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Se viziteazâ „Expoziția de ciuloulilare'

Secretarul general al partidului, ceilalți conducători de partid urmăresc cu atenție funcționarea utilajelor

La începu tul vizitei, prin Interme
diul unor planșe șl grafice, ministrul 
agriculturii, industriei alimentare 
apelor informează pe I ", 
Nlcolae Ceaușescu cA uzinele de fa- 
brlcațle, reparații și montaj din ca

se află intr-o vizita particulara In 
țara noastrA.

La întrevedere- a participat Ar
mand Knplnn, director al Depar
tamentului Relații Internaționale 
al Congresului Mondial.. Evreiesc

Miercuri, 20 septembrie, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Romăn, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste' România, a vizitat 

tifla de autoulLlare in agricultură șl Industria allmen- 
organlzată In pavilionul de pe malul lacului Herăstrău 

Itală. In continuare, la Combinatul aplcoI-Băneasa 
rezentate măsurile șl ac|Iunlle întreprinse pentru

tari 
din Capitală. în continuare, 
au lost .pi,1'"■- ___
Îmbunătățirea Programului național de dezvoltare a zooteh
niei șl creștere a producției animaliere.

Cu acest prilej, secretarul general al partidului s^a Intîlnlt 
cu specialiști din domeniul mecanizării șl zootehniei, cadre 
de conducere din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimen
tare șlzApelor, anallzlnd, la fața locului, probleme curente șl 
de perspectivă legate de îndeplinirea hotărîrllor stabilite de 
Congresul al X-lea al P.C.R. șl Conlerința Națională a parti
dului, In vederea perfecționării activității din aceste Impor
tante sectoare ale producției agricole, ridicării ellclențel In

ia sosirea în pavilionul expozlțio- 
nal, tovarășul Nlcolae Ceaușescu este 
salutat de Angelo Micuiescu, mi
nistrul agriculturii, industriei alimen
tare ■ șl apelor, Gheorghe Petrescu, 
președintele .Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole do" Produ'cțle, 
de cadre do conducere din ministerul 
dc resort, do numeroși specialiști 
cure au făcut secretarului general al 
partidului, celorlalți ‘oaspeți o căldu
roasă primire.

Slrit vizitate standurile expoziției 
care, pe o suprafață de circa 10M 
mp, reunește peste 700 de utilaje 
pentru mecanizarea lucrărilor din 
toate sectoarele de activitate din a- 
gricultură șl industria alimentară.

La Începutul vizitei,

In standurile cu utilaje pentru iri
gații reține atenția agregatul dc 
jjompare* tractat A.P.T. 54) 60, utilizat 
pentru pomparea apel In sistemul do 
;irlguțli, care asigură un debit dc 160 
mc pe oră. Urmărind creșterea, efi
cienței activității unităților agricole 
ce folosesc acest agregat, proiectanțll

Prol. unlv. dr. docent 
AJexe POPESCU 
adjunct al ministrului 
educației și Inv&Jâmtnlului

Argeș 11/1 Uzina autoturis
me din Pitești s-a acumulat o ex- 
.periență bună in realizarea cu for
țe proprii a unor utilaje necesare 
procesului tehnologic. Uzina con
lucrează fructuos și cu o serie de 
firme străine In realizarea de echi
pament industrial propriu șl pen
tru terți. Dc la începutul anului 
ea a construit șt pus in funcțiune 
numeroase utilaje șl instalații mo
deme. economisind 6 milioane lei 
valută.

vizita șefului su
avul un pronunțat 
Largul schimb do 
premierul, român 

iugoslav, Împreună cu 
ii lor, precum ți convorbi- 

In republicile socialiste’ 
Slovenia, Bosnia ș! 1 Iler- 

țegovlnn și Serbia cu președinții 
consiliilor executive al acestor re
publici și cu alte personalități — des
fășurate Intr-o atmosferă cordială, 
prietenească — nu permis aprecierea 
pozitivă a stadiului de dezvoltare a 
relațiilor româno-iugoslave in toate 
domeniile, evidențiind hotărirea co
mună da a acționa pentru, lărgirea și 
promovnr.-.i acestora,, pentru găsirea 
imor noi căi de îmbogățire a consi
liatului șl a tuturor formelor de coo
perare. Au fost,, de asemenea, abor
date, In spiritul politicii externe de 
pace și colaborare intre națiuni, pro
movată de cele două țări, un cerc de 
probleme actuale, de Interes comun,' 
ale vieții Internațional?. Un moment 
de Importanță deosebită al vizitei ț-n 
constituit primirea de către președin
tele Tito a tovarășului, Ion Gheorghe 
Mnurer, convorbirea, prietenească ce 
a avut- loc. cu acesi prilej Inscriln-

în contextul revoluției șlilnțlflco- 
tehnlce, a! exploziei informaționale, 
al multitudinii și varietății experi
mentelor devine imperativă crearea 
unul sistem rațional de stocare, se
lecție .șl difuzare a Informațiilor. Tră
săturile ce diferențiază .formele da 
Invățămint superior din Europa, deși 
îngreunează comunicarea Intcruni- 
versltară, nu pot constitui frine abso
lute. Pe .prim plan stau, dimpotrivă, 

pa care le 
:endln- 

învățamlntulul 
continentului

___ noastre au asigurat 
an dc an — pe baza indicațiilor pri
mite cu prilejul, diferitelor vizite da 
Jucru ale secretarului general al par
tidului — un sortiment tot mal mare 
de mașini, instalații șl piese de 
schimb pentru nevoile unităților a- 
grlcole, iar in unele cazuri s-au 
creat ?! disponibilități pentru export. 
Se evidențiază faptul că, in cadrul 
vastului program de mecanizare a 
lucrărilor din agricultură șl Industria 
alimentară, un rol din ce in ce mai 
mare șl-au asumat uzinele proprii, 
al căror plan de producție a crescut 
substanțial, ăjungfhd ca, in acest an, 
peste 70 la sută dta numărul de U- 
podimcnslunl de mașini agricole șl 
peste G3 la sută din utilajele pentru 
industria- alimentară să fio realizat 
prin autoutllare.

Vizita continuă ta standurile Insti
tutului de cercetări pentru mecani
zarea agriculturlL Reievtnd citeva 
din rezultatele cercetărilor acestei 
unități, directorul tehnic al. institu
tului, Cezar Popovlcl, Informează că 
in cadrul expoziției slnt prezentate, 
K) de tipuri de utilaje oftate in curs 
de asimilare sau in producție, menite 
ră ridice pe o treaptă superioară ni
velul de mecanizare a lucrărilor a- 
gricole.

Secretarul general al partidului a- 
preclază realizările obținute Jn do
meniul consirucțlel de mașini șl u- 
dtaje nece.sarc sortării- rădăclnoase- 
lor șl recomandă ca, prin extinderea 
producției, să se asigure condiții ca 
și cooperativele agricole să fie În
zestrate cu asemenea mașini de mare 
productivitate.

In continuare, oaspeții sini' Infor
mați cl, pe lingă realizarea unul 
număr sporit de utilaje perfecționate, 
se produc, prin autoutllare, majori
tatea pieselor de schimb necesare 
tractoarelor șl mașinilor agricole. 
Prin Intermediul unor diagrame 
este redată ponderea valorii pieselor 
de schimb In planul de producție al 
Centralei industriale pentru fabrica
ții, reparații șl montaj in agrfcul- 
tiirft, care kt anul . 1072 depășește 3'9 
la sută.

Oaspeții se Interesează îndeaproape 
de caracteristicile tehnico ale utila- 
jelor expuse, dc stadiul lor de asi
milare In cele' 16 Întreprinderi pen
tru fabricații, reparații șl montaj 
In agricultură.

Pe parcursul vizitei este apreciat 
nivelul tehnic al exponatelor. Aba
toarele pentru păsări, do pildă, a- 
duse In trecut din import, se produc 
acum L.
sort, pe

proiectul 
sinsem 
tu tn-

torare In efortul pentru , înflorirea 
fiecărei economii naționale, pentru 
inâintarca pa calea '-progresului ți 
prosperității. . • i

După cttm este cunoscut, la JntH- 
nlrlle dintre tovarăși! Nlcolae 
Ceaușescu șl loslp Broz Tlto, de la 
Timișoara, In 1071, și de la Porțile 
de Fier, anul aresta, au fost stabilite 
măsuri In direcția âdlnclrii colabo
rării și cooperării ) mullitateralq ro- 
mJno-îugoslave. Obiectul principal al 
vizite! președintelui Consiliului do 
Miniștri român in Iugoslavia l-a 
constituit modul cum se îndeplinesc 
nqcște măsuri, precum1 șl identifica
rea, de noi căi pentru dezvoltarea jn 
viitor a raporturilor de caiaborare 
dintre România și Iugoslavia.

Pe linia practicii contactelor șl dla-. 
iogului viu, direct, 
vernulul român a 
caracter de lucru, 
păreri efectuat de 
cit premierul 
colaborați 
rllc purtate 
Macedonia!
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MurCȘ Angajate In marca 
întrecere socialistă. In Intimplna- 
rea celei de a XXV-a aniversări 
o republicii și îndeplinirea cin
cinalului înainta de termen, co-

. modern?, Gțmosclhd deosebirile dln-
■ tre concepții șl: tradiții,' Experiențele 

șl realizările, schimbările caro ăii ioc 
in universitățile diferitelor țări, fie
care Instituție de lnvățămlnt superior 
Iși va reglemcnia mn!' bine propria, 
evoluție, găsind șl apilcLnd reformele 
care se vor dovedi cu adevărat nece
sare. .

Centrul european UNESCO de la 
București v.t tnvcnia.-ta Informațiile 
despre nomenclatoarele domeniilor 
'de specializare. raportul Intre disci
plinele specifice. .combinațiile da

Dind viață indicațiilor secretarului 
general, lucrătorii uzluelo: 
rll mi .dovedit.o preocupare perma
nentă și' pentru realizaraa unor pro
duse competitive la export.. Dintre 
acestea sini prezentate conducătorilor 
de partid $1 de stat o mașină de re-1 
coltat mazăre șl diferite utilaje pen
tru ateliere. Gradul ridicat de tehni
citate, calitatea execuției au dat posi
bilitatea ca multe produse realizate 
prin autoutllare de către uzinele a- 
grlculturil să /devină cunoscute’ șl 
□predate la șase tlrguri șl .expoziții 
Internaționale de pe trei continente.

In cadrul «poziției sint rezervate 
spații largi pentru prezentarea utila
jelor, Ins-taiațiilor șl agregatelor nece
sare Industriei» alimentaro,, realizate 
prin’ autodouire. Dip cifrele-șl datele 
expuse relege câ. In prezent, aceste 
utilaje acoperă 03 la sută din hece-'1 
sarul Industriei : alimentaro. Se re
marcă, printre altele, utilajele'reali
zate pentru industria zahărului și a 
produselor zaharoase, reie pentru ln- 
duslrtallztirea cărnii, .■diferitele vlirl- 
ne frigorifice șl mașinile fi .Instala- ; 
(iile pentru prelucrăTea șl conservarea 
produselor alimentare. în discuția eu 
Specialiștii Institutului de cercetări șî 
proiectări alimentare', tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu recomandă să fie 
Intensificate acțiunile pentru. diver
sificarea intr-un* timp mal ‘ scurt v a 
acestor tuJlaje, să colaboreze mal în
deaproape cu constructorii de mașini 
din unitățile proprii și cu uzinele a- 
parțlnlnd Ministerului ■ Industriei 
Construcțiilor de Mașini In vederea 
Înlăturării unor paralelisme, creșterii 
eficienței ații in sectorul proiectării, 
dt șl al producției...

Totodată, li se recomandă specia
liștilor tă acorde o atenție mal mare 
fabricări! de mașini necesare moder
nizării procesului de desfacere a pro
duselor de carne șl a altor alimente, a 
prcambalărU acestora, inclusiv a Înlo
cuirii ambalajelor de sticlă cu cele 
de polietilenă, Indlclnd să se adopte. 
In acest sens, măsuri pentru reall-

TimiȘ întreprinderile Indus
triale din județul Timiș au reali
zat cu 11 zlie mai devreme pre
vederile dc plan pe 0 luni. Acest 

rod ol insuflețlioarei 
pe core oamenii mundl tir 
— români, germani, ma- 
slrbî șl de alte națlonall- 
o desfășoară in cinstea ce- 
a XXV-a aniversări a re- 

pină

frâ ..reprezintă îndeplinirea 
jamentului reînnoit asumat 
întregul an 1072.

Referlndu-se io succesele 
nule in cadrul întrecerii care ee 
desfășoară pentru realizarea înain
te de termen a" cincinalului, Con
stantin Dlma. directorul între
prinderii, a precizat că Întregul 
spor de producție a fost obținui pe 
seama creșterii indicilor de utili
zare a agregatelor. Totodată, pen
tru a răspunde solicitărilor bene
ficiarilor interni și externi., colec
tivul. Întreprinderii prahovene a 
introdus In producție, după teh
nologii originale, 0 noi Upodlmcn- 
sluni de anvelope cu carcasă ra
diata pentru autoturisme, care le 
conferă rezistență tsporită la rulaj.

Ireglî agriculturi, pentru ca șl lucrătorii de pe ogoare, an
trenați cu toate torțele, cu tot entuziasmul In marea între
cere care a cuprins întreaga țară, să realizeze- cincinalul 
înainte de termen. Avînd toc Ia scurt timp după vizita făcută 
în Județele Alba, Hunedoara. $1 Sibiu, după ședința de lucru 
de la Comitetul Central; din septembrie, vizita de Ieri a se
cretarului general atestă plenar grija sa neobosită pentru 
rezolvarea sarcinilor complexe pe care Ie ridică actualul sta
diu de dezvoltare a economiei naționale, orientarea fermă 
spre modernizarea el.

In această vizită de lucru, secretarul general al partidu
lui a lost însoțit de tovarășii Iile Verdeț, membru al Comlte- 
tulul Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vlccpreședlnte al Consiliului de Miniștri, șl Cornel Bur
tică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

numeroasele xlmUlludlnl 
comportă problemele mari 
țele* fundamentaie ale 
superior; In țările’ 
nostru. |

De allfeij rcuhiusea 
22-23 nprlllo 1070. a 
renirniă ; „UnlvcrsiliSțlle europene și 
problemele colaborării Inierunlvcrsl- 
iare", document prezentat de Univor- 
sltatea ;dln București Jn recoman
dările acestei Lnirunlr! se sublinia 
necesitatea de a dezvolta șl diverși-, 
Rea colaborarea universităților euro
pene In'scopul de a mări eficacitatea 
structurilor, a metodeîor i-i a progra
melor’de Tnvățămlnt superior șl de a 
favoriza ‘formarea de specialiști șl cir
culai1 ta Informațiilor ; se' constata rq- 
luL recsdnd al Invățămlntulul supe- , 
dor In,; dezvoltarea1 soclnl'-culturală; șl 
economică a umanității; se-' preciza 
misiunea universităților curopone In 
relaflCe lor cu țările In curs de dez
voltare din alte părți ale lumii. Con
cluziile generale șl recomandările 
reuniunii s-ațî conjugat, cu 
de a crea centrul pe care 
gata șă-1 Inaugurăm, acum —, 
dmplălos1 — in București.

Astăzi este pecesor, șl mill 
core universitate ?ă aibă Informații 

,dt,mal,detailate despre celelalte, in
formații constituite intr-un sistem 
comun,, inch datele să fie rapid și 
ușor accesibile, grație folosirii ordi
natoarelor și a metodelor Informatice

In uzinele ministerului de re- 
___ _ ,-q baza proiectelor șl tehnolo
giilor ' proprii. în discuția, cu secre
tarul general al partidului; producă
torii arată că „familia” acestor aba
toare a fost astfel concepută Incit eA 
poată fl realizate unltăll cu capa«- 
lățl de 1 OOO. 2 OT0. 3 OM șl 6 (MX) pă
sări tăiate pe oră. în continuare slnt 
prezentate numeroase utilaje folosite 
pentru realizarea vastului program 
național do îmbunătățiri funciare. 
Apreciind rezultatele in această di
recție, tovar6.șul Nlcolae Ceaușescu 
recomandă -cercetătorilor, specialiști
lor ca cercetarea științifică in acest 
domeniu rA fie orientată mai ferm 
spre rezolvarea unor probleme de in
teres major ridicate do producția.

Hunedoara, ^auzind pini 
la M septembrie peste sarcinile ds 
plan 2 6M tone cocs metalurgic, 
colecllyfd uzinei cocsochimlce de 
la Combinatul siderurgic Hune
doara și-a Îndeplinit angajamen
tul asumat In,cinstea cele! de-a 
25-a aniversări a. proclamării re
publicii. Succesul Înregistrat s-a 
obținut Îndeosebi pe seama creș
terii indlcelii!' de utilizare a ba
teriilor de cocsificare .șl sporirii 
cu peste 2 !a șută a productivității 
mundi față de sarcina stabilită. 
De asemenea, consumul de căr
bune a fost redus cu 13 fcg do fie
care" tonă do cocs fabricat în ace
lași timp s-au realizat peste 
3 MO OTfl lei economii la prețul do 
cost planificat.

■ au conceput o insinlațle de suprave
ghere automată pe bază do program, 
care permite reducerea numărului de 
muncilor! ce supraveghează instala
țiile de aspttrsiune, cu efecte pozitive 
directe asupra ‘creșterii productivi
tății mundi și reducerii costurilor 
producției agricole.,

" 11 /..t 1

Președintele Consiliului de Stat 
si Republici! Socialiste România, 
Nlcolae Ceaușescu, a primit, pe 
Nahum Goldmann, președintele 
Congresului Mondial Evreiesc, care

Cronica relațiilor mulrllateraie ro- 
măno-lugoslave a consemnat In a- 
coste zile o nouă șl remarcabilă con
tribuție la întărirea continuă n coo
perării și colaborării frățești dintre 
cele două, țări șl popoare, vecine și 
prietene — vizita întreprinsă In lu- 
gosiavld de' președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Mnurer, 
Împreună cu soția, La Invitația pre- 
șrtilnl’lul Consiliului' Executiv Fe
deral, Gtmal Blcdlcl.

Avinil trainice rădfiqinl Istorice, 
raporturile prietenești dintre popoa
rele român și iugoslav au cunoscut, 
:lo-n '.ungul inilor, a dezvoltare con
tinuă, doblndind,’ sub lumina socia
lismului. ‘strălucirea șl amploarea po 
care ie-o conferă țelurile, comune alb 
construirii noii societăți, idealurile 
IntcrnațiOiiaUs'mulul socialist, alo 
rtacl! șl înțelegerii intre popoare. 
Evoluția dlnnmlcă șl fertilă a rela
țiilor, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre statele și popoa
rele noastre este Jalonată de tnulnl- 
rile devenite Icadlțloruile dintre con
ducătorii celor două partide și state 
— tovarășii Nktolae Ceaușescu și 
loslp Broz Tlto — care au marcat 
momente de cen mal mare însemnă
tate in procesul, consolidării și am
plificării In permanență a acestor re
lații. Slnt relații al căror trainic 
simbol 11 reprezintă grnndioasn ceta
te a luminii șl energiei de la Porțile 
de Fier, model de conlucrare Inter
nationalist intre popoare care ;edifi
că .orindulrca socialistă, de Intraju-

Kicces, 
treceri 
mișc ni 
ghlarl, 
tați — 
lei de 
pubilcll, creează condiții ca pină 
la sflrșltul lunii septembrie să fie 
obținută peste plan o producție- 
marffl industrială in valoare', de 
400 milioane lei — realizare care 
va consemna Indepllnlreu Inte
grală a' u.ngajanienlului asumat ,pe 
acest nn' Pe această cale, vor tl 
.puse suplimentar la dispoziția e- 
conomlel naționale 1 230 tone ta
blă subțire, motoare electrice In- 
sumlnd o; putere de 133 000 kW, 
3.7 milioane cărămizi, 03 MO mp 
țesături, 37 (MM) bucăți tricotaje, 
31 C'tIO perechi Încălțăminte’ Șl ajle 
produse. în rlndul 'jriilflțllor care 
au' contribuit in mod deosebit la 
crearea acestui avans 'in realiza
rea sarcinilor de plan1 se numără 
uzina „Electromotor”, întreprin
derea ..Elccirobanat”. uzina ..Azur”, 
întreprinderile textile „Industria 
linii”, „Gnrofița”, Grupul Industriei 
de pnzmantcrlc, fabricile de ma
teriale de construcții „Ceramica1!— 
Jimbolia și „Mondial”—Lugoj.

leclivele de oameni ai muncii ro
mâni, maghiari șl germani alo 
unităților, industriale din județul 
Mureș au raportat Îndeplinirea pia
nului pc D luni la producția glo
bală ș! marfă la'10 septembrie. .Din 
.calculele’ efectuate rezultă că pl- 
nă la sflrșilul lunii se . va realiza 
suplimentar o producție globală 
de circa 405 mflionne lei, îndepli
nind In acest fel șl angajamentele 
asumate. Producția peste plan se 
materializează In 200 milioane kl- 
lawnțl-oră energie electrică, 0 MO 
tone Îngrășăminte cu azot, aproa
pe 2.3 milioane cărămizi șl blo
curi ceramice. 3 MO mc cheresiea 
"de fășlnctăse șl1 fag. 87 MO metri 
■pălrnți' țesături, 11D00 porecli’ ir.- 
eălțăm! nte? G0 300 hi lapte de, con
sum. 1,500 tone legume și fructe 
conservate și altoie.

PRAHOVA. Colectivul uzln**! 
„Victoria”“FloreșU a livrat peste 
sarcinile de plan 15 000 de anve
lope de autovehicule. Această d-

Âcurn doi ani, Conferința generală 
a UNESCO a votat. Iff'propunerea 
directorului -general al organizației, 
Rcnă Maheu, Înființarea unui Cen
tră european UNESCO pentru Invă- 
țămlntul uruvorsitar, primul; de' aceșl 
fel, menit să soluționeze tot mai 
stringenta necesitate a colaborării și 
cooperării Inicrantversllarc. Ideca u'- 
nel aiemenea- Instituții, cârd,se nâs- 
cuse in dezbateriJe parlic'jMințiior ia 
'reuniunea rectorilor' universităților 
europene de la București, reflecta 
situația creată In condițiile' amplei 
dezvoltări actuale a Invățămlntului 
superior in toate țările Europei.

Exigențele . actuale ale dezvoltări! 
soclnlrcconomlce, științifice ,și cullu- 
rale conferă șcblii superioare di
mensiuni șl ritmuri fără precedent 
Toate Instituțiile de invățfimînt* supe
rior caută rezolvări adecvate, infor
mații privind preocupări similare ale 
altor țări, căile do folo.tlrc cit mat 
judicioasă a mijloacelor,"a timpului 
șl energiei In Veștile^ In ‘scopul for
mării specialiștilor dîplomațl unl- 
■versiiari. 11 ■ ' ;

■ e.'
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I ’faptei' săvlrșite/la 3 aniI închisoare. Rămlne Insă In dis

cuție ușurința

„Foișor" a ac

I
I

I Sarcina comuniștilor — a-și însuși știința conducerii, 
a pătrunde in miezul problemelor economice majore

15 septembrie 1947. fn orașul 
Horezu (pe ctunct comună), e- I 
ducatoarca Marla Mazllu Lnlim- 
pina prima grupă de copii In 1 
grădinița abia In/iinfald. Flou- I 
rau în catalog, printre alții, 
Obadd Gheorghe, MUosteanu I 
Policar, lonescu Virginia, Subd- , 
roiu Ion...

15 septembrie 1972. Început de 
an... preșcolar și pentru grădi
nița din Horezu. In centrul ■ a- I 
tențlei „bobocii'", cei cenifi pen
tru prima oard. Se numere™ I 
Obadd, Miloțteanu, lonescu, Su- i 
biroiu. Copiii de atunci au 
crescut mari și, astăzi, copiii lor | 
— Gheorghe, Daniel, Ionela ji 
Elena — s-au adunat in acceațl 
grâdlnlfd primitoare. Le-a tejit 
în Intimpinare... Maria Mazilu, 1 
educatoarea de acum 25 de ani | 
a părinților lor.

zați... carac
terizarea!

