
aseară ocazia să' urmărim trei me
ciuri extrem de interesante, chiar 
dacă, în unele cazuri, anticipările 
erau de cu totul altă natură. Intrate 
de-acum „din plin" în viitoarea în
trecerii, cele șase echipe care ono
rează al 12-lea „Trofeu Carpați" (și 
în aceeași măsură Clujul ospitalier) 
și-au luat rolul în serios, cu dorința 
de a ocupa un loc cit mai bun in 
clasamentul final al competiției.

Mai întîi, ieri am asistat la 6 par
tidă in care, cum se spune, rezulta
tul era dinainte știut. Echipa Unga
riei nu putea pierde (și nici nu a 
pierdut 1) meciul cu tînăra, dar ro
busta formație a Olandei. Campioa
nele mondiale.— care la pauză con
duceau cu 6—1 — au terminat în
vingătoare cu scorul de 13—6.

Previziunile s-au adeverit intruto- 
tul în partida următoare a zilei : 
R.D.G. — Iugoslavia. Debutînd cu 
succes în ziua precedentă, echipele 
au căutat de această dată — fiecare 
în manieră proprie — să obțină o 
nouă victorie. Puțin a lipsit totuși 
ca, la capătul celor 50 minute de joc, 
pe tabela de marcaj să se consem
neze un rezultat de egalitate. Ar fi 
fost, desigur, o mare surpriză, dar 
și așa — adică victoria la limită 
(10—9) a echipei R.D.G. — se poate 
spune că am asistat la o surpriză. 
Deloc impresionate de forma bună 
a adversarelor, iugoslavele, contînd 
din nou pe aceleași două realizatoa
re — Torti și Kmezevici — au păs
trat scorul strîns, in două rînduri 
luînd chiar conducerea. După pauză, 
jocul a căpătat un aspect dramatic. 
Echipa R.D.G., condusă in min. 37

cu 8—7, a egalat și a cîștigat final
mente cu 10—9.

Echipa României nu s-a putut de
tașa în dificilul meci cu formația 
U.R.S.S. decît în partea a doua a în
tîlnirii. Este drept, in minutele de 
început, handbalistele noastre au ju
cat calme și sigure, au luat un avans 
de trei goluri, pentru ca apoi, spre 
stupefacția generală, să stingă mo
toarele. Foarte greu — după ce sint 
egalate la 4 — ele au luat din nou 
conducerea. însă la o diferență mică, 
deloc liniștitoare : 5—4 la pauză, 
apoi 6—5, 7—6, 8—7. In fine, după 
ce Doina Băicoianu, aflată ieri la 
cel de-al 65-lea meci în echipa na
țională. „saltă" avantajul la două 
goluri (9—7 in min. 35) urmează un 
sfert de oră de handbal veritabil. 
Publicul spectator se lansează și el 
în încurajări frenetice, ceea ce, se 
înțelege, nu putea să nu aibă efect 
scontat în rîndul echipei favorite. 
Finalul aparține categoric handba
listelor noastre. Ele au cîștigat cu 
scorul de 16—10, rămînînd, alături 
de sportivele din R.D.G., neînvinse 
în această competiție și păstrează 
deci, alături de acestea, principalele 
șanse la cucerirea trofeului.

Partidele de astăzi vor răspunde 
în bună măsură Ia întrebarea : „Cine 
va obține al 12-lea trofeu Carpați 
Programul indică, fără îndoială, o 
partidă ușoară pentru echipa R.D.G., 
care va juca cu formația Olandei, in 
timp ce pentru formația noastră, di
ficultatea partidei de astăzi (cu 
echipa Iugoslaviei) este cit se poate 
de evidentă. în cel de-al ..treilea 
meci al zilei se întîlnesc formațiile 
U.R.S.S. și Ungariei.

Ion DUMITRIU

Apostol GHEORGHE 
maistru turnător, 
uzina „1 Mai" Ploiești 
Erou al Muncii Socialist»

de toate, o recunoaștere a prestigiu
lui internațional al Republicii Popu
lare Chineze, țară socialistă frățească, 
puternic factor de pace și progres în 
lume. Cu prilejul călătoriei pe care 
am făcut-o în primăvara anului tre
cut în China, am putut să văd cu o- 
ehii proprii marile realizări obținute 
de poporul chinez, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, în indus
trie, în agricultură, în știință și cul
tură, în toate sectoarele construcției 
socialiste. în lumina acestor realizări, 
a rolului pe care China nouă îl are 
pe arena internațională ca forță a so
cialismului, a luptei antiimperialiste, 
pentru progres și pace, am înțeles și 
mai bine că milenarei Chine îi este 
hărăzit, prin victoria socialismu
lui, un viitor măreț. Față de a- 
ceasta, cît de mioapă și de absurdă 
apărea încercarea întreprinsă ani de-a 
rîndul de forțele reacționare de a 
izola R.P. Chineză, de a o menține în 
afara forurilor internaționale și de a

chități din perioada postbelică — 
menținerea R.P. Chineze in afara Or
ganizației Națiunilor Unite.

