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Furnalul nr. 0 a intrat m

iluminare mai eu
matur sâ fii șl tol _ . ,
turlsită — lacrimă de bucurie — si vezi' cum fapta

.pulului de cur” de la
lorhie

.veno un, ,
Conform lor, 
brusc oameni
*

meroaso unități unde,nu se așteaptă . 
vremea- favorabilă pentru a se pu- 
țea intra in cimp cu combinele, rt 
se folosesc Intens mijloacele ma
nuale. După cum nl s-a relatat Ia 
direcția generală a agriculturii ju- 

■ • • ■ 1 ’■ '■.ij.măMirfle, tehnico
nlreprinse au per- 
-■) jumătate din

Vizltn efectuata in Bulgaria de de
legația de, partid și de stat condusă 
de tovarășul Nicolae Ceausescu so 
înscrie ca un nou și remarcabil punct 
de , reper in evoluția mereu ascen
denta a relațiilor de prietenie și co- 

« la bora re româno-bulgare.
Cu vio satisfacție n urmărit poporul 

român desfășurarea acestei vizite, 
manifestările entuziaste, de calda 
simpatie șl ospitalitate cu care tiu 
fost InLlrripinațJ conducătorii partidu
lui șl statului nostru pe lltoraluL bul
gar nl Mării Negre, in unitățile eco
nomice vizitate. Secvențele emoțio
nante ale acestor In t l in Ir I evocă mo
mente similare, de vibrantă prietenie, 
ale recentei vizite pe litoralul romă-, 
nesc efectuate de- tovarășul Toilor 
Jlvkpv — toate exprimlnd trăinicia 
șl profunzimea sentimentelor de 
prietenie frățească, de stimă și res
pect ce șl le nutresc deopotrivă po
poarele român șl bulgar.

Constituie un motiv de satisfacție 
reciprocă faptul H relațiile romflno- 
bulgare cunosc o continuă dezvolta
re.' Rldldnd pe o treaptă superioară 
legăturile Istorice ce le-au unit de-a 
lungul veacurilor, trăind cn buni .ve
cini șl prieteni, animați do aceleași

’recoltarea cu prioritate n legume
lor, fructelor și strugurilor, pro-a 
duse perisabile care trebuie să n- 
jungă in timpul cel mai scurt Im 
piață, in lacurile de depozitare pen
tru iarnă sau la fabricile șl centrele 
de prelucrare. Din datele centrali-, 
zale la minister rezultă că, plita In 
29 septembrie, culesul . strugurilor 
s-a făcut pe S3 la sută din viile. 
Întreprinderilor agricole‘de stat șl 
59 ia sulă ale cooperativelor agri-

■ cole. Lucrările slnt mai avansate in 
Întreprinderile agricole de stat din 
județele Prahova — Dl la sută din 
suprafețe, Iași — 74 la suta, Con
stanța — 71 la sută, Vrancea — 64 
la sută. în cooperativele’ agricole 
din Județele Constanța, Dolj, Tul- 
cea, Iași, Galați, «Vaslui, Vrancea. ■ 
culesul strugurilor s-a făcut in pro
porție de 75—69 la sulă. In schimb, 
in judelui' Arad, strugurii au fost 
recoltați de pa numai 18 la sută 
din suprafețe.

x____ T4.-,-r.___ - un iac original — fll fl
tentat sA conchid. O punte trainicii spre noile pro
fesiuni, o lecție vie prin care micii constructori au 
descoperit nu numai tainele celei mai 
toare dintre energii, d — in mod sigur 
nite punți de'legătură către el, cei de miine; păr
tașii pi ctitorii nemijlociți al celei mai frumoase 
salbe de hidrocentrala a patriei — Înfăptuitorii 
intentați și entuziaști al Proiectului Olt.
. Din perspectiva noului ars școlar, temerara cti
torie pionierească de pe plaiurile Vllcei oferă o 
pildă seducătoare.

Acum, odată cu îmbunătățirea 
timpului, trebuie continuate cu și 
mai mare Intensitate lucrările do 
recoltare. în nerioada caro urmează, 
cu toate'că slnt foarte multe,de fă.-, 
cut, forțele trebuit) concentrate la

Săptămlna caro se încheie, o săp- 
tămlnă de muncă plină de dăruire, 
de eforturi neprecupețite pentru 
stringerea recoltei, demonstrează 
ho tari rea tuturor lucrătorilor ogoa
relor de a depăși greutățile provo
cate de vremea nefavorabilă. Acum 
muncesc printre „ferestrele" ploilor, 
dar foarte ndesea In ploaia neîntre
ruptă, mii și mii de cooperatori, 
mecanizatori, elevi și salariațl, toa
tă ,.suflarea satului". în aceste con
diții slnt cu atlt mal demne de re
levat rezultatele Înregistrate, ritmul 
de execuție a diferitelor lucrări a- 
gricole. Ampla mobilizare de forțe 
din ultimul timp are ca rezultat 
concret un succes apreciabil Ia re
coltare.

Recoltarea florll-soarelul este, In 
linii mari, Încheiată : 97 la sută din 
suprafețele cultivate in1I.A.S. șl CTI 
la sulă in cooperativele agricole. 
Chiar dacă' ou rrmi rămas 
fețe mici (2 333 ha 
vele agricole din județul 
ha — Teleorman, 1 015 ha 

■839 ha — r 
facă totul pentru stringerea 
ntcă a acestei culturi, plnă ‘li 
mul hectar.

® Sâ fia larg generali
zase inițiativele valo
roase pentru îndepli
nirea cincinalului

© Cadrele de conducere dintr-o comuna răspund în fața 
plenarei comitetului de partid ® Mai mulți oameni, mai multe 

feluri de a greși, o singura cauza

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Rotnta; președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialista 
România, a primit la 2.0 septembrie 
pe tovarășul P. E. Șdest, membru 

•al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.; vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., care, 
’la Invitația C.C. nl P.C.R., Ișl pe
trece concediul de odihnă în țâra 
noastră.

In cadrul convorbirii, care a a- 
vut loc cu acest prilej, au fost a- 
bordate probleme ale desfășurării

plnă acum? Mai ales prin
cipialitatea undo le-o fi 
fost ? Nu cumva au țlnul-o 
ca pe o arata pitită pentru 
eventuale răfuieli, unsă si 
ferită de umezeală, la ras- 
lel ? .ReelamanțII au devenit 
principiali nu atunci clnd a 
trebuit, s-au adresat orga
nelor superioare nu pentru 
că folosiseră la timp posi
bilitățile LOR de a curma 
năravurile rele. El au tre
cut Ia acțiune atunci clnd 
treburile călduțe de grup 
au fermentat șl n-au mal 
încăput în ceaunul gășcu- 
llțel locale.

© o valoroasă experi
ență a organizației 
de partid de la Fa
brica de confecții și 
tricotaje București în 
consumarea muncito
rilor

.-----.. frecventă șl statornică,
tradițională în relațiile romăno-bul- 
gare, aceste IntilnJrl, ca șl Intilnirlta 
cu nlțl conducători nl țărilor socia
liste . frățești. constitute de flecare 
dată momente do o deosebită însem
nătate, care reflectă voința 
rea comurdl do u adinei și c _____
continuare prietenia șl colaborarea 
dintre țările și popoarele noastre. Pe 
acest făgaș pozitiv s-a înscris și 
noua vizită do lucru In Bulgaria a 
delegației de partid șl de stat 
romane, al cărei bUanț este redât 
succint In comunicatul dat Ieri pu- 
blicltațiL

Astfel, in timpul convorbirilor n 
fost pxprlmală holărirea celor două 
părți de a colabora în vederea utili-

Majorltatea faptelor s-aij 
adeverii. Dar unele fuse
seră comise nu recent, cl 
cu‘trei, șapte, opt sau zece 
ani înainte. Este adevărat 
că ‘întreaga lor semnificație 
se vede acum, clnd traista 
căpătulelll s-a umplut Dar 
dumnealor, cei care fac 
bine că sesizează fte șl Ur- 
zlu, unde au fost totuși

timpului fără pierderi, Indiferent / 
de starea timpului, impun să se 
lucreze In .continuare cu Întreaga 
.forță de. muncă, a satelor. cu toata 
mijloacele mecanico șl manuale.
v ■ • H* ■fî''’ î '•

La Garel a fost semnat, în decembrie 1971, actul de naștere a unei modeme filaturi de 
bumbac. încă din primele zile, bine condus șî organizat, harnicul colectiv a obținut însemnate 
depășiri de plan. Debutul promițător a fost eon Armat în lunile următoare clnd planul șl anga
jamentele, aiîl la producție cit șl la, Investiții, s-au realizat cu succes. în fotografie : Dsrta 
dintre cele mal destoinice muncitoare ale filai urii.

in toate șantierele 
___  , Lotru— — să, fii 

coautorul celor mai impresionante baraje sau al 
tunetelor de fugă șl tot vei recunoaște că ei, copiii, 
ne-au făcut cea mai de seamă bucurie, prețuind 
cu pasiune ștafeta unor profesiuni romantice șl de 
marc rezonanță socială.

Tabloul de comandă al ... 
Lotru, cu aparate care nu mal slnt o fain;! 
tru minitclinideni, concentra aici unu din cicti 
de vacanță obținute de pionierll-brigadierl : 
pulsul electricității Izvor! l din mlcrohldroceatrata' 
„Volneșlța- măsura a milioana parte din ceea ce 
va produce, nu peste mult timp, uriașele turbine 
montate sub apele -Lotrului. Derivate din rlu, a- 
pele vin printr-o conductă, ‘.r.a'.tă de 2 metri. Sufi
cient de puternice pentru a pune In mișcare, la 
turația optimă, generatorul de IX'O W al „mlcrocen- 
tralei“.

...O școală neobișnuită,

zării complexe a potențialului hldro- 
! energetic și do navigație al Dunării, 
i Este o veche năzuință a României șl
Bulgariei do a-șl uni eforturile pen- 

. tru a supune forța Dunării. După
„Podul prieteniei", durat cu ani In 
unpă peste apele bălrlnului fluviu, 
intre Giurgiu șl Ruseă acordul În
cheiat cu prilejul actualelor convor
biri la nivel înalt cu privire la rcali- 

s zarea In comun a „Complexului hi
drotehnic , Cloara-BelciiO” constituie 
.6 hotărire lAorfcă. ce va deschide o 
nouă pagină in colaborarea fructuoa
să româno-bulgarS.