Mal Intll, caracterizarea făcu
tă de conducerea I.C.R.A.L. 
„Foișor" din Capitală, salarla- 

I tulul său, Stellan Dumitrescu.
După mal bine do o ] 

I superlative, aceasta con

conducerii Întreprinderii, pre
cum șl de stima șl respectul co
lectivului de muncă". Cu alto 

pul ia... I 
--- 1 super* I

îative Insă se ascundea o altă 
I față. S.D., omul „stimat șl res

pectat", a fost surprins in fln- 
I grant delict de luare de milă 
I pentru ,a-l facilita lui N.R. re-

pararea locuinței. Din care prl- I 
cină, 
exces < 

I decaU

închisoare. Rămlne insă Ir.
. i cu eare I.C.R.A.L. 
acordat caracteriza

rea. Șl sperăm că forurile com
petente o vor caracteriza ca 
atare. . "

■PescuîOOSP
ib f!'-; s^Pr-m^Mo—

5"'.7'’’' '■nLJppHfcîsr; jțdc
Verile Cerbea din Caraccl o
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Gbeorqhc DAVID
■ si corespondenții „Sc

plecat tntr-ur.o din zilele trecute 
ia pescuit La Început «-a oprit 
pe malul unui Zac al cooperati
vei agricole din localitate. Dar 

Icum la margine i s-a părut că 
nu prea are noroc șl cum acea 
atupra ta o cameră de anvelopă 

■ de tractor, a pornit cu ea in 
larg. La un moment dat, in timp 
ce încerca iă scoată uh pește, 
pescarul s-a dezechilibrat. a tă
cut In apă fi, neștiind id înoate, 
ira Înecat.

Conferința Națională a partidului a 
subliniat, cum se știe, necesitatea de 
a ‘se acționa cu toată fermitatea pen
tru mai buna funcționaro și perfec
ționare a activității centralelor In
dustriale, pentru simplificarea orga
nizării acestora șl înscrierea lor ne- 
laUrdată In contextul atribuțiilor co 
le revin. „Centrala Industrială tre
buie să devină, realmente — a arătat 
cil acest prilej tovarășul Nlcolae 
Ceauțescu — unllslea principală a or
ganizării producției șl cercetării, a 
conducerii planificate a activității e~ 
conomlee".

Este do la alno Înțeles că. In pro
cesul de perfecționare a activității 
centralelor Industriale, un rol deo
sebit revine o-ganlzatli.’or da partid. 
Investigația noastră la Centrala In
dustriei confecțiilor din Sibiu țl-a 
propus să releve citeva elemente din 
experiența organizației de partid din 
centrala industrială, cum acționea
ză pentru ca această eficientă formă 

. de organizare șl conducere In econo
mie șă-șl Îndeplinească menirea In 
cit mal bune condiții. Un prim 
interlocutor, tovarășul Peire Băn- 
cllă, secretarul comitetului do 
partid de U fabrica de confecții 
„Steaua roșie" din Sibiu, . comitet 
căruia 11 este subordonată șl organi
zația de bază din centrala amintită, 
centrală grefată pa această Întreprin
dere :

— Activitatea comuniștilor din cen
trala industrială ®e desfășoară In 
condiții deosebite. După cum se știe, 
această organizație de bază nu arc 
drept de control asupra condisceril 
administrative. Ceea ce nu Înseamnă 
insă eitușl de puțin că, ia locul lor 
de muncă; comuniștii nu trebuje 
să acționeze organizat, cu matu
ritatea șl exigența conferite de 
răspunderile ce le revin. De aceea, 
noi am Îndrumat organizația de partid 
si-și îndrepte atenția, In principal, 
spre oameni, spre perfecționarea 
multilaterală a activității comuniști
lor investiți cu răspunderi in cadrul 
acestei Importante unități economice.

Din discuțiile purtate cu mal multi 
membri do partid s-a desprins clar 
o primă direcție : pentru a-$i putea 
îndeplini atribuțiile ce 16 revin, apro 
a conduce competent, comijnlșili din 
centrala industrială trebuie să-și în
sușească știința conducerii, să clobin- 
dcasei o viziune nouă, superi 
supra conducerii economiei ți 
zării producției, iri așa fel ca 
lis’llatea la cuceririle științei , . 
nteli, ia tot ce apare nou In acest do
meniu șsă constitute pentru eteo pre- 

prim rari'ăJ^Aeliilkmâ itf 
OBhâHlfl1 direcție,- brgaHLzaUniSd&^ba^1 
dd "la* centrata slblanff/d Initfdt uri 
ansamblu de măsuri menite, po de o 
parte, a- crea un larg curent de opi
nie Împotriva unor menlalllătl depă
șite, ruilnlere, privind conducerea e- 
conomlel. Iar pe de alta, pentru a 
infirma comuniștii eu știința condu- 
cerii. In acest context, în adunări

de partid au fost dezbătute sarcini
le ca revin centralelor Industriale In 
lumina rezoluției conferinței pe țară 
a cadrelor de conducere din Între
prinderi șl centrale Industriale, care 
a avut loc In acest an, modul dea- 
pllcarc, In codrul centralelor, a le
gilor privind organizarea și condu
cerea unităților socialiste, organiza
rea șl disciplina muncii, contractelo 
economice, calitatea produselor ș.a.

O utilă experiență s-n doblndlt aici 
in ceea ce privește inițierea de către 
organizația de partid a unor acțiuni 
Îndreptate spre cunoaștere* profundă 
* ansamblului sarcinilor cu caro sini 
ronfrunlate întreprinderile subordo
nate centraicL;

— Potrivit hotăririlor Congresu
lui al X-lea al P.C.R., ne spune to
varășul Marius Huila, directorul co
mercial al centralei.’Industria con- 
fccțlllor Jl-n sporit cohskterabn pro- precădere, asupra modalităților ec 
ducțta. Concomitent, o mare parte Mtive penteu înlăturarea acestor r 
din produsele realizate In unitățile ■ ■ ■ ■
noastre aii fost destinate exporiulul. 
Dar mulțl dintre lucrătorii noștri nu 
cunoșteau pe deplin atribuțiile colo 
reveneau In probleme de comerț ex
terior. Seslzind această situație, or
ganizația de partid ml-a Încredințat 
carclna de a iniția, cu concursul mi
nisterului nostru șl al întreprinderii 
„Romfind-Export", analize concrete pe 
această temă. Primele două analize, 
la caro au participat toți lucrătorii 
din centrata care răspund de co
merțul exterior, precum șl cadre do 
conducere din" cele 12 întreprinderi 
subordonate, au tal afectate stadiu
lui îndepliniri! planului la export, 
onorării comenzilor, respectării ter- 
manelor de livrare; "aprovizionării cu 
materiale. în prezent, practica aceas
ta -s-a Încetățenit in activitatea or
ganizație! do bază, fiind .extinsă și In 
alta sectoare.

Am îndlnit aici, In ansamblul preo
cupărilor Îndreptate «pro sporirea răs
punderii comuniștilor din centrală 
față do îndatoririle profesionale, nu
meroase Inițiative privind perfecțio
narea controlului de, partid.

. — La no! a! devenit o practică să 
solicităm lucrătorilor din centrală In
formări periodice asupra activității 
lor, spunea tovarășul Ion Nartc», 
locțiitorul setrelaruiUl organizației 
de bază din centrală. Inginerul Ion 
Curtcanu. șeful serviciului export 
din centrata, a prezentat Informarea : 
contribuția comuniștilor ta realizarea 
planului do export | sarcina sporirii 
calității produselor șl măsurile co so 
ImpUn In acest scop au făcut obiec
tul- until oile ; Informări, ■susținute, de? 
tovarășul Cornel Clsinaș, șeful'com-.1 
parUmentulul'C.T.C., etc? Pr^zentajoj 
In adunările generale ;de partid, în-" 
formările au foat Însoțite de Un plan 
de măsuri vlzlnd Îmbunătățirea acti
vități! fiecărui ; comunist In compar
timentul său de muncă. Firește, ur
mărirea Îndeplinirii măsurilor cu
prinse In planurile citate-a constituit 
o preocupare cotidiană a organizației

ț r? i. 
? - '

de bază, ei o metodă principală de 
exercitare sistematică a controlului 
de partid.

■ — La unn din adunările de partid,
relata tovarășul Gheorghe Barbu, șe
ful serviciului normare și salarizare, 
a reușit .dar necesitatea cu, In de-- 
plasările efectuate la întreprinderile 
subordonate, lucrătorii centralei si 
ae adreseze, pentru rezolvarea unor 
probleme de-producție, alll condu
cerii unităților, cit și organizațiilor 
respective de partid. înlr-o deplasa
re la fabrica de confecții „Mureșul", 
bunăoară, am constatat că. datorită 
numărului mare de învoiri șl absen
țe nemotivata de La program. Indi
cele de utilizare a timpului de lucru 
Inreglotfasd- cel. mal redus -procent p-e 
centrală Am propus atunci comite
tului de partid să revitallznzc mun
ca politică do ' masă. înslstlnd, cu 
precădere, asupra modalităților edu-

,__ 1___ _____________ _ ne
ajunsuri Am sugerat, de asemenea, 
confecționarea tutor panouri,- grafi
ce șl diagrame privind necesitatea fo
losirii Integrale șl efJctehte a timpu
lui de lucru. Desfășurata pe aseme
nea coordonata, activitatea comunlș- 

; tltor do la fabrica de confecții a dat 
In scurt timp roade.

Acționlnd concomitent ca specia
liști șl oameni politici, comuniști! din 
centrala Industrială muncesc. evi
dent, cu mult mal multă eficacitate. 
Ar fl bine./ ca generalizarea expe
rienței bune doblndlte in aceasta pri
vință să concentreze atenția organi
zației de bază, fiindcă în nici o adu
nare generală de partid nu s-a dez
bătui In acest an o atare problemă 
dcjseblt de Importantă Site aici 
mulțl membri de partid care cred 
că aria activității lor politico șl ded 
șl răspunderile se limitează doar la 
centrala din Sibiu și fabrica pe care 

' Aceasta este grefată. Un argument >• 
toate referatele prezentate In adu
nările. generale de partid po anul 
1072 sc mărginesc, In analizele efec
tuate, sxclitaiv la rolo două unități, 
In loc ca acestea ta te completeze și 
cu analiza modulul In care membrii 
de partid contribuie ta creșterea efi
cienței actlvllățfi centralei, că for do 
coiMiucere economică

Există temeitirl «ă afirmăm' că 
experiența dobindllă plnă acum 
va contribui, ta scurt timp, la înlă
turarea acestui neajuns, ta sporirea 
rolului șl autorității comuniștilor din 
centrala Industrială, la creșterea 
eficacității actului do conducere. 
Fiindcă, așa cum sublinia tovarășul 
Nieolao-“jGeaUșesai, „autoritatea reor 
munlșilloeciUn- centralele Industriale 
rietoiștifjă nu stirul iu afara proble
melor, ea observatori, cl numai pă- 
trunzlnd ta miezul lor, acționlnd pen
tru rezolvarea corespunzătoare * ■- 
eestor», și unind ta acest scop toate 
forțele întreprinderii, ale comuniști
lor șl oamenilor muncii".

Ioan VLANGA

NOI TIPURI 
DE MOBILĂ 
BRAILA (Corespondentul „Scin- 

tell“ N. Grlgore Șlirășanâ). — O 
preocupare constantă a colecti
vului do muncitori. ingineri șl 
tehnicieni de la secția de mo
bilă a Combinatului pentru ex
ploatarea șl Industrializarea 
lemnului din Brăila este îndrep
tată spre diversificarea și mo
dernizarea producției, pentru a 
satisface tot mal bine gusturile 
șl cerințele cumpărătorilor.

La expoziția organizată la 
Bucuroșii in perioada iulie — 
august 1&72 cu ocazia con
tractărilor au fost prezentate, 
po lingă alte produse două noi 
variante ale garniturii de mo
bilă ..Felicia". Una din va
riante este un dormitor pentru 
două persoane și se compune din 
două dulapuri, două paturi și o 
comodă-toaletă cu oglindă, Cea 
de-a doua, variantă este un dor
mitor pentru tineret, compus 
dlntr-un dulap cu trei comparti
mente, un pat1 pentru o per
soană.

— La rcproleclarea. In cele 
două variante, a acestor tipuri de 
mobilă — ne spunea tovarășul 
ing. Traian Stolen — am ținut 
seamă de posibilitățile do 
utilizare cit mal judicioasă 
a spațiilor din apartamente. 
De asemenea, deși noile varian
te sini de calitate superi
oară, prin folosirea mal rațio
nală a masei lemnoase am reu
șit să le realizăm la un preț 
de cost mal scăzut

Depuneri pe libretele 
de economii in vederea

Casa de Economii șl Consc’m- 
națiuni tace cunoscut celor In
teresați că unitățile wle din în
treaga țară primesc, p!::ă La data 
de 30 septembrie a.c. Inclusiv, 
depuneri pe libretele de economii 
cu tloblndă șl dștlRurf ln buIo- 
turlsme, In vederea participării 
la tragerea la sorți pentru tri
mestru! IV/I972.

De asemenea, plită la aceeași 
dată, populația poate efectua 
depuneri po libretele do econo
mii pentru turism, necesare par
ticipări! la tragerea In sorți pen
tru ultimul trimestru al acestui 
an.

Ește Jmporrtant de reținut ,că.,r 
In afara clștlgurilor nco-datejlii 
tragerile"ta: sorți; respectiv •'hio' 
clștlgurilor In autoturisme șl clș- 
llgurllor In excursii Im străină
tate, core se majorează do 1b o 
tragere la sorți la altn, Casa de 
Economii șl Consemnațlunl a- 
cordă titularilor acestor librete 
de economii șl DOBINZL
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Piatra Neamț — peisaj turistic
Foto : S. Cristian ’

„Bralconf" — marca fabricii de con
fecții din Brăila — este cunoscuta șl 
apreciată de beneficiarii din țară ăî 
de peste hotare ca o firmă de presti
giu, ale cărei produsa — ireproșabil 
executate — fac cinste harnicului co
lectiv al Întreprinderii. Așa so ex
plică bunul renume cucerit pe pie
țele diferitelor țări unda exporta 
Cămăși bfirMieștl — principalul pro
dus al fabricii.

Se poate spune că aceasta mar
că za bucură de nprecierl pozi
tive și din partea cllențllor de po 
piața Internă, tot atît de pretantloșl 
ca șl cel din oxterlor. „Urmăresc do 
tnulți ani evoluția produselor aces
tei fabrici șl-rnl dau seama ca a In- ____ —_______ ________ _
reglslraî progrese însemnate pe lî- talc dacă menționăm că,- do fapt, 
nln calității" — de spunea tovarășul „accidentul" nu oslo Unic. Dar să ex4

mina cumpărătorului ? Tntlmplarea 
Btirncșta uimire. Slnt numeroaso ve
rigi ale controlului de calitate din far 
brică șl ale recepției comerțului prin 
care, in general, trec mărfurile înain
te de a ti oferite cumpărătorului, In
cit, teoretic, apariția unei asemenea 
cămăși in magazin este imposibilă.

— Este, fără îndoială, un accident 
Regretabil, desigur, dar un accident, 
caută să ne explice tovarășul direc
tor, după ce a examinat cămașa ea 
pricina.

— NU Vă supărați, tovarășe direc
tor, dumneavoastră ați Îmbrăca un 
asemenea™ „accident" 7

Cazul capătă amplllutiLne șl gravii 
« JJ,. „ a I

Chibriturile

De mai bine de 40 do ani, 
Bonedek Șandor' din localitatea ■ 
Satu-N'ou, timp Îndelungat mo
delor la una din marile Între
prinderi brașovene, sc străduieș
te să demonstreze că bețele de 
chibrituri clnlă. Șl cel cc l-au 
urmărit Îndeaproape aceste slrn- 

' danii s-au "convins că bețele 
respective cinlă din ce In ce 
mal bine. Pentru că, Încă din 
anul IC®), Benedek Șandor n 
construit, din 3 (MO de asemenea 
bețe, o vioară, tar de atunci n 
dat in iveala multe altele, for- 
mnte din cite SHOD șl, respectiv, 
7WTO bețe, capabile, după cum 
susțin unii specialiști, să stea 
alături de viorile executate do 
firme cu renume în această ma
terie. Ultima vioară in care a 
lucrat un an și jumătate este 
formată din 8 COT de bețe. De 
menționat că originalului cont 
structor îl lipsește noroape 
Întregime simțul auzului.

Cu apă 
au intrat
la apă

be la un timp, probele de 
borator ala întreprinderii
industrializare a laptelui din 
Ploiești semnalau că laptele li
vrai de unele cooperative agri
cole din jude} nu este lo-cmai 
lapte curat. Pentru a inWtura 
orice dubiu, s-a făcut o verifi
care pe teren, la fața locului, 

r de preluare ale 
cooperativelor din Sălciile, Tâ- 
tărani, Bănești, Valea Călugă
rească, Ploiești Nord, Urlați, te 
punea de zor apă in lapte. Dupd 
cum ne spune șefa laboratorului, 
inginera Cornelia Mateescu, da
torită acestui fapt, in luna au
gust, aproape 250 C$9 litri lapte 
au prezentat densități cu mult 
sub cela admise. Pujl in fața 
faptului, președinții cooperative
lor respective au primit pe loc 
sancțiunile prevăzute 
Să se convingă fl ei 
lapte nu se face I
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„™ ȘI, va să zică, alnt 
vinovat 7°

La capătul unei discuții 
de patru ore, omul din fa
ța noastră, Inginerul An
ton Marin (angajat al Fa
brici! do prefabricate Gă- 
eștl), se bilbîle, lși mișcă 
degetele, parc-ar vrea să 
frlngă ceva. Dar să vedem 
despre'co este vorba.

Lăilăm ia latitudinea ci
titorului să dlsceomă șl să 
stabilească adevărul, deru- 
llnd cit se poate do fidel 
filmul tallmplăril al cărei 
început datează din luna 
marile HMM. Atunci, soții 
Anton Marin și Anton Ana 
din București s-au adresat 
fondul competent, sollcitfad 
înfierea unui copil. Se se 
afla deja ta îngrijirea tor. 
Cum era și firesc, după o 
analiză atenta a situației 
șl ta urma Insistențelor re
petate ale celor doi soți, 
s-a emis decizia de Încu
viințare a înfierii nr. B78 
din 20 octombrie 18®8. Prin 
acest act, un copil, care 
plnă la vtrsta de trei luni 
fusese îngrijit la Casa co
pilului din Baloteștl, a do- 
blndit un nou cămin, j

Ciudat insă, după mol bi
ne de do! ani, AM., care 
Intre timp șl-n părăsit so
ția, n început să caute pe 
toate căile ..soluții" pentru 
a scăpa de orice fel de o- 
bligați! față do copilul în
fiat. în acest scop, ta luna 
august 1068 ol s-a adresat 
Judecătorie! sectorului 7. 
chemindu-și . ta judecată 
soția șl țolicitind anularea, 
ta ce-l privește, a înfierii, 
tar instanța — vom vedea 
cum — l-a dat cișlig de 
cauză.

Nu intrăm, de această 
dată, in amănunte privind 
adevăratele motlvd care 
l-au determinat pe AM. 
să nu mal dorească copilul. 
înfiat. Insistăm Insă asu
pra abdicării Iul de la răs
punderile sociale asumate 
do bunăvoie, asupra con
cepției acestui om care cre
do că so poate juca cu via
ța altul om. cu,legea. Și.

îndeosebi, asupra 
sentințe Judecătorești can 
a dat satisfacție unui ase
menea mod de a glndl. 
Așadar, prin sentința ci
vilă nr. 3122 din 18 octom
brie 10(19 — sentință plină 
de inadvertențe — comple
tul do Judecată, prpzldat de 
Judecălonrea Gregorio On- 
cescu. a admis cererea Iul 
A.M., anullnd. In ce-I pri
vește. actul Înfierii. Prin 
aceasta., practic, Instanța 
l-a absolvit pentru totdea
una pe A.M. ie orice obli
gații materiale si morale 
(ață de copil, care urma ră 
rămlnfi In ’ngrijlrea' exclu
sivă a soției. După cum re
mită din dosarul

această ho'.ăr'-e Judecăto
rească s-a bazat pe susți
nerea iul AM., avocătește 

.ticluită, cum că infîerea 
s-ar fi făcut fără consim- 
țămtatul său. Susținere to
tal neadevărată, deoarece 
la dosar există, «lături do 
alte acte prin care se poate 
proba Indubitabil că bl a 
cerut înfierea, declarația 
do conslmțămlnt dată, cub

acum. Considerăm că 
stanța a greșit totalmente, 
în consecință, noi rom ca
ro desființarea acestei ho- 
tărlri netemclnlcc șl nele- 
îale?

Lucrurile Insă nu «e o- 
presc aici. Cu această ho- 
tărlrc judecătorească In bu
zunar, A.M. Încearcă să 
profite cil mai mult cu pu
tință de situația creată. MJ-

proprla-l semnătură, ta fa
ța autorității de «tal com
petente.

— Dar nu numai atlt — 
precizează Eena Ml hal cea 
îefn biroului autorltălll tu
telare n municipiului Bucu
rești. Instanța. incăleind 
dispozițiile Codului fa
miliei. a pronunțat a- 

• :-eas:ă «onUnță fără ascul
tarea oplpiel autorității lu- 
iclare. Investită de lege ta 
apere interesele minorului 
Am aflat de sentință abia

norul Cornel Anton, allot 
de la data părăsirii domi
ciliului conjugal do către 
A.M. In îngrijirea exciual- 
srfl a mamei Infietoaro. a 
ftrimlt, așa rum era | lega! 
de ’.a întreprinderile In ca
re lucra tatăl, pensia de 
'ntrețlnere j! alocația de 
•lai. Acum. A.M. solid ta 
lustlțțe! ,.8-o jbllge pe pi
rită" ti,.pirita" fiind Jojla 
ia Inc® legitimă) sfl-l res
tituie turna de 11772 lei 
reprezenllnd penala de !n-

Radu Sofian, șeful brigăzii de calita
te a Introprinderli comerciale cu 
ridicata pentru Icxine-lncălțăminta 
din Galați, carne 
are mandatul, din 
partea tntreprln- 
dicn‘tonă - Incursiune critlcâ în mir
dl^îm^’uvratacrouniversul... " cămășilor o?.

S-‘ bărbătești - ‘ SoL ^iwi
produselor șl cu 

' un delegat al com- 
partJmenlulul de 

recepție de la LC.H.T.L Galați —l 
am coborit din rafturi, mal multe 
cămăși. Două dintre elo aveau 
defecta de execuție. Le punem șl pe 
acestea pe masa directorului, alătu- 
rlndu-lo și o Bllunțlo centralizată la 
comerț, din care rezultă că, In anul 
trecut șl în primul semestru al aces-j 
tui an, diferita Întreprinderi eomer- 
clalo din țară nu refuzat recepția o 
paste zece mii de bucăți. Iată'șl mo
tivele : dlmonslunl necorespunzătea- 
re, poale șerpulte, încrețite, ilgticla 
rare, Înșirate, polo do ulei de. I 

— Șl acestea alnt lot™ „accidente", 
tovarășe director 7 !’

— La milioane do produse, cite leș-., 
pe poarta fabricii, mal scapă™ | ' 

Că „mal &capă“ cita o cămașă cu 
defecte, oslo de Înțeles : oamenii pot 
să greșească din cind în dnd. Dar de 
ce să iasă pe poarta fabricii ? De ce 
să ajungă fn magazin, șl de acoto la 
cumpărător, case foarte greu de În
țeles șl, mal ales, do acceptat. Șeful 
controlului de calitate din fabrică, 
de față la discuția noastră, nu 
a putut să dea vreo explica
ție vatabita acestor „scăpări".
La capătul procesului tehnologic se 
afiă un controlor care ia piesă cu 
piesă șl o cercetează;. Aici ar trebui 
să fie oprite ioale produsele a căror 
execuție nu esto Ireproșabilă, chiar 
dacă adresa ta care urmează să fie 
expediata eate in județul vecin șl 
nu peste mări șl țâri. Controlul da 
calltato de la capătul procesului teh
nologic este singura ,zsită“ In care 
produsele defecta pot să fie Intercep
tate In drumul lor spre cumpărător.’ 
Pentru că recepția In depozitele În
treprinderilor comerciale cu ridicata 
se face prin sondaj ■— 5 plnă ld 
10 la sută dlntr-un pachet (nici nu» 
se poate altfel) — opărind evident 
portița prin caro să se strecoare pro
duse defecte.

— Normai or fl, ne. spunea tovn- 
r Aș ui N. Gănclulescu,' directorul co
ordonator al LC.R.T.I.-Bucureștl, ca 
fabrica să ofere șl la intern garan
ția fermă n produselor livrate. De 
ce să scoatem cămășile din ambalajul 
lor, să le stricăm aspectul coraor- 
rfal despăturindu-lc, pentru recepție, 
clnd exista posibilitatea ca 
operație, să se facă, cu toată 
tența șl răspunderea, înainte do 
balarcj in fabrică 7

Do fapt, este șl concluzia 
sumare -im ‘ ' ■ ""

tre 
brici. ,

Tovarășul Au- ——“  ....... “"
"cl Angbcl. de 
tnulți ml director al fabricii, ne-a 
vorbit 'ieapre orgoliul aolecUyuluî da 
B-șl menține faima dștlgală ne ntlteu 
piețe ale lumii. „Pentru noi, no spu
nea Unsul, calitatea este problema 
nr. 1, -ăreta II consacrăm toate efor
turile. Este principalul obiectiv al 
întrecerii și ierna celor mal multa 
consfătuiri do producția".