înlăturarea acestui anacronism 
strigător, care a grevat timp de pests 
două decenii activitatea O.N.U., re
prezintă o victorie a însuși concep
tului de justiție, demonstrind în mod 

‘•fericit afirmarea, tot mai puternică 
în ifltima vreme, a tendințelor rea
liste in viața internațională. Istoria 
îndepărtată sau mai recentă ne oferă, 
de altfel, nenumărate exemple ce 
conduc spre concluzia că orice în
cercări de a ignora realitățile nu pot 
avea decît consecințe nefaste asupra 
climatului mondial, că însuși mer
sul înainte al istoriei impune în 
mod implacabil aceste realități. Gu 
atît mai absurdă și sterilă a fost 
încercarea de a ignora existen
ța R. p. Chineze, stat socialist 
al unui popor de 800 milioane de oa
meni, cu vaste resurse materiale, cu 
înfăptuiri de prim rang în toate do
meniile de activitate. Ca om de știin
ță, care cunosc această mare țară, 
mărturisesc că am fost profund im
presionat de capacitatea creatoare a 
poporului chinez, de cutezanța gîndirii 
savanților săi, exprimată prin reali
zări de înalt prestigiu în sondarea tai
nelor atomului, în explorarea spa
țiului cosmic, în rezolvarea altor 
probleme de cea mai stringentă ac
tualitate ale științei și tehnicii con
temporane.

Dar China se impune, în același 
timp, ca o prezență din cele mai re
marcabile în ansamblul sferei, relații
lor mondiale. Este un adevăr care nu 
mai trebuie demonstrat că astăzi nici 
una din marile probleme cu care este 
confruntată omenirea nu își poate 
găsi căile de reglementare în absenta 
R.P. Chineze. Pornind tocmai de ia 
aceste considerente, avîrid ca pre
misă ineluctabilă solidaritatea și 
prietenia internaționalistă cu ță
rile socialiste, țara noastră a mi
litat activ pentru restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U. și în celelalte organizații 
internaționale, pentru afirmarea vo
cației de universalitate a Orga
nizației Națiunilor Unite. Am a- 
probat cu căldură și am sim
țit o profundă mîndrie pentru con
secvența acestei poziții, care a în
trunit adeziunea întregului nostru po
por și și-a găsit expresie în întreaga 
activitate a reprezentanților noștri la 
O.N.U., în participarea României în 
calitate de coautor la proiectele de 
rezoluție de la O.N.U. în acest sens, 
care s-a reflectat în toate documen
tele internaționale importante ale 
partidului și statului nostru.

Avem astăzi satisfacția de a sa
luta în modul cel mai călduros împli
nirea acestui deziderat major al vieții 
internaționale, cu convingerea că a- 
firmarea și participarea R.P. Chineze 
la viața internațională constituie un 
factor de importanță primordială pen
tru cauza socialismului, a păcii și 
progresului popoarelor.

$AH Fischer, învingător

în meciul cu Petrosian: 6,5 - 2,5
Meciul de șah dintre marii maeștri 

Robert-Fischer (S.U.A.) și Tigran Pe
trosian (U.R.S.S.) s-a încheiat în sala 
teatrului „San Martin" din Buenos 
Aires o dată cu partida a 9-a, cîștiga- 
tă de marele maestru american la mu
tarea a 46-a. Scorul final al întîlnirii 
este de 6,5—2,5 puncte în favoarea lui 
Robert Fischer.

In urma acestei victorii, Fischer 
obține dreptul de a-1 întilni in pri
măvara anului viitor pe actualul de
ținător al titlului mondial, marele 
maestru sovietic Boris Spasski. Con
fruntarea celor doi șahiști va avea 
loc intr-o localitate ce urmează a fi 
desemnată de Federația internațio
nală de șah.

vremea
Timpul probabil pentru 29, 30 și 31 

octombrie. In țară : Vreme rece, 
mai ales în prima parte a interva
lului. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rări mai accentuate în sudul și estul 
țării, uhde vor cădea ploi locale. în 
munți se va semnala lapoviță și

ninsoare în prima parte a Intervalu
lui. Vîntul va sufla potrivit. Tempe
ratura in creștere ușoară la sfîrșitul 
intervalului. Minimele vor fi cuprin
se între minus 5 și plus 5 grade, iar 
maximele între 8 și 14 grade. în 
nordul țării, pe alocuri, se va pro
duce îngheț slab Ia sol în primele 
zile. Ceață locală. In București : 
Vreme rece, mai ales în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi temporar 
noros. Ploaie de scurtă durată. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere la 
început, apoi în creștere ușoară. 
Ceață slabă dimineața.

I
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Manea Mănescu si Paul Niculescu-Mizil
Restabilirea drepturilor legitime

ale R. P. Chineze la 0. N, U.

Largă aprobare în întreaga lume 
după votul din Adunarea Generală

NEW YORK 27 (Agerpres). - Re
zoluția Adunării Generale cu privire 
la restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze la O.N.U. și ex
pulzarea din această organizație a 
emisarilor ciankaișiști a fost transmi
să de către secretariatul O.N.U. tu
turor organelor de conducere ale a- 
gențiilor specializate și organismelor 
Națiunilor Unite, a’le comisiilor eco
nomice regionale ale O.N.U., precum 
și Curții internaționale de justiție.