Pe Dunăre se va ridica astfel un 
nou, șl măreț obiectiv, care va spor! 
potențialul de energie șl lumină, for
ța economică a celor două țări. Ape
le zăgăzuite' vor alimenta cu ener
gie noi obiective industriale, vor con
tribui la fertilizarea ogoarelor, vor 
Impulsiona dezvoltarea, șl mal rapi
dă a economiilor noastre socialiste, 
spre binele ambelor popoare.

Dar construirea ..Complexului hi-

Diirnlîru ȚINU

țeluri și năzuințe, românii șl bulga
rii slnt dornici eă Lutensifice' schimbul 
de valori materiale și spirituale de o 
parte și de alta a, Dunării, să conlu
creze'tot mai strins In opera de edi
ficare a so-cțahsmuluL'

Drumul dezvoltării relațiilor reci
proc avantajoase eato jalonat rodnic 
și puternic stimulat de înljlnlrlle șl 
convorbirile ia cel mai înalt nivel 
dintre conducătorii do partid și de 
stat al celor două țări. îns&flndu-se 
ca o practică: frecventă șl‘statornică,

unor fîncl de 12—14 ani nu e numai joacă și cd a- 
colo unde au trudit lâptdmlni intregi, intr-o va
canță de „brigadieri cutezători", ajutați șl îndru
mați de conrtructori, de părinți, au făurit cea mai 
frumoasă „perlă" din zalba de aur a hidroenerge
ticii românești.

Om cărunt să fii, trecui prii 
mari — Bicaz, Argeș, Dunăre, 

celor mai

dețului Mehedinți, 
șl organizn’.ortce li 
mls să se recoltezq . . 
suprafața cui uvalii cu porumb, ceea 
ce reprezintă un ritm de 17 la ,v.:tâ 
înlr-o ■ singură slptâmlnfi.

Că se pot 
plate de perioadele cu timp favora
bil este pregnant lluslrată șl de re
zultatele cooperativelor agricole 
din alta zone unde recoltarea dife
ritelor culturi a avansat mult. în 
ulHma săplămlnă pe ansamblul 
cooperativelor ’agricole procentul 
de recoltare. Ia cartofi a crescut de 
Ia 31 la sută la 11 la sulă, iar în 
Județul Suceava, Județ cu o mare 
pondere la această cnlliirl, supra
fețele recoltate nil ajuns la 57 Ia 
sută din. total. Înîr-o singură oăp- 
tflmlnă, lrt acest Județ s-au recoltat 
20 la sată din suprafețele eu car
tofi, Iar dtcvu (Cooperative agricoie 
au încheiat această lucrare. Carlo- 
ful, produs perisabil, de mare Im
portanță în alimentația populației, 
ca șl legumele, sLrnqurlI șl fructele 
necesită o atenție deosebită pentru 
evitarea pierderilor. D-o .aceea .re
coltarea, transportul 'și. depozitarea

instalațiile, construcțiile metalice șl utilajele, cit șl 
construcția propriu-zlsă. Gradul ridicat de tehnici
tate este confirmat, printre altele, de faptul că marele 
agregat dispune de o instalație specială — realizată 
de Institutul de fizleă atomică din București — pen
tru urmărirea efectivă a uzurii zidăriei refractare din 
Interior.

Prin intrarea In funcțiune- o noului furnal, care va 
produce o cantitate do fontă mal mare de 8 ori decit 
cea realizată In total la Hunedoara In anul 1M8. pro
ducția de fontă a Combinatului siderurgic de la Hu
nedoara crește cu circa 23 la sută.

...O dimineață de lumină a analul 1972. In com- I 
plexul Lotru are loc o avanpremieră cu totul ți I 
cu lotul neobișnuită. Cu ceremonial pionieresc, • 
desfășurat in prezența părinților-constmctorl aici, I 
pe malul unui aflucnt al Lotrului — Vâddrtri(a.

— Tovarășe director general. Noi, minitehnl- I 
denii din Voineaia, după'exemplul și cu sprijinul 
părinților noștri, am construit microhidrocentrala I 
„Vo!neși|fl“. Slntem gata să o punem în I 
funcțiune.

— Permit punerea In funcțiune—
.Cu numai cltva timp înaintea marii premiere a I 

Lotrului, izbucnea aici, la „Volncplfa", icinleia “ 
dinții a unei neprețuite Iluminări. Și era această ■ 

seamă lăuntrică, pentru că om I 
te va încerca o lacrimă nemăr- i

în zlna de 29 septembrie 1972 a ovul Ioc ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.CJR., prezidată 
do tovarășul Nicolâc Ceaușescu, secretar general 
ai Partidului Comunist Romfin.

Au participat ca invitați miniștri și âlți condu
cători ai unor organe centrale. .

Tovarășul Nicolae ■Ceaușescu . a prezentat Co
mitetului Executiv o informare cu privire Ia 
vizita de prietenie făcută în Republica Populară 
Bulgaria de delegația romQnă de partid și de stat. 
Comitetul Executiv a dat o înaltă apreciere acti
vității desfășurate de -delegația română condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și a aprobat 
în unanimitate rezultatele ’ vizitei și docu
mentele adoptate. S-a apreciat că vizita făcută și 
înțelegerile la care s-a ajuns constituie o nouă și 
însemnată contribuție la dezvoltarea relațiilor 
economice româno-bulgnre, la.întărirea prieteniei 
și colaborării dintre Republica^ Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, în 
interesul celor două popoare, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
posibilitatea luării unor noi măsuri pentrii spriji
nirea familiilor cu mulți copii și a hotărît ea, înce- 
pînd do la 1 noiembrie 1972, să se acorde ajutoare 
bănești lunare de 200 Iei mamelor care au în 
întreținere 8—9 copii și de 300 lei celor cu peste 
9 copilă Aceste ajutoare se vor acorda indiferent

DEVA (Corespondentul „Sclnlell", Sabin loneseu). — 
Ieri, 29 septembrie, slde.rorgLșLlI hunedorem au trail 
din nou momente emoționante : la noul furnal de 
1 OM molrl eubl capacitate — ccl de-nl treilea de acest 
gen din combinat — a avut loc descărcarea primei 
șarje,, ceea ce marchează. In fapt. Intrarea înainte 
do termen In funcțiune a acestui Important obiectiv 
.al actualului cincinal.

Noul furnal — caracterizat. prinlr-un înalt nivel 
tehnic do construcție și funcționare, fiind In Întregime 
mecanizat șl automatizat — este In totalitate opera 
specialiștilor noștri, , care au realizat atlt proiectele.

construcției socialismului șl comu
nismului Sn cele două țări. A fost 
subliniată cu satisfacție continua 
dezvoltare a prieteniei și coloborii- 
rit. dintre Partidul Comunist Ro
mân șl Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, dintre Republica S<>- 
.clelistă România șl Uniunea Sovie
tică, corespunzător in'.erestf.o.- ce
lor două popoare, cauzei socialis
mului șl păcii: < . ’

Convorbirea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă 'cordială, priete
nească • \ . .jTsgșj

Luate ca atare, cele pe
trecute In comuna Vlrvoru 
de Jos nu ar merita poate 
să t formeze subiectul unul - 
interes .'special. Fermita
tea cu care a Intervenit Co
mitetul județean Dolj al 
P.C.R. șl ajutorul dat or
ganizației de partid din co
mună au creat premisa 
restabilirii grabnice a lega
lității, a disciplinei de par
tid, a normelor, eticii socia
liste. Șl totuși nu ne-am 
putut Împăca la gindul că 
patru dintre cel mal cu răs
pundere activiști al una! lo
cali tați nu trebuit să pri
mească simultan sancțiuni 
do partid șl să fle destitulțl 
din funcții sau mutați dis
ciplinar.

Redacția a fost sesizată 
prinlr-o scrisoare că Nleolae 
Călugăresca, locțiitorul se
cretarul ui Comitetului co
munal de partid Vlrvoru 
de Jos, a comis șl comite 
grave șl repetate abateri de 
la clică șl legalitate.' Ace
leași fapte au fost sesizate 
concomitent unor organe 
de;partid. în plus au lost, 
formulate acuzații șl împo
triva altor persoane: secre
tarului comitetului comunal 
al P.C.R. — Ion Bulai, pri- 
'marulul Ariasie Flllp șl șe-

supra-
(2333 ha. în cooperați-. . . ~ - ■, - ,......

' ’ ’ ' Olt, I C&9 Mari forțe din agricultură slnt 
— Vaslui, concentrate din ce In ce mal mult 

Dolj) ’ este - nevoie să sa -la recoltatul porumbului. Potrivit 
i grab- datelor centralizate la minister, 
la ulii- cooperativele agricole au recol

tat porumbul in proporție' de 
19 Ia sulă din suprafața cul
tivată, adică eu opt procente mal 
mull in comparație cu situația din 
săptamîna precedentă. .Sigur, este 

^,v. d(x^un ijarepui, .dar.;țnerită subit-, 
a ‘ nlate eforlirita desfășurato In nti-

eeeslora trebuie urgentata In toate 
județele. • ■ r .

O deosebita atenție trebuie acor
data InslIoz&rU furajelor, stringerll 
tuturor resurselor de nutrețuri din 
drop, urgentării transportului la 
toate produsele toamnei. In multe 
unitațl agricole, pe dmp sini canil- 
taț.1 mori de legume, cartofi, sfeclă 
de zahăr, porumb șl alto produse. 
Transportul lor necesită numeroase 
camioane, remorci, căruțe. Pretu
tindeni este nevoie să se la măsuri 
hotarlte pentru întărirea’ disciplinei 
In folosirea mijloacelor de trans
port, astfel ca In flecare ă să se 
facă drumuri dt mai multe, să se 
evite staționările la încărcarea «au 
descărcarea' lor. Folosirea rațională 
a mijloacelor de transport, evitarea 
staționărilor constituie un mijloc 
Important pentru ca recolta să n- 
Jungă repede din clmp in magazJL

Paralel cu recoltarea, transportul 
șl depozitarea actualei recolte tre
buie să se lucreze intens la pre
gătirea terenului șl la semănat 
Multitudinea lucrărilor agricole, 
necesitatea de a slrlnge roadele

Interesant e că- aceasta 
concepție, conform căreia 
principialitatea este o haină 
do ocazie, pe caro ba o 
pprți, ba n-o porțl, a apar
ținut tuturor celor legați 
Intr-un fel sau altul de is
toriile ■ vlrvorene. Unii au 
Îmbrăcat haina numai la 
ceremonM, alții nu folosll-o 
ca uniformă de lucru sau 
de răfuială, tar alții nu s-nu 
dezlipit de ea ani întregi 
pentru ca plnă la. urmă &5 
ți-o pună sub cap. In chip

fulul postulul’do miliție — 
Constantin Nănău.