Este, fără îndoială, un motiv do 
Justificată mlndrlo faptul că marca 
„Bralconf" bo bucură do prestigiu 
peste hotare, prestigiu clștlgat prln- 
tr-o grijă mereu trează, pentru ca 
produsele co trec granița să nu albă 
nici cel mal mic cusur. Controlul do 
calitate examinează totul cu lupa 
cea marc, înainte-do expediție. $1 
foarte bine faco 1 Observația po care 
vrom eă o facem. In rindurile cc ur
mează, este Insă aceea că ta Ioturile 
destinata pieței Interne nu se folo 
sește aceeași lupă, că vigilența re
prezentanților C.T.C.-U1UI mal ațipeș
te din cina In cind...

Iată primul exemplu : un cetățean 
a cumpărat o’ cămașă pe care 
o banderolă tipărită o recomanda cu 
fiind produsă la Brăila. In momen
tul cînd, scoțlnd-o din ambalajul do 
plastic, a vrut, firește, s-o îmbrace, 
lucrul s-n dovedit a fi Imposibil : po 
pinza Imaculată, albă erau scrise cu 
creionul negru tot telul da cifre șl 

; butonierele de ia manșele nu 
tăiate, pe la cusături sc vedea.., 
înLr-un cuvint, o adevărată co

care
—_____ ——*fiind produsă la Brăila. In momen

tul dnd, scoțlnd-o din ambalajul do 
plastic, a vrut, firește, s-o îmbrace, 
lucrul s-n dovedit a fi Imposibil : po 
pinza Imaculată, albă erau scrise cu 

' _™ _ ,,i
litere ; butonierele de la manșele nu 
erau 
clei. _-_____ _
lecție do neglijența da execuția.

Cum ,a ejuns această cămașă

(reținere și alocație 
stai cuvenita băiatului. 
Pentru orlco om de bună 
credință, această nouă ce
rere adresată justiției parc 
un corolar al nimicniciei 
fi cinismului I

Am adus cazul ia cunoș
tința Ministerului Justiției. 
După studierea dosarului, 
am primit la redacție opi
nia conducerii acestui for,

exprimată In rindurile ce 
nrmează. semnate de Iov. 
NiCOI.AE POPOVICI. ad
junct al ministrului Justi
ției.

„Cazul dezbătut .ridică 
Importante probleme de e- 
lirf.

înfierea anul copil pro
duce, potrivii legii, toate 
efectele > filiației, părinții 
tafletori avind aceleași 
drepturi jl abllgațll față 
Je copilul minor, ea sl pă
rinții firești. Această solu
ție legislativă ore in vede
re nu somai considerente 
tehnleo-Jnrldlee, cl șl Im
portante comandamente de 
srdin etic țî moral. '

judccătorească
l, in acest caz, la 

examinarea aspectelor for
male șl nu a făcut o ana
liza aprofundata a probe
lor, dovedind lipsă de rol 
activ, cu (oale că pentru 
ocrotirea Intereselor legiti
me ale copilului minor era 
necesară verificarea atentă 
a tuturor aspectelor care 
prezeniau relevanți. Deși 
a citat consiliul popular, 
Instanța nu a stăruit in a- 
flarea 'opiniei autorității 
tutelare care, Ia riadul el, 
nu a manifestat ' '____ ;
necesar pentru rezolvarea 
corespunzătoare a cazului. 
Aceste greșeli au făcut po
sibilă pronunțarea unei ho- 
iărîri rare prejudiciază in
teresele minorului.

Dificultățile pe care le 
Implică. In unele cazuri, 
stabilirea adevărului pol 
fi învinse numai atunci 
eind judecătorul, cunoscind 
importanța pe care hotări- 
rea sa o are pentru părți, 
precum șl rezonanța soci
ală a acesteia, face totul 
pentru a stabili cit mal e- 
xact faptele, inlăturlnd gra
va primejdie pe care o re
prezintă neadevărul".

Alte comentarii par do 
prisos, Rămlnem în aș
teptarea măsurilor repara
torii — Inirucil nu credem 
eă poate rămlne mal 
departe In picioare o de
cizie asupra căreia exis
tă o apreciere clară ca c- 
ronntfi, nctondală sau vi
ciată.

pllcăm aceasta afirmație. Convorbirea 
do mai sus fusese procedată do o vi
zită la magazinul de prezentare 

al fabricii, din 
. central orașului

undo — Împreună 
cu un reprezenț

accasifi 
compe- 

sm-

• -- __—acestei
cumare Investigații In universul că-— 
mășllor bărbătești. Controlul de ca
litate trebuie să cerceteze cu același 
ochi exigent toate produsele ee Ieri 
pe poarta fabricii, indiferent do 
lungimea călătoriei pe circ urmează 
să o facă. Apreciind încă o dată exi
gența manifestată de colectivul a- 
ceslei întreprinderi pentru calitatea 
produselor desiinate exportului, sin- 
lem îndreptățiți să cerem, în nu
mele cumpărătorilor, ca același efort 
— șl aceeași privire ajeră — să ma
nifeste 'fabrica din Brăila șl pentru 
cămășile eare Iriu drumul rețelei co
merciale din țară.

Tîodlca ȘERBAN
P.S. Preia de teri no infor

mează despre înființarea primei 
comisii muncitorești de calitate 
la „Libertatea" Sibiu. Această ■ 
comisie va efectua un control 
final, pe faze do ■ fabricație, 
Iar constatările vor fl aduse la 
cunoștința colectivului. In ve
derea lichidării 'carențelor con- 

' stelate. Do ce nm s-ar înființa 
șl ta fabrica din Brăila o ase
menea comisie ? Doar șl colecti
vul de alei este la fel de intere
sat In apărarea bunului său re
nume.

NiCOI.AE
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0 realizare remarcabilă

Combinatul apicol-Bâneasa

Reportajul vizitei 
a fost realizat de s

nlo mecanizării

eficient asupra perspectivelor dofârii tehni

poîențtaldul "de '.producție,<aE<

Întrebări la care am
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Concluzii ale unul sonda) 
efectuat în 10 întreprinderi 

Industriale

furajere, îmbunătățirea pa
jiștilor naturale, dezvoltarea Indus
triei' ’ ’

depășirii 
Îndeosebi 

lapte in comparație cu 
prcvăzuțl inițial, lărgirii 

ariei do creștere a rasei Bălțală ro
mânească, cu aptitudini deosebite atlt 
pentru carne, cit șl pentru lapte, 
i general,. .'âV; Zpa^dțhjffi
se interesează îndeaproape de moda
litățile practice pentru grăbirea pro
cesului de ameliorare a șeptelulul,. 
inslșllnd asupra necesității de a se 
acționa hotărit pentru organizarea 
nemtlrzlaifl a programului de selec
ție șl de Insămlnțărl artificiale, dc 
introducere rapidă In producție a 
generațiilor noi, ameliorate, cu în
sușiri productive superioare. In 
acest sens a cerut conducerii mi
nisterului să raporteze periodic sta
diul Îndeplinirii programului de a- 
melioraro a raselor.

mea dreapta. Cred 
’U pentru buna 

____ ,_______ ivltfiții maistrului 
este .si nu 1 se știrbească nici un 
moment autoritatea ; numai astfel el 
poate fi un conducător apreciat și 
nu o... curea de> transmisie a dispo
zițiilor către muncitori".

Cum se ajunge atunci la Îngus
tarea sferei de acțiune și autorității, 
maiștrilor? Adeseori, conducerea ci
nei Întreprinderi sau a tsecțtel, por
nind do kt anumite considerente, u- 
neorl obiective — cum or fl pregă
tirea tehnlco-profosionaiă ncsatlsfă- 
cătoare a unor1 maiștri — sau do la 
altele, de natură subiectivă — ca, de 
pildă, obiceiul’ <le a dori să fie con
sultată. In orice problemă de .către 
maiștri. — impietează asupra auto
nomiei1 șl autorității acestora. Lăsln- 
du-se maiștrilor Întreaga responaabl- "■ : i. ' ’ :: • „ • • ■ ri . r: ,■ ? , ; '

de nutrețuri combinate, 
crearea unei rețele de stații de 

șl granulare a fura-

lltate ăstora activității unor lucră
tori, față de care nu pot să decidă 
dorit In mod limitat, sau fiind con
tracarați In holărlrl de către unii 
dintre șefii lor dlrecțl (prin îngră
direa sferei’de acțiune) se njunge. In 
final, la o discreditare a maiștrilor 
In ochii subalternilor. Iată unele pă
reri in acest domeniu :

— .Maistrul trebuie să cunoască In 
flecare moment efectivul formației 
de lucru, ce o conduce, să fie la cu
rent cu orice modificări Intervenite 
in structura acestora. Cu toata a- 
cestoa, In mod inexplicabil, condu
cerea uzinei intervine, peste’ capul 
maistrului, fie muțind un munci to
la un alt loc de muncă, fie lnvoln- 
du-1 fără a fl înștiințat maistrul. 
(Mlhal Ciobanu, jmalstru la secția dc 
montaj a uzinei mecanice „NtonUna" 
din Iași). .

— Dacă: legea prevede că maistrul 
este conducătorul unic al locului de 
muncă, mă inireb de ce, uneori, srf 

operează modifi
cări' esențiale in 
graficele de pro
ducție Liră n fi 
Informat și mais
trul “ Procedln- 
du-se astfel; mais
trului 1 se știr
bește serios auto
ritatea in fața co
lectivului. (Con
stantin Crăciun, 

muncitor ia uzina mecanică „Nicoli- 
na“ din'Iași).

Și, In plus, așa după cum s-a des
prins și din sondajul nostru, peste 
jumătate din timpul maiștrilor este 
consumat cu' probleme de dispecerat 
sau formuUristlcă. In loc să organi
zeze șl sA conducă producția, maiș
trii sini obligați, pur și simplu, să 
„Înoate” In hlrtli. Și maiștrii trebuie 
să Ie Întocmească, chiar dacă pen
tru aceasta lasă la o parte treburi
le de caro depinde bunul mers al 
producției, Intre care, exercitarea 
rolului lor i educativ, care prezintă 
astăzi o importanță deosebită în an
samblul răspunderilor ca organizator 
șl conducător al activității producti
ve. ,Jn această privință —ne rela
ta inginerul Anastase Tărchllă, de 
Ia uzina „Ilepublica-' din București, 
&e mențin carențe serioase, care nu 
sini lichidate nici în școala de maiș
tri, nici după aceea. Maiștrii .nu 
sir.t încă familiarizați cu discipline 
ca sociologia, ergonomia sau psiho
logia muncii. Cel care absolvă școa
la glut, de prea multe ori, doar buni 
tehnicieni, dar nu șl buni psihologi, 
buni educatori".

Există stabilit un cadru legal, 
bine conturat prin .Legea organiză
rii șl disciplinei muncii În unitățile 
socialisto de stat, In care se prevede 
că „maiștrii au obligația de a con
duce nemijlocit procesul de produc
ție, de a asigura — pentru flecare 
loc de muncă de care răspund — 
buna organizare a producției și a 
muncii, aprovizionarea cu materii 
prime, materiale și SJJ.V.-urj, în
drumarea tehnică corespunzătoare, 
folosirea șl întreținerea mașinilor și 
utilajelor, respectarea ordinii, utili
zarea Judicioasă de către fiecare sa
lariat a timpului de lucru". Cum ișl 
exercită maistrul rolul său dc orga
nizator șl conducător al locului de 
producție ? Cc asigură sau, dimpotri
vă, ce diminuează autoritatea maifl- 
trulul ? Iată Întrebări la caro am 
căutat răspuns lntr-un sondaj efectuat 
In 10 Întreprinderi Industriale :

— De la maistru primesc Întot
deauna o îndrumare și un afat bun. 
Adeseori, autori
tatea maistrului 
se datorează pre
gătirii sale tehni
co - profesionale. 
Datorită acesteia 
este ascultat fără 
șovăire de munci
tori'. ,șl respectat 
de șefii ierarhici 
(Gheorghe VasUe, 
șef de echipă la 
atelierul de montaj locomotive Die
sel electrice, din uzina „23 August" 
din București).

— MaLstrul este cel care urmăreș
te felul cum se Întrețin utilajele șl 
sini exploatate, cu ce parametri. La 
noi în atelier ou avut loc nume
roase discuții cu tinerii care nu 
acordau atenția cuvenită acestor 
probleme. In mure parte, ele nu fost 
lichidate. Și aceasta kg dalorește 
intervenției susținute a maistrului, 
(Constantin Enachc, muncitor la ate
lierul de montaj locomotive Diesel 
electrice, din urina ,,23 August" din 
București).

Așa slnt apreciat! șl procedează 
mulți maiștri din această uzină 
bucureșteană. Da pildă, tor. Crtota- 
che Pătureca, maistru la atelierul 
amintit. Analirind sistematic. cu 
șefii de echipă șl cel 65 de munci
tori din, celet3 echipe pe care le co
ordonează. la fiecare Început de 
lună, graficele do plan, maistrul de-' 
termină rezerve pentru depășirea 
producției stabilite.cu 10—13 la sulă.. 
Un fapt ■ concret ? Recent. In luna 
august s-au produs 92 dc autoregu- 
latoare, deșt media celorlalte luni a 

IfiSȘfe

Pentru realizarea obiectivelor sta
bilite In producția de carne de ovi
ne șl lină sini prezentate măsuri 
care vizează sporirea ponderii ra
selor ameliorate, valorificarea de
plină a resurselor de furaje, Îndeo
sebi în zona pajiștilor de munte.

„Să facem lotul — a spus Intra 
altele secretarul general al parliclu- 
lui — pentru ca o dată cu extinde
rea chimizării șl utilizării mijloace
lor modeme do administrare a în
grășămintelor chimico pe mllloane- 
lo de hectare de pășuni, să se a'oas- 
câ mal multe animale, de pe nld 
unul din munții țării să nu lipsească' 
turmele de ol".

In continuare slnt discutate prin
cipiile de bază privind organizarea 
producției de carne în complexele 
de tip Industrial optim dimensiona
te șl in celelalte sectoare ale agri
culturii. în acest sens slnt analizate 
măsurile pentru, reducerea duratei 
de - lngrășare a porcilor șl a consu
mului specific de furaje, promova
rea mal rapidă a tehnologiei mo
derne In acest domeniu. Cu ajutorul 
unor diagrame, specialiștii prezintă 
stadiul actual al construcției nol-

La «Hrșltel virilei are loc pe pla
toul din fața pavilionului expozlțto- 
nal o discuție cu cadrele do condu
cere din minister, cu specialiști cer
cetători, consi-'uc'.orl de mașini agri
cole.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu apre- 
.elază eforturile creatoare ale celor 
care au realizat mașini șl utilaje 
pentru agricultură și industria ali
mentară, multe din exponate dove
dind capacitatea tehnică a specialiș
tilor de a ține pasul cu produse si
milare din alte țări.

în același timp, pornind dc la ce
rințele mari alo agriculturii șl in
dustriei alimentare, de la BordnUo 
sporite caro stau In fața acestor 
importante sectoare ale economici 
naționale In actualul cincinal, potri
vit hotărlrilor Congresului al X-leă 
și ale Conferinței Naționale, secreta- 
rul general dă Indicații ca problema 
mecanizării lucrărilor să fie privită 
prin prisma nccesltățltor ' fiecărei 
subramuri. „Noi trebuie ®ă avem ca 
obiectiv înlocuirea mașinilor de mică 
capacitate, eu o productivitate (scă
zută, cu cele de mare randament, ro
buste șl la un preț de cost scăzut — 
spune tovarășul Ceaușescu. Aceasta 
este valabil șl pentru cisternele do 
irigații, spre a putea realiza toată 
gama de mașini șl utilaje in scopul 
mecanizării complete. înțeleg prin 
aceasta Inclusiv realizarea unul sis
tam de control a apei freatice' pen
tru a se evita Irigarea suplimentară 
șl deci excesul de umiditate, pre
cum șl automatizarea controlului mo- 
topompeJor".

Referindu-se Ia efectele pozitive 
lucrărilor agricole

lor ferme de selecție, menite să con
tribuie la ridicarea potențialului 
productiv al raselor.

în cadrul preocupărilor constante 
pentru îmbunătățirea continuă a a- 
provlztonăril populației, un rol im
portant 11 are dezvoltarea fermelor 
pentru producția de ouă și came de 
pasăre.. Secretarul general al parti
dului a apreciat rezultatele obținute 
In această direcție, faptul că prin 
acțiuni do cooperare se realizează 
Indici economici .la un nivel superior 
atlt In I.AS., cit șl In unitățile a- 
gricole cooperatiste. în prezent, țara 
noastră dispune de hibrizi de pă
sări do înaltă productivitate, compa
rabili cu cel ce se cresc în țările dez-

la caz, cu țapina, cu atelaje 
și în mică măsură cu ajutorul 
unor instalații fixe. Acest sistem 
prezintă multe inconveniente : 
productivitate scăzută, costuri 
ridicate, degradarea und părți 
din materialul lemnos șl distru
gerea vegetației silvice.
, După cum nc-a relatat directo
rul general al CJE2I.L. Brașov, 
un colectiv de cadre tehnico- 
Inginerești din cadrul cemblna- 
tuluL. In frunte cu ing. Dumi
tru Cirlogrir.. unul din directo
rii tehnici al combinatului, a 
conceput și realizat o Instalație 
(cu două variante) do evacuat 
arborii doborlțl,- cu crengi cu 
tot, plnă la baza de pregătire.

Instalațiile respective, care 
funcționează pe același princi
piu, se compun din dte un tractor 
de 63 CPjfiecare, echipate cu di
verse mecanisme. Una din insta
lații are o rază de activitate de
1 (XX) rn lungime șl o sarcină por
tantă de 5 tone, Iar cealaltă Are 
o rază do activitate de plnă la 
480 m șl o sarcină portantă de
2 tone.

— Ce avantaja prezintă aceste 
Instalații ?

_____

late sute de produse din miere și 
ceară, utilaje apicole perfecționate, 
mult solicitate de apicultorii din țară 
șl care se exportă În 22 do țări.

Tovarășul Ntcotae Ceaușescu apre
ciază activitatea bogată pe tărimul 
apiculturii, se interesează de reali
zările șl planurile de perspectivă în 
acest domeniu, pentru dezvoltarea u- 
nel.îndeletniciri, de veche tradiție pe 
meleagurile țării noastre. Ci leva ci
fre, Înscrise in grafice, oglindesc pro
gresele Înregistrata In apicultura. 
Spre exemplu, numărul familiilor de 
albine depășește In prezent un mi
lion, fiind de pesta două ori mal 
mare dedt fii trecut, lor- suprafața

Vizita do lucru a tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu, intllnlrea cu spe
cialiști șl cadre dc conducere din a- 
grlcultură și Industria, alimentară a 
prilejuit un nou și amplu dialog a- 
supra problemelor de Inscnrlnătate 
majoră pentru dezvoltarea in con
tinuare a agriculturii noastre socia
liste. Recomandările, Indicațiile pre
țioase ale secretarului general val 
partidului consUiulo un puternic sti
mulent pentru valorificarea dt mal 
deplină a tuturor resurselor șt po
sibilităților agriculturii, un. lndemn- 
pentru toți ee! ce lucrează pe o- 
goarele patriei do a munci neobo
sit pentru Îndeplinirea sarcinilor tra- 
șâte de Congresul ol X-lea al P.C.R. 
șl de Conferința Națională a parti
dului; pentru realizarea dneinalulul 
înainte do termeni' Dezvoltarea mai 
rapidă a agriculturii, ridicarea efici
enței el, sporirea producției vegetale 
și animale, â productivității slnt ma
nile să asigure'mărirea'aportului a- 
cestel ramuri ta progresul Întregii e- 
conomli naționale, creșterea .nivelului 
dc trai al poporului, ..țel- fundamen
ta! ol politicii marxlsl-lenLnlsta a 
partidului nostru. șoveiți :

foarte importante., 1 
directorul general ț 
jsnv. Mal fniil nsi- ’

I 
ț

Sroblematlca atlt de complexa a ro
ii ui maistrului In domeniul organi
zării superioare a producției} și a 

muncii. Fapt este că prevederile re
glementărilor în vigoare, referitoare 
la acest factor vital al activității pro
ductive, nu se aplică riguros iln toa
te Întreprinderile. Neajunsurile a- 
mlntite (înfățișate chiar de unii 
muncitori, maiștri șl ingineri din 
„focul" producției); trebuie temeinic 
analizate de comitetele oamenilor 
muncii, de forurile de resort. Cu 
toată claritatea trebuie să se Înțelea
gă că de competența șl autoritalea. 
maistrului depinde soluționarea ma
jorității problemelor îmbunătățirii or
ganizării producției șl a muncii, că 
prevederile Legii organizării șl disci
plinei muncii in unitățile socialiste 
de stat trebuie aplicate cu strictețe 
in fiecare secție, in flecare între
prindere industrială.

în medie, dte 2M—3W> ouă po an:
Ca șl in timpul vizitei 'la expozi

ția de autoutllarc, șl alei are ioc un 
dialog Însuflețit al secretarului .ge
neral, al celorlalți conducători 
partid șl de- stat cu specialiștii, 
ascultă opinii, se' cer .lămuriri șl se 
dau indicații de mare importanță 
pentru îmbunătățirea activității șl ri
dicarea eficienței în acest sector al 
producției agricole. Toiul este rapor
tat 1a necesitatea sporiri! producției 
de i came, lapte, linii,, pentru a se 
satisface atlt necesitățile economiei 
naționale, dt și ale ' populației. îh 
fapt, s-a văzut și de data aceasta 
grija deosebită a secretarului gene
ral al partidului nostru pentru pro
blemele do viață ale cetățenilor, 
preocuparea sa neobosită de a se Îm
bunătăți permanent nprovlztonarea 
cu produse ogroallmentarc.

In vederea sporirii, producției a- 
nlmaJîere s-a acordat o deosebită a- 
tenție măsurilor penlru asigurarea 
bazei furajere, corespunzătoare c-, 
festivelor de animalo șl producției 
prevăzute. Specialiștii expun mă
surile pentru 
la hectar pe 
bazei

deshidratare
jelor verzi Slnt examinate cu atenție, 
soluțiile propuse pentru înlăturarea 
risipei, valorificarea mai eficientă a 
tuturor; resurselor, îndeosebi a nu
trețurilor de volum. Secretarul gene
ral al partidului se interesează de

Foto : Anghel PASAT
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fost, «RnW;! nsemențtț pro[duș&, 
Șiț îfic bună- d’rțptatc,. adjunctul-șefuj., 
hjiaficcțlelrdesppqrataj ‘frine,; ingine-, 
rul Ghiță Ene, ne spunea “ ’
Irit șint mina, 1---- —
dl o condiție esențială 
desfășurare a nctlvltă

— Multe și foarte 
ne-a declarat <” 
ol C.E.LL. Brașov. Mal Imii asi
gură .operativitate șl conti
nuitate In procesul‘de exploa
tare. Să fiu mai explicit : ‘oină 
acum se mai intlmpla, destul do 
des, ca arborii tâlațl să nu fie 
tcoșl timp îndelungat din pădure, 
fapt care uvea efecte negative 
asupra calității lor. Aceasta i;e 
Intlmpla de obicei din cauza In
temperiilor ca șl h terenului ac
cidentat. Cu ajutorul acestor ln- 
statațli, arborii lălațl se evacu
ează imediat. S-a ușurat scoate
rea — cea mal grea, anevoioasă 
șl costisitoare operație. Pc do 
altă parte această muncă se face 
acum mal operativ, cu o produc
tivitate nud mare.

Dar țiu numai atlt. La cele a- 
rătate de director mai adăugăm: 
M asigură șl cr valorificare Inte
grală n materialului lemnos do- 
borit înainte se mal intlmpla ca 
o parte din crengi șl chiar ar
bori întregi să mai rtmlnă uitați 
In pădure, să se piardă, Acum 
așa ceva este practic Imposibil 
Toate operațiile se execută me
canizat, ceea ce creează condiții 
ca productivitatea munci! să 
crească la operațiile respective 
de 3—3 ori, iar costurile să sca
dă șl 'eie cu drea 5D la șutfi.