Tuturor acestor organisme ale Na
țiunilor Unite li se cere, printr-o 
scrisoare alăturată rezoluției, să ia 
măsurile ce se impun pentru trans
punerea în viață a prevederilor hotă- 
rîrii Adunării Generale referitoare la 
expulzarea emisarilor ciankaișiști și 
repunerea Republicii Populare Chi
neze în toate drepturile sale.

★
Președintele actualei sesiuni a 

Adunării Generale a O.N.U., Adam 
Malik, a dat publicității o declarație 
în care salută participarea Chinei la 
viața și activitatea Națiunilor Unite. 
El a opinat că hotărirea Adunării 
Generale va duce la sporirea eficien
ței organizației în promovarea res
pectării principiilor și înfăptuirii 
scopurilor Cartei sale. Decizia Adu
nării Generale, a spus in încheiere 
Adam Malik, constituie, de aseme
nea, un important pas înainte in 
efortul Națiunilor Unite de a realiza 
un climat, internațional mai just, mai 
pașnic, în care toate țările, mari și 
mici, să se poată consacra progresu
lui lor material și spiritual.

TIRANA — „întregul popor alba
nez a primit cu mare satisfacție ști
rea restabilirii depline a drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în Orga
nizația Națiunilor Unite", se spune în 

’ telegrama adresată tovarășilor Mao 
Tzedun, Dun Bi-u și Ciu En-lai de 
către Enver Hodja, Hadji Lleshi și 
Mehmet Shehtt. Hotărirea Adunării 
Generale a O.N.U. reprezintă o nouă 

’ mărturie a prestigiului, autorității și 
rolului Chinei pe arena internațio
nală. Fără participarea R. P. Chineze 
nu pot fi găsite soluții juste pro
blemelor importante ale actualitâ'fii 
—' se subliniază ‘în telegramă^

VARȘOVIA. — într-o telegramă 
adresată premierului Ciu En-lai. pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
R.P. Polone, Piotr Jaroszewicz, 
Iută hotărirea Adunării, Generale 
O.N.U. privind restabilirea drepturi
lor legitime ale R.P. Chineze în Or
ganizația Națiunilor Unite, arătînd că 
printre țările care aii militat pentru 
realizarea acestui act s-a aflat și Po
lonia. Șeful guvernului polonez și-a 
exprimat convingerea că „participa
rea Republicii Populare Chineze Ia 
lucrările O.N.U. și ale. Consiliului de 
Securitate va contribui la întărirea 
securității internaționale și a colabo
rării, în interesul păcii și progresu
lui in întreaga lume".

ROMA — într-un 
publicității miercuri, 
Partidului Comunist 
hotărirea privind restabilirea dreptu
rilor legitime ale Republicii Popu
lare Chineze în O.N.U. Această ho- 
tărîre, se spune in comunicat, este 
dovada autorității și prestigiului in
ternațional al Chinei populare, este 
încununarea luptei duse în acești 20 
de ani de toate țările socialiste, de 
comuniștii din întreaga lume, de for
țele antiimperialiste, ale progresului 
și păcii de pretutindeni.

Comunicatul apreciază hotărirea 
O.N.U. ca un moment important al 
acțiunilor menite să întărească in 
lume politica de destindere și de 
coexistență pașnică. în spiritul recu
noașterii și respectării independen
ței popoarelor.

★
Președintele Partidului Socialist • 

Italian și vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Francesco de 
Martino, a apreciat că „votul Adu
nării Generale privind restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în O.N.U. va mo
difica dimensiunile și influența Na
țiunilor Unite". Apreciind această 
hotărire in contextul „schimbărilor 
in curs pe arena internațională", 
de Martino a opinat că prezența 
Chinei la O.N.U. „va fi in beneficiul 
cauzei păcii, care nu poate fi conso
lidată fără participarea Chinei".

ALGER. — Președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, a adresat premie
rului Ciu En-lai un mesaj în care, ex- 
primîndu-și satisfacția față de resța- 4 
bilirea drepturilor legitime ale R. P. - 
Chineze la O.N.U.. apreciază câ 
acest eveniment istoric, care consti
tuie o victorie a tuturor oamenilor 
progresiști, va contribui la îmbună
tățirea climatului internațional. „Sin-

al 
sa- 

a

comunicat dat 
Biroul Politic al 
Italian salută

lom convinși că prezența R. P. Chi
neze in Adunarea Generală și in 
Consiliul de Securitate va favoriza. o 
reglementare justă a problemelor 
care preocupă pe toți oamenii, con
tribuind astfel Ia consolidarea păcii 
și securității in lume", se arată în 
mesaj.

TUNIS. — Intr-un mesaj. adresat 
premierului Ciu En-lai, președintele 
Tunisiei, Habib Bourguiba, apreciază 
restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U., ca „o ac
țiune pe cit de importantă, pe ații 
de justă". Președintele tunisian iși 
exprimă convingerea „că acest act în
țelept al comunității internaționale va 
întări Organizația Națiunilor Unite".