Faptele . semnalate dife
reau ca natură șl gravita
tele. în timp ce N. Călugă
reau era descris ca autorul 
unei game foarte Întinse do 
abateri, de la Intervenții in- 

• teresale plita ta -fals In acte 
publice, șî de 1a un acci
dent cu arma plnă la clo- 
blndlrl Ilicite do bunuri, 
I. rBulnt apărea ca‘ unul 
care, fără să se chiverni
sească, a mal „ciugulit" și 
el pe ici, pe colo. în Ierar
hia culpelor, ceilalți doi — 
primarul șl milițianul — se 
sltiinu la mijloc. Sesizările 
referitoare ta tuspatru a- 

numltor comun; 
devenise: ă’ 

.pătați» > toți 
ceî caro’ nr fi trebuit să 
constituie primele modele 
de! comportare lntr-o așe-

(lacă rnnniele sînt snu nu salariate, cooperatoare, 
pensionare sau dacă realizează venituri din alte 
surse. Ajutorul se acordă atît în mediul urban, 
cît și în cel rural.

Totodată <-a hotărît să se majoreze actualele 
alocnții de stat pentru copiii salarințiior și ni osi- 
milnților acestora cu 20 lei pentru nl G-lea copil, 
30 lei pentru nl 7-lea, 40 Iei pentru nl 8-lea copil, 
50 Iei pentru al 9-lea copil și următorii. Cu ace
leași sume se vor majora și alocațiile pentru cojiiii 
membrilor cooperativelor agricole de producție.

Comitetul Executiv a examinat și aprobat pro
punerile Ministerului Industriei Metalurgice și 
Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor privind principalii indicatori tehnico-eco- 
nomlci ai unor lucrări de investiții care urmează 
să lie puse în funcțiune în actualul plan cincinal.

Ținînd seama.că în întreaga țară lucrările do 
strîngere a recoltei continuă în cea mai mare porto 
a lunii octombrie și pentru a nu împiedica buna 
desfășurare a acestora, Comitetul Executiv a ho- 
tărît ca, începînd din acest an, „Ziua recoltei® să 
fie sărbătorită în ultima decadă a lunii octombrie, 
după încheierea recoltării, pentru a se putea face 
astfel un bilanț mai cuprinzător al rezultatelor 
obținute de unitățile agricole socialisto.

în încheierea ședinței, Comitetul Executiv al C.C. 
al P.CJK. a soluționat probleme alo activității cu
rente. -

PICĂTURA DE CERNEAlĂ;

(Continuare In pag. a VII-a)
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Noul spital dinic da neurochirurgie din lași Cristian

Astfel

de pildă, nai muițl muftcl

OCTOMBRIE

10 OCTOMBRIE

Invitația

prestatoare de servicii

Maria BABOIAN

(Urmare din pag. I)

devenire

oare

cell pentru 
tombrie ?

ajungă 
inilloa-

calllnte. Do la înec
au fost expediate, 

confecții !n valoare

Ion MANEA 
corespondentul 
„Sein teii"

Convorbire consefanolâ 
dc Al. PLĂIEȘU

iar acum

Jn nordul țfirlt Tempera
tura aerului răniinc sta
ționară.

pentru... 
biciclist!

(Corespondentul „SdntelT, Gh. Bal'

7e na pufăit tpu- 
despre căușele

Gheorțjfee 
CÎRSTEA 
corespondentul 

„Scinieii" ,

nexale din oficiu mandatu
lui Încredințai. Călugărcscu 
ar fi procedat Invers. Dar 
nJd unui, nici celălalt nu au 
Înțeles cî o fisură ce apare 
la temelia consecvenței față 
de principii se întinde «1 se 
întinde, crapă șl crapă, plnă 
ce străbate Întregul edifi
ciu hl personalității.

Mal limpezi au fost com
partimentările In cazul lui 
Constantin Nănău, ,șeful de 
post. DInsul nu a operat

£S l'W-W ^£”1

Tempcralu-
- intre 4-șl

14 grade, iir cele maxl-

2 șl 12 grade, iar cele 
maxime intre 10 și 20 de 
grade. Seara șl dimineața, 
caață.

Intr-un fost castel de vlnătoare, situat ,In locul 
numit Polona fiorilor, la o altitudine de ffiDO m, 
s-a dat in folosință un atractiv han turistic apâr- 
ținlnd cooperației de consum. Purtind frumosul 
nume al locurilor înconjurătoare, complcxut tu
ristic „Poiana florilor0 este situat la 23 km da 
orașul Aleșd, Județul Bihor, accesul fiind, asigu
rat pe o ramificație a șoselei E 15 Borș-Oradea- 

'/Clul, ramificație care duce șl spre cunoscuta fa
brică de 'sticlă Pădurea Neagră. Complexul tu
ristic. „Poiana florilor* dispune dc 40 camere con
fortabile, un restaurant cu 2 săli, unde se pot 
servi mlncăruri tradiționale, specifice bucătăriei 
bfhorenc, un club. Complexul bihorean este in- 
conjurat-de poieni, păduri de, brazi șl stejari, 
terenuri de vlnătoare.

Intre înseninări șl inno- 
rări do scurtă durată. Cl- 
teva ploi slabe,șl burnițe

— Cu toate- „rezervele 
care trebuie făcute in le
gătură cu prognozele me
teorologice, apreciem că 
In luna octombrie regi
mul precipitațiilor va.fi 
apropiat de valorile nor-

indclungaiă. Am avut pe această temă o 
cu tovarășul Dumitru Bacinschl, director 

Institutului meteorologic.

BACĂU. _____,
iă). La ultimele contractări, Fabrica de confec
ții din 'Bacău a prezentat comerțului numeroase 
modele noi de costume șl pantaloni pentru copil. 
PirtA acum, 103 de modele nu fost acceptate șl 
contractate. Do la tovarășa Elena Hulubel, Ingl- 
nera-șefâ a fabricii, am aflat că au fost asigu
rate toate condițiile pentru confecționarea unul 
număr de 183 (MO costume din fire pieptănate pen
tru copil șl aproape 103 tfflO de perechi pantaloni 
supraelastld pentru copii și ndidți. Totodată, nici 
se realizează numeroase confecții pentru copiii 
din grupa marc, tolosindu-so țesături specifice 
sezonului, ușoare șl rezistente In purtat. Lună de 
lună, fabrica băcăuană livrează comerțului tot 
mal multe produse do bună —-
pulul anului șl plnă acum 
peste prevederile planului, 
de circa 18 milioane lei.

Patru Ifrim din Slrehnla (Me
hedinți), stabilit pentru o vreme 
in satul Bogza, județul Vran- 
«ffl, se prezenta drept creatorul 
„unui formidabil motor turbo- 
magnetic*. O invenție extraor
dinară. Dar și mal extraordina
ră era generozitatea inventato
rului el : oricine dorea putea de
veni asociatul său. Cu condiția 
sâ-i pună Ia dispoziție bani pen
tru execuția ..proiectului*. SI 
asociații aii întrecut orice aș
teptări : Costlcă Metelescu din 
Bordeștl l-a oferit 15120 Iei. 
Vaslle Conachi din Focșani — 
6 200 lei, Iile Andrei din Foc
șani — 0 500 lei ș.am.d.
„Prototipul* Insă băiea pasul pe 
loc. Pină intr-o z! dnd. Intrate 
ro fir, organele de miliție au 
descoperit că P.I., pentru ace
eași „Invenție*, mol fusese „re-, 
compensat* de 7 ori de către di
ferite Instanțe de Judecată. 
Drept pentru -care nici acum, 
clnd s-a dovedit din nou că „In
venția* sa este purfl... Invenție, 
nu va cămine fără răsplată.

obținut in comunele 
Pieiroțani, Rucdr..Vlă- 
dețti, Prlboeni. In alte 
părți funcționează 
secții de covoare țt 
răchltărte, abatoare șl 
sec|il de mez'elărie de 
interes local. In anii 
următori, aceste acti- 
pilăfl — dintre care 
multe aparțin primă
riilor — se vor dez
volta. în 1975, va
loarea producției ur
mează să 
la peste 500 
ne fel ; In acest scop, 
încă de pe acum, con
siliul popular județean 
a'uîă primăriile tăierii 
In organizarea dctivl- 
M|il de calificare a ca
drelor pentru aceste 
sectoare.

Cer variabil. Ploi lo-

Crlșijnn,' Transilvania 
Maramureș, 
rlle minime

Tocmai aici i-a fost slă
biciunea. A considerat-o u- 
șoară. Prea ușoară. I. Bulat 
s-a -lăsat furat de moliciu
ne, a crezut că, baricadele 
fiind trecute, n-bate lua și el 
un mic concediu față de..„ 
principii. Intransigența dc 
alta dală i-a părui prea 
maro pentru noile activități 
și condiții. Lucrurile fund 
bine pornite pe făgașul cel 
marc al viitorului, vechiul 
activist a crezut că ele vor 
înainta de la sine. Ochiul 
Învățat să recunoască ad
versa nd crincen n-a știut 
să sesizeze șovăiala aliatu
lui. Inevitabil. faptele rele 
rele au Început să-l pară

ter general. Concomitent cu neajun
surile, se studiază metodele, stilul do 
muncă, executarea diferitelor opera
ții de către cei mal buni muncitori, 
experiența lor valorltlcLndu-se Ime
diat : alții vin !să-j vadă hterind, el 
trec alături de alții, spre a-1 Învăța. 
Rezultatul : creșterea cu 20 la sula a 
productivității muncii pe acest an, nu 
prin efort fizic in plus, ci prlntr-o 
mal bună organizare' și valorificarea 
largă a ideilor șl metodelor care per
mit înlocuirea operațiilor clasice de 
confecționare cu sistemele moderne 
— .samfautomâtlzaroa, chimizarea, 
termofîxarea— folosirea In un grad 
superior a materiilor prime, crește
rea eficientei economico po metrul