Demonstrația a confirmat pe 
viu marile avantaje ale instala
țiilor .realizata de spcctallștll
C.E.LL. Brașov, superioritatea 
netă a noii tehnologii de exploa
tare a lemnului. Cu acest prilej 
s-a pus problema extinderii ime
diate a acestei valoroase reali
zări șl la celelalte C.E.I.L.-uri 
din țară. Problemele care se ri
dică — in primul rind, asigura
rea instalațiilor respective ~ vor 
trebui rezolvata fără tntlralere, 
mal ales că ele nu comportă lu
crări de o înaltă complexitate. .■ 
Ele pot ft executate cu forțele ) 
proprii ale celor mal multe din- i 
tre C.EJ.L.-urL Nu ne îndoim ’ 
că intr-uri timp scurt asemenea ( 
instalații vor putea fi inlilnlte 
intr-un ma.ro număr de parchete ) 
forestiere. ‘

Nlcolae MOCANU l 
corespondentul „Sdnteii" /

-b

Zilele trecute, Intr-un parchet 
forestier din apropierea Brașo
vului a avut loc o demonstrație 
care'pref igurează viitoarea teh
nologic de exploatare a păduri
lor. Zeci do delegați venlți din 
Întreaga țară au asistat la un 
spectacol unic In felul Iul: ar
bori masivi cu coronament cu 
tot, doborlțl cu dteva clipe mai 
dovreme, erau ridicați cu aju
torul unor cabluri la înălțime 
Ih-n’.ru a fi transportați apoi pl- 
nâ la rampă.

In legătură cu această reali
zare am solicitat lămuriri ingi
nerului Aurel Popa, directorul 
general oi C.E.I.L. Brașov.

— După cum se știe, nc-a spus 
dInsul, dacă In actualul proces 
tehnologie de axploatare a pă
durilor primele operații — do- 
borit, curățat șl secționat -» slnt 
mecanizate, in schimb colec
tarea șl scosul materialului lem
nos,’ operații grele și cos
tisitoare, slnt Încă nemecanizata. 
Scosul materialului, de e- 
xemplu, , se ■ face, de la coz 

t la caz, cu țapiha, cu atelaje

stadiul aplicării măsurilor prcvâzaite 
în programul național do dezvoltare 
a zootehniei, recomnndind să se a- 
cordo prioritate ameliorării pajiștilor, 
organizării judicioase n rețelei de fa
brici șl stații ixmi.ru producerea nu
trețurilor combinate.

în legătură cu producția de nutre
țuri combinate, tovarășul .Nicolae 
Ceaușescu recomandă specialiștilor să 
&e ocupe mai Îndeaproape de crearea 
șl valorificarea resurselor de furaje 
proteice, In vederea reducerii Impor
tului.

Subliniind însemnătatea înfăptuirii 
exemplare a măsurilor șl sarcinilor 
dezbătute, secretarul generai al par
tidului a arătat că la realizarea aces
tui obiectiv, alături de oamenii mun
cii . din: sectoarele dc, producție: ișlnt 
citcmate’să.co'i'.ribule. MalisubSSShlltfF 
cadrelevde cercetători»■din'’iifcitiHlfcl^ 
șl stațiunile experimentale agricoltir,'' 
precum și cadrele din rețeaua lnvăță- 
mtntulul agricol superior șl’, mediu.

■ Referindu-sc la solicitările unor re- 
(Jq prezentanțl oi mlhlstârutul de a se 
Se atribui noi ferme stațiunilor' experi

mentale prin preluarea acestora din 
Bectorul agricol de stat,, secretarul 
general al partidului recomandă uU-1 
Uzarea deplină a bazei materiale e- 
xiștente, extinderea cerretărUor apli
cative în Întreprinderi și ferme agri
cole de stat, precum șl In coopera
tive agricole, șl indică să sc la mă
suri pentru n' evita'situațiile’ clnd 1 
cercetătorii sa ocupă de probleme ad
ministrative șl nii de activitatea’știin
țifică. Indicații deosebit de '. valoroa
sa slnt date In legătură cu actlvita- 
•tea Academiei de științe agricole șl 
ni!vice, care trebuie sfi ' devină 
un :for do Îndrumare a’cercetării 
știLnțlfice șl nu de administrare: a , 
unităților in subordine.

Se vizitează apoi expoziția perma- . 
nentă do apicultura din pavilionul 
„fagure", al combinatului aplcoL 
Prof. univ. Veceslav tlarnaj, pre- 

ereșterea recoltelor P«llntele Asociației crescătorilor do
terenurile destinate u,bino R«nfiala, președintele A-

plmondlel, le vorbește oaspeților 
despre preocupările apicultorilor ":ln , 
vederea sporirii producției de mlero 
șl ceară,, a unor, derivate pentru liiț - 
dus Ir In alimentară’ șl farmaceutică 

_ ___ _ realizate pa bază de miere, extîn- 
inlăturareu derea acțiunilor do polenizare-a cul

turilor agricole cu ajutorul albine
lor.

în standurile Atrăgătoare, amenaja
te cu migală șl fantezie, slnt prezen- ;

penteu sporirea pro<lucț!cl; creșterea 
produclMUițll șl reducerea cheltuie
lilor, secretarul general precizează că 
trebuie să ajungem acolo Incit ia re
coltarea griului să lucreze numai 
echipe de mecanizatori. La fel șl la 
aite culiurl de dmp.

Apoi,' tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători do partid și do 
stat s-au Îndreptat spre Combina
tul'apicol — Bfineasa, In cala căruia 
n fost organizată o sugestivă expo
ziție ilustrlnd, .prin intermediul a 
numeroase planșe șl grafice, dinamica 
dezvoltării zootehniei romanești in 
anii cincinalului șl in penqMțctlvă 
plnă în anul 1980.,Ing. Ion Moldovan, 
adjunct al ministrului agriculturii, 
Industriei alimentaro șl apelor, pre
zintă măsurile șl acțiunile preconi
zata pentru Îmbunătățirea Programu
lui național de dezvoltare a zooteh
niei șl de creștere a producției ani
maliere din țara noastră, în Su
mina Indicațiilor date de tovarășul 
Ceaușescu cu diferite prilejuri, atlt în 
timpul frecventelor vizite dc lucru In 
unliăil ale agriculturii de stat și coo
peratiste, cit șl al lntllnlrilor șl con
sfătuirilor cu cadre de specialiști in 
vederea sporirii mal rapide a efecti
velor de animale șl a producției 
acestora. .

Sint amplu înfățișate prevederile 
legate de creșterea efectivelor la 
toata speciile șl categoriile de ani
male, corelarea orestor prevederi cu 
condițiile do udăposllre șl furajare, 
cu acilunllc întreprinsa pentru ame
liorarea raselor. Analiza acestor pro
bleme este urmată de Indicații va
loroase referitoare la devansarea u- 
nor programe privind sporirea nume
rică șl calitativă a șenielulul. Secre
tarul general al partidului se Intere
sează Îndeaproape de modul cum este 
concepută ameliorarea raselor și re
comandă să se treacă’ nelntlrzlat la 
realizarea măsurilor privind zonarea, 
In funcție de condițiile naturale șl 
economice, să se țină seama de ce
ri nțeie de perspeeilvă ale economiei 
naționale, să se creeze cadrul adecvat 
concenlrârli eforturilor In acest do
meniu de deosebită însemnătate pen
tru progresul mai accelerat al zooteh
niei.

în vederea creșterii producției de 
carne ș-a Indicat conducerii minis
terului să ia măsuri pentru a asi
gura creșterea greutății medii do 
sacrificare a animalelor, Îndeosebi 
In taurine șl ovine. în același scop 
ș-a subliniat necesitatea 
numărului de taurine șl 
de vaci de lap!" -----
indicii

zarea mal devreme a programului 
stabilit.

Anallzlndu-so caracteristicile unor 
mașini, secretarul general ol parti
dului recomandă specialiștilor aa nu 
scape nici un moment din vedere 
problemele legate de reducerea con
sumului de metal, alll prin reprolec- 
tarea unor utilaje, dt și prin folosirea 
mal largă a Înlocuitorilor de metnl.(

Vizita conducătorilor de partid și 
dc stat continuă apoi pe platforma 
din apropierea pavilionului 'expozl- 
țlonal, undo sint prezentate, in aer 
liber, numeroase instalații, mașini și 
agregate realizate in uzinele agricul
turii. Aici, special ișl li prezintă cele 
mai recenta creații in domeniul con
strucției de mașini specifice agricul
turii și Industriei alimentare,, proiec
tele de viitor. Slnt. analizate perfor
manțele . unor mașini de recoltat 
plante tehnice, pentru întreținerea 
culturilor, n agregatelor utilizate Ia 
lucrările de îmbunătățiri funciare, 
mijloace do transport folosite In agri
cultură. în fața combinei penteu re
coltat porumb, mașină de mare ran
dament,' solldlată atlt de unitățile 
agricole do stat, dt șl de cele coope
ratiste, are lac o discuție cu specia- 
UștlL Secretarul general cere cadre~4 
lor dc conducere din minister să stu
dieze posibilitatea ca, după recoltare, 
cocenii să fie balotați sau insi- 
lozațl chiar șl in dmp, urmlnd 
oă fio folosiți ulterior ca fu
raje, potrivit necesităților. In fe
lul acesta s-ar elimina multe 
transporturi costisitoare care solldtă 
forță de muncă șl mijloace de trans
port. Lărgind sfera discuției, tovarAș-.il 
Ceaușescu subliniază, totodată, nece
sitatea Impulsionării activității pen
tru Înfăptuirea integrală a sardnllor 
referitoare la nutodotare, inclusiv 
realizarea In țară a unor utilaje teh
nologice complexe. Tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu recomandă «pcdallșlllor 
Eă colaboreze îndeaproape șl cu uni
tățile similare din alte țări In vederea 
realizării unor mașini și agregate de 
înaltă tehnicitate. Pe platoul din n- 
proplcrea pavilionului cxpozlțlonal 
reține, de asemenea, atenția castelul 
metalic cu rezervor sferic, destinat 
alimentării cu apă potabilă sau in
dustrială a unităților agricole, a loca
lităților rurale, a unor întreprinderi 
Industriale, Fiind format din elemen
te demontabile, produse In flux in
dustrial, castelul poate fl montat sau 
demontat, In orice loc. In numai 3—1 
zile, rață dt; dteva luni, dt durează 
execuția castelelor de apă dîn beton. 
Specialiștii informează pe secretarul 
general al partidului că, în momen
tul de față, ee experimentează o so- 
Jnțle.nouă ta-constjȚicJlp-ȚezarvQru- 
2ui sferic, unde se urmărește Ințccu-, 
lrea metalului cu un produs din ră" 
șinl poilestertce armate cu fibre de 
Bticlă.

lonMĂHGINEANU 
Couslrinlin BORDEIANU 
Mircea S. IONESCU 
Emil MARINESCU
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spectacolul Iluziei 
guranțel de sine,_ r____„__ __  __
care volant Ișl scormonește conștiința 
61pre a-51 deseoper! votul pentru „cel
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Este neînlăturat din activitatea
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teatrelor „complexul provincialismului** ?

REPERTORIULUI
Șl EXIGENȚA INTERPRETĂRII

rlre, nu depășit uneori „cărți de vi
zită" răsunătoare ; ceea ce Capitala 
nu ne-a putut oferi din surse proprii 
In ultimul an, am primit prin Inter
mediul unor trupe din provlntie; lu
crări, nle. dramaturgiei contemporane 
clasice șl actuale, dramele Istorice 
românești, Ibsen, Celrov au apărut In 
montări rare vădeau cel puțin stră
dania respectării programului reper
torial .șl seriozitate..

Fără Îndoială că există niște par
ticularități funcționale nle unul tea
tru de provincie față de cele din 
București. Seria scurta de spectacole 
ta sediu șl obligațiile da deplasare 
pot Impieta uneori asupra actlvltflțll 
normale do pregătire a spectacolelor

SCÎNTEIA — joi 21 septembrie 1972

UN CANDIDAT

Formarea conștiinței socfaltste, per
fecționarea morală, creșterea gradu
lui de angaja.ro civică și jxiliilcă 
sini obiective caro vizează întregul 
nostru popor. Efortului consecvent do 
dezvoltare armonioasă — economică 
șl socială — a tuturor Județelor țării 
i se adaugă firesc, necesar, accta de 
făurire a unul om nou, a linei con
științe superioare, ca imperativ va
labil pretutindeni pe, cuprinsul țării. 
Se Înțelege că. din această perspec
tivă, „complexul provinciei" este 
eliminat de ta sine ; toate forțele 
educaționale dc pa întreg cuprinsul 
țării au responsabilități asemănă
toare. egale. ’ 'r

Sint, toate acestea, considerații
izvorilc de fapt din practică. Consta
tăm fa viața societății noastre o vi
tală reacție de neutralizare, de depă
șiră prin inițiative creatoare. Inedite 
n oricărui complex provincial — âltt 
In ptan economic cit șl in plan cul
tural. Ca o victorie deja dștigată, 
sau ca o viguroasă tendință, orașele 
de provincie Intră In relație de sino
nimie cu centrele culturale puternice, 
de veche tradiție ale țării.

Care este situația teatrelor In a- 
ceastă privință 7

_.Atn zăbovit recent Intr-un oraș'do 
provincie în care mai etărula far
mecul patriarhal al caselor cu cerdac 
șl grădiniță. M-am cufundai Intr-o 
bale de IlnLțtc, aromată de parfumul 
florilor de tel pe străzi; cu plimbări 
tihnite. Încercam o vagă reeditară” a 
atmosferei sadovenlenc din „locu
rile unde nu s-a Tntlmplat nimic". 
Dar nu era chiar așa. Orașul purta 
amprenta unei forfote artistice, ■ cu 
străzi năpădite de'afișe șl fotografii 

■ mori. Nu puteai să treci nepăsător 
pe Ungă această publicitate,' care le 
urmărea cu titluri, scene din specta
cole, le «Urnea, te chema, ie atră
gea. ■

Am asistat fa zilele acelea la un 
ciclu do spectacole care-mj dădeau 
senzația că mă aflu rin centrul unor 
fapte de artă, n căror etichetă „pro
vincial" — puțin peiorativă, nu mal 
avea nld o jusiiftaare.-

A devenit" un truism ideea că va
loarea unei lnstltuțU de artă nu se 
diminuează in raport direct - propor
țional cu distanța de București. Șl 
dacă, cu dțiva ani fa urmă, se pu
teau număra pe degetele uițel rnital

* le din provincie care se nfir-

TRAL — a,î3; 11,33; 13,43: 18; 18,13;
33.33, TOMIS — 9; 11,10; 13,33; 15.43;
18; 55.15, FLAMURA — 9; , L1J5; 
13.5'3; 18; 18,15; 36,33. . '
• Tora i Tora : Tora ! : SCALA
- 1®; 13; 16,»; 33,13, FEROVIAR
- 6,15; 12,33: IC; 19.3®, MELODIA
- 9; iw; 18; isj®, modern —
3; im: 15; 19.35. '
Q Fata caro vinde Bort : VICTO
RIA — s.to: i2.:5: ia; i7.«3: r—
• Mania grandorii s LUCEAF,. 
RUL — S; U.L3; 13.33; 18; Lf.to, 
21, FESTIVAL — S: 11.15; 13,33; 10;

31. FAVORIT ■ ....... .......
13,«3; 10; 10,ÎS; 33^1.
• Lumea animalelor : DOINA — 
8J> ; 11,43 ; 14; 18 : 18,15 ; 33,33.
e Mesagerul : CAPITOL — 9; 11,15: 
13,45; 10; 18.33; XL
• Bâdăranli j LUMINA — 9: 11,10; 
11,33; 16; 18,15; 13,33.
• Doamna șl vagabondul i TIM
PURI NOI - 9,45—33,15 fa conti
nuare.
• Cornul de capră : DU CEGI — 
15,U; 19: 39,15
o CMărcțll : EXCELSIOR - 0.10; 
Î1.39; 13,45; ÎS; 18,13; M,39, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
»,15.
• Lupul negru : DACIA — 9; 11,15; 
13,sa; is: ia,i5; Mja.
• Creierul i GRIVIȚA — 5; 11,13; ” 
13,13; 15,43; 18,13: 33,39, VOLGA — 
8; 11,15; 13,»; 18; 18,15; »,».
a Directorul — ÎS; Sunetul mori
el I — 10.33 : UNIREA.
O Taxiul morțll i CINEMATECA 
(oala Union) — 10; 13; 14: 18; nC15;
35.33.„. _ „ 1SJJ;

PBOGBAMUL I
0.» BrachItlcrea emtslunlL Telex, 
B,S3. Homfinla In lume.
B.3J Prietenii lui A^chlulA — emi- 

sluno pentru preșcolari.
10,M Cura do limba franceză. Lec

ția a M-a.
18.» Midi meșteri mari.
It,OT Anchetă internațională reali

zată cu partidpantl la cea 
de-a treia Conferință' mon
dială de cercetare a viitorului 
(caro a avut loc intre 3 șl 16 
septembrie la București).

11,20 Stele cu șL- fără stea.
1L35 Telejurnal.
17.53 Deschiderea emUilunLl do 

după-amlază. Emisiunea In 
Hm ba maghiară.

U,Î3 La volan — emisiune pentrti 
conducătorii auto.

18,8® Revista literară TV.
10.53 IBJ1 de seri : Poveștile buni- .« 

cuțd'Oale (IV).
19,33 Telejurnal o in cinstea ani

versării repubiîdl — cronica 
marii întreceri.

Î0.OT Reflector.
53.15 Tinerii despie el înșiși.
11,im Pagini de umor : Retxospcc- 

Uvă Wall IT.snoy.
31^10 Mal aveți o întrebare ? Cum 

se nasc noile orașe 7
33.49 ,44 tie ore".

PnOGBASlUL n
ra.to Concert trim tonic • Theodor 

Grlgoriu — Variatiunl simfo
nica pe un dntec de Anton 
Pann o Felix Mendțilsohîi- 
Bartholdy — Concert pentru 
vioară șl orchesteă. Solistă : 
SUvta Marco vid. Interpretea
ză orchestra simfonică a Ita- 
dlote'.evlziunlL Dirijor : Ema
nuel Eleneacu.

St,to Agenda.
31,10 Desen animat : „A dispărut 

surisul Glocondel".
XI.S3 Bucureșllul necunoscut. 3 tto 

de ani fa 11 K® de piese. Co
lecția Maria și dr. George 
Severeanu.

11.4® Film pentru tineret : ..Civilul" 
— reluarea episodului m — 
„fa pădure", i

33.15 Cârti șl Idei../'

Nu știu cine a ales un titlu atlt 
fid3- l de MPțli mister cum este „Un

’ candidat la președinție0, un titlu
- l enre renunță 1q atlt de Ironicul șl

«,13; ii,»; / aUt de departe do realitate „The
\ best mnn“, adică „Omul ■ cel mal 

bun". Pentru că ușa cum o demon
strează Goro Vidai, autorul scenariu
lui actapiai după propria șa piesă,, o- 
mul acesta, presupus a fi ccl mai 
bun. este de fapt o Iluzie sădită cu 
grijă in mintea alegătorului omeri- 
can cu ajutorul unui mecanism pro-

nu pentru cel mal] bun, ci, dimpo
trivă, pentru cel care nu s-a sfiit să 
folosească toate „loviturile neper- 
mlse“.

„1
un film politic, 
despre politică, 
foi<werc cllcva

,Un candidat ta președinție" este 
osie un film politic 
un film In care se 

___ ___ ...____ cadre de cină-vărită 
dlnlr-o dorință de autenticitate (li
nele «scene do ta convențiile partide
lor stat filmate pe viu șl abil Inse
rate în această pelleillă), un film in 
caro inteligenta autorilor demon
strează că Inteligența din viață, ca.-, 

răcțerul, calitatea 
umană simt prea 
adesea, din pă
cate, țintă șl 
victimă tocmai, a 
lipsei do caracter 
ți de calități uma
ne.

Spectacolul cu
liselor electorale 

“ pe care-1 oferă n- 
utorll acestui film 

este un spectacol In care nu de plă
cerea unor revelații se poate vorbi, 
cl, dimpotrivă,' de oroarea lor.1. 
Este spectacolul trist til unor veselii "f 
de confecție, al zimbetulul cuceritor 
afișat de multe ori pe un chip de
vastat de groază, de ură șl patimă ;— ■ .. . . Opțjnl|srnuiU| ?ț sș_

al amăgirii că fie-

pagandlstlc fabulos 
loace de , persua
siune care ajung 
adesea să-și atin
gă scopul ; șl a- 
nuine, acela de a 
crede că cel mai 
bun candidat la 
alegerile prezi
dențiale învinge..

Cine Învinge 7 
lată ce-și propu
ne să demon
streze Gore Vidai șl regizorul fil
mului prezent acum pe 
nele noastre, George Schaeffner, 
Intr-un fel de spectacol al spectaco
lului electoral, riădlt nu pe surprize 
șl nu pe revelațiile pe care le-or a- 
duca un film cu chele, ti pur șl sim
plu prin Incursiunea pe care o fac 
In acea zonă a adevăratei lupte; 
culisele campaniei electorale, bătă
lia pentru desemnarea drept candi
dat la alegeri, bătăile ce se 
din 4 fa 4 ani cu aceeași l:i- 

, verșunare șl cu aceeași gri.” 
pentru a pune surdină unei sfișler 
unei devastări reciproce a rivnlllo

Carnet
cinematografic' - - -- ■/. J 1 ■ J . -. I... .............

aă. Se cam pllng regizorii șl actorii 
din țară, și po bună dreptate, că nu 
prea se scrie despre cl. ca sint destul 
de rar văzuț! la lelavLzlune. Pre
zența, cronicarului de specialitate la 
o premieră din provincie este tacă 
un deziderat al multor teatre.

Ponte ar fi bine ca ceva mal mul
te înregistrări . ale radlotelevlzlunll 
să fie realizate cu actori din pro
vincie pentru emisiuni til mal di
verse — Inclusiv o preluare mai 
sistematică n unor spectacole intere
sante. 'De asemenea, cum s-a 
subliniat .deja, existența unei săli 
bucureșiene pentru găzduirea tur
neelor din provincie ar asigura o pre
zență sistematică a acestora ta viața 
artistică a Capitalei, ar aduce In co
nul de lumină nl presei și specialiș
tilor, mal des șl mal aproape, pro
ducții care uneori trec neobservate,

Se știe că momentele majore de 
creație se caracterizează prin explozii 
de grup. E normal cai In această eta
pă de înflorire multilaterală a vieții 
noastre, tind tot mai multe centre 
au ceva do spus pe pion economic, 
însoțite da mutații sociale spectacu
loase, arta să albă aportul el spe
cific.

Sint, firește, dtova'considerații. L® 
supun atenției ca o premia! do dez
batere. cu conștiința că avem condiții ............ .,..v- .,. . p-e;u-

. lor, c! mal 
. nofrucil-

flcnte, din diverse motive, pentru a 
înlătura definitiv, ta practică, exis
tența oricăror nete culturale grevate 
de nedoritul „complex al provinciei".

EmahoU ENGIIEL

Q Iii o Bravo ! DUZEȘTI

B Bărbați cumsecade : DRUMUL 
SĂRII — 15r»0: 17,13: M.
q Ultimul tren din Gun mil s 
LIRA — 15.35.3: 1»: 50,15.
a Gentlemenii norocului : PACEA
— îs: 18; S3.
• Balada lui Cable Hogue : FE
RENTARI — 13.10; 17.43: 15. GIU- 
IXSTI — 15,3®; 18; sa,30, POPU
LAR — 15,W; 18: M.15.
• Puterea șl Adeviral 1 MOȘILOR
— 15.M; 1®.
• Adio, domnule Chips 1 COTRO- 
CENI — 15.»: 10.
• Provincialii s GLORIA — 0.15; 
11,»; 13.45: 16; 18,15; 30,30.
o Aventuri Ia Marea Neagră : 
COSMOS - 15.»; 10.
a Daci e marți, e Belgia s FLO- 
REASCA — 13,»: 18; K.30. .
n Nautraglațl In spațiu s C.RIN- 
OASI - 13.»; 10.
a Blnecuvlntap animalele șl co
piii i MIORIȚA — 0; 11,15; 13,3®; 
15,43: 18: S0.30.
a ®S MO de leghe sub miri s VUI
TORUL — 1KJ0: U; £3,30.
a Greșeala fatala s MUNCA — 16; 
18;. ZJ.
• Ferma din Arizona a FLACĂRA
— ÎS,»; 1®. PROGHESUr. — IO;

mal bun“. Spectacolul acesta are In 
sine ceva tragic. Este un tragism 
care se Impune lent alei, un tra
gism lucid, al unor lucidități Incnn- 
descenta provocate de niște fapte 
ce-țl tint puse In față cu brutalitate, 
cu autenticitate. Pentru că filmul 
„Un candidat la președinție** sau. cum 
ar fi poate mal nimerit, „Omul rol 

■, mal bun" — un film exemplar in
terpretat de doi titani al ecranului, 
Henry Fonda ți Cliff Robertson — 

■ este, de fapt, un reportaj In niște 
culise Interzise, culisele electorale 
omori cute.

unei devastări reciproce a rivalilor. 
In concepția autorilor acestui film, 
războiul de uzura In caro nu Învinge 
totdeauna cel mal bun și cel mal 
înzestrat (spectacol In caro nu în
totdeauna adevărul. este argumentul 
Invulnerabil, d, dimpotrivă, viclenia 
și aparența avansată drept mare ada- 
văr, descoperită nd-hoc) sa dove
dește a fi o armă primejdioasă. Ale
gerile in sine, marele spectacol al 
votului exprimat au mal degrabă 
aerul unei galo regizate după co In 
culise drama luptei pentru putere 
s-a consumat, so-țll nu fost aruncați,

la dezbatere!