PEKIN — Prezența Chinei popu
lare in O.N.U. va permite organiza
ției mondiale să manifeste un ata
șament sporit față de principiile 
fundamentale ale Cartei sale : egali
tatea in drepturi între mari și mici, 
neamestec in treburile altora, drep
tul fiecărei țări la independență, con
damnarea agresiunii și a altor forme 
de nedreptate — se afirmă jn mesa
jul adresat premierului 
către Norodom Sianuk, 
cambodgian.

RAWALPINDI. — 
drepturilor legitime ale 
ze La O.N.U. este un eveniment de 
importanță majoră, subliniază preșe
dintele Pakistanului, Yahya Khan, 
într-un mesaj adresat premierului 
Ciu En-lai. Prezența R. P. Chineze 
in O.N.U., se arată în mesaj, va 
contribui de o manieră importantă 
la eforturile desfășurate de Națiunile 
Unite pentru salvgardarea drepturi
lor popoarelor, a păcii în lume.

BELGRAD. — Agenția Taniug a- 
nunță că reprezentantul de presă al 
'Secretariatului federal pentru aface
rile externe al Iugoslaviei a făcut o 
declarație in legătură cu restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chineze 
la O.N.U., in care relevă că „hotă
rirea Adunării Generale reprezintă 
un eveniment de mare importantă 
internațională". „Sîntem convinși, 
menționează declarația; ■ •> că pârtiei-, 
parea R. P. Chineze la lucrările și 
activitatea O.N.U, va reprezenta un 
pas important in direcția consolidă
rii rolului și eficienței acestei orga
nizații, precum și o' contribuție im
portantă la lărgirea colaborării in
ternaționale și consolidarea păcii iu 
lume”,

TOKIO — Tetsuzo Tutva. șeful Se
cretariatului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia, a 
declarat că votul din Adunarea Gene
rală a dus la „prăbușirea unei ficțiuni 
fără precedent la O.N.U., menținută 
timp de 22 de ani". Prin acest vot, se 
spune in declarație, „s-a consacrat 
adevărul că singurul guvern legitim 
al Chinei, țară care se numără prin
tre membrii fondatori ai O.N.U., este 
guvernul R. P. Chineze".

CAIRO, 
declarat 
cuvint i

COPENHAGA 27 (Agerpres). 
După, cum relatează ziarul „Aktuelt’, 
ministrul danez al afacerilor externe, 
Andersen, a declarat că, pină la sfîr- 
șilul anului 1971, alit Danemarca cit 
și Norvegia vor recunoaște Republica 
Democrată Vietnam.

Această ' declarație a fost făcută 
după convorbirile premierului da
nez. Je.iîs Otto Krag, în capitala Nor
vegiei.

PARIS

L. Brejnevși G. Pompidou

PARIS' .27 (Agerpres). — Georges 
Pompidou, președintele Republicii 
Franceze, și Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., au continuat, miercuri la 
Paris examinarea problemelor pri
vind dezvoltarea în continuare a coo
perării franco—sovietice și a unor 
probleme internaționale actuale, 
anunță agenția T.A.S.S.

în aceeași zi, < la Paris a fost sem
nat acordul cu privire lă dezvoltarea 
colaborării economice, tehnice și. in
dustriale între guvernele. U.R.S.S. și 
Franței. Acordul — semnat din par
tea sovietică de Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior, și din 
partea franceză de Valery Giscard 
d’Estaing, ministrul economiei și fi-

BONNpolono - vest-gernw

hanțelor — prevede participarea ac
tivă a organizațiilor și firmelor din 
U.R.S.S. și Franța la realizarea pla
nurilor cincinale actuale și a planu
rilor viitoare de dezvoltare economică 

■a celor două țări, in ramurile indus
triei. '■ de automobile și tractoare, de 
energie electrică, navală, pentru ma
șini electronice de calcul, petrolieră, 
minieră și altele. în acord este pre
văzută participarea celor două părți 
la crearea de mari complexe indus
triale pe teritoriul Uniunii Sovietice 
și al Franței; inclusiv participarea 
Franței la modernizarea unor 
prinderi ale industriei ușoare 
tice.

Acordul este încheiat pentru 
rată de. zece an:

între- 
sovie-

o du-

Ciu En-lai de 
șeful statului

Restabilirea
R. P. Chine-

. — Guvernul egiptean, a
la Cairo un purtător de 

oficial. salută restabilirea 
drepturilor legitime ale Chinei popu
lare la Națiunile Unite, eveniment 
care contribuie la consolidarea rolu
lui O.N.U. in viața internațională. 
El apreciază că asumarea de către 
R. P. Chineză a responsabilităților 
unuia dintre cei cinci membri per- 
manenți ai Consiliului de Securitate, 
va, consolida rolul O.N.U. în menți
nerea păcii și a securității interna
ționale.

LIMA. — Ministrul de externe pe
ruan, Edgardo Mercado Jarrin, a a- 
preciat restabilirea drepturilor R. P. 
Chineze la O.N.U. ca „indispensabilă 
pentru pacea și securitatea lumii'* 
și a subliniat că hotărirea adoptată 
de Adunarea Generală a O.N.U. va 
contribui la întărirea păcii în lume.