Timp de 4 sori la rlnd, mnl 
multe echipaje ale serviciului 
de circulație din cadrul Inspec
toratului Județean Prahova al 
Ministerului do Interne au efec
tuat un control pe șoselele ju
dețului. Cu acest prilej au rost 
depistați 150 de bielei lyd caro 
au săvlrșlt abateri grave de la 
regulile do circulație. Numai 
Intr-o singură seară, pe raza 
satelor Poienarl-Apostoii șl Cri- 
vlna au fost descoperit! 30'de 
bldcliști care se aflau ta ghi
don in stare de ebrietate, circu
lau pe slinga s-nu fără „ochi do 
pisică*. în urma constatărilor 
făcute, In comunele Județului 
vor avea loe intUnlri ale agen- 
țllor de circulație cu posesorii 
de biciclete. Ii vor convinge 
oare că drcullnd in asemenea 
condiții îșl pun In pericol, in 
primul rind. propria lor viață 7

/a „Poiana Fiorilor"

La numai 2d km de 
Piatra Neamț a. în
ceput să se contureze 
un adevărat orâ.fcl : 
este vorba de comuna 
Bodețti, unde, in ulti
mii 3—4 ani, au apă
rui numeroase ele
mente edilitare proprii 
așezărilor urbane. Iz
vorul înnoirilor de aici 
ll constituie munca 
oamenilor, veniturile 
mari realizate in ca
drul cooperativei agri
cole și prin dezvolta
rea activităților Indus
triale — îndeosebi a 
producției de obiecta 
artizanale. Străzile — 
aliniate potrivit schi
ței da sistematizare — 
sini flancate de a- 
proapa 200 casc noi, 
multe dintre ele cu 
etaj, construite Intr-o 
arhitectonică specifică 
pentru finului Neam
țului, De zsemenea. au 
fost asfaltați 5 OHO mp 
trotuare,

care o < . 
alta, Incit pr< 
bine ’ !.i H se procedează șl ta lan
sarea lunară a planului ; plnă nu 
știe'flecare ce. cit șl cum arc do fă
cut nu pornim ta treabă.

Experiența doblndltil aicl -în con
sultarea colectivă se exprimă în mă
suri bune, in creșterea spiritului de 
răspundere al oamenilor. Există inaă 
șl... excepții de Ia regula consultării, 
încâlcind „tradiția* deja statornicită 
a 'cojw.tliârilor între schimburi, 
maiștrii șl ajutorii de maiștri din tu
rcie 1 din aceeași secție 7 ajun
seseră, intr-o vreme, să Ignore', unii 
ce fac cellal‘1. Flecare lucra pe'„pas
cala* Iul, ceea co a Impietat-- asupra 
Îndeplinirii planului de sortimente 
(unele, rămase ' incomplete, blocau 
spațiile de depozitaro) șl a dștlguluj 
oamenilor. S-a adeverii, o dată mai 
mult că ’ lipsa de consultare, ca șl 
consultarea formală, Ineflclcnlă, și 
Încălcarea obligației fiecărui cadru 
de, conducere, de ta orice nivel, de a 
se sfătui cu oamenii se răsfrihg ne
gativ asupra activității. Comitetul de 
partid al secției, acțlonlnd cu respon
sabilitate, a știut să' restabilească, 
printr-o discuție deschisă, partinică, 
climatul propice de consultare și co
laborare, fapt confirmat de rezulta
tele in producție obținute In ultima 
perioadă.

Sa poate afirma, fără exagerare, că 
la Fabrica de confecții șl tricotaje 
București, consul tarea, colectivă a de
clanșat un puternic spirit de emu
lație, matcrtallzlndu-so In succese re
marcabile In Îndeplinirea planului de 
producție lună de lună, decadă de 
decadă, zl de zL-

păreri noi cu privire ta mal ofldenla 
foloalco a mașinilor, tar dnd acestea 
au fost introduse și In secția a 4-a, 
Îmbunătățirile propuse cu prilejul 
schimbului de experiență s-au Inte
grai In mod firesc in procesul de pro
ducție ai ambelor secții.

...Nichlta Gross, T. leremia. Două 
nume de mundtori. Doi dintre cel 
muițl căra,- astăzi, slnt În măsură să 
se pronunțe cu coi 
me de bază pr__ ____
tehnologiilor unor confecții _ 5_
le-am reținut 7 Pentru că le-am In- 
tîlnlt. alături de ale altor specialiști 
de ta fabrica de confecții, in buTellnul 
informativ, editat trimestrial de cen
trală, care constiiule, in momentul 

de față, un' ln- 
zzbvesezesesesss strumcnl eficient

, B B de informare ,ți, 
totodată, de con- 

liBiZSU&l su,Itarp ,’y®4 *
* colectivului asu-
_ jl” pra unor proble-

imllPPTll me cum sini es-yiaeuuui leuca și funcțio-
rini lintea prodii- 

iB selor, tehnologia,
>40 Im ©ăl organizarea pro

ducției și a mun
cii, informatica 
etc. — riccesibil 
șl la dispoziția 
tuturor pentru un 

—i laj-g șj rodnic 
schimb dc opinii. 

Ca. de altfel, șl ziarul do uzină „Con
fecția* sau stația de radloficare, spre 
n ne referi doar ta Încă două mij
loace nle muncii politice de masă.

— Spre a atrage un număr rit mal 
mare de specialiști și muncitori ta 
elaborarea măsurilor pentru îndepli
nirea sarcinilor șl angajamentelor- pe 
care nl le-am asumai In Întrecerea 
socialistă — ne spunea tovarășa 
Gherghina lonescu, maistru, secre
tara comitetului de partid din secțiile 

ide tricotaje — folosim cu eficacitate 
adunările generale de partid, adună
rile generale ale oamenilor muncit, 
ședințele sindicale. Dar avem griji si 
se realizeze o adevărată consultare, 
nu să facem ședințe de dragul ședin
țelor. Sau un alt procedeu: ne Întru
nim, de pildă, In secția a 7-a confec
ții tricotaje, maiștri, ajutorii lor. cele 
mal experimentata muncitoare, ori de 
cite ori trecem la un model nou (tar 
ncesîea sini, Îndeobște, mereu mal 

... .. lulm.: cum să 
i formațiile dețjlucru, clnd, 

elite mat apt, potrivit cxlperiențel pe 
deține, pentru o operație bou 
rit produsul să tasă cel mal

nituri este de ordinul 
a multor zeci de mi
lioane. RAspunsInd 
cerințelor , sătenilor 
care Lji clddotc cate 
noi, primăriile, cum 
stat cele din Prlboenl, 
Domnețtl, Anlnoasa. 
Tifețti, au înființai 
cărării, cărămidarii, 
balastiere, formalii de 
constructori, secții pen
tru transportul mate
rialelor do construcții 
ți pentru forarea fln- 
tinilor in gospodăriile 
oamenilor. Intruclt In 
multe comune există 
destulă forjă de mun
că calificată, șoferi ți 
mecanici de tot felul, 
s-a hotărlt ca. In tim
pul lor liber, acețtl 
meserlafț să fie orga
nizați in ateliere de 
reparat ți Intreflnut 
mașini, obiecte de fo
losință îndelungată. 
Rezultate bune s-au

valorile nor- 
In cele din sud 

Intervalul

stanță in proble- 
<1 modernizarea 

Dc ce

ne __ _
care au determinat .o 
vreme atlt de plo
ioasă ?

Consiliile populare 
eomur.ale din județul 
Argej au înființat circa 
SO'O de unități proprii 
prestatoare dc servicii; 
ele răspund eerințetar 
de îmbunătățire a 
confortului ta sate, dc 
folosire mai completă 
a forjei de muncă e- 
xlstcnfe, de valorifi
care la un nivel supe
rior a resurselor locale 
dc materii prime ți 
materiale. Din expe
riență acumulată do 
multe primării rezul
tă că prestările dc ser
vicii către populația 
aduc consiliilor popu
lare importante veni
turi Mneții, care, sub 
formă de investim, 
stat folosite pentru 
dezvoltarea economl- 
co-sodata a comune
lor. Da ta începutul 
anului, valoarea înre
gistrată a acestor va-

zurl șl acte de căpătuială. 
Principialitatea lui ded ? 
CHESTIUNE DE ETAPA.
. Pentru Anasle Flllp n- 
ceeași noțiune a fost o 
CHESTIUNE DE FUNC
ȚIE. El a deținut alterna
tiv răspunderile de preșe
dinte al cooperativei dc 
consum șl de președinte al 
comitetului executiv al con
siliului popular. A dovedit 
o- optică aparent diferită 
de-a Iul Călugăreștii. Mal

început turnarea asfal
tului pe unele străzi 
laterale. A fost con
struită o centrală ter
mică proprie ți reali
zată o conductă de a- 
duejiune a apel pota
bile, ceea ce.a permis 
insialarca de clțmcle 
ți încălzirea ta sistem 
central pentru toate 
tnsfUuțiile . social-cul- 
turalc ți unitățile eco
nomice din comur-â, 
ca ți pentru un număr 
de 59 de locuințe. Se 
află în pragul inaugu
rării școala cu etaj, 
înzestrată cu labora
toare fl ateliere .pen
tru practica elevilor. 
Datorită folosirii po 
scară largă a materia
lelor locale ți prin 
munca patriotică a 
cetățenilor, costul lu
crării a fost redus cu 
circa 350 GO-O lei față 
de prevederile devizu
lui. Primarul Va- 
sile, Tomescți. ne

1 . -

Comuna Bodești- Neamț

bine spus — o tactică. Era 
funcția mâl importantă — 
se comporta și el mal prin
cipial, era funcția mal pu
țin sonoră... ch !■ Iată un. 
țlmțur exemplu : 'Anasle 
Flllp vizavi de unul șl a- 
celași gestionar. Cind a fosi 
președintele cooperativei de 
consum, A, F. a luat de ia 
respectivul, fără- bani, un 
camion cu ciment ; clr.d h 
devenit primar... l-a dresat 
aceluiași om acte de trimi
tere In judecată pentru 
ultragiere !.» Așa a'înțeles 
el lucrurile. A considerai 
că autoritatea funcției În
locuiește prestigiul perso
nal șl că. Împreună slnt a-