Mircea AEEXANDRESCU

b:

I
B .1

•i

pentru a ridica arta teatrală, 
Undent, la un nivel superb 
sini Încă rezerve spirituale

• Un candidat la președinție i 
SALA PALATULUI (scrin <1® bi
lete 4323) — 17.15: (4354) — Ki,15, 
PATRIA — 0: 11J0; u; 18J5; 1B;■ 
21,15.
a Aventurile unei prințese germa
ne Ia curtea negelul Soare J 
BUCUREȘTI —'8,«: li; 1340; 
18.15: 15.C: II.
o SHnta Tereza șl diavolii I CEN-

15.»: 1B.
m Procesul unei stele : ARTA — 
J5J3: ia: ss.ts.

Tintin șl Templul Soarelui ■ 
VȚȚAN — 15.33; 1®: 33.15.
• Trei din Virginia : RAHOVA — 
15.33: 13; tin.
a Jocul de-a moartea « LAROMET 
— 15,S3; 17.33; 19,33.

Vă invităm
33,15

g-

o Tea.miL

Romul 
MUNTEANU

saliric-muzlcat „C. Tâ- 
(Eile Save®) : Revista «re 

i«.:i‘.

. tentreh
ii mritiriprin produ, 
p Cgalqț-n, ”
>, șoara — azi, îocuiuap, pi «j.au,,- ijuiu 

Mare, Constanța, Galați, Oradea, 
Satu-More, Tlrgu-Mureș, Sflntu 
Gheorghe șl altele Ișl înscriu fa mod 
constant numele pe. listă unor Încer
cări meritorii. Șl dacă seriozitatea 
profesională a unor spectacole de la 
Botoșani sau Petroșani nu mal este

< un fapt Izolat, ori dacă turneul tea
trului din Turda a sllrnll un interes 
deosebit — chiar fa mijlocul unul 
anotimp fierbinte — acestea nu mal 
Bint simple „excepții", ei rezultatele 
meritorii nle unei politici culturalo 
extensive șl intensive.

Ce Însemna șl mai poale însemna 
uneori „provincialism* fa materie de 
teatru 7 Un repertoriu „concesiv", lip
sit de substanță, atacare® superficiala 
a unor'mori opere ta modul simplist, 
scolastic, precaritatea unor, montări 
desuete, semnate de regizori plafo
nați, distribuții Incomplete sau nepo-

— dacă nu se realizează echilibrul 
necesar.,

Nu bc pot da rețete pantru așa-zlsa 
„depășire n condiției provinciale", 
totuși s-a văzut că prezența unor ani
matori, oameni de artă și cultură, fa 
fruntea cllorva colective teatrale a 
impus criterii superioara, do exigen
ts calitativă. Do asemenea, activita
tea unor ■ rcglzorl-pcdaaogi, n unor 
actori dc popularitate, infuzia de ti
nerețe prfa venirea unor grupuri mal 
mari sau mai mici dc tineri absol
venți și — mni ales — înțelegerea șl 
sprijinul competent ol forurilor lo
cale stal de bun augur. , Desigur că 
acestea se pot pune In valoare hu
ma! fa prezența, unui repertoriu de 
ținută, care să optimizeze rezulta
tele tuturor eforturilor In producții 
de prestigiu, constituind o bază bo- 
lidă In exercitarea de către teatru a 
misiunii sale fundamentale : forma
rea și modelarea conștiinței omului 
zll,elor noastre.

Prezenta lui Radu Pentiulescu la 
Oradea, Piatra Neamț. Tlrgu-Mureș, 
activitatea unor maeștri ca Marleta 
Sadovn, Ion Olteanu șl alții, care ză-

zÎHoaâfe& Arad,roBdra'n-' Me^-artă” dau. un: street* fltf’prt- 
----  — fcslonalltate producțiilor. Spiritul no

vator al Iul ateneu a scos Turda din 
„obișnuit-. Prezența unor tineri regi
zori ca Ivan Ilalmer, Anca Ovancz, 
Visarlon Alexa, Cătălina Buzolanu, 
Dan Mici:, Magda BordeSanu, Alexan
dru Colpacci și alții, In mijlocul unor 
colectiva teatrale a Însemnat un plus 
de vigoare, entuziasm șl fantezie, 
a pus fa circulație spectacole de ecou 
Inedit șl prospețime tonifianta pentru 
trupa respectivă, a revltallzat forțe 
latente, a însemnat un reciproc dș- 
t.!g de experiență.

Din păcate, teatrele de provincie au 
■ uneori șl „privilegiul* unor eolabo-

trivlte, producții brute, nefinisata — 
realizate „ta. paralel" pentru Înde
plinirea unor indici economici In dau
na calității artistice. , .

Or, teatrele „dfa provincie" au fa
rul eforturi în privința cunoașterii 
publicului specific și a adecvării op
time a repertoriului Afișul teatrelor 
din. țară se prezintă, de-a lungul ul
timelor stagiuni (tachizlnd-o șl pe 
cea care se apropie) dfa ce fa ce mal 
dens, mal bogat, mai Inedit, capabil 
să contribuia la formarea unu! om 
cai o gindîrc avansată. ,

Turneele unor colective din țar! In 
Capitală ne-au demonstrat ca,, prin 
cutezanța repertorială, torța da fariu-

rări mni puțin fericite. Sini și regi
zori care vor să* monteze spectaco
le fatro două trenuri sau avioane, 
lucrează prin „asistenți" Improvi
zați șl semnează producții care nu-I 
renrezlntă.

Ștergerea treptată a unor eticheta 
de „provincialism" de pe frontispiciul 
unor teaire depinde fa mare măsură 
șl de stabilitatea 31 omogenitatea pro
fesională a colectivelor artistice, de 
periodica lor Împrospătare cu tineri 
actori. In ultimii ani. numeroși ab
solvenți al Institutelor de teatru din 
Buctireșii șl Tg. Mureș nu pățit pe 
reenele teatrelor din provincie, care 
le-au oferit posibilități nelimitate de 
afirmare, fa timp ce nlți colegi de-al 
lor au rămas In București ca ipote
tici „colaborator!*, plerzind ani cu 
care nu se vor ma! Ini Uni.

Cltcodntft. apropierea sau depăr
tarea da centru depinde șl de.

A apărut nr. 9/1972

„PROBLEME
al revistei

ECONOMICE**
IN INTIMPINAREA CELEI 
DE-A XXV-A ANIVERSARI 

A REPUBLICII

Pentru Indepl’ irea 
Înainte de termen a cincinalului

Elena Ciucur șl S. Vlorel : Creș
terea coeficientului de schimburi' 
In întreprinderi ; C. Dumitrașeu : 
Introducerea sistemelor de condu
cere cu mijloace do prelucrare au
tomată n datelor Cristian Anto
nescu': Mecanizarea lucrărilor de 
consLrucțll-montaJ ; B. Illumer șl 
N. Slnilori : Cerințe ale înfăptuirii 
planului da Investiții În nfiricul-

•" tură. ' 
■dr. PROPUNERI PE MARGINEA

'UNOR-- PROIECTE DE LEGI: 8 • 
Dr. Vaslle Ransser s ■ Conducerii 
planificate, n economiei — cadru 
științific corespunzător ; Dr. Gh. 
Șlclovan : Precizarea relațiilor 
dintre planurile la diferite nive
luri ; I. Bobeș : Amplificarea func
țiilor planificării teritoriale ; Mari.a 
Flues! : Corelații) dintre condițiile 
do muncă șl remunerare ; V. Tel- 
șnnu : Retribuția echitabilă 1a 
auort similar In producție ; Toma 
Mcllnle : Creșterea contribuției ac
tivități! financiare la sporirea efi
cientei economice. _ ____.... ...

CREȘTERE SI EFICIENȚA E- structurale In industria chimică n 
CONOMICA : T. ălalacopol : Cer- unor tărl socialiste europene ; Critl- 
cetarea științifică șl progresul eco-' că șl bibliografie ele.

nomlc și social ; Mihai Georgescu 
(Constanța) : Tendințe moderne In 
accelerarea operațiilor de trans
port

INSTRUMENTAR MODERN DE 
CONDUCERE ȘI PLANIFICARE : 
P. Jlra (Iași) : O funcție do pro
ducție pentru analiza dezvoltării 
Industriei ; Mlhal Popeangă (Bra
șov) : Locul creditului bancar In 
formarea necesarului de mijloace 
circulante. . "

EXPERIENȚE NAȚIONALE RE 
MODERNIZARE A STRUCTURI
LOR ECONOMICE — Dezbatere 
organizată de revista „Probleme 
economice" (XVI), Ipoteze da crl-
icrli gi opțiuni In orientarea actl-’ 
vltățllor comcrclalA , Dezbateri. —, 

“iperfeCțloținfea-: predări! eco
nomiei politico ta tavățămlntul su
perior (II) • • ’ Utilitatea aplică
rii metodelor șl tehnicilor de mar
keting In economia noastră (IV) 
• " 0 Contradicțiile economiei ca
pitalista contemnarane (V).

CONSULTAȚII 2.. 2._
bală : Revoluția tehnlco-ștlințlflcă 
In capitalismul contemporan : Con
junctura șl prosnectlvă — Dr. S. 
Sava : Drumul prognozei — do la 
funcția Informativă ta modelarea 
viitorului ; Economie mondială — 
L. Suster șl V. Popescu : Mutații

Dr. N. Dro-

de revista ?! comedie . I '
,Jon Vaslleicu" : Fetele Dldlnel --
ÎLM.

Q Teatrul „Țăndărică" (sala <lln ■ 
str. Academiei) : Punguf* cu doi 
bani — 10.

a Teatral 
nașe' 
cuvtntnl

Știri culturale
Bâlciul folcloric național „Ău- 

canuin" din Chile, care Între
prinde un turneu In țara noas
tră, a susținut, miercuri seara, 
un nou specUicol 1a Constanta. 
Clntecele șl dansurile sud-ame- 
rlenne prezentate de solii artei 
chiliene s-au bucurat dc succes.

*
- Cvartetul „Tallch" din R. S. • 
Cehoslovacă, aflat în turneu In 
țara noastră, a fost miercuri 
oaspetele Iubitorilor de muzică 
de cameră din Timișoara. Cu 
tici'sv prilej, renumita formație 
Instrumentală a conservatorului 
din Prnga b prezentat în sala 
de concerte a liceului de muzi
că „Ion Vldu“ din localitate t 
un concert de muzică de came-1 
ră, enre a cuprins piese repre
zentative dfa ^repertoriul clasic 
șl contemporan, cehoslovac, șl 
universal.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

spetialltățl principale 
secundare, iipuri de 
curriculum-uri universi
tare, teme de diplo
mă, programe, mama
ie etc. într-o etapă avan
sată a existenței centru
lui se va putea pune 
firoblcma slrlngerll unor 
nformajli esențiale, ți 

despre lnvățămlntul ’ din 
alte regiuni dedt cele cu- 
ropene, spre a le comu
nica țărilor fa curs de 
dezvoltare.

Totodată, centrul va fi 
un veritabil laborator fa 

v care ■ se vor atahorn sin
teze privind problemele 
fundamentale ale siste
melor de Invățămtat. Va 
fl fructificat din plin, sln- 
tem siguri, deoarece pre
misele șl torțele necesa
re există, planul de cer
cetare ■ european în dome
niul invățămlntului unt

stagil do stadii de docu
mentare șl do schimb de 
experiența, pe baza reco
mandărilor fafflltuțlllor de 
care aparțin insUtutelo 
din alte țări.

Sfera de probleme 
a- Centrului european 
UNESCO pentru favăță- 
mlntul superior va cu
prinde întregul învăță- . 
mint postsccundnr. Din
colo de diferențele speci
fice unei ■ țări sau alteia, 
cc au fa vedere funcția 
socială, coeficientul de 
progres al tuturor for
melor de Invățămfat fa 
lumea contemporană.

In ultimă Instanță, e- 
sențlală se consideră nu 
at.lt nomenclatura diferi
telor tipuri de favățămfat 
poslxecundar, universitar 
sau neuniversitar, ti pon- 

. darea pe rare legislația
nl.za chior Informații des- națională' p atribuie fn- 
pre facilitățile oferite ti- stltuțlilor respective. Pe 
nerilor participanți la plan Internațional, coope-

versitar, care se numără, 
do asemenea, printre 
funcțiile definitori! ale 
centrului. Siudlllc apro
fundate asupra instituții
lor de Jnvățămlnt post- 
secundar'e europene vor 
înscrie o contribuție în
semnată a țărilor caro vor 
coopera la Înfăptuirea lor.

Pentru promovarea 
schimburilor Interunlver- 
Bitarc și In special ale ca
drelor didactice și cerce
tătorilor din lnvfițămlnl, 
centrul va asigura ritma
tul și facilitățile dorite, 
va putea interveni pentru 
Btimularea cooperării In- 
terunlversltare In scopul 
rezolvării problemelor de 
interes comun, colaborării 
universităților In vederea 
obținerii unor soluții cit 
mai rapide șl mal eficien
te. Centrul ar putea fur

montare și 
experiență.

rarea asigură o ținută su 
perloară șl o eficiență so
cială maximă diferitelor 
iipuri de pregătire post- 
secundară, ovlnd In toaio 
țările un punct de pleca
re tot mal înalt In ce pri
vește economia de timp 
șl de forțe, inițiativa și 
fructificarea diferitelor 
proiecte. ]

Dialogul acestei Institu
ții Internaționale cu par
tenerii sfii — Institute de 
Invățămfat superior sau 
persoane particulare — ie 
va realiza In deplin con
sens cu concepțiile si tra
dițiile proprii fiecărei tărl 
și cu* principiile UNESCO. 
Căci garanția succeselor 
acestui centru european 
care la ființă acum la 
București, ca o nouă măr
turie a prestigiului Româ
niei in lume, este promo
varea Ideii de înțelegere 
Intre popoare, contribuția 
la securitatea șl pacea lor.

Literatura compara
tă reprezintă astăzi 

tatii un obiect, cit șl 
o metodă de cerce
tare a-fenomenelor de 
Istorie literară, , diro 
beneficiază de o nota
bilă tradiție. Avin- 
du-șl punctul de ple
care In cunoscutele pa
ralele literare din re- 
loricllc antichității, a- 
jungind pentru prima 
dotă la o cristalizare 
vagă a conceptului pe 
parcursul secolului ni 
XVnr-leu. literatura 
comparată n suscitat 
unele discuții mni 
exacte pe marginea 
obiectului, cn șl unele 
cercetări de mal mare 
amploare. In ultimele 
decenii ale veacului 
trecut. Dar ea înre
gistrează o adevărată 
eflorescentă in 
noastră :

epoca 
noastră ; numeroase 
studii apăruta nu dus ■ 
la cristalizarea unor 
puternice școli- de li
teratură comparată in 
marile universități do' 
pe diferite continente. 
Fundarea unor valo
roase reviste de lite
ratură comparată, or
ganizarea de congrese 
internaționale, publi
carea unor ampla șl 
variate studii bazate 
po această metodolo
gie, caro a captivat 
po numeroși, cercetă
tori din întreaga 
lume, nu impus In a- 
celnțl timp o conti
nuă meditate asupra 
obiectului, ca șl asu
pra modalităților spe
cifice de abordare a 
fenomenului literar.

Do aceea, in mod 
firesc, alături de stu
diile privitoare la 
modele, Influențe, sur
se, circulația de moti
ve și teme, circulația 
unor autori și opere 
In alta literaturi. în
cep că npară anumite 
munuale-program, des
tinate definirii obiec
tului literaturii com
parate, delimitării de 
alto discipline, pre
cum șl modalităților 
de abordare a feno
menului literar șl fi
nalității acestor cer
cetări.

Cartea profesorului 
Alexandru Dima. 
Principii de literatură 
comparate, publicată, 
nu de multă vreme, 
Intr-o nouă ediție, 
se înscrie șl ea in

bogata sultă a cerce
tărilor melodologlco 
programatice,’ Intr-un 
moment cind uncie 
puncte de vedere au 
ajuns Ia o anumită 
stabilizare, incit o nouă 
sinteză pe marginea 
acestor probleme poa
le beneficia In mod 
feriri t de 
obținute, 
de cele 
concluzii 
todologlel ______
care nu ajuns «ă fie 
dă multă vreme ac
ceptate Trebuie

rezultntele 
precum șl 

mal multe 
«.supra me- 

oblecțulul.

todologlce ale obiec
tului El au realizat 
Insă opere remarca
bile la care princi
piile sint Implicate In 
însăși maniera de 
structurare a studiilor 
lor.

Spre deosebire de 
unii dintre cercetă
torii menționați, care 
sint comparatiști prin 
Însăși formația lor si. 
evident, oriri operele 
pe care le-nu publi
cat, Alexandru Dima 

apropie de lllera- 
comparată rela-

însăși experiența pro
priilor cercetări de n- 
ceostă natură. De alt
fel. profesorul Ale
xandru Dima nici nu 
Si-a propus un aseme
nea obiectiv. Principii 
de literatură compa
rată reprezintă o sin
teză critică n unor 
orlncfoil stabilizate.

Profesorul Alexan- 
Dlma bc ocu- 

prcdece-
dru
pă, ca și i ’
sorii săi. do raportul 
dintre literatura com- 

j parată șl alte ___
pline, de -mișcarea

dare, optează pentru 
■acelea care 1 se par 
mol judicioase, res
pinge unele modali- - 
tătl de cercetare care 
sint perimate sl a- 
testă opțiunile sale 
prin exemple din li
teraturile șl cercetă- : 
rile străine sau ro
manești.

In mod firesc, pro
blema influentelor, a 
Izvoarelor ®l a mode
lelor nr fi meritat o 
stăruință' mal1 mare a- 
supra zonelor de rc- 

» ceptnre. dnd anumit!
dlsck

Alexandru DIMA

note ; de lectura

JPrincipii de literatură;co.
precizăm do altfel do 
in bun început că ma
nualul profesorului Al. 
Dima, Principii de li
teratură comparată, 
reprezintă cea ■ dinții 
Încercare do sinteză 
pe acest plan reali
zată In cultura româ
nă. Do aici nu bc poa
te scoate Insă conclu
zia că cercetările de 
literatură comparată 
ar fi do dotă foarte 
recentă In tara noas
tră. însuși autorul u- 
cestul manual do 
popularizare relevă pe 
bună dreptate oxls- 
tența unei școli ro- . 
mânești foarte puter
nice do literatură 
comparată, care în
scrie In rfadurile sale 
pe N. larga. Bogdan 
Duică. PomplUu Ella- 
de, T, Vlonu, D Po- 
novlcl ele. Dar cel mal 
mulțl comparatiști ro
mâni, dintre caro unii 
do autentică anvergu
ră europeană, nu s-nu 
preocupat, cu 
tla fericită 

»T. Vlanu.- do 
melc teoretico

exeep- 
a Iul 
oroble- 
șl n-.e-

tiv llrziu, el făc’n- 
du-so remorcat In 
cultura română prin 
studii aplicate de es
tetică. teorie literară 
șl o monografic des
pre Alccu Russo, ba
zată pe o metodă 
specifică unui cerce
tător de literatură 
națională.

Formația filozofică 
a Iul Alexandru Dima. 
familiarizarea sa cu 
problemele tradițio
nale de estetică re
prezintă. așadar, pre
misele cu care el vine 
spre literatura com
parată. pe care o cer
cetează din perspecti
va unui teoretician 
erudit, de formație 
tradițională, dar nu a 
unui comparatist care, 
după o Îndelungată 
experiență, să ajungă 
la formularea unor 
principii rezultate din

comparatistă, mondia
lă. do termen șl o- 
blect, de domenii, for
me șl modalități nle 
raporturilor Interna
ționale, la care se n- 
daugă capitolul cel 
mal substanțial des
pre literatura compa
rată In România sl u- 
nele informații, ce au 
mal mult 
unul 
mic, 
vele comparaltamulul 
romfinesc.

factori locali modifică 
influentele In adevă
rat! factori de catali
zare a unei literaturi 
originale. Exnmina- 

.......... lor dinparalel Israeli 
zonele do cultură care 
nu nu avut contacte 
directe ar fi putut 
□rllcjul, de asemenea, 
o studiere a ipoteze
lor despre structurile 
mintale care apar In
tr-un anumit context 
so-clnl-lstorlc. dnd a- 
numlto fenomene or-, 
tistlce Mrațple se con
turează In condiții re
lativ asemănătoare.

rea

caracterul
raport acade- 
despre oblectl- Merita, do asemenea.

cartea pro- 
Aldxnndru 

propune &â 
problemele

Destinată studenți
lor. dar șl publicului 
mal larg, 
tcsorulul 
Dima tel 
dezbată
fundamentale pe care 
le ridică această dis
ciplină In momentul 
do fată. In acest scop 
autorul confruntă di
ferita puncte de- ve-

după părerea noastră, 
cn In același context 
să fi fost abordată sl 
semnificația familiilor 
de limbi șt a rolului 
acestora In facilitarea 
unor influente. Pe de 
altă narlo. -credem fcă 
raportul dintre litera
tura comparată șl 
alte discipline trebuia 
extins în lumina unor 
sugestii actuale sl la 
alte discipline, ca so- 
do-pslho’oflla. antro
pologia culturală, nsi-

hanallza socială, sti
listica șl estetica 
comparată, care - in 
ultima vreme au că
pătat o notabilă im
portanță.

Pe acest plan sa în
scrie șl problema cu
rentelor Internaționa
le. a speciilor literare 
Si a genurilor, abor
dată In mod judicios 
de profesorul Alexan
dru Dima. Evident că 
în această sferă a 
discuțiilor nu puteau 
lipsi referințele ta a- 
celo fenomene sincro
nice cure apar In mal 
multe arte, romantis
mul. rococoul sl ba
rocul fiind ilustrative 
în acest sena. In ace
lași limp nu trebuie 
uitat faptul că meto
dologia comparatistă 
poate fi aplicată sl a- 
supra unei singure 
literaturi sau asupra 
unei singure opere 
fundamentale, integra
tă Intr-un sistem de 
relații mai com
plexe.

Dar marglnolllle
noastre ta manualul 
do literatură compara
tă, realizat de profeso
rul Alexandru Dima. 
nu trebuie eonvertltc 
In neajunsuri ale o- 
cestel cărțL Dat fiind 
caracterul programa
tic al acestei scrieri, 
ele reprezintă o seric 
de reflecții despre o- 
rlentărilc viitoare ale 
literaturii, comparate. 
Profesorul Alexandru 
Dima avertizează, de 
altfel, asupra unor 
riscuri, atrage aten
ția asupra unor com
ponenta perimate nle 
obiectului sl stăruie 
asupra unei noi uver
turi a comnnrattamu- 
lul actual, care ne-a 
reținut atenția In mod 
deosebit. Utilă pentru 
InvătămlnL cartea pro
fesorului Alexandru 
Dima are In același 
timp meritul de b fi 
stlmlt o serie de In
terogații necesare pen
tru progresul, acestei 
discipline care, din pă
cate, n pierdut o mnrc 
parte din ponderea 
sa firească In lnvătă- 
mlntul nostru 
verși tar.

angaja.ro
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LA BUCUREȘTI

au fost

medicală
.a5

i

Revăd Moscova du
pă 4 ani, acum 
In anul in care bc

lucrările
d'catelor dhi metalurgie și

SClNTElA — joi 21 septembrie 1972

Președintele Consiliului de. Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. Ion Gheorghe Maurer, a oferit, 
'miercuri seara, o recepție In onoarea 
partldpanțiior la cea de-a 11-n „Săp- 
tâmlnă medicala balcanică" șl la 
festivitățile ocazionate de cea de-a 
40-a aniversare a Uniuni! Mcdicolo 
Balcanice.