DAMASC. — Ministerul de Exter
na al Siriei a dat publicității o de
clarație in care, salutind restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U. și in Consiliul de 
Securitate, arată că aceasta consti
tuie un sprijin in lupta popoarelor 
Împotriva imperialismului și a domi
nației sale.

SANTIAGO DE CHILE. — Restabi
lirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U. „constituie repa
rarea unei nedreptăți istorice comi
se împotriva acestei țări", a declarat 
Anibal Palma, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al Re
publicii Chile. „Țara noastră, a pre
cizat el, se numără printre primele 
state care s-au pronunțat în favoa
rea restabilirii drepturilor R. P. Chi
neze la O.N.U.

Vizita tovarășilor6

BONN 27 (Agerpres)'. — La Bonn 
au avut loc convorbiri între Adam 
Willmann, adjunct al ministrului de 
externe al R.P. Polone, și Paul 
Frank, secretar de stat la Ministerul 
de Externe al R.F. a Germaniei, O- 
biectul convorbirilor, relatează agen
ția P.A.P., l-au constituit probleme 
ale relațiilor bilaterale, o atenție de
osebită fiind acordată dezvoltării re
lațiilor economice pe baza acordului 
în vigoare, precum și realizării baze- 
lor cooperării industriale. Partea 
poloneză a subliniat, cu prilejul dis
cuțiilor, că dezvoltarea relațiilor eco
nomice reciproce reprezintă una din 
principalele premise ale normalizării 
relațiilor bilaterale, după ratificarea 
tratatului semnat la Varșovia la 7 
decembrie 1970 între R.P. Polonă și 
R.F. a Germaniei.

DELHI 27 (Agerpres), — Artileria 
pakistaneză a bombardat marți loca
litatea de 
Bengalul 
Indinfo.

frontieră 
de vest,

Hakimpur din 
anunță agenția

•A*
27 . _

cuvînt pakistanez, 
Associated Press, a

(Agerpres). —*. RAWALPINDI 
Un purtător de 
citat de agenția 
anunțat că artileria indiană a conti
nuat să bombardeze regiuni aflate în 

i frontierei dintre 
și statul indian

partea de nord-est ă 
Pakistanul de est 
Bengalul de vest.

Arestarea secretarului general 
al Biroului Politic al C. C. 

al P.C. din Grecia (din interior)
ATENA- 27 (Agerpres). — într-un 

comunicat al Ministerului Ordinii Pu
blice din Grecia se arată că, în seara 
zilei de 18 . octombrie, la Atena au 
fost arestați Hăralambios Dracopou- 
los, secretar general al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comunist 
din Grecia (din interior), și Dimitrios 
Partsalides, membru al Secretariatu
lui Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Grecia (din interior) — anunță 
agenția Associated Press. împreună 
cu aceștia au fost arestați alți 30 
activiști ai partidului.

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, intre 25 și 27 octombrie, tova
rășii Manea Mănescu și Paul Nicu
lescu-Mizil, membri ai Comitetului 
Executiv, ai Prezidiului Permanent, 
secretari ai C.C. al P.C.R., au făcut o 
vizită de prietenie la Budapesta.

Tovarășul Janos Kădăr, prim-secre- 
tar al Comitetului Qentral al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
i-a primit pe tovarășii Manea Mâ- 
nescu și Paul Niculescu-Mizil. La 
întilnire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, au participat 
Aczel Gyorgy și Komocsin Zoltan, 
membri ai Biroului Politic, secretari 
ai C.C. al P.M.S.U., Perjâsi Lâszlo, 
adjunct al șefului secției relațiilor 
externe a C.C. al P.M.S.U. Au fost de 
față Nicolae Ionescu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și loan 
Cotoț,'ambasadorul Republicii Socia
liste România la Budapesta.

în timpul șederii în Ungaria, re
prezentanții Partidului Comunist Ro
mân au avut convorbiri, care s-au 
deșfășurat intr-o atmosferă deschisă,

 ■ /

tovărășească, cu Aczel Gyorgy șl 
Komocsin Zoltan, cu ^privire la dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
partide și cele două țări, s-au infor
mat reciproc despre experiența 
domeniul construcției socialiste 
au trecut în. revistă problemele 
tuale ale situației internaționale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. Cele două părți au 
constatat că relațiile bilaterale ro- 
mâno-ungare se dezvoltă cu succes. 
De ambele părți s-a exprimat dorința 
de a se depune eforturi și in viitor 
în interesul dezvoltării și lărgirii 
multilaterale a colaborării pe linie 
de partid, de stat, a organizațiilor ob
ștești, in domeniul economiei, științei, 
culturii, turismului și in alte domenii.

Conducătorii de partid români au 
vizitat Institutul central de cercetări 
fizice, Universitatea de economie 
politică „Karl Marx", Fabrica de me
dicamente și produse chimice „Cțu- 
noin", întreprinderea „Egyesiilt I-.zo", 
precum și alte obiective din Buda
pesta.