9 9
Meteorologii așa afirmă. Tlllul interogativ nc-a fost 

sugerat dc gradul de incertitudine, uneori ridicat a.1 
prognozelor cu privire la starea vremii pentru 6 peri
oadă mal 
Convorbire 
adjunct al

li —19 OCTOMBRIE
Vreme frumoasă. Seora 

șl dimineața ceață locală, 
tar in nordul țării șl în 
zona dealurilor subcarpa
tice izolat se va produce 
brumă. Temperaturile mi
nime vor oscila intre mi
nus 2 șl plus 8 grade. Iar 
eele maxime vor urca 
intre 16 șl 25 dc grade.
20—20 OCTOMBRIE

de pernă... Dar nici autorii 
sesizării, nici vinovății nu 
s-au dovedit pătrunși in 
fibra lor de tăria, dc sănă
tatea, de puritatea pe care 
le definim cu acest cuvlnl : 
principial

lnlă-1 pa Călugărescu. 
Biografie agitată, ta scară 
mică, e drept, dar oscilan
ta. mereu in slalom dc la 
catedră către funcții ob
ștești și Invers. Ajunge di
rector de școală. Ce șl-o 
fi spus : ,.nrn fost princi
pial, dar merită*. Pac,-două 
falsuri grosolane in matri
colele dc Invățămlnt, 
transformă, Călugăresculc, 
din plaivaz patru repetent! 
In oameni cu carto I Ar fi 
trebuit să ajungă la pușcă
rie, dor cei care l-nu cer
cetat atunci, in 1SM, au 
ținut șl ei scama că omul 
fusese de atitea ori— 
principial I S-o alea doar 
cu retrogradarea șl cu 
o sancțiune de partid. A 
lunl-o Călugărescu de ta 
capăt, din nou o devem* 
Just*, din nou a fosi 
exemplu din gură sau chiar 
din faptă. Plnă i-au fost ui
tate păcatele (după părerea 
noastră devreme, area de
vreme, zondamnnbîl de 
timpuriu) șl s-a văzul nu
mit director al căminului 
cultural și ales iocțlllor al 
secretarului comitetului co
munal de partid. Blindaj 
Mal (ără scrupule declt in 
trecut, Încurajat de predis
poziția celor din jur de a 
trece cu buretele peste nă
ravurile Ieșite 1a Iveală. 
N. C. s-a relansat in abu-

de nord-vest — îs-a situat 
chior pe Peninsula Bal
canică. Centrul dc greu
tate al precipitațiilor a 
cuprins faldul țării noas
tre și nordul ÎL P. Bul
garia.

După aprecierea noas
tră, Intensitatea maximă 
a fenomenului s-a pro
dus mlercurL Rdglmul de 
precipitații este In dimi
nuare. Ploile se retrag 
spre bazinul ^dărll Negre, 
căpătând pentru teritoriul 

rează.

pe mese In onti In care cu
vintele propagate de cl re
prezentau încă neologisme. 
O probase In aeeeașl peri
oadă grea, clnd, după un 
an de muncă și agitație, a 
reușii să-și cumpere o pe
reche de' tentși șl un maiou. 
Răspunderea-activității de 
partid intr-o comună, a- 
cum, clnd apele s-au lim
pezit, nu putea constitui 
pentru el o problemă. Sau 
părea o problemă ușoară.

IPlnă mal zilele trecute, ta 
centrul stomatologic din Sibiu 
(care servește circa 73 ta sulă 
Idln cei 140 CW de locuitori al o- 

rașulul), mal veneau, din dnd 
In clnd, pentru consultații și 

I ■tratamente, diverși salar ia țl ,al
Inlreprindcrir de reparații șl 
construcții din Jocalltate. De 
indotă ce sezonul rece a Ince- 

Iput Insă să-și facă simțită, din 
ce In ce mai acut, prezența, 
toți acești paclenți au renunțat 

I brusc la serviciile unității res
pective. De ce T Pină in pre
zent nu s-a pus un diagnostic 

’ precis. După anumite slmp- 
Itomc, mal exact, după -frigul 

din cabinetele stomatologice 
(deoarece I.R.C.-U1 tărăgănează 

I racordarea clădirii ta conducta
termică), se presupuno insă că 
dumnealor, buni cunoscători ni 

I zicalei „dinte pentru dinte*, au
devenit foarte drcumspecțl. In 
această situație, așteptăm să 
vedem... cit li mai țin măselele. 

| S-au depanat

— Cantitatea de preci
pitații căzută In cursul a- 
cestei luni depășește de 
două ori plnă ta trei ori 
-volumul obișnuit pentru 
țara noastră. Este luna 
din ultimii 80 de ani cu 
cele mal abundente ploi 
In sudul șl sud-eslul ță
rii. .

Regimul ‘precipitații
lor intense s-a datorat 
trecerii peste țara noas
tră a unor porturbațll cl- 
clonlce provenind din 
bazinul Mării Meditorane. 
Zona de contact dintre 
aerul cald și umed de o- 
riglne mediteraneană șl 
aerul rece de origine po
lară — transportat de la 
nord ta sud de antlddo- 
nul ce acoperă aproape 
toată .Europa centrală șl

simple chestiuni personale 
ota autorilor lor. Fermita
tea a slăbit, obiectivitatea 
a devenit mioapă, disciplina 
cadrelor s-n transformat in
tr-o formalitate. Mal lip
seau tentațiile. Iar ele n-au 
lntlrztat. ,1. B. le-a respins 
cu disperarea unul om n- 
flat in coșmar, dar s®nmfi- 
tatea deplină nu fa-a mal 
pulul-o doblndl declt atunci 
clnd, In plenara comitetului 
de partid din care făcea 
parte, șl-a cerut propria lui 
sancționare.

Se ponto întreba cineva : 
cum se explică nceasîă ab
dicare In grup de ta prin
cipii 7 Ce i-a cuprins pe cei 
de la Virvoru 7 Cc-I cu a- 
ceastă — metaforic vor
bind — epidemie 7 Răspun
sul — tot metaforic vor
bind — constă tocmai in 
caracterul contagios al re
nunțării ta principii. Re
nunțare fie ca șl parțială. 
Stă In legitatea lucrurilor 
să nu poți fi principial cu 
ora. cu kilogramul sau cu 
metrul pătrat, Să provoci 
prin compromis alte com
promisuri. Să plătești o slă
biciune cu alto slăbiciuni.

De ce 7 Penfru «dull 
principial înseamnă nu nu
mai a avea ■ principii, cl, 
mal ales, a Ie respecta. Su
praviețuirea principiilor 
constă" In folosirea lor. Ltar, 
ca și viața, ca bătălia ini
mii, ele trebuie ferite de 

ele nu trebuie

Intr-una din zilele trecute, 
un grup da nouă muncitori au 
intrat In camera de uscare din 
atelierul de vopsitorle al sec
ției dc construcții metalice mon
taj de la uzina „Progrerul-Dră- 
ila. Printre ei, șl tlndra Anica 
Pielea, în virilă de 19 ani. La un 
momant dat, clnd ceilalți 8 au 
fcjit afară, lopiitoril Ion Tă
tara șl Marin Munțeanu au pus 
la cale „o glumă*. Umbllnd (cu 
toate că nu aveau voie) la ta
bloul de comandă, ei au închis 
■uțlle cuptorului. Rămasă sin
gură In lncâperc, A. P. a In- 
■cerrat sd iasă pc o fereastră de 
vizitare. In clipa respectivă la
id, cei doi au umblat din nou 
Ia tabloul de comandă, de astă 
dală pentru a deschide ușile. 
Manevra s-a dovedit fetală. 
Pentru că A.P., surprinsă Intre 
ele, a suferit traumatisme gra
ve, din cauza cărora a decedat, 
în urma acestui fapt, l. T. fi 
M. M. au fost^arcstatl In vede
rea efectuării anchetei penale.

Cit îi mai tiu
complexe) și ne sl 
organizăm fiii._'2 
cate mni i '

vorbea cu mlndric 
despre faptul că, da
torită acțiunilor inlre- 
prlrise pe plan local 
dc către consiliul co
munal al F.U.S., de la 
începutul anului șl 
plnd in prezent s-au 
realizat lucrări edili- 
tar^gospodărețli in 
valoare de peste 3,5 

milioane lei.
Cți rr.ulld salisfacjie 

■r.c-cu fost infăiifata 
proiectele de viitor: 
conjfrulrea unul ma- 
parln universal în la- 

»îtil Oț'obcnl. a unu! 
popas turistic care se 
purjd in valoare pro
ducția irt’scnaldF loca
lă. 7'cc:c aceste ele-'' 
monte vor ridica sian- 
dardul de civilizație al 
comunei Bodeșll; apro- 
piindu-l de cel urban.

pătrat de spațiu productiv, 
s-au găsii resurse șl pentru realiza
rea, prin auloulltare, a unor utilaje 
in valoare de l^> milioane lei valuiă.

Aceste colective slot, realmente, 
un favor de propuneri Interesante. în 
secțiile 5 șl 6 (costume, sacourl, pan
talon!)'. de pildă, ma! multi muftcl- 
tori șl mai?', ri au sugerat; organizarea 
aeriană a transportului interope- 
raționaL S-a trecut imediat la expe
rimentarea In siațta-pllos șl rezulta
tele .deosebite obținute intr-un timp 
scurt prellmlnă adaptarea sistemului 
respectiv in cete două secții chiar in 
răstimpul rare a mai rămas pină la 
sfirșltul anului; Centralizate rapid, 
multe propuneri privind organizarea 
producției, asigurarea documenta
ție! tehnice au fost dezbătute do 
comisia economică a comitetului de 
partid sau analizate In adunări gene
rale alo organizațiilor de bază spre 
generalizarea soluțiilor optime. 
»aOrgsipJzarea țolecllvelor do studiu 
const&ple, aici,*o formă eflctpjta “de 
consultare a salnrtațllor. dar nu sin
gura „No-tvn gindil — rtc retaJa to
varășul Ion Veinicluc, locțiitor al se
cretarei comitetului de partid pe fa
brică — că schimburile de experiență 
operative pol deveni, ta rindul lor, un 
mijloc de consultare colectivă pentru 
perfecționarea metodelor de muncă.