Au luat, parte Petre Lupu, Ion 
PSțan, acad. Theodor Burghele, mi
nistrul sfinătații, Mircea Maiița. mi
nistrul educației șl invățămlntuiul, 
proț M. Popeacu-Buzeu, președinte 
de onoare ți secretar general al li
ni unii Medicale Balcanica, acad. Șlc-

■■ •
fan Mllcu, președinte al U.M.B. șl al 
secțiuni! naționale române a U.M.B., 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, personalități 
științifice române șl de peste hotare 
prezente Ia această manifestare știin
țifică Internațională.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București șl membri al corpu
lui diplomatic.

Tovarășul Ion Gfeeorghc Maurer 
s-a întreținut cordial cu oaspeții de 
peste hotare șl cu oamenii de știință 
români prezențl la recepție.

*

SEMICENTENARUL CONSTITUIRII U.R.S.S.

DIN METALURGIE Șl CONSTRUCȚII DL MAȘINI
La București, au început miercuri Partlclpanțli la reuniune 
icrărlle Reuniuni! europene a sin- salutați de tovarășul Vlrgll Trofln, 

" J con- președintele Consiliului Central ai
mașini, avind ca temă

------- .... — ________președintele Consiliului Central ai 
slrucții de mașini; avind ca temă Uniunii Generala a Sindicalelor din
preocupările actuale nle sindicatelor România, care le-a urat succes In
J‘ ‘ " 11 desfășurarea lucrărilor, In stabilirea

unor măsuri'menite să ducă Ia Întă
rirea prieteniei șl. solidarității tutu
ror muncitorilor din această ramură 
din continentul european.

Au luat cu vin tul. de asemenea, mi
niștrii loan Avram și Nicolae Agachl, 
acad. Aurel Avramescu, directorul 
general al Centrului de informare șl 
documentaro din Invățămlnt. și in«. 
dr. Minai Dumitrescu, director de 
studii al Centrului de perfecționare 
a cadrelor ui Academici „Ștefan 
Gheorghiu".

în continuare, au avut loc dezba
teri pe marginea ordinii

Lucrările continuă.

Miercuri n avut loc ședința dc
Închidere a lucrărilor „Săptămlni! 
medicale balcanice" șl a festlvltăți- 

/X-J6r ocazionate dc cea de-a 40-a ani
versare a Uniunii medicale balca
nice. Au fost decernate, cu acest 
prilej, diplome șl 'medalia Jubiliară 

« unor oameni de știință pe lărim me
dical. aleși membri cmerițl ai uniu
nii, pentru contribuția lor Ia ridica
rea nivelului medlco-snnltar al po
poarelor din Balcani. Premiul anual 
ai Uniunii Medicale Balcanice a fost 
acordat dr. LIgla Slmlonescu, de la 
Institutul de endocrinologie din 
București.

In ultimele două zile, lucrările ce
lei de-a Xf-a „Sfiptămlni mcdlcalo 
balcaiflco" s-au desfășurat In

12 secțiuni de specialitate, in ca
drul cărora au fost abordate nume
roase probleme mcdlco-ștllnțlficc de 
actualitate cu valoare teoretică șl 
practică.

*
Tot miercuri s-a desfășurat șc 

dința do lucru a eolei de-a XIV- 
reunlunl a Consiliului general ai 
Uniunii Medicale Balcanice.

' *
Partlclpanțll ta „Săplămina me

dicală balcanică" vor vizita, In zi
lele următoare, diferite instituții 
medicale din București șl din alte 
orașe alo țării, precum 
riști ce.

px ■ «A,A 1ALU..U.! «Aătâ , O1JL1UUU4* MăJlIA

din aceasta ramură privind clasifi
carea profesională, specializarea, în
cadrarea șl promovarea in muncă a 
cadrelor.

Organizată din Inițiativa Comi
tetului Uniunii sindicatelor din me
talurgie șs construcții de mașini din 
țara noastră, la reuniune participă 
reprezentanți a! 22 organizații olndl- 
cale de ramură, de diferite o fiii cri 
din Austria, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia. Cipru, Finlanda, Franța, 
R.D. Germană, R.F. a Germaniei," 
Irlanda, Italia, Iugoslavia, Polonia, 
România, Ungaria șl U.il.S.S., pre
cum și Bruno Sacerdoți!, secretar 
general al Uniunii Internaționale a 
Sindicatelor din Metalurgie.

dc zi.

ȘI. EDUCAȚIEI SOCIAUSIE
■ IN ANGLIA Șl OLANDA
Tovarășul Dumitru Popescu, pre

ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, a părăsit miercuri 
dimineața Capitala, pentru a face o 
vizită oficială in Anglia șl Olanda, 
la invitația Consiliului britanic șl a 
ministrului culturii la Olandei

La plecare, pe aeroportul Oto
penl, nu fost prezențl membri! con
ducerii Consiliului Culturi! și Edu-
cațiel Socialiste.

Au fost de față Derick1 Rosalyn 
Ashe, ambasadorul Marii Britanii, 
și Josephus F. it. M. Veling. Însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Olandei la București.

(Agerpres)(Agerpreo)
' "î

o

Sosirea unei delegații
MONDIAL AL

(Aaerprcs)

ți zone tu-

directorul general al UNESCO
Miercurl seara, a sosit la București 

directorul general al UNESCO. Renă 
Maheu, pentru a participa, la Inau
gurarea Centrului european al 
UNESCO pentru Invățăndni superior, 
cu Sediul in Capitala țării noastre.

La aeroportul Otopenl, «tapetele a 
fost Inilmplnal dc Mircea Maliții, mi
nistrul educației șl Invățămintulul. 
Vaslie Gllga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Pomplllu Macovel, 
ambasador, delega l td permanent ni

Romănlol pe Ungă UNESCO. Valen
tin Llpatil, ambasador, directorul re
lațiilor culturala din M.A.E., Joan
Llvescu, președintele Gorniste! națio
nale româno pentru UNESCO, dc 
alte persoane oficiale.

Au Îos4, de asemenea, prezențl Sa
yed Abbas Chedld, directorul Cen-

i

trulul da Informare al O.N.U. la 
București: și Josă Jaz, șeful proleer 
tuliil P.N.U.DJLfNESCO de la Insti
tuim politehnic din Capitală.

La MlnbSerul Comerțului Exterior, 
a fost semnat, mler«iri după-amiazâ, 

j protocolul do schimburi de niărfuri, 
i»e anul 1073;. Intro -Republica. Socla- 

' lista România și Republica 1 Ghana.
Din partea română, protocolul a 

fost semnat do Nlcolne Nicolac, 
ministru-sccrcinr de stat In Ministe
rul Comerțului Exterior. Iar din par-, 
tea ghniiezh de maiorul Kwamo Baah, 
membru al Consiliului Redeșteptării 
Naționale, ministru al solului și re
surselor minerale, conducătorul dele
gației guvernamentale economica șl 
do bunăvoință din Ghana, caro se 
află Intr-o vizită oficială In țara 
noastră.

Miercuri seara a părăsit Capitala 
delegația guvernamentala economică 
șl de bunăvoință din Ghana, condusă 

- :do..maiorul, K-.va!iui..R;iuh.'. membrei 
: ol ■ Consiliului RedMlep'.Arii' ’’Nățlol 

nale; ntlnfelru al solului șl resurse
lor minerale, care a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația ghaneză a fost condusă dc 
Nlcolae Nlcolne,' mlnlstru-Becre- 
tar de stat la Ministered Comerțului 
Exterior, de funcționari superiori 
din același minister.

f

(Agere ros)

LOTOPRONOEXPRES

Fond general de premii : I BU2 041 
lei din care : 018 810 lei report

□merele extrase la eoncursui nr. 38 
din 20 septembrie 1872 :

EXTRAGEREA I : 10 21 20 2 31 L

EXTRAGEKEA 
35 28.

Aț n-A : 13 37 27

va începe In Capi-Plata premiilor
inia’ do la 28 septembrie plna la 4 
noiembrie : In țară, de la 2 octom
brie pini la 4 noiembrie 1972, indu-

Premiile tragerii din 15 septembrie 
1972 :

Extragerea 1: Categ. 1: 1.10 varian
te a IOD 000 lei ; o 2-a : 3.23 □ 20 103 
lei : a 3-a : 19.03 a 3280 lei : a 4-a : 
22,73 a 2 885 lei ; a 5-a : 31.83 a
1 200 lei ; a fl-a : 113,03 a 370 let

Report categoria 1 : 138 659 lei.
Extragerea a 11-a : Categ. A : 1.38 

variante a 78GG3 lei ; B : 1 variantă 
25 la sută a 11 353 lei șl 11 variante 
10 ia sulă a 4 543 lei ; C : 7.» a 7 7G9 
lei ; D : I4.IX) a 4119 lei : E : 1070 
a 3101 lei : F : 33.70 a 1 5W lei ; Z : 
082.10 a 100 let

în stațiunea Mamaia, s-au deschis 
miercuri lucrările primului seminar 
interregional cu tema „Analiza de
mografică a tendințelor și nivelărilor 
mortalității", organizat, In câinii 
manifestărilor dedicate anului mon
dial ai populației 1074, de O.N.U. șl 
Organizația Mondială a Sănătății, in __ _____ ______ ______ _
colaborare cu Comisia națională de Nora Powell, reprezentanta secreta- 
demografle și Ministerul Sănătății 
din România.

La această manifestare științifică 
participă specialiști — medici, de
mografi, statisticieni ele. — repre- 

/zcntlnd 25 de țâri din lume. Lucră- 
/ rile el vor dura 2 săptămlnl.

Lulnd cuvlniul la" ședința inaugu
rală, Vaslie Vilcu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Constanța, a a- 
d-esat tuturor parllclpanțlior un cald 
mesaj de salut din partea Consi
liului de Stat, a guvernului Repu
blicii Socialiste România, personal a

POPULAȚIEI
î '' îț y & ' fel • - ® & '<

tovarășului Nlcolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat, precum 
și din partea Consiliului popular ai 
județului Constanța. ■

Au mai țpstit cuvinte dc aalut 
Aklara Kur.ukrr.va, secretarul Diviziei 
pentru populație a O.N.U., acad. Teo
dor Burghele, ministrul sănătății,

rulul general al O.N.U., director ad
junct al Diviziei poDulațlei din ca
drul O.N.U., șl dr. W. P. D. Lognn, 
reprezentantul Organizației Mondiale 
a Sănătății, directorul Diviziei de 
statistică sardlnră a acestei organi
zații. .

Cu același prilej. In holul hotelului 
Internațional din Mamaia au fpst 
deschise expoziții care prezintă me
dicamente, aparatură șl instrumente 
medicale, fabricate In țara noastră, 
precum șl cărți medicale românești.

de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Socialist. Ungar

Miercuri după-amlază a sosit în 
Capitală delegația de activiști al 
P.M.S.U., condusa de J’ozsef Kâplnr, 
adjunct de șef da secție ta C.C. al 
P.M.S.U.. caro va face, la Invitația 
C.C. al P.C.R., o vizită do schimb da 
experiență Ir, țara noastră.

La'aeroportul Otopenl. delegația a 
fost IntlmpImUh' de tovarășul Ion 
'Stolchlcl, adjunct de șef de secție ta. 
Consiliul Economic, do activiști de 
partid.

A fost de față Domokos V&fta, în
sărcinatul «i afaceri a.L al R.P. Un
gare la București»

(Agerpres) vremea

Mlnletrul s!!.v!cultur!l șl ocrotirii 
naturii din ILP. Bulgaria, lanko 
Markov, care no vizitează țara, a 
avut, miercuri dimineața, o convor
bire cu Vaslie PaUlIneț, ministrul 
economiei forestiere și materiale
lor de construcții.

Cu acest prilej, iu fret discutate 
probleme privind dezvoltarea lh 
continuare a relațiilor de colabo
rare șl cooperare dintre cele două 
ministere fn domeniul silvicultu
rii șl Industriei lemnului.

La convorbire nu fost fie față Ml- ei gemit 
. hai Suder,. mlnlsmi-secretar.de stat .......
»la. .Mlăfatertil.. ____ _
Ș re ȘI eMatcrtaletor 1 dii''Construcții,Vzatș» de’

Fillp Tomulescu, adjunct ni minis- Energia ..„cieora, uaiuioiui nu^ivaui
trulul, preaun șl Spas Grepodov, român de flzlcS șl Institutul de'fi-
ambnaauorul R.P. Bulgaria la.Bucu- .i^a 
reșli, șl specialiști caro 11 însoțesc 
pe oaspete.

Cu prilejul. Zilei națSonalc a Re
publici! Chile; Institutul Român pen
tru Relațiile Culturale, cu Străinăta
tea a organizat miercuri In Capitală 
o seară culturală consacrată acestui 
eveniment. Manifestarea a fost ctes- 
chlșă de prof. unlv. dr. "docent Mih- 
nea Gheorghiu, prlm-vlceprcșcdlnte 
al I.R.R.CJS; Ziaristul Eugenlu Obrea 
a împărtășit apoi asistenței impre
sii de călătorie din Chite. Au asistat 
funcționari superiori din M.AE., 
I.R.R.C.S., oameni da arta șl cultură, 
un numeros puhllc. Erau prezențl 
Homero Jullo, ambasadorul Repu
blicii Chile la București, și membri 
al nmbasadelj

Au luat, de asemenea parte mem
bri al coreului diplomatic acreditai! 
la București.

*
La București, n fost semnat un 

protocol de colaborare științifică In

movarca schimburilor de ex 
Intre oameni do știință i 
doiiă țări In domeniul umanistic. 
Protocolul a fost semnpt din: partea 
română de prof, dr. Constantin 
Iohescu, secretar general al Acade
miei de știința sociale și politice, 
iar din partea engleză dc nroL dr. 
Sheppard Frfirc. membru al Acade
miei britanica.

Tnl-e 12 și 20 septembrie B-au des
fășurat, la Predeal. lucrările — cursori 

■■ ale colel dc-a 0-a 
■Ti do fizică . 
axo,--qr^afii^;ț 

teiul de Stat pentru’^ 
.cleară, Comitatul nstlqr.alEnergia

zică atomică.
Au participat peste IOT de cursanțl 

români șl din 18 țări, printre caro: 
Anglia, Franța. R. F. a Germanici, 
Italia, R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S.

i

Ieri In țară : Cerul a fost variabil, 
cu Innorărl raa! persistente In Mol
dova, unde local a plouat. Aversa 
însoțite de descărcări electrice s-au 
mal semnalat In zonele de deal și da 
munte și Izolat In Podișul Trnnsil- 
vanlol. Vlnlul a suflat In general 
slab. .Temperatura la ora 14 oscila 
intre 12 grade la Topllța șl 23 de 
grade Iii numeroase localități din su
dul țării. în București : vremea n 
fost In general frumoasă, cu cerul 
schimbător. Vlnlul n suflat slab.

case bol nu mal puțin 
de 4£K) 090 de cetățeni 

, , ____________ __ sovietici. Noile raioane
iniverseazâ clrocl decc- s-nu născut șl se nasc, 
nil de la constituirea 
U.R.S.S. În duda vir- 
stel sale respectabile 
— 823 de ani — orașul 
arată mereu mn! tinăr, 
mal proaapăt, «moaș
te o neîncetata mo- 
derrdzare, o amplă 
dezvoltare etlt po ver
ticală, cit șl pe orizon
tală Desigur, răstim
pul de 4 ani este mult 
prea scurt pentru a se- 
slzn îndeaproape mu- 
talille de ordin canti
tativ șl calitativ pe 
care le cunoaște ma
rea capitală sovieti
că. Cort este că, de. 
flecare ' dată, ea în
fățișează călătorului 
culori șl Imagini ine
dite, aspecte noi și im
presionante a'e vieții 
tumultuoase, pline de 
elan creator, po caro 
le cunoaște, de ol IM, 
Introaga ț,m*3 construc
toare a comunlemuluL 
Nu-1 vorba nunta! de 
ponderea el Indua'.rin- 
iă, in plină șl continuă 
creștere, de faptul că 
orașul reprezintă un 
adevărat laborator al 
muncii constructive șl 
al experienței lntdnta- 
w, un remarcabil ren* 
tru ol culturii șl știin
țe! âovleilco. Dar, în 
ansamblu, inccplnd cu 
impunătoarele edificii 
cu caracteristici arhl-
diătre celo mai 'Intere-: 
sanie;
pe ntagisli 
Termlnind_______MM
tero de circulație, in- crește substanțlr
tre caro Ișl fac loc mărul do mașinl pro-
imonse poduri _ de tra- 1

tre aglomerate, adevă- i
rate șosele pe pJlortl “ tuț
Moscova &o LnfățJsează 
cu toata atributele ol 
de raetropolă modernă, dovârat 
de oraș cu o puternică mașini, 
personalitate și in plin G benzi, 
avlnt-

Se spune, In mod «i- 
i*ent. că In ultimi! 0—7 
ani ta Moscova 8-a mai 
construit încă un oraș. 
Faptul este real dacă 
ne glndlm la ritmul 
de-a dreptul im 
nant ol actlvitâl 
construcții. în c__ _
Iul trecut, s-au ridicat 
old nu mal puțin de 

"^W^^riamente, '

mărturie n vechi 
sale ’ In apropiere 

de uzină se poale vc- 
, dea o tăbliță suspen- 

cum e șl firesc, la dală pe un slilp meta- 
marglnllc orașului, tot . lie șl anume păstrată, 
mii! aproape de vesti- pe care scrie: „Pinfl 
tele și inclntătearelo la Moscova — 3 km", 
păduri de mesteceni. Așa era atunci, Ir 
Întinse pe zed de mii urmă cu zeci de ani, 
dc hectare, de jur-Im- cind n fost construită 

întreprinderea. Acum 
Insă uzina face parte 
din ceea ce bo nu
mește inima orașului"™

Acum, nu In decenii 
șl secole, ci an dc an, 
Moscova capătă di
mensiuni noi, dimen
siuni ale viitorului’, 
lata allc.dteva date, 
în actualul cincinal 
se va continua Intr-un 
ritm susținut con- 
Birucția do locuințe, 
urmlnd a se da în fo
losință o suprafață to
tală de 27 660 COT mp; 
începe sistematizarea 
părții centrale a ora
șului și so Încheie lu
crările do amenajare a 
bulevardului Kalinin, 
a străzii Dimitrov ; în
cepe construcția unei ’■ 
noi magistrale a ora
șului — bulevardul 
Novo-Ktrovgk, O mare 
atenție 6o acordă o- 
croiirll sănătății popu
lației. îmbunătățirii a- 
sistorițci medicale. La 
Moscova so vor con
strui in acest cincinal 
spitale cu 33 0W de 
paturi (de 3 ori mal 
multe dealt In cincina
lul precedent) ; go vor 

. ... , , deschide 70 do noi jio-
care se întind da-,a.,cu ; dezvoltarea UcUnicl ; vor fi con- 

tstrale Întregi șl rapidă a industriei SO- Biruite 153 localuri de

prejurul capitalei.
Evident, dezvolta

rea in spațiu a ora
șului reclamă și asi
gurarea adecvată a 
mijloacelor de trans
port al locuitorilor spre 
centru șl, respectiv, 
spre locurile de mun-

NOTE 
DE CĂLĂTORIE 
DIN UNIUNEA 

SOVIETICA

că. Astfel Incit, In 
planul general de dez
voltare a Moscovei- 
transportul In comun 
reprezintă un capitol 
de primă importanță. 
O marc atenție a fost 
și este acordata lărgi
rii rețelei metroului. 

Da aAemenca. foru
rile. edilitare vădesc o 
susținută preocupare 
pentru , Îmbunătățirea' 
continuă a circulației 

iectonice șl tehnice rtitlore. Aceasta, cu 0- 
............®01 mult, cu rit o 

care se întind data cu dezvoltarea

«i noile ar- vletlcc de automobile școală >| clădiri deall-
In- «■eșta Substantial: nu- Mic UJlor instituții

cu 02 COT

4

mărul do rnașinl pro- preșcolare >■ _______
------ --..................................prioiate personală șl. locuri . «. vof tleichi- 
versârc a marilor cdn- al Mlo^ apMȚlnlnd In» (j0 28 noi cinemâio- 

............" • - ■ grafo ; rețeaua corner-«• 
dală se va Îmbogăți 
cu 1 009 magazine șl 
0 003 dc unități ale a- 
Umentnțlcl publice.

Sint doar clteVu ci
fre din planul general 
de dezvoltare o Mos-> 
covel, aprobat de C.C. 
al P.C.1J.S. șt Consi
liul de Miniștri, care. 
In preajma apropiatei 
aniversări a semicen
tenarului uniunii, cu
prinde perspectiva 
clară a unor noi șl 
grandioase realizări im 

Vladimir Ivanovid calea transformării

ireprlnderllor șl insti
tuțiilor. Pe multe din
tre magistralele Mos
covei se pot vedea a- 
devârate șuvoaie- do 

Care circulă pa 
____ Tot ce so poa

te admira In cuprinsul 
Moscovei, toate aceste 
Construcții care incintă 
privirile sint rodul 
muncii populației Mos
covei. rodul hărnlcicf 

. șl talentului Întregului
nprcslo- popor, sub călăuzirea 
Afli de Partidului Comunist al 
cincina- Uniunii Sovietice.ț

si 28 de grade, local mal ridicate. In 
București: ■ Vreme relativ frumoasă, 
cu cerul variabil. Vlnt slab, pinii la 
potrivit. Temperatura In creștere 
ușoară.

l

FOTBAL

. f .

schimbător. Vlnlul a _ ___ ___
Temperatura maximă a fast do S3 do 
eroda.

Timpul probabil pentru zilele de 
?2, 23 șl Si septembrie.' In țară : 
Vreme In' general .frumoasă, cu co- 

; Sa vor: semnala ‘ ploi 
3 deal-«Id^munta.
"Vlnt potrlvit,Tămpcra-

turllo minime vor fi Cuprinse intre 
■ 3 șl 15 grade, tar maximele Intre 18

Inginerul- „capitalei sovietico in-' 
■dh7baBluj'fft9^'i>alorafl tot mal.'nitra 

- - ----------de cooc
al • in cincinalul actual nul dliitre numefO^lF. trate'■'o“’trfilesc făuri
tă fiecare zi, din 1871, IhlerldcuiorL Tnlre- terii eî — epoca eon- 
m fost date În folosin- prinderea unde Iucrea- atrucțlel comunlsmu- 
ță circa 338 de aparte- zâ este unn dintre cele lui. 
mente. In Întregul an mni vechi de acest fel 
serblndu-șl mutarea In din Uniunea Sovietică. N'eculal ROSCA

*
La București au început miercuri , 

lucrările celui de-al III-!ea Simpo
zion național dc neuropatologia. 
Alături de specialiști romani, la 
dezbateri tau parte oameni do ști
ință din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R.D. Germană, R.F. a Ger
maniei, Polonia, S.U.A și Ungaria.

■k

La Combinatul pentru sxplcmtârca 
și industria: Parc a lemnului din Su
ceava s-a desfășurat,. In zilele de 19 
șl 20 reptembrie, o consfătuire pe 
țară cu tema „Progrese și tendințe 
In fabricarea placajului".

La lucrări au'luat parle cadre din 
conducerea Ministerului Economiei : 
Forestiere șl Materialelor de Con- 

proîocot ae coiaoorare ștunțiiica m- ; ' .strucții. șefi ai unităților de fabrica-
tre Academia de științe sociale și re a placajului, cercetători, specia-
politico a Republicii Socialiste llștl de in Inspectoratul general dc
România șl Academia britanică. Pro- stat pentru calitatea prodtwelor.
tocolul prevede măsuri pentru dez
voltarea relațiilor științifico șl pro-

• SPORT ® SPORT « SPORT « SPORT • SPORT
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du-se In ambianța de căldură, de 
cordialitate și Înțelegere ce caracte
rizează pe tonte planurile legăturile 
româno-lugoslnve.

Sub semnul acestei calde prietenii, 
România șl lugoslavln găsesc In a- 
vlntul economiilor tor posibilități 
sporite de adlnclre a relațiilor reci
proce im multiple lărLmurl,. de di
versificare a colaborării economice. 
In această privință, după cum se 
subliniază In comunicatul comun, 
cele două părți au constatat cu sa
tisfacție ritmul susținutyol dezvol
tării continue a relațiilor eco
nomice romăno-lugoalavo, in spe
cial In perioada care a trecut do ia 
Inliinlroa președinților guvernelor 
celor două țări din ianuarie 1970. In 
acest răstimp, nu avut toc importan
te creșteri cantitative și catllatlve 
ale schimburilor reciproce do 
mărfuri. Este deosebit de sc:n- 
nlflcatlv faptul că In 10'1 voiuraul 
comerțului dintre cele două" târî a 
crescut cu aproape 59 la sulă față 
do anul precedent, o majorare si
milara fiind prevăzută șl pentru a- 
nul în cura ; la fel do semnifica ti vo 
sint modificările din structura aces
tor schimburi, ponderea pro’ltuselo.- 
flnlte, in primul rlnd ale industriei 
construcțiilor de mașini, fiind in pre
zent de circa 35 la sută din volumul 
total.