întrevedere între tovarășii
1

de

ARGENTINA

Măsuri represive 
contra muncitorilor 

cordobezi
BUENOS AIRES 27 (Agerpres). ,t- 

Guvernul argentinean . a declarat in 
afara legii sindicatul „Si trac-Si train" 
care grupează peste. 5 000 de munci
tori de la Uzinele „Fiat“ și ..Con
corde" din. Cordoba. Aceeași măsu
ră a fost hotărîtă și in privința Sin
dicatului funcționarilor publici din 
această provincie. După anunțarea 
acestor măsuri, efective ale poliției 
militare, sprijinite de care blindate 
și unități ale jandarmeriei naționale, 
au pătruns în. incinta celor două fa
brici utilizînd grenade lacrimogene 
pentru a împrăștia o adunare^ mun
citorilor organizată în semn de pro
test față de măsurile arbitrare ale 
autorităților și concedierea abuzivă 
a 180 de funcționari publici, a căror 
grevă continuă de aproape o lună. 
Unități ale poliției și armatei patru
lează. în permanență, pe străzile 
orașului, în vreme ce posturile de ra
dio și televiziune transmit comuni
cate ale comandamentului militar 
privind interzicerea oricărei întru
niri a muncitorilor.

Organizația locală a Confederației 
Generale a Muncii (C.G.T.) S-a în
trunit de urgență pentru a analiza 
situația în urma măsurilor represive 
ale guvernului central.

in 
îi ac-
Și

întilnire intre delegațiile organizațiilor 
de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană 

și Coreea de sud
PANMUNJON 27 (Agerpres). — La 

Panmunjon a avut loc miercuri cea 
de-a șasea întilnire din cadrul con
vorbirilor preliminare dintre dele
gațiile organizațiilor de Cruce Roșie 
din R.P.D. Coreeană și Coreea de 
sud.

Participanții la întilnire, relatează 
agenția A.C.T.C., aii trecut la discu- 
tapea.. prpbjemei ordinii,,,de. zi. a..con
vorbirilor. de fond, lăsind în suspen
sie data Începerii acestor convorbiri.

Conducătorul delegației din R.P.D. 
Coreeană. Kim Tae Hui, a reamin
tit că națiunea coreeană trece, da
torită împărțirii teritoriului, prin 
suferințe deosebit de mari și a sub
liniat că stabilirea corespunzătoare 
a ordinii de zi a convorbirilor de 
fond este legată direct de problema 
depășirii situației grele în care se 
află națiunea și de alinarea cit mai 
grabnică a marilor suferințe ale fa
miliilor, rudelor și prietenilor aflați 
despărțiți în nordul și în sudul Co
reei.

Algerile parlamentare
Egipt

CAIRO 27 — Corespondentul nos
tru, Nicolae N. Lupu, transmite : 
Peste 8 milioane de cetățeni egipteni 
s-au prezentat miercuri in fața urne
lor pentru a alege 338 din totalul de 
360 membri ai Adunării Poporului. 
12 deputați, reprezentind șase cir
cumscripții din guvernoratele aflate 
în zona Canalului de Suez și din Si
nai, au fost aleși anterior, iar alți 10 
membri ai Adunării Poporului ur
mează a fi desemnați de președin
tele Anwar Sadat, conform prevede
rilor Constituției țării.

Rezultatele scrutinului 'vor fi date 
publicității joi.

a
de

BUDAPESTA 27. — Coresponden
tul nostru, Al. Pintea, transmite : 

. Miercuri, 27 octombrie, a avut loc o 
întrevedere între tovarășul Dumitru 
Popescu, ' membru al ; Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste al Republicii 
Socialiste România, și tovarășul

Aczel Gyorgy, membru al 
Politic, secretar al C.C. al 
.. în. cadrul întîlnirii, care 
fășurat într-o
tovărășească, s-a 
de păreri privind 
rării în domeniul 
două țări.

Biroului 
P.M.S.U. 
s-a des- 
cordială, 

schimb
atmosferă

făcut un 
dezvoltarea colabo- 
culturii dintre cel»

Referindu-se Ia ordinea de zi 
convorbirilor de fond propusă 
reprezentanții organizației de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană la prima 
întilnire preliminară, Kim Tae Hui 
a relevat că respectiva agendă, care 
cuprinde problemele realizării călă
toriilor libere și a vizitelor recipro
ce ale. membrilor de familie, rudelor 
și. prie.țenilpț’ separați în. jjpj’dul, și 
șiidul Coreei, a corespondenței din
tre aceștia, precum / și 
identificării membrilor 
despărțite și organizarea reunirii a- 
cestora, ia in considerare dorința în
tregului popor coreean și este con
formă principiilor umanitare, nepu- 
t.ndâ-sc. in consecință, renunța la 
nici unul din scopurile amintite mai 
suș.

La propunerea părții sud-coreene 
s-a convenit ca a șaptea întilnire din 
cadrul convorbirilor preliminare să 
aibă loc la data de 3 noiembrie a.c.

Vizita 
delegației U.G.S.R. 
in R.P.D. Coreeană

problema 
familiilor (.