Practic : ta secția a 6-a confecții 
s-au Introdus, nu de mult, mașini noi 
pentru uncie operații După un timp, 
comitetul de partid a lrdțtat un 
schimb de experiență. Invitând aici 
muncitorii din secția a 4-a. S-a ana
lizat modul de lucru, s-au formulat

I Inîr-o notă publicată nu dc- 
I mult in cadrul acesttri rubrici, 
I semnalam că aproape nici unul 
I din compresoarele existente in 
’ dotarea stațiunilor ,,PECO“ 
Ide pe ruta Focțani-lați nu 

funcționa. Centrala pentru con
diționarea, livrarea și Iranipor- 

Itul produselor petroliera ne face 
cunoscut că un control amSnun- 
ții a pus sub presiune conduce- 

Irilc unilăților ce răspundeau de 
inriatațilte rcrpeclfve șl . acum 
conducătorii cuto pot apela cu 
încredere ta ele. în plut. nî se 

Idau asigurări că au fost dispuse 
asemenea mășuri pentru ceri- 

' flcarea acestor instalații, Incit 
n orice evenluale defecțiuni vor 
I putea fi‘înlăturata cu meurimum 
I de operativitate.

j Fiole

accidente
să ajungă In sala de reani
mare. Pur ș! simplu pentru 
că a fi consecvent princi
piilor in caro aderi Înseam
nă a fl credincios țle însuți. 
Și prin aceasta — tuturor.

nlel cu echivocurl, nici cu 
valori de sezon. A „practi
cat* principialitatea DUl'A 
ORAR.' Era In exercițiul 
funcțiunii — se purta prin
cipial, trecea ta rezolvarea 
treburilor personale, je 
purta In așa fel indt_. a 
nluns ta comisia .pentru 
cercetare provenienței bu
nurilor dobindltc In mod 
ilicit

’ In acest stup dQ' mentali- 
lățl strimbe n nimerit In a- 
nul lt®8 Ioan Bulat Un 
om matur, un om călit, un 
om demn. Principialitatea 7 
O respirase o dată cu acrul. 
O dovedise purtindu-șl a'- 
verea In traistă șl dormind

male In regiunile din nor
dul țării (35—55 1/mp) șl 
puțin sub 
male : 
(3.5—30 1/mp) 
cel mal ploios or iretrai 
să sa situeze in decada a 
treia a lunii octombrie.

Din pimct de vedere 
termic, temperaturile 
medii lunare vor depăși 
cu 1—2 grade valorile 
normale (plus 0—12 gra
de). Deci, o lună ceva 
mal caldă ca de obicei.

Pentru clteva Intervale 
caracteristice din luna 
octombrie s-ar puica 
menționa următoarele :

Rubricb redoclelft do r 
Dumitru ■ HRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinfcii1

„CJndnalul,— In patru ani și rinei 
luni l*. Această chemare, care te in- 
Umplnă Înscrisă pe un mare panou, 
chiar de ta Intrarea In Fabrica dc 
confecții ?l tricotaje București, ex
primă hotărlrea sub semnul căreia 
cel aproape 15 C©3 de r.alarla-,1 de aici> 
Îșl desfășoară activitatea. Un angaja
ment- de răspundere, care solicita c- 
forluri deosebite, do concepție, ț!'< 
organizare, o muncii bine chlbzulîă, 
mai ales In condițiile modernizării 
tehnologilor de fabricație a confec
țiilor șl tricotajelor, ale diversifică
rii considerabile a producției.

„Este, sub toate aspectele, un plan 
a! exigenței — no 'spunea tovarășa 
Marla Lucnri, inglner-șcf, membră a 
comitetului de ________________
partid pc fabri- 
că — pe care 11

o va oro.Uniat ta Conte- w «miviv
rința Națională — i «■
nu prin eforturi fjSț îlîăoi!
materiale, finan- Uu MMS 8.DS
clare, fizice supli- B ’ B
mentare, cl prin- 
tr-o mai mare in- Bl | S. a_
vesiiție de idei și a 
inițiative, prin 
valorificarea a 
toi ceea ce ne 
poate do, din asesi ' 
punct de vedere, wwwwwMimr 
masa largă a în
tregului nostru colectiv. Proccdind 
astfel, sffitulndu-ne qi oamenii, 
consultlndu-ne cu ■ fiecare sector 
de muncă, fiecare formație de 
lucru, In preajma Conferinței Na
ționale a partidului am găsit re
surse reale pentru dublarea anga
jamentului Inițial, astfel că pină la 
sflraltul acestui an vom realiza o 
producție globală suplimentară do 
2®0 milioane lei.

Poate fl Identificată, în această or
ganizație de partid, strădania do a 
găsi șl pune In aplicare o varietate 
de mijloace de consultare a iuturor 
salarLițlIor.

—j Pentru noi este Important să ne 
aliniem, pas cu păs, nivelului pro
ducției similare pe plan mondial — 
ne relata ing. Gheorghe Stanescu, 
director tehnle nl Centralei confec
țiilor și nl fabricii. Ftecare dină este 
prețioasă. De aceea trebuie să; ținem 
un contact operativ cu masa varia
ților. Unul din. mijloacele cele maț, 
efictente de consultare‘largă șar^tUr'.A./ constl 
turor oamenilor noștri 11 considerăm 
a fi permanentizarea colectivelor o- 
perative de studiu, alcătuite din circa 
200 do ' specialiști Și l muncitori cu 
Înaltă calificare.

Ce fac aceste colective 7 Privesc 
cu ochi atent și foarte critic desfășu
rarea procesului de producție ta fle
care sortiment de bază șl sesizează 
punctele nevralgice.. A stagnat o ma
șină, o i linie, chiar puține minute 7 
De ce 7 Imediat se caută cauza șl se 
Intervine prompt pc loc, pentru Înlă
turarea el. Dar ceea ce este mei Im
portant, se propun măsuri cu carac-

Vrernca devine In ge
neral umedă șl se ră
cește treptat Ploi tempo
rare șl burnițe. Tempera- 
îurile maxime nu vor de
păși 10—18 grade. 
2^3' litoOCTOMBRIE

Deși se vor semnalai 
ploi șl burnițe locale, 
vremea se .Încălzește u- 

me intre 16 și 22degrade. șor. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse inlre

Pe lingă primăriile argeșene 
funcționează 300 unități

Vreme relativ căldu
roasă. Cerul va .alterna
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Aproape 13000 ha de cartofi recoltateSUCEAVA

"sfecla și cartofii

LA UZINELE

La insămînțarea griuluiOLT

ÎN BIHOR ȘI ÎN MEHEDINȚI

LA FABRICA DE POSTAV DIN BUHUȘI

20000 tone de produse

2. Acum e timpul schimburilor
de experiență

pe ogoare.

utilajele
cu tulburel?

LA UZINA DE PIESE AUTO SIBIU

SI O ÎNTREBARE SEPARATĂ
> ■

ag fost trimise

Nlcoîae BRUJAN 
corespondentul „Sdnteii"

ud de piese 
o dovadă 

rodnMei e-

uilimul Ump

relativ scurt, eă introducă 
câteva procedee și tehno
logii de mare productivi
tate, cum or fi : extinde
rea pe benzile de montaj 
a mașinilor do cositorit

tecțlonarea organizării 
fluxurilor tehnologice și 
reducerea cheltuielilor
aeecottomlcoase.

— La începutul anului 
rtablliBein un număr de 
13 tente care să stea In 
atenția specialiștilor — a

Tn zilele do 23 șl 24 septembrie, 
mil de tineri din județul Prahova 
— o mare parte de la școlile pro
fesionale și din uzinele din mediul 
urban — se aflau pe clmp, în ajutorul 
cooperatorilor, in siriusul recoltei 
de floarea-soarelul, struguri, legu
me; porumb. în acest timp, IM de 
tineri mecanizatori din cadrul

nu numai Îndeplinite, ci 
51 depășite. De menționat 
că în această perioadă 
ponderea produselor de 
calitatea I a crescut de 
La 83,1 la sută, cit pre-

organe agricole
Cluj și Arad

Datorită bunel organizări a mun
cii In dmp, participării însufle
țite h tuturor cooperatorilor la re
coltare, alte trei cooperative agri
cole din județul Suceava — Siml-

nlcea, Rcusenl șl Probota — au ter
minat ștrinsul cartofilor. Pinii Ieri, 
din cale 21 G.£K3 hectare cultivata cu 
cartofi s-a strins recolta de pe a- 
proape 13 DM hectare. In timp ce

„printre picaturi

Bacău, nu fost
......,Zj agricole doar
irefi Celelalte erau fo

ia transportul

Căruțele din coloană, încărcate eu 
struguri — așa cum se vede din 
fotografia alăturată — așteaptă să 
Ie vină rlndui la descărcare la cen
trul do vlnlflcațte Segarcea. Jude
țul Dolj. Din cauza slabei organi
zări a muncii la recepție, a defec
țiunilor ce nu se Înlătură operativ

Ca pretutindeni, șl In județul 
■Mureș, lucrările agricole, pe cil de 
numeroase, pe atit de urgente, au 
impus mobilizarea întregului "poten
țial al satelor. Deși vremea este 
instabilă, la coopera li vel o agricole 
Berghia, Gorneșll, Vărgata, Bogata

88 tone, cu 
realitate 

din care 
ce .este in 

imaginea

principale ale 
amintite 11 

tocmai reduce-

petrochlmle Borzeștl, bu
năoară, ihlțlațlya a îm
brăcat forma „secțiilor 
model”, urmărlndu-sc îm
bunătățirea permanentă a 
eaBtațli produselor. O do-

probîcme tehnice a uzi
nei”.

Șl, așa ram ne-am con
vins. nu-i vorba de ori
ce problemă. Fără excep
ție. ele se axează pe 
principalele obiective sta
bilite in

' ' , la ora șeful secției plecase de dimineață 
secției do me- Ja ședința decadală convocată de 

Tisa Nouă, aparținlnd conducerea S.M.A., Iar înginerul-șef 
‘ al cooperativei nu trecuse in acea 

zi p® acolo. Așadar, ședința „mer
ge”,. tar tractoarele stau, deși 

agricolă o rămasă In 
recoltatul

, „merge"

da agregate, căruțele așteaptă cite 
3—1 ore plnă ce se descarcă stru
gurii. în ziua de 23 septembrie, la 
ora 10. peste 40 de căruțe și nume
roase autocamioane așteptau să le 
vină rlndul ta descărcat. Să-și fi 
făcut efect tulburelul asupra uti
lajelor do vlnlficat ?