Do asemenea, s-au lărgit și di
versificat acțiunile de cooperare șl 
specializare in producție, cu efecte 
favorabile pentru îmbunătățirea 
structuri! livrărilor reciproce de 
mărfuri.

Dezvoltarea rodnică a legăturilor 
economice bilaterale oferă noi pre
mise de creștere șl progres șl toc
mai pornlndu-60 de la dorința re
ciprocă de fructificare optimă a a- 
ccsior posibilități, s-a fixat ca obiec
tiv prioritar pentru perioada urmă
toare intensificarea acțiunilor do 
cooperare șl apecinllzare de lungă 
durată In producție. stabUirtdu-EC 
măsuri concrete, mai ales lh dome
niile de frunte ale progresului teh
nic și științific, cum ar fi construc
țiile do mașini, electrotehnica, elec
tronica, chimia șl petrochimia, ener
getica, metalurgia ș.a„ precum șl pe 
târimul colaborării pe terțe piețe.

Măsuri concrete au fost Inițiale, de 
asemenea, pentru dezvoltarea oo-

laborarll pe planul cercetării științi
fico șl tehnologice, culturii șl artei, 
Invățămlnlulul. presei șl radlo-lelc- 
vlzlunll, precum și pentru dezvol
tarea relațiilor reciproce !n zona de 
frontieră.

In traducerea In viață a acestor 
sarcini, menite să creeze premisele 
depășiri! actualului acord comercial 
de cinci ani. In privința schimburi
lor de mărfuri, un roi Important re
vine aclivllățll. comisiei mixte romă-

clnllste, a colaborării cu toate sta
tele, pentru crearea unul climat de 
Încredere șl prietenie intre popoare, 
de destinderii și securitaie In Europa 
șl In lume.

Tocmai aceasta comunitate de țe
luri determină similitudinea poziții
lor cete- două țări față de proble
matica arzătoare a scenei poiltlce 
mondiale, poziții expuse cu clarita
te la documentele lnlllnirilor dintre 
președinții N'.colac Ceaușeacu și loslp

asemenea probleme au figurat la Ioc 
de frunte in cadrul discuțiilor avute.

Profund atașate aspirațiilor spre 
pace alo popoarelor, Romania șl Iu
goslavia militează pentru atingerea

Broz Tlto, de la Timișoara, in 1971, 
și de la Porțile de Fler, In acest an. 
și care lșl păstrează Întreaga actua
litate șl Însemnătate.

Sint binecunoscute fermitatea și 
consecvența eu care cele două țâr! 
șl popoare sa pronunță pentru con- . 
vocarea conferinței asupra securltâții 
șl colaborării in Europa și trecerea 
nalntirzlală 'la pregătirea ei practi
că. Intr-un cadru multilateral, cu 
participarea 1 tuturor statelor Intere
sate. La fel de cunoscute sint șl e- 
forturlle lor care converg spre 
crearea In Balcani u unei zone a pă
cii șl colaborării, lipsite de arme

■ nucleare.-menita să- aducă o con
tribuție Importantă la opera dc 
edificare n securități! pe cont!-

no-lugoslave do colaborare economi
că. extinderii legaturilor directa din
tre organele șl organizațiile econo
mice corespunzătoare din cele două 
țări.

Colaborarea romfino-iugoslavă Isl 
găsește ‘ un dmp larg dc manifesta
re și in domeniul activității pe plan 
extern a celor două state. Și cu pri
lejul actuale! vizite s-a putut con
stata Identitatea sau mnrea apropie
re a punctelor do vedere ale celor ■ 
două guverne fată de o serie do pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale. Cuprinse In aceeași urle geo
grafică. România șl Iugoslavia se In- 
lilnesc și In eforturile lor consecven
te In sprijinul cauzei apărării și în
tăririi păcii, pentru dezvoltarea cop- ------—— ... ------------ -
t'nuă a relațiilor cu toate țările so- neniul nostru. Așa cum este șl firesc

goslavla militează pentru stingerea 
focarelor de război, pentru Intensifi
carea acțiunii tuturor țârilor și miș
cărilor progresiste In favoarea p&cLl 
și Bocurlîfițil, pentru democratizarea 
relațiilor Internaționale și participa
rea activă a tuturor statelor — mari, 

. mijlocii, mici — la soluționarea pro1 
bhimclor lumii contemporane, pentru 
lichidarea conflictelor prin tratative 
politice, pe cala pașnică, pentru creș
terea rolului O.N.U. in menținerea șl 
întărirea păcii mondiale și In dez
voltarea cooperării Internaționale.

In lumina acestor cerințe majore 
ale actualității, in dlaeuțîilo celor doi 
premieri s-a pus din nou in evi
dență necesitatea și însemnătatea 
fundamentală a respectării neabătute 
in relațiile Internaționale a princi
piilor suveranității și Independențe! 
naționale, lntegrltățU teritoriale, 
neamestecului In treburile Interne alo 
nț tor state, egalității In drepturi, a- 
vantajulul reciproc, principii care 
constituie o condiție esențială a în
tăririi colaborării și cooperării inter
naționale, a păcii și progresului In 
lume șl pentru a căror generalizare 
România șl Iugoslavia militează cu 
nedezmințită consecventă Încă o 
dată această vizită a pus in lumină 
faptul că raporturile de colaborare 
dintre România șl ‘ Iugoslavia repre
zintă un exemplu de relații Intre 
state, întemeiate pe respect șl înțele
gere reciprocă, un model de conlu
crare Intcmațlonaltslâ Intre popoare 
care construiesc socialismul, de în
trajutorare pentru progresul fiecărei 
țări In parte șl, totodată, pentru întă
rirea pozițiilor socialismului In lume.

Salutlhd cu vie satisfacție rezulta
tele fructuoase alo convorbirilor pri
mului mLnistru român In Iugoslavia, ■ 
opinia publică din țara noastră con
sideră ca și opinia publică din țara 
frățească șl vecină, că această vizită 
constituie o expresie edificatoare a 
prieteniei mereu mai trainice, de 
nezdruncinat dintre poporul român 
și poporul Iugoslav, un nou pas In 
dezvoltarea relațiilor reciproce, con
tribuind la ridicarea pe o treapta su
perioară a colaborării multilaterale 
dlntro cele două țări. In Interesul 
ambelor popoare, al cauzei socialis
mului șl păcii.

Temerile destul de mari dinaintea 
meciului cu echipa Finlandei s-au 
adeverii Ieri. Fotbaliștii noștri nu 
mal rJnt atlt de redutabili ctun l-am 
cunoscut In ultimele sezoane, nu mai ■ 
arată a ști să se mobilizeze In mă
sura necesară obținerii unei victori L 
Multele — șl deloc măruntele — 
greutăți ivltd In pregătirea Inițială 
pentru noul sezon Internațional, iar 
mal apoi indisponibilitățile dc ultimă 
oră au dus și la scăderea reală a po
tențialului ețhipel, dar și la o stare 
do spirit puțin propice, de neîncre
dere In ceea c® trebuiau să reușească 
deocamdată in acest meci co deschide 
seria preliminariilor noului campio
nat mondial. Nu se poate noga fap
tul că din motive independente do 
voința cuiva, echipa de acum s-a 
văzut llpaltă dc citcvn Individualități 
marcante. Dar trebuie spus că aseară 
echipa, deși cu destul Jucători expe
rimentați, a trăit parcă din amintiri,

Corespondenții telefonică 
de Ia trimisul nostru 

Ia Helsinki

TENIS

II IE NĂSTASE A DEBUTAT
VICTORIOS ÎN TURNEUL „OPEN1

Turneul Internațjonnl „open1

ne mal arăllnd nimic sau aproape ni
mic din calitățile de alta dală,

Rezultatul meciului dc aseară cu 
Finlanda, desfășurarea partidei slut 
binecunoscute celor mal rnulțl din
tre cititori din transmisiile radioului 
șt televiziunii. In prima repriză nu 
a-a marcul nici un goL In schimb, 
s-au comis foarte multe grcșelL Jo
cul reprezentanților noștri a fost In
dicii, complet dezorientat, fără faze 
șl șuturi spre poartă. In repriza se
cundă s-au marcat două goluri : In 
mln. SI am preluat conducerea prin 
Radu Nunwclller, dar cu 4 minute 
Înainta de final am fost egalați — ca 
■urmare a unei greșeli de neînțeles 
comisa de portarul Răduomu — 
prin lll.ssrmen. Nici in această a 
doua parte a medului echipa noas
tră nu a evoluat la un nivel dt de 
cit acceptabil deși, cum arătam mal 
sus, n-a lipsit mult ca să termine 
învingătoare.imr • _ h. 5>»ur. .

■■L _. ,__  de |
tenis de la Los Atteeles a continuat 
cu partidele din cadru! primului tur 
al compatlțial. Tenismanul român' 
Iile Năstase l-a învins' cu 6—2, 7—5 
pe Jucătorul nus'.inltan John Cooper. 
Alto rezultate : Arthur Ashe (S.U.A.) 
- Eddie Dlbbs (S.U.A.) 6—7. 6—3.
7—5 ; Pancho -Gonzales (S.U.A. — 
Ove Bengston (Suedia) 0—1. 7—6 ; 
Manuel Orantcs (Spania) — Robert 
Maud (R.S.A.) 6—1. fl—2 ; Tom Ok-

i

.■umu , AW 111

kor (Oianda) — Anand AmrilraJ (In- 
jvimirer l 

.... . ....... ___ 7-3.
3—3 ; Nlcoln Pillci (Iugoslavia) — 
Allan Stone (Australia) G—4. 0—3 ; 
Tom Gormafi (S.U.A.) — Jean Bap
tiste Chanfreau (Franța) 6—3, 7—5 ; 
Marly Riessen (S.U.A) — Geoff 
Masters , (Australia) 6—1. G—2 : Ro
ger Taylor (Anglia) — Charles 
Owens (S.U.A.) 1-0. 6—3, 6-1.

dla) 6—2, 6—0 : Râul
(Mexic) - Bob Lutz (S.U.A) 
|_3 '---- ’

Sătmăreanu, Lucescu, dor — de ne
crezut — tocmai el (unii ' in mai 
mare, alții în mai mică măsură) .s-âu 
comportat acum slab, foarte departe 
de ceea ce le pretindeam. Pe Dumi
tru, de pildă, ne obișnuisem să-1 tre
cem In rlndul celor mal buni de po 
teren ; de data aceasta, el a fost foar
te slab. Nfeagu 7 Domlcle ? Nici Unul, 
nici celălalt nu nu reușit să se descurce 
In fața unei apărări care, chiar dacă 
era supranumerlcă, putea fi lotuși 
străpunsă. Ncagu, „omul de gol", cum 
1 se epusiea, a ratat o ocazie exce
lentă trimlțind mingea dc In numai 
4 metri peste poarta adversă. Cam 
șters Jocul extremei siingi unde au 
evoluat, cite o repriză. Dumitrescu 
și Ibrdănescu. Mențiuni asemănătoa
re s-ar putea face La fond despre 
fiecare din ce! ce au alcătuit aseară 
echipa noastră reprezentativă.

Firește, nu puiem să fim satlsf'f.cu'i 
do Jocul presta*, dc echipa noastră, 
de nivelul său scăzut. Au nbundat 
pasele laterale. InapoL Jocul sta
tic, lipsa de omogenitate șl clarvi
ziune și-nu pus pecetea atlt asupra 
calitâțll spectacolului fotbalistic, dl 
șl asupra rezultatului care nu este 
saUsfâcător, corespunzător neatenții
lor ți mal ales „superloril^țll“i afi
șate. vecină adesea cu Infatuarea 
Dominarea sterilă, opacitatea — ma
nifestate In multe perioade ale me
ciului — momentele dc reiaxare ulc 
lui Răducanu. llp&a de colaborare 
dintre compartimente — iată clleva 
dintre explicațiile rezultatului șl, mal

O precizare se Impune : formația 
finlandeză. Intr-adevăr cu un Joc 
Îmbunătățit, nu s-a arătat fntr-aiit 
de puternică Incit să determine de- 
busolnrea generală a Jocului echipei 
noastre. Faptul că aseară aproape 
nici unu! din cel 12 fotbaliști Intrâțl . h'
pe teren nu a reușit să convingă că 
au forma necesară unei asemenea 
confruntări este Intru totul explica
bil. Nici In cluburi, nici In nivelul 
federației pregătirea sezonului Inter
național nu a stat In centrul atenției. 
„Senatorii" echipei naționale (cu 
merite, se înțelege pentru succesele 
din trecutul foarte apropiat) a-au 
considerat absolviți parcă de obli
gație dc a se menține la nivelul unei 
pregătiri Înalte. Nu se ponte ca, vă- 
zlnd din nou echipa națională com- 
portindu-se nllt de nesatisfăcător tta 
nu ne amintim că încă de Ia primele 
convocări șl, apoi, la primele me
ciuri de verificare din acenalâ toam
nă, lotul reprezentativ a părut dezor
ganizat, lipsit do sprijinul cluburilor 
ce au furnizat pe selecționablll, dor 
și de inteivențliie ferme (ce se im
puneau 1) ale conducerii federației. 
Antrenorul Angelo Nlculescu n fârtil 
bine, credem, că le-a acordat mni 
departe credit unor Jucători ea Du
mitru, Nunwclller, Dinu, Răducanu,

cercăm. Suficiente argumente pentru 
o analiză temeinică a pregătirii echi
pei, a măsurilor ce se cer întreprin
se pentru a depăși acest trapa», spe
răm. trecător.

■ Important esic ca imediat. In ur
mătoarele săptAmlnl, problemele de 
bază ale selecție! și pregătirii lotu
lui să determine măsuri corespunză
toare In așa fel Incit următoarea par
tidă din preliminariile C.M. (20 oct. 
cu Albania, la București) • să aducă, 
prin comportarea șl rezultatul trico
lorilor. satisfacția cuvenită numero
șilor Iubitori al fotbalului.

1. DUM1TRIU
*

Selecționata do fotbal (tineret) a 
Românie! a susținut. miercuri, la 
Ruse un Joc amical In compania e- 

' chlpel locale ..Dunav". Fotbaliștii bul
gar! au obținut victoria cu scorul de 
2-0.

/ r

secretar.de


Cuvîntarea președintelui Adunării Generale 

a O. N. U. -

NEW YORK 20. — Corer;,-xmeh __ tel M___
mile : Necesitatea menținerii păcii.- șl a Întăririi recuritâill Interna
și.—z*'-^tetete te-'te ; / ; .!!.. ;....... „
progresului popoarelor pe calea dezarmării, dezvoltării economice' șl 
decolonizării — acestea au fast principalele teme ale primelor două 
discursuri rostite In cadrul plenarei Adunării Generale a O.N.U. de 
președintele sesiunii precedente a Adunării Generale. Adam Mal'k. ml- 
nlslruj afacerilor externe al Indoneziei, șl de președintele actualei ser ■rffliUni ' S» tonfjslnw ■ i ! >r»n '5«« to i.n.. b
al PolonleL.. % •! ' ' ■ - ‘te '. . .. " -■

lentul nostru’; C. Alexandroale trans- 
t tonale, a stingerii focarelor de război "șl tensiune din himcT'a asigurării 
progresului popoarelor pe calea dezarmării, dezvoltării economice șt 
decolonizării — acestea au-fost principalele teme ale primelor două 
discursuri rostite in cadrul plenarei Adunării Generale a O.N.U. de 
președintele sesiunii precedente a Adunării Generale. Adam Mal'k, mi
nistrul afacerilor externe al Indoneziei, șl de președintele actualei se
siuni, Stanislaw Trepczynakl, adjunct al mlntetrulul afacerilor externe

-

/

în cuvintul săli, Stanislaw Trcp- nu ț™L,„.
czynskl a relevat că, In perioada core Indochina _ _____ .™_„™ y. ...„.
a trecut de la precedenta 'sesiune a oameni ncvlnovațL Dacă este adevă- 
Adunfirll Generale. In lume au avut rat că nimeni nu dorește i - - -
loc evenimente care au trezit nume
roase speranțe Îndreptățite tn întă
rirea păcii șl securități! Internațio
nale. Au fost semnate acorduri care 
pot deveni puncte de cotiturii in ,£lztM)1 M, £le lcmlMI 
evoluția evenimentelor inlernațio- la cbufllclul din Orientul 
nale. în Europa r ‘ ~ -
bllllatca excluderii conflictelor mi
lliard din viața continentului șl 
creării condițiilor pentru coexis
tență pașnică, securitate șl co
laborare reciproc avanlajoasă. Dar — 
a evidențiat vorbitorul — mol exls-

. tă, Încă, regiuni nle lumii unde nu

pătruns tendințele pozitive. In 
ochlna continuă războiul și mor 

rat că nimeni nu'dorește acest război 
șl dacă oamenii politici responsablli 
penttu ducerea Iul intenționează 
să țină seama do cererile opiniei 
publice mondiale, . atunci omenirea 
este Îndreptățită să aștepte ca acest 
răzbpi să fie terminat. Referlndu-so 

v.ivuiul Apropiat, 
a apărut post- Stanislaw Trepczynskl ti relevat ca 

respectarea voinței șl hotărirflor Or
ganizației Națiunilor Unite trebuie,să 
ducă la rezolvarea acestui conflict

După ce a subliniat necesitatea 
sporirii eforturilor pentru prelntlm- 
ptnarea războaielor șl pentru dezar
mare, vorbitorul, s-u referit la unele 
probleme majore ale contemporanei
tății, cum ,‘dni apărarea mediului 
ambiant, lichidarea colonialismului, 
asigurarea pentru toate popoarele a 
dreptului de a beneficia de pe urma 
progresului social sl economic,

★.
Adam Malik a subliniat, printre 

altele, progresele înregistrate' In ultl- , 
mul timp în cadru! negocierilor so- 

‘ vieto-amerlcnne in domeniul limită
rii armamentelor strategice S.A.UT., 
arfiUnd că acestea trebuie să con
stituie un prim pas pentru reallza- 
rea unOT acorduri mai substanțiale RECONSTRUCȚiE in direcția temperării curse! Înarmă

ri nF7Uni TARF rltor șl a apropierii țelului major
91 UCtVULIHnc oi dezarmării generale și totale. Tot

odată. vorbitorul a relevat prepon- 
Din însărcinarea guvernului român, derența unu! climat pozitiv Inlcr- 

nmbasadorul țării noastre in Statele 
Unite ale Amerlcll, Cornellu Bogdan, 
a depus, la 20 septembrie a.e., cere
rile de aderare a llomănicl la Fondul 
Monetar Internațlonnl și Banca In
ternațională pentru Reconstrucție șl 
Dezvoltare, Instituții specializate uîe 
Organizației Națiunilor Unite, cu so
diu! la Washington.

■ ă

DEPUNEREA CERERILOR 
DE ADERARE A ROMÂNIEI 

LA FONDUL MONETAR 
INTERNAȚIONAL 

Șl LA BANCA 
INTERNAȚIONALA 

PENTRU '--------- —

european, favorabil Infaptulj!! unor 
noi progrese pe linia Îmbunătățirii 
relațiilor Intre statele acestui corni-, 
nent,.a salutat realizarea primelor 
contacte. Intre R.P. Chineză șl Sta
tele Unite, între organizațiile do 
Cruce Roșie ale câtor două state 
coreene.'

IPemtru eliminsna barlenlor 
A Qălea schimburilor comercial®

Conferința regională pentru Europa a F.A.O.

BONN S0 — Trimisul speclnl Ager- 
pres bransmlle: în prezența a 
241 do delegații oficiale, dintre care 
18 conduse do miniștri snu adjuncțl 
al miniștrilor agriculturii din, ță
rile europene, la MQnchen nu con
tinuat, marți, lucrările celei de-a 8-n 
Conferințe regionale pentru Europa 
a Organizației Națiunilor .Unite pen
tru Alimentație șl Agricultură 
(Î'-A-O.).

în cuvintul său, «șeful delegației 
români^ Gheorghe Moldovan, adjunct 
ol ministrului agriculturii. Industriei 
alimentare șl npelor, a reafirmat po
ziția României de sprijinire a actlvl-

dale cu' produse agro-allmcntare șl 
creării condițiilor pentru o partici
pare mal echitabilă a țărilor In curs 
de dezvoltare la diviziunea interna
țională a muncii.

Cu prilejul conferinței regionale, 
reprezentantul României a avut În
trevederi cu directorul general al'
F. A.O., dr. A. H. Bocrma, șl cu Îm
puternicitul F.A.O. pentru Europa,
G. E. Bildeshelm, cu care a discutat 
probleme ale relațiilor dintre țara 
noastră șl F. A.O.

__________ ______________-____ în după-amlaza zilei de marți, șe- 
tflțll l'.A.O. In vederea promovării ful delegației române s-a intllnlt cu 
unei largi colaborări și cooperări in- președintele Conferinței regionale a 
ternațlonale In domeniul agriculturii, F.A.O., ministrul federal vest-ger- 
ellmlnăril lxirlerelor caro stau In'ca- man ăl alimentației, agriculturii șl 
lea dezvoltării schimburilor corner- silviculturii, Josef

agriculturii clin ță-

In interesul destinderii

Șl ÎNȚELEGERII INTERNAȚIONALE

tn țara noastră, ca șl In opinia pu
blics mondială, a produs profundă in
dignare acțiunea criminală 1 nireprIn
să de un grup de teroriști ustașl, care 
a deturnat recent un avion al com
paniei SAS, punlnd In primejdie via
ța a 83 de pasageri — act de pira
terie aeriană care sc adaugă unul șir 
Întreg de acțiuni teroriste șl fără
delegi săvkșile de bandele fascSșlî- 
lor ustașl. Este cunoscut că aceleași 
grupuri de teroriști au comis in a- 
prllle 1971 odtosul asasinat împotri
va ambasadorului iugoslav In Suedia. 
Vladimir RolovIci — crimă care a 
trezii, la timpul său, condamnarea șl 
oprobriul omenirii civilizate, al tu
turor celor ce prețuiesc dezvoltarea 
raporturilor de prietenie șl colabo
rare Intre state. Se știe, de aseme
nea, că, in cursul acestei veri, un 
grup de teroriști ustașl au pătruns 
ilegal pe teritoriul R.S.F. lugosla-

crederea și Încordarea — ceea ce, de 
altfel, șl urmăresc aceste epave ale 
Istoriei.

Tocmai do aceea este Imporlos 
necesar ca activitatea unor aseme
nea bande sau elemente teroriste să 
fie privită cu răspundere de către 
toate statele, de, forțele politice șl 
cercurile largi ale opiniei publice In
teresate In dezvoltarea proceselor po
zitive’din viața Internațională. în te
meiul acestor interesa vitale, fleca
re stat arc Îndatorirea de a acțio
na energic, a lua toate măsurile pen
tru a se împiedica asemenea ficțiuni 
teroriste. ,de a se pedepsi cu severi
tate exemplară autorii lor, a-i pune 
In imposibilitate de a mol atenta la 
llnLștea popoarelor șl la cauza dez- 
■vollăril raporturilor normate dintre 
state. Aceasta se dovedește a fl nu 
numai o problemă de ordin Intern, 
ci o cerință lmperîpas.ă a destinde
ri! Internai tonale.■ vin, unde s-au dedat la acte crlmi- _ ______

nale. Dovezi do netăgăduit au de- împărtășind Indignarea legitimă amonstrat că aceste bande ■ dlspu- ‘ ...........• .l..., .. - . .
neau, șl mai dispun încă. In diferite 
țări, de tabere șl baze de aprovizio
nare șl antrenament

După cum este cunoscut, viața In- 
ternațtonală actuală se caracterizea
ză prin dezvoltarea procesului de 

, destindere, do normalizare a rapor
turilor intre toate statele, fără deo
sebire da orindulre. prin, afirmarea 
puternică a năzuinței popoarelor de

• pace, colaborare șl securitate! Este 
insă evident că existența șl activi
tatea ncestor organizații teroriste, de 
feluț bandelor de ustașl. cctnlcl. le
gionar! sau alte rămășițe fasciste, 
slnt In profundă contradicție cu a- 
cest proces, încalcă cerințele destin
derii. duc la subminarea bunelor ra
porturi 
■

Intre state, aUmentenză neln-

ft
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Vizita in Japonia a delegației P.C.R. 
conduse de tovarășul 

Pauil Nigulescu-Mizil
r - 1 1; u ■: :

TOKIO 20. — Corespondentul A- membru aJ Prezidiului C.C. al P.C.J. 
gerpres. Fi. Țulu, trnrsanlte : Dele- și președinte al Comitetului prefcc- 
gația Partidului Comunist Romăn, lural, a lnlățlșat prcocupărUe șl acil- 
condusă do tovarășul Paul Nlculescu- ...... ..... . ------ .» __
Mlzll, membru ui Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent a! 
C.C. a! P.C.R.. Însoțită de tovarășul 
Tomlo Nlshlzawa. membru ni Bi
roului Permanent al Prezidiului C.C. 
al P.C.J., a sosit marți seara la 
Osaka.