BRAZZAVILLE 27 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii Socialiste 
România acreditat la Brazzaville, 
Alexandru Tujon, a făcut o vizită de 
rămas bun președintelui Republicii 
Populare Congo, Marien N’Gouabi. 
A avut loc, cu acest prilej, o convor
bire care s-a desfășurat intr-o at
mosferă de sinceră cordialitate. ..

PHENIAN 27 (Agerpres). — Dele
gația Uniunii. Generale a Sindicate
lor din Româhia, condusă de’ tovară- 
șuj Pavel Ștefan, membru al C.G. al 
P.C.R., secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., aflată într-o vizită 
de lucru în R.P-.D. Coreeană, la in
vitația C.C. al Federației Generale a 
Sindicatelor din Coreea, a fost pri
mită de Kim Dong Gyu, membru al 
Comitetului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea.

A fost de față Aurel Mălnășan, 
ambasadorul român la Phenian.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească, relatează agen
ția A.C.T.C.

Demisia 
guvernului turc

ANKARA 27 (Agerpres). — în 
cursul unei ședințe care a avut loc 
marți noaptea, guvernul turc prezi
dat de Nihat Erim a hotărît să-și 
prezinte demisia șefului statului, ca 
urmare a retragerii din guvern a ce
lor cinci miniștri ai Partidului Drep
tății.

Miercuri, președintele Cevdet Su- 
nay a cerut cabinetului să-și continue 
activitatea. Un comunicat oficial pu
blicat la Ankara precizează că pre
mierul Nihat Erim a acceptat decizia 
președintelui,.

APELUL P. C
împotriva

CONSTATĂRILE UNUI

DIN MAREA BRITANIE
aderam la C E. E

DOCUMENT DAT PUBLICITĂȚII LA 
LONDRA

Corni-'LONDRA 27 (Agerpres). — 
tetul Politic al Partidului Comunist 
din Marea Britanic a adresat un 
apel „oamenilor muncii și tuturor ce
lor care înțeleg urmările nefaste 
pentru Anglia ale intrării in Piața 
comună", să ceară membrilor parla
mentului să se pronunțe împotriva 
aderării la C.E.E., cu prilejul votului 
din 28 octombrie.

P.C. din Marea Britanie 
de asemenea, pe oamenii 
sprijine activ mitingurile 
aderării la Piața comună, 
la 27 octombrie de Congresul Sindi-

a chemat, 
muncii să 
împotriva 
organizate

agențiile de presă transmit

calelor Britanice (T.U.C.) în fața clă
dirii parlamentului.

ir
„Aderarea Angliei la Piața comună 

va constitui o nouă povară pentru 
oamenii muncii din Marca Britanie, 
va duce la intensificarea tendințelor 
inflaționiste, la sporirea șomajului șl 
a scăderii nivelului de trai", se spu
ne intr-un document dat publicității 
la Londra. Intrarea Angliei în C.E.E., 
se arată în document, ar atrage, ’ 
creștere a prețurilor Ia produss'- 
alimentare cu aproximativ 20—25 li. 
sută, iar șomajul ar crește și mai 
mijit, numărul șomerilor depășind in 
prezent 930 000 de persoane.

într-o scrisoare adresată de „Aso
ciația împotriva aderării Angliei la 
C.E.E." primului ministru se sublinia
ză că, în urma sondajelor efectuata 
in mai multe orașe ale țării, aproxi
mativ 73 la sută din cei chestionați 
s-au pronunțat împotriva intrării 
Marii Britanii in Comunitatea Eco
nomică Europeană.

O noua demonstrație de protest împotriva războiului dm Vietnam a avut 
loc în capitala S.U.A. Poliția a intervenit arestînd peste 250 de persoane

întrevedere I. Gondhi-B.
Kreisky. ca<^ru' v>zitei pe care 
o întreprinde la 
nistru al Indiei, 
avut miercuri o 
celarul Austriei, 
fost . discutate 
perspectiva 
două țâri, 
economic și cultural. Totodată, . In
dira Gandhi l-a informat pe cance
larul austriac asupra evoluției rela
țiilor indo-pakistaneze.

Viena, primul mi-
Indira Gandhi, a 

întrevedere cu can- 
Bruno Kreisky. Au 
probleme privind 

relațiilor dintre cele 
în special în domeniile

Convorbirile între miniș
trii afacerilor externe ai R p 
Ungare, Janos Peter, și R.D. Germane, 
Otto Winz.er, s-au desfășurat ia 
Budapesta. Potrivit agenției M.T.I., 
cei doi miniștri, s-au informat reci
proc asupra poziției guvernelor lor 
într-o: serie de probleme actuale ale 
vieții internaționale, acordînd o aten
ție deosebită problemei convocării 
conferinței . pentru securitate și coo
perare europeană și măsurilor care 
ar urma să slujească acestui obiectiv.

0 puternică explozie s-a 
produs la noul sediu al 
Cartierului General al Co
mandamentului N.R.T.O. 
din zona ibero-atiantică „Comiber- 
lant",’ care a provocat mari pagube 
materiale. Acest sediu, construit' re-

cent la Geiras, în apropiere de Li
sabona, uima să fie inaugurat vineri 
de președintele Portugaliei, amiralul 
Americo Thomaz.