Concomitent cu intensificarea rit
mului la culesul porumbului și al 
altor culturi, cooperatorii șl meca
nizatorii din cadrul consiliului in- 
tercoopcratlst Găneasa, județul Olt,

nem cu 500—GOT kg griu la hectar 
nud mult decât pe suprafețele insă- 
mlnțate mal tlrzlu”. Și In alte coo
perative agricole au fast identifi
cate supratețeJe mal zvintate și s-a 
trecui la pregătirea terenului șl in
să ml n țări.

în întreprinderile agricole de stat

ne spune șeful autobazei, autobaza
ITanganu. „Avem nevoie trimise in unitățile 
irca 2fl de mașini — ne 19 și 8 remo:.„. ......

loaite la transportul pietrișului, al 
altor materiale de construcții sau, 
pur șl simplu, stăteau de pomană 
in curtea autobazei. Conducerea 
autobazei se consideră absolvită de 
orice răspundere; datorită unor 
hlrtll primite de la forurile lutcla-

pășirl ale planului — Ia 
producția globală cu 38 
milioane lei, la producția 
marfă cu 22 milioane Iei 
și 33 milioane Iei livrări 
suplimentare la fondul 
pieței.

O importantă contribu
ție ta realizarea acestor 
succese o au cadrele de 
'concepție ale uzinei, care 
au reușit, Inir-tm timp

S.M.A. din Județ au plecat In 
schimb de experiență yizițțhd Uzi
na de mecanică fină Sinaia și pe cea 
de tractoare din Brașov, precum și 
cooperativa agricolă Săcele. Nimeni 
nu poate fi împotriva unor schim
buri de experiență, dar nu actifn, 
cînd mecanizatorii au atlta treabă

Sini doi ani de clnd cel 
aproape 300 de ingineri și 
tehnicieni ai Uzinei de 
piese auto Sibiu luau cu
noștință cu viu Interes de 
o chemare a comitatului 
oamenilor muncii jl a co
mitetului sindicatului caro 
11 se adresa In exclusivi
tate lor : „Flecare, inginer 
îi tehnician să rezolve cel 
puțin o iernă tehnică in
tr-un an”. Rezultatele ?z 
In 1970 au fost re
zolvate diferita teme teh
nico de către 120 Ingineri' 
șl tehnicieni, iar In IȘTI 
au fost antrenat! in n- 
reaslă direcție 162. Care 
tint acum ..parametrii” a- 
cestel valoroase iniția
tive ?

Iată ce ne-a spus 
tovarășul loan Mugeoiu, 
leeretarul comitetului de 
sartld a! uzinei : „în 
jreajma Conferinței Na
ționale, dar mai ales, 
ia atunci încoace. Ini-' 
țiatlva a renăscut eu 
o forță nebănuită. A- 
rurn se poate spune că 
practic tcțl Inginerii și 
tehnicienii noâițiî flecare 
după specificul locului de 
muncă și după talent, se 
ocupă de rezolvarea unei

pițel șl secarei pentru masă verde 
pe 1 015 hectare. Orzul s-a insămln- 
țat pe mai bine de 700 hectare. In 
prima zi a acestei săptămlni, lucră
torii fermei din Salcia au declan
șat semănatul griului. Aceeași lu
crare a început și In ferma din 
Burlta Mare.

pentru îndeplinirea înain
te de termen a planului 
cincinal — ridicarea nive
lului calitativ și tehnic 
al produselor in con
dițiile , unei eficiente 
crescute, mai ales arin 
reducerea cheltuielilor de 
producție — și vizează cu 
prioritate perfecționarea 
tehnologiilor și elaborarea 
altora noi in fabricația 
arborilor cardanlrf. meca
nismelor de direcție și e- 
lementalor de frirtă. per-

în starul nr. D2S4, fn materialul 
privind di 
cailei in . 
publicau, la 
clleva observați 
date, comunicate 
teleormăneni, potrivi 
de 2 700 tone legumi 
fi trimise Capitalei, ' f ■ 
leorman ar li livrat 3 400 Jone. Se 
menționa, de asemenea, că 

Teleorman ar li asigu
rat, silnic, 00—100 tone legumi pes
te cantitățile matractatc. dar nu se 
trimit marini pentru a ridica dceite 
cantități, exempli flclndu-te cu ziua 
de 25 septembrie,’ clnd în Io. de 21

lesfițurarea stringerii rc- 
judeful Teleorman, re 

capitolul „Pe tctirl, 
îl critice", unele 

de tovar&sii 
liricii cărora, față 

te previsute a 
I.P.V.I.L.F. Te-

plan șl angajamentelor o 
dovedesc șl rezultatele 
obținute In muncă de lu
crătorii uzinelor „Elec
tronica*. Astfel, s-au în
registrat importante do

vedea planul, la 93.42 la 
sută.

Important este Insă 
faptul că inițiativa lezzll- 
liștllor din Buhușl a gă
sit un larg ecou șl in rîn- 
dul colectivelor de mun
că de ta Borzești. Comă- 
neșlî, Bacău. în uzinele 
Grupului industrial de

Sintem Informați că ș! In Jude
țul Cluj există unele nereguli ' in 
funcționarea transportului. In ziua 
de 23 septembrie, de exemplu, din 
2fil autocamioane repartizate de că-

tlnata conservării, alții au Impln- 
zlt câmpul, Inirind imediat Ia lucru 
pe tarlalele cu porumb și sfeclă de 
zahăr. • I

radă a rezultatelor bune 
obținute o constituie .ce
rerile sporite de produse 
la export Elnfi la aceas
tă dată, grupul a livrat 
suplimentar beneficiarilor 
do peste hotare produse 
In valoare de circa 3 mi
lioane lei valută. '

La riadul lor, minerii

! • ”
sltătUe neasigurate ale. populației Ținlnd seama Insă de lipsa acută 
in luna septembrie. de legume, șl in special do roșii,

2. ««ns.-., Kț ftgga SȘX re:
ds să asigure si mijloace de trans
port la cererea furnizorului.

Pentru ziua de 25 septembrie, re
prezentanții din Teleorman au soli
citat 19 autocamioane spre a trans
porta (0 tone mărfuri. Le-au fost 
trimise 13 autocamioane, cu capaci
tate de transport de 
care bi-au transportat în 
48 tone diverse legume, 
roșii numai 2 tone, ceea 
totală contradicție cu 
creată de datele publicate.
r ■ ■ ’ ■ /. ■ -

din județul Mehedinți se lucrează 
cu toata forțele la recoltat. Produc
ția de floarea-soarelul de pe cela 
2 TOT hectare cultivate este, la a- 
ceastă dată, stflnsă ți înmagazinată. 
Combinele „Gloria” au intrat In la
nurile de porumb. în mai puțin de 
fl zile s-a încheiat semănatul ra-

Pe tarlalele cooperativelor agri
cole din județul Bacău In ziua de 
28 septembrie erau recoltate și ne
transportate 20 003 tone de sfeclă 
șl cartofi. In pofida acestei situații, 
In curtea autobazei I.T.A. Bacău, 
ea șl la coloanele care depind de 
aceasta, stau nefolosite sute de 
autocamioane. „Nu le solicită unl-

® Ponderea producției de calitatea I a 
crescut la 93,42 la sută ® Inițiativa își 
dovedește eficiența și în alte întreprin

deri ale județului

sute de cooperatori de aici muncesc 
fără întrerupere la sortatul. Încărca
tul șl transportul cartofilor In ba
zele de recepție sau la locurile deș-

ținut să precizeze Ing. 
Vaier Bratu. responsabi
lul «misiei inginerilor șl 
tehnlcieaiior. Ing. Marius 
Oancsa și tehnicianul 
Vaier Homea ou ve
nit cu o soluție ex
celentă pentru una din 
teme — Îmbunătățirea 
sistemului de etanșare la 
amortlzoarele telescopice 
— soluție care a fost 
înaintată la București, ca 
propunere de Invenție. De 
asemenea. Ing, Ion Pă-

adresâte unor conduceri de unități și 
din județele Bacău, Prahova, Dolj,

® Productivitatea muncii crește, rebutu
rile scad ® Colectivele de opinie luptă 
împotriva neatenției, neglijenței, risipei 

mărunte

hectare raplță, ceea ce Înseamnă 
peste 20 io sută din suprafața pre
văzută a ce insămlnța In această 
toamnă.

1. De ce stau mașinile în garaje,

re care Interzic efectuarea de trans
porturi daeă cooperativele agricole 
nu achită anticipat costul lucrărilor 
care urmează să fie efectuate.

Oare nu sc pot pune de acord 
forurile de resort pentru a re
glementa problemele In așa fel in
cit să poată fi utilizate integral 
mijloacele de transport ?

Cu mal bine de un an 
In urmă, texllllstli din 
schimbul condus de mais
trul Gheorghe BlAnn.ru, 
de la Fabrica de postav 
d'n Buhuși, porneau o 
amplă acțiune de Îmbu
nătățire a calității țesătu
rilor sub deviza : „Cali
tatea producției — o pro
blemă de demnitate șl 
patriotism*, acțiune caro 
In scurtă vreme a cuprins 
toate secțiile, sectoarele șl 
atelierele fabricâî

Rezultatele acestei pa
sionante întreceri — dez
voltată In mod deosebit 
în ultimul timp — sa re
flectă in bilanțul „la tâ“ 
al realizărilor. Do In în
ceputul anului șl plnă a- 
;um, textil Ist! 1 din Bu- 
huși nu realizat in plus 
o producție in valoare da 
38 milioane lei. concreti
zată,- Intre altele. In 42 GOT 
mp țMături și 50 tone 
fire. La această dată, an
gajamentele anuale elnt

2. Referlndu-ne in acest sorti
ment deficitar 'roșii), menționăm 
că față -le <ralicul ăc î46 tone roșii 
care ar. 3 teebuit livrate din Te
leorman Ini cursul lunii septembrie 
(in perioada 1—28 septembrie), s-au 
livrat doar 59 tone, Iar In zilele in 
care se referă, articolul — 21.—23 
septembrie — față de 30 tone 8-au 
livrai doar 8 tone roșii.

3. Contractul Încheiat cu LP.VJL.F. 
Teleorman prevede expres că 
mărfurile 'se trimit numai cu mij
loacele furnizorului.