Membrii delegației au avut miercuri 
dimineața o Intllnlre cu conducerea 
organizației prefecturale Osaka a 
P.C.J., undo I-Ilromu Murakami,

Viata m Belgia a tovarășului 
Manea Mănescu

B

instrumentelor 
de ratificare a Tratatului 

de -prietenie 
între România 

si K. D. Germană
1
BERLIN 3) — Corespondentul nbs- 

tru, .Șt -Dojiș transmite: La sediul 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Germane a 
avut loc, la 20 septembrie, schlm- 
bul .InșIrurtenteJd'r de ratificare a 
Tratatului do .prietenie, 'colaborare 
șl asistența i mutuală intre Repu
blica Socialistă România șl Repu
blica Democrata Germană.’

Din partea rdmăr.ă,' iiistnimente- 
le de ratificare au fost depuse de 
cfilre, anibașadoi-ul țării noastre ;lrt 
R.D,G.* Vaslle V.tad, iar din partea 
gemuuiăfde mlnlstrulj afacerilor exL 
teriie al ILD.G., Olto Wlnzer. O dală 
cu schimbul Insiruinenlelor do ra- 
Uflcnre. tratatul Intră în vigoare.

în alocuțiunile rostita cu acest 
prilej,' ministrul, de externe al 
R.D.G. șl amliMmlorul României au 
subllntal însemnătatea tratatului 
pentru dezvoltarea șl adlndroa" co
laborării politice, economice șl cul- 
iurnlo inlre cele două țări.

Otto Wlnzer a ;oferit, la 20 sep
tembrie*, un dejun In cinstea amba
sadorului și a membrilor ambasadei 
româno din Berlin, cu ocazia schim
bului Instrumentelor de ratificare a 
Tratatului de prietenie, colaborare 
șl asistență mutuală

_____ _

IN SPRIJINUL CONSOLIDĂRII 
SECURITĂȚII EUROPENE

Plenara C.C. al P.C.
din Finlanda

r \ • t . 'i -5 ■* ' *; ’ ; î.. ;
HELSINKI 20 (Agerprea), 

'IcUInki s-a*încheiat pJenara i

7

ț

— La 
■a C.C. al. Helsinki s-âj______ _____ _

P.C. din Finlanda, In cadrul căreia 
a focii adoptată o rezoluție cu pri
vire la sarcinile ;partidului In do
meniul politicii Interne șl externe, 

în capitolul referitor- la probleme-
îi

iț fost adoptată o rezoluție cu prt- 

,meniul .
în capitolul referitor ta probleme

le Internaționale, rezoluția eviden
țiază evoluția pozitivă a luptei pen
tru consolidarea securității europene . 
șl subliniază, că l'.C. din Finlanda 
sprijină eforturile în vederea convo
cării conferinței general-europehț 
pentru securitate șl cooperare^ O.C.

, al ■ P.C.' din ' Finlanda .lKfcte* ;
privind stabilirea relațiilor diploma
tice Între Finlanda șl R.D.G.

■

BRUXELLES 20 (Agerpres). — în 
cadrul vizitei Întreprinsa In Belgia, 
In fruntea unei delegații economice, 
tovarășul Manca Măiescu, președin
tele Conslllulu! Economic al Repu
blicii Socialiste România, a avut con
vorbiri cu vtoeprem Ierul belgian 
Ar.rîră Cools, cu Andre Vlerick. mi
nistru de finanțe. precum ?l cu 
II. Vandepulte. guvernatorid- Băncii 
Naționale a Belgiei. Hcnrton. pre-

ședințele Consiliului de administra
ție. al băncii „Soctelă Generale", șl 
F. Pepormans, președintele firmei 
„Beli Tefcphonne".

în timpul convorbirilor au fost 
examinate posibilitățile de dezvoltare 
In continuare n cooperării Industria
le șl tehnlco-ștllnțlfice, a schimburi
lor comerciale și turistice dintre 
Romănla șl Belgia.

* ’ ' ' e* "ă'F J K •'»’ r ’<
BUDAPESTA 20. — Coresponden

tul Agerpres. Al. Plutea, transmite : 
Tovarășul Joslf Banc, membru su
pleant al Comitetului. Executiv. sa- 
erelor' ai C.C. ti!,. P.C. R.. oresedlntele' 
părții romAhe/dn' comisia mixtă gu- 
veruamtintală româno-un gara de; co- _ _ _______ ___
laborare economică, a fost primit. România la Budapesta, 
miercuri dimineață,- de către Jenă ■
l'otft. președintele Guvernului Hte-

p'Jf 4- ■;e’ • i i
țclegero reciprocă, an fost de față
Vaiyl Peter, vicepreședinte ti guver
nului ungar, președintele părții un
gare în cbmteln mixtă guvernamen
tală ungnro-română de colabdrore e- 
cbhoCTilcă; precum șl loan Coteț, 
ambasadorul Republicii Socialisto

*
. «1 aceeași zl, tovarășul losIIBanc

voluțlonar ălundtoresc-lă-âhftîc’Un- a fost primit de tovarășul Apro An- 
Kar- tal. membru al Biroului Politic al

La primire, care s-a desfășurat In- C.C. al P.M.S.U., președintele Adu-' 
tr-o atmosferă Tovărășească, do t In- nării de Stal a R. P. Ungare.

—

Sal. membru nl Biroului Politic al

J

i

parlamentul se va pronunța in problema 
votului de încredere

; r /l’ i’. 'K-' j 'îfv5' • ț '■«•.''..fpL : ''i~ ; i’-J••• ‘ “șî J ‘
- Trimisul special geri anticipate, in favoarea cărora 

CTIșu. transmise : K-au pronunțat, Intre timp, toate
Bundestagisl fracțiunile parlamentare. Canceln- 

‘ ' ' ml federal a arăiut apoi că uclim-
sa sesiune de după vacanța de va- lui cabinet șl coaliția guvemamers- 
-A , .i ‘ talfl P.S.D./PJL.D. au desfășurat, ,Ln-,

, cel trei ani care s-au scurs, o acti
vitate pozitivă atlt pe plan extern' 
cit șl Intern. Guvernul «l-a respec
tat cuvintul. ?î-a Îndeplinit șl î.și va 
Îndeplini In continuare obligațiile 
ce-i revin, potrivit prevederilor 
conslliuționale, plnă va fi format 
noul cabinet, după alegeri:

„Noile alegeri au devenit nece
sare, a subliniat Willy Brandt, de
oarece raportul majoritar creat de 
alegători. In I9G9, In parlament s-a 
schimbai In așa măsură Incit, in pre
zent, nici fracțiunile coaliției, nici 
opoziția nu dispun de o majorita
te capabilă de acțiune. Cel ce nu 
trecut,“cu mandatele lor, In cealal
tă; parte, au.'.p-eîunt rolul ,dg'„. vi!io 
față..de.coaliția guvernamentală for
mată' pti baza' rezultatului alegeri
lor din septembrie 1!?85). Alegătorii 
singuri pot hotărî dacă aprobă acest 
veto sau dacă, după cum ne aștep
tăm, 11 vor abroga".

Vineri,

BONN. 20 
Agerpres, V. 
Miercuri dimineața: I 
vest-gcmian s-n întrunit in prima 
sa sesiune de după vacanța de vâ
ră Cu acest prilej, cancelarul fe
deral, Willy Brandt, a ridicat ' pro
blema votului de încredere, fiind 
astfel pus In mișcare angrenajul 
constituțional menit să duca la di
zolvarea parlamentului înainte de 
expirarea actualei legislaturi șl la 
organizarea alegerilor anticipate.'Vi
neri dimineața, deputății se vor pro
nunța prin vot asupra problemei ri
dicate de cancelar după care, la 
propunerea Iul Brandt, slmliăiă pre
ședintele R.F.G. ar urma «S dizolve 
parlamentul șl să decidă organiza
rea dd noi alegeri. Actuala coali
ție guvernamentală ' șl-a exprimat, 
printr-o serie de luări do poziție ale 
celor mal autorizați reprezentanți, 
te

rea db noi alegeri. Actuala coali
ție guvernamentală ' șl-a expr'~’; 
printr-o serie de luări de poziție 
celor mal autoriza;! reprezentanți, 
do.cipța ca alegerile să aibă loc dn 

- 1Uîntero?Șrațle tăcută cu priie-
jul ridicării problemei voiului de 
Încredere, Willy Brandt a arătat că 
aceasta este calea care-1 slă la dis
poziție pentru a se ajunge la ale-

WORKE.-’"
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vila tea comuniștilor din această re
giune a țării. A fost apoi vizitată 
platforma industrială .'.Șhlnboku 
Sakai", care cuprinde complexe side
rurgice. chimice, energetice, șantiere 
navale etc.

In continuare a avut Ioc o IntU- 
nlre cu guvernatorul prefecturii 
Osaka, Rydlchi Kuroda, la care au

a ;. ___ "1-
_ , prefecturii 

...___ ________  Kuroda, la caro au
participat deputății comuniști din A- 
dunarea legislativă a . prefecture

’.'W
'*a

«
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SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.
MOSCOVA 20 (Agerpres). — I«a 

Kremlin s-au desfășurat, timp > do 
două zile, In prezența iul « Leonid 
Brejnov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a Iul Alexcl Koslghln, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.; a Iul Nikolai Podfiomli, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem, a altor conducători sovietici, 
lucrările sesiunii Sovietului Suprem 
al U.IlS.S. După cum relatează ®- 

cutat o scrie de măsuri pentru !m- 
bunălâțlrea ocrotirii naturii și * pen
tru totasireâ rațională a resurselor 
naturale și au adoptai o hoLărire in 
acest sens. în hoiărlre se relevă că 
Uniunea Sovietică. Înfăptuind ample 
măsuri de asanare a bazinului aerian 
și acvmlc, de mal bună folosire a 
subsolului și a altor bogății natura
le. tșl extinde permanent colaborarea 
in acest domeniu cu aste state .și cu 
organizații lnternaț!or.rJe șl Îndepli
nește obligațiile pe caro șl le-a asu
mat.

La sesiune a fost aprobată legea 
cu privire la statutul deputațllor In

sovietele de deputaț! al oamenilor 
muncii de toate gradele — de la So
vietul Suprem, pitta la sovietele să
tești, Legea schițează principiile fun
damentale ale sistemului de repre
zentare In soviete șl prevede extin
derea lmduternfclrlior și drepturilor 
deputațllor,

în cadrul sesiunii a fost aleasă 
___ _____ iponență a Tribunalului Su- 

al u/'l'ă->c.YUPir‘ r«aleaza prem al U.R.S.S. Președinte al Trl-gențla r.A.Ș.S„ partlclpanțll au dte- banalului Suprem a fost desemnat 
™ „.j Smirnov. Sovietul Suprem a de

cis formarea Ministerului Construc
țiilor de întreprinderi din Industria 
Petrolieră șl a Gazelor, condus de 
ministrul Alex<

Vladimir ScerbițkL membru al Bi
roului Politic ol C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C din U- 
cralna, a" fost ales membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.ILS.S. în legătură cu desemnaren 
sa ca vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.ILS.S., Plolr Selest 
a fost eliberat din funcția de membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem. ;

KIM IR SEN

f

noua corni

:el Kortimov.

"»•

„Perspective largi în lupta pentru 
reunificarea independentă 

a Qțreei“
reen de sud șl Imposibilitatea

% a

I,

i .
■■Ml■■■■■. , . HM pen
tru alic forțe străine de a se ames
teca In problemele reunific.ărll“. De 
asemenea, reunlflcarea trebuie reali
zată prin mijloace pașnice, f&ră a se 
recurge la forță san la arme de că
tre o parte sau alia.

Kim Ir Sen a declarat că R.P.D.
Coreeană dorește să organizeze și Bă 
pună In furxrțlune un comitet de co
ordonare nord-sud, cure să Înles
nească contacte multilaterale șl ne
gocieri pe scară mal largă pentru a 
promova Înțelegerea șl a realiza re
uni flcarea. De. asemenea, a spus 
Klm Ir Sen, r«e pronunțăm pentru 
organizarea Imediată a negocierilor 
politice intre nordul șl sudul Coreei., 
Ele ar putea fi organizate In cadru', 
unei conferințe comune a partidele; 
.politice șl organizațiilor publice din 
nord șl din sud, a unei conferințe a 
autorităților din nordul și «udul ță
rii, a unei conferințe com’ime a de- 
pulaților In Adunarea Populară Su
premă a R.P.D. Coreene șl Aduna
rea Națională din Coreea de sud. 
„Considerăm că, pentru realizarea 
cit mai curl nd posibil a reunlflcăril, 
eslc necesar să fie instituită o con
federație a nordului șl sudului, care 
ar lărgi contactele și călătoriile șl 
ar duce la schimburi economice șl 
culturalo intre nord șl sud. Dacă- 
nordul și sudul Coreei vor coopera, 
poate fi Îmbunătățită rapid condiția 

. economică a Coreei de sud. pe eaica 
folosirii industriei grele dezvoltate 
șl a bogatelor resurse naturale din.’•.v ■ . » ' -1 . - > -.O .
populație! din ambele părțl ale țării".

PHENIAN (Agerpres). — Agen
ția A.GT.C. a puhllcat interviul a- 
cordat de Klm Ir Sen, președintele 
Cabinetului do mlnLșlrl al R.P.D. Co
reene, unei delegații de ziariști de 
Ia publicația japoneză „Malnlchi", 

&“! 
din această țară.

R&spunzlnd la o Întrebare privind 
politica externă a R.P.D. Coreene, 
Klm Ir Sen a declarat că țara sa 
militează pentru întărirea solidari
tății Inlernnțlqnallslc .șl a cooperării,a 
promovează relații prietenești șl de' 
cooperare cu toate țările care au o a- 
illudine prietenească față de R.P.D. 
Coreeană, „Convorbirile dintre 
nordul șl'sudul Coreei, la nivel înalt, 
șl publicarea Declarației comune 
a nordului și sudului Coreei — 
a spus Klm Ir Sen — au deschis 
o perspectivă largă în fața națiunii 
noastre, în lupta sa pentru realiza
rea rcunlflclrll independente șl paș
nice a țării". Dar, a precizat premie
rul R.P.D. Coreene, publicarea De
clarației comune nu Înseamnă că 
toate problemele privind reunlflca
rea națională pot fi rezolvate fără 
dificultăți.

Mențlonlnd că primul principiu al 
reunlficărli naționale, ctarlficnt Jn 
Declarația' comună, este reunlflca
rea țării In mod independent, 
conform principiului autodetermină
rii naționale, premierul R.P.D. Co
reene a declarat efi „reunlflcarea - —«------- ----- :— ------ ;—{J|
independentă înseamnă retragerea nord, ceea ce ar fi In beneficiul 
ImperialLsmuIui amerlean din Co- populație! din ambele părți ale țării".

a s be o o b a a ei b 0 e

V

I

i

_ PARIS . 20 (Agerpres). — Maurice 
Schumann, ministrul afacerilor ex- 
lcrne“al'Franței, a avutmarți o 
intrevedere cu Nguyen Thl Binh. 
ministru! afacerilor externe al Gu- 
veraulul Revoluționar. Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. La 
sfirșitul Întrevederii. Nguyen Thl 
Blnh a. declarat că a adresat gu- ' 
vcrnulul francez cererea de a de
pune In continuare eforturi pentru 
a contribui Ia' progresul negocieri- ; 
lor privind Vietnamul. „negocieri 
care plrta In prezent nu au avan- , 
sat". Pentru reglementarea proble
mei sud-vielnnmeze, a spus Nguyen 
'Thl Blnh. trebuie ca Statele Unllc 
să răspundă la cele două cerințe ale 
populației sud-vietnameze. să pună 
eapăt pollllcll de „vlelnamlznre" șl 
sprijinului acordul administrației Iul 
Nguyen Van Thleu șl să accepte 
formarea unul guvern de consens 
național.

privire la unele probleme ale
Iticll interne șl Internaționale a 
■D. Coreene și la situația actuală 

din această

I

I

Situație încordată la frontiera 
dintre Uganda și Tanzania

1 - lIU ' Z-.

ripostă, avioane ugandezo nu ntocal 
și distrus o scrie de poziții Inamice 
din orașul tanzantan Buboko. Purtă
torul de cuvlnt militar a anunțat nă 
armata ugandeză a infrlnt șl respins 
toate forțele invadatoare.

DAR ES SALAAM 20 (ĂgeqjreS). 
— Președintele Tanzaniei, Julius 
Nyerere, a adresat un mesaj președin
telui In exercițiu șl secretarului ge
neral al Organizației Unității , Afri
cane, regele Marocului, Hassan al 
Il-Iea, șl, respectiv, Nzo Ekangakl, 
in legătură cu situația de la frontiera 
ugando-tanzanlană, relatează agen
țiile Reuter, U.P.T. șl France Presse. 
Președintele Nyerere, In mesajul său, 
a dezmințit Informațiile potrivit'că
rora trupe tanzaniene ar fi Implicate 
in ciocnirile care au loc in regiunea 
do gradlță a Ugandei și a cerul 
O.U.A. să trimită la fața locului o 
misiune do observatori. Totodată, el 
Ișl exprimă protestul față de bom
bardarea unor totalități tanznnlene 
de către avioane ugandeze, aflrmlnd 
că „asemenea nete reprezintă o amc- 
afrlcane"?

i.

Z:// ; ! ■ ■ -p._ '

KAMPALA 20 (Agerpres). — Pre
ședintele' Ugandei, Idl Amin, u de
clarat In 19 septembrie, In fctfa dl- 
plomațllor africani acreditați, la Kam
pala, că trupe tanzanlene; .sprijinite 
de ugandezl refugtați in Tanzania și 
de mercenari, au pătruns pe terito
riul Ugandei, relatează agențiile Reu
ter,. U.'P.I., Associated Press și France 
Presse. Președintele ugandez a făcut 
cunoscut că guvernul de la Kampala 
a adresat o telegramă secretarului 
general-al O.N.U. in legătură cu a- 
ceste evenimente, ccrlndu-i să con
voace Consiliul de Securitate.

Un purtător! de cuvlnt militar al 
Ugandei a afirmat că. In semn do

“Vi
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popoarelor- iugoslave față de actele 
criminalo .săvlrșlte de teroriștii us
tașl,-opinia publică din țara noastră 
înfierează, cu fermitate asemenea ac
țiuni și cere botărit. ca clementele le- 
rorlsto-fasciste să fie puse In Impo
sibilitate de a mal acționa In viitor. 
Promovlnd consecvent orientarea 
spre destindere. Înțelegere șl co
laborare Internațională, România 
dezavuează orice acte contrare a- 
cestui curs, se pronunță pentru In
staurarea deollnă a normelor de le
galitate in viața Internațională, con
sideră că trebuie făcut telul pentru 
Întărirea păcii, colaborării șl priete
niei Intre toate popoarele și statele 
continentului și ale.lumiL

Locuitori oi orașului englez Glas
gow mciniFeslind împotriva crește

rii chiriilor

- ‘J.

<ă„nsemei ___ JHMHH
nlnțare pentru pacea'acestei regiuni

*
KHARTUM 20 (Agerpres). — Su

danul a cerut Tanzaniei șl Ugamdel 
aă-șl soluționeze conflictul potrivit 
principiilor Cartel Organizației Uni
tății Africane, a afirmat ministrul 
sudanez de externe, Mansour Khaled, 
potrivit agenției Associated Press. 
Ministrul a arătat că șeful statului 
sudanez, Gaatnr el Numeiry, a trimis 
celor doi președinți mesaje in care

1 face apel In aplanarea urgentă a di
vergențelor dintre Uganda șl Tanza
nia prin mijloace pașnice, In spiritul 
solidarității africane.

200 000 de hectare de te- 
renuri agricole, care mal apwtln IrieS 
străinilor; vor fi recuperate li Maroc, 
a anunțat 'regele Marocului, IJnsson 
al H-țea. Intr-un discurs radlo-tele- 
vlzat. «ronsacrat tn Întregime proble
mei agrafe.

Cabinetul libanez s a rcu-
. nit miercuri sub președinția șefului 

statului, Suleiman Frangleh. La 
sfirșitul ședinței, primul ministru 
Saeb Salam a declarat că relațiile 

.dintre autoritățile libaneza șl mișca
rea de rezistența pnlesllnearta so 
bazează pe „fraternitatea arabă și 
înțelegere, mutuală". Premierul li
banez a* recunoscut, totuși, că Intre 
cele ! două părți au existat unele 
neînțelegeri, dar acestea au .fost de
pășite.

-1

R.D.G. a aderat Ia Uniu
nea interparlamentara. In 
vederea lucrărilor conferinței anuale 
a Uniunii Interparlamentare, care 
Încep la 21 septembrie, la Roma, a 
avui Ioc miercuri ședința Consiliului
UnlunU‘;lntetyarlamdntaxe, In, cadrul ! 
cărela's-a aprobat aderarea grupului ‘ 
parlamentar al R.D. Germane la 
acest organism. Consiliul a hotărî*, f 
de asemenea, primirea reprezentanți
lor Republicii Bangladesh In Uniu
nea Interparlamentarii. ... ■ ;

La Pekin au avuțlec ronv?r- 
blri ; Intra premierul Consiliului 'do’ 
Stat* al R.P. Chineze, Clu En-lal, > șl 
vicoproședthtale. Republicii Zambia, 
Mainza Chona, care face o vizită In
R. P. Chineză In fruntea unei dele
gații zamblene ds bunăvoință..

Mi de persoane au blocal
baza de ta Sagamlhara a forțelor
S. UJL din Japonia, Incerclnd să 
oprească un convoi do vehicule blin
date americane destinate utilizării tin 
Vietnamul de sud.

Președintele P.C. Italian,
Luigi Longo, care s-a i “ ___ ___________________ _____
in’ Uniunea Sovietică, la Invitația vitajta președintelui losip Broz Tito. 
C.C. ni P.C.U.S., a avut o Întrevedere _ w s» j
cu Boris Ponomariov, membru al Bl- 0 HOTIU niHflIT flg neOO-
roulute Politie, secretar al CC. al pfîtroUare « început la

7 500 de învățători din 
Washington au declarai; taar*1 
grevă — pentru prima dată In Istoria 
capitalei federale — pentru satisface
rea revendicărilor lor cu privire la 
îmbunătățirea condițiilor de viață.

La Belgrad au s<3sSl’ m|erci«*1. 
, ,v. uuiuui, regina Juliana a Olandei șl prințul 
aflat la odihnă Bernhard, lntr-o vizită oficială la in-

Londra Intre țările membre ale Or
ganizației țărilor exportatoare de pe
trol din zona Golfului Perslc, repre
zentate. de Ahmed Zaki Yamnnl, mi
nistrul saudlt al petrolului, și repre
zentanții companiilor petroliere oc-; 
ddentale care exploatează zăcămin
tele petrolifere din această regiune.

226 persoane civile, rei‘- 
nute în India din timpul conflictului 
indo-pakistanez din decembrie anul 
trecut, au fost predate, ta punctul de 
frontieră Wagan, autorităților pakis
taneze. Alțl 78 do civili jwklstanezl 
au fost repatriat! la 18 septembrie 
prin același punct de frontieră!

fidunorea Naționale: pa
namezi 1_a aîe3’ marî1'rX! Eteaae-. 
trios Lacasa In funcția de președinte 
al țării. Lacasa a deținut anterior 
funcția de președinte Interimar.

0 parada ndlitarâ 8 BV"t 
Ioc la Santiago do Chile, cu prilejul 
celei de-a 162-a aniversări a indepen
denței statului chilian. Adreslndu-re 
miilor de cetățeni care au urmărit 
parada, președintele Salvador Allen
de a chemat poporul chilian să facă 
față sacrificiilor impuse de momen
tul actual, spre a construi pentru 
generațiile viitoare o patrie mai 
bună. Totodată, președintele șl-a rea
firmat încrederea în forțele armata 
alo țării.

j
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