Tratativele R.D.G.-R.F.G. 
Michael Kohl, secretar de stat la 
Consiliul de Miniștri al R.D. Ger
mane, și Egon Bahr, secretar de 
stat la Cancelaria Federală a R.F. a 
Germaniei, însoțiți de delegații, au 
reluat miercuri la' Berlin tratativele 
referitoare la un acord de tranzit și 
un tratat privind traficul intre 
R.D.G. și R.F.G., informează. agenția 
A.D.N. Tratativele . vor fi continuate 
joi. •

Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, s-a întîl- 
nit cu muncitorii de la mina de cu
pru Chuquicamata pentru a discuta 
despre activitatea lor în. noile con
diții, rezultate din aplicarea actu
lui naționalizării, informează agenția 
Prensa Latina. El este însoțit de mi
nistrul . ' ' .
și de vicepreședintele Corporației 
pentru exploatarea cuprului, Jorge 
Arrate.

La invitația Academiei 
de științe din Berlin, AIexan- 
dru Dima, membru al Academiei de 
Științe Sociale și Politice, membru 
corespondent al Academiei Republi
cii Socialiste România, directorul 
Institutului de istorie și teorie lite
rară

minelor, Orlando Cantarias,

.George Călinescu", a vizitat

R. D. Germană. Academicianul ro
mân a avut întilniri cu specialiști, a 
ținut o prelegere la lectoratul de 
limbă și literatură română al Univer
sității Humboldt din Berlin, o expu
nere la Academia de’ științe despre 
literatura comparată și a vizitat insti
tutele de literatură din Weimar și 
Jena.

fî 7-a Conferință interna
țională în problemele sănă
tății a țărilor Americii La
tine și-a început lucrările la Ha
vana. La conferință participă repre
zentanți din Cuba, Chile, Mexic, Peru 
și alte state latino-americane, pre
cum și reprezentanți ai Organizației 
Mondiale a Sănătății. în cadrul reu
niunii vor fi dezbătute probleme le
gate de asistența medicală în statele 
latino-americane și perspectivele 
pregătirii specialiștilor în instituțiile 
naționale din țările respective.

Republica Zair - noua 
denumire a Republicii De
mocratice CongO. Agențiile 
T.A.S.S. și France Presse relatează 
că Biroul Politic al partidului Miș
carea Populară Revoluționară și gu
vernul Republicii. Democratice Con
go au hotărit, in cadrul unei Ședințe 
comune, schimbarea, începînd cu 
data de 27 octombrie a.c., a denumi
rii țării in Republica Zair.

A 7-a sesiune a Comisiei 
oceanograiice interguver- 
namentale, °rsanism specializat 
din cadrul UNESCO, și-a început lu
crările la Paris. La sesiune participă 
peste 50 de delegații ale statelor 
membre ale comisiei. Din partea țării 
noastre este prezentă o delegație de 
specialiști condusă de ambasadorul 
Valentin Lipatti, delegat permanent 
al României pe lingă UNESCO. Se
siunea a fost deschisă de Rene 
Maheu. directorul general al 
UNESCO, care a trasat liniile direc
toare ale programului de oceano- 

, grafie.

— femele majore ale reuniu
nii miniștrilor economiei și 
finanțelor din țările C.E.E.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA > București,

Atașatul militar aero și naval 
al României in Cuba, 
Dumitru 
gală de filme românești cu 
prilejul 
versări

colonel
Stoica, a oferit o

prilejul celei de-a 27-a ani
versări a Zilei Forțelor Armate 
ale României la care au partici
pat comandanții Oscar Fernan
dez, Mel Luis, Estrada Viera, 
membri ai C.C. al P.C. din Cuba, 
Jose Cause, precum și alți ofi
țeri superiori din forțele arma
te revoluționare ale Republicii „ 
Cuba. Au fost prezenți, de ase
menea, Petre ionescu, ambasa
dorul României in Cuba, atașați 
militari, reprezentanți ai pre
sei locale și străine, specialiști 
români care lucrează in Cuba.

LUXEMBURG 27 (Agerpres). — 
Stăvilirea inflației și evitarea stag
nării activităților economice au con- ■ 
stituit temele majore examinate in 
reuniunea miniștrilor economiei și 
finanțelor din țările Pieței comune, 
desfășurată marți la Luxemburg. A 
fost adoptat un raport asupra situa
ției economice din C.E.E., care ur
mează să fie trimis guvernelor și 
parlamentelor țărilor membre.

Declarațiile făcute la sfîrșitul 
reuniunii evidențiază îngrijorarea 
miniștrilor de resort în legătură cu 
dificultățile economico-financiare ale 
țărilor din Piața comună. „In fața 
perspectivelor incerte, a declarat 
Raymond Barre, vicepreședinte al 
Comisiei C.E.E., trebuie să continuăm 
lupta împotriva presiunilor inflațio
niste și să facem față încetinirii ex
pansiunii. rezultate ale măsurilor 
protecționisie luate de Statele 
Unite".
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