„ELECTRONICA" DIN BUCUREȘTI

Miercuri, 27 septembrie, 
prinsului, ta sediul secției 
cântare^,. J ___ _
S.M.A. Aradu Nou, care srarvește 
cooperativa agricolă Flnllnele, se 
aflau >1 tractoare. Mecanicul de In- ge“,. Iar 
trețlnero Ion Rusu spunea că slot cooperativa 
defecte. Alte două tractoare stația- u-mă cu Insllozărilc și 
nan. pur șl simplu, și nimeni nu porumbului, inr semănatul griului 
șila unde să le dirijeze, pentru că nu a Început.

lăturarea sterilului din 
cărbune. Eforturilor dedu
se de mineri 11 s-au adău
gat o seamă do măsuri 
luate de conducerea În
treprinderi! : introducerea 
In abataje n schemelor 
selective de tăiere, asi
gurarea unei ponderi op
time a titraturilor in ex
ploatare. plasarea mâl 
rațională a posturilor !de 
elaubare. Ca urmare, de 
la începutul anului șl 
plnă in prezent, minerii 
din Comăneștl au trimis, 
peste plan, beneffclarflor 
mal mult de 4 MO tone 
cărbune de bună caiitaie.

Gheorcjhe BA.I.TA 
corespondentul „Scinteii"

nu declanșat și semănatul griului, 
în două zile ei ou lns&mlnțnt „prin
tre picături” 3B0 hectare din cele 
2 4®0 prevăzute a se cultiva». Semă
natul culturilor de toamnă se află

nescu se ocupă acum cu 
succes de rezolvarea te
mei : „Reducerea consu
mului de freze-melc Ia. 
prelucrarea canelurilor 
arborilor cardanlri”. 1 

La cabinetul tehnic ri 
uzinei am avut ocazia 
vedem dooă din ultimele 
cereri adresate comisiei 
inginerilor șl tehnlctenl-t 
lor. Una, semnală de ing. 
lo-sn Droc, de ta laborato
rul flzlco-mecanlc : „Ca 
răspuns la chemarea „Fie
care inginer și tehui-. 
cian_.“, vă rog iă mă În
scrieți cu tema : „Contrt-- 
buțîe la rezolvarea defi
cientelor do turnare In 
rochile a pieselor din a- 
llaj de ali!TVn,u pentru 
camionul ROMAN, prin 
care rebuturile sa reduc, 
cu 40—90 ta sută". O alta- 
*e referea la „Slmpllfl-: 
earca-construcției șl exe
cuție! conului de supapă 
cu scaun de la robinetele, 
pentru frina de remorci” 
șl era semnată de Ing. 
Alexandru German, de la 
servicliil constructor-șef. .

bun exemplu II constituie șl coope
rativa agricolă Deaj, unde măsu
rile luate pentru eliberarea terenu
lui au permis pregătirea a peste 2d0 
hectare destinate însămințărilor do 
toamnă.

tflțile‘.
Constantin F
zilnic de circa 20 de mașini — na 
spune ing. Vasiie Tărnlceru de la 
cooperativa agricolă din Tamașl, 
dar autobaza nu ne trimite decit 
2—3 pe zl“. Declarații asemănă
toare,, de la multe alte cooperative. 
In ziua raidului, din cele 320 
autocamioane da caro dispune

camioane ou cănit numai 11 ți ou 
preluat doar 32 de tome din G0.

În legătură cu aceste a/irmalll, 
am primit din partea Comifctului 
municipal București al P.C.R, ur
mătoarele precizări :

hectare s-n efectuat Intr-un Ump 
scurt. La transport șlnt folosita 33 
atelaje și 4 remorci Pentru a sa 

1 ușura munca, la brigada din Valea
Izvoarelor, ta Încărcatul sfadei In 
remorci se folosește un grelfcr. Un
>

© Obiectivul principal: ridicarea nivelu
lui tehnic al producției ® Cu fiscare zi 
se înregistrează noi propuneri interesanta

■ J
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Este un adevăr de necontestat că 
școata este modernă în măsura jn 

o care ca răspunde adecvai comenzii 
sociale a epocii, Jar școala noastră 
de azi ®e modernizează răspunzi nd 
comenzii sociale a etape! construc
ției societății socialista multilateral 
dezvoltate.

Desigur, modernizarea școli! oslo 
un proces complex, caro vizează deo
potrivă conținutul procesului de In- 
vățâmint, formele sale organizatorice, 
metodele prin care se realizează, 
mijloace tehnice folosite șl mal ales 
concepția pedagogică promovai 6. 
D’iniro toate aceste dlșfecțll, ne vom 
opri asupra cerințe! de modernizare 
a relației profesor-eîev, ca una 
din principalele căi do perfecționare 
a procesului de lnvfițâmlnt, de spo
rire a eficienței sale instaicliv-edu- 
cativc.

Ceea ce earaciisizoază relația da 
. tip nou dlntro profesori șl elev, in 

comparație cu celelalte tipuri de re
lații practicate. In Istoria educației, 
este faptul că elevul cooperează cu 
profesorul în netul propriei sale for
mări. Esența acestui nou tip de re
lație constă in aceea că elevul nu 
mol este cu prioritate „obiect" ni 
educației, el devine și „subiect" al a- 
cesteta, colnbareazfi ta propria sa for
mare cu un tovarăș care !-a ciștigut 
încrederea prin experiența de viață, 
cunoștințele, ținuta sa morală. Este 
evident că o asemenea relație trebuie 
cultivată cu deosebire in predarea 
științelor sociale, inteucit contribuie 
in mod hotăritor la dezvollnrea gin- 
dlrii creatoare a elevilor, la însuși
rea tehnicilor de cunoaștere și 
cercetare, la creșterea capadiăți! da 
Interpretare — toate deosebii de im
portante pentru o 'angajare plenară In 
opera de edificare a noii orindulri.

Această schimbare de raporturi 
prin .care dezvoltăm la elevi efortul 
consecvent și tenaee spre cunoașiere. 
analiza critică a realităților, spiritul 
de responsabilitate socială, are mul
tiple implicații asupra. ( -■
desfășurării, procesului 
mint. întrucit o!evul devine sub! 
acțiunii educaționale, t . ’
numite modificări In organizarea si 
tipologia lecțiilor ; ele îșl schimbă 
funcția de la aceea de „comunicare 
de noi cunoștințe". In rolul de a În
lesni „doblîHÎireiî, asimilarea cunoș
tințelor". însăși aceasta ne oblfsă 
la un nit mod de a concepe lecțiile 
— In bună parte aub forma unu! 
dialog viu In cadrul căruia elevul ■ 
va trebui să m manifeste activ.

în sflrșit, alte schimbări. Metodele 
de lnvățâmlnt, pinii acum „strategii - 
ale profesoruSul*, devin 
rind „strategii de cunoaștere" reăll- 
zatb de elev cu ajutorul profesoru
lui. Ele uranăreac Bă înlesnească des
coperirea d3 noi cunoștințe prinlr-o 
strategie de cunoaștere, care trebuie 
insușliă de profesori ca atare, para
lel cu Însușirea de către elevi n stra
tegiei algoritmice sau a strategiei 
experimentale faptice.

Modalitățile de Înfăptuire a acestei 
orientări simt multiple.. Astfel, pro
blematizarea este, o metodă care, fo
losită judlctos, II poate ajuta pe elevi 
să-șl formeze noțiuni sau să-și con
struiască imagini dt mai adeev0te 
realității, nivelului ta care a ajun® 
cunoaștoroa in diferite domenlL Prin 
problematizare ee înțelege da obiect 
punerea unor probleme și antrenarea 
elevilor la rezolvarea lor. în saitsul 
științei moderne insă a problematiza 
Înseamnă a ajuta pe elevi să depă
șească neconcordanțele care se ivesc, 
la un moment dat. Intre datele ex
perienței șl cele ale științei, știut 
filed că în cursul procesului de cu
noaștere sint negate, la un moment 
dat, fie rezultatele experienței, fie 
rezultatele la care ajunsese anterior- 
șUInța. Evident, e vorba de o negare 
dialecticii : adevărurile negate sint 
depășite, 11 se fixează valabilitatea 
doar pentru un domeniu limitat, Olnt 
Înglobate In'.r-o Imagine mai largă. 
Rolul problemnllzărU este ded de a 
soluționa contradicțiile ivite in pro
cesul cunoașterii ți care Lnu pot fi de
pășite declt dacă reconstruim vechiul 
sistem de informații, prin prisma ul
timelor descoperiri științifico. Un 
exemplu va fi edificator. Atunci dnd 
Încep să studieze categoria filozofică 
de materie, devii au o experiență 
empirică, care-i conduce la convin
gerea că materia este sinonimă cu 
substanța. Tot astfel, plnă încep să 
studieze economia politică, elevii 
cred că valoarea reprezintă o altă 
expres!» a ceea ce este prețul unei

i

L

O

în
.or soeîafe

mărfi. Pornind de la aceste convin
geri neștâințjfice șl negindu-le. prin- 
tr-o demonstrație cu caracter știin
țific, realizăm In fapt o problemati
zare in scris modem, care caraa-eii- 
zesză, In același timp, o mod,filiale 
nouă a relației profesor-elev.

Dorim să arătăm cu acesie exemple 
că este vorba de metode mal vechi, 
da- pe caro le folosim lntr-o orienta
re nouă. ȘL însr-ndevăr, moderniza
rea invățămtntului, presupune îmbi
narea noilor metodologii cu foJosi-

i

puncte de vedere

Din partea ConsifiuSw Culturii 

și Educației Socialiste
Un mare număr de spectatori ș-nu 

■adresat Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste exprlmind protestul și 
nemulțumirea față de modul cuni n 
fost pusă In scenă, in Teatrul „Ludo 
Sturdza Bulandra", piesa „Revizorul" 
de N Gogol. Montarea șl adaptarea 
i.plosel__ - - _ - - ’ ’
dramaturg, atitudine incompatibilă 
cu rolul teatrului românesc — tribu-

nă a prezentării autentice, n vnlorilor 
culturii naționale șl universale.

Biroul Consiliului Culturii șl Edu
cației Soeiâlîște a holfirlt suspen
darea spectacolului șl interzicerea de 
n fi reprezentat pe. vreo altă scenă 
din țară Intr-o^asemenea adaptare șl

denaturează opera marelui va lua măsuri pentru ca astfel de.. -v-TTs....... ......................  — ’ ...... .... jnmanifestări să nu mal albă 
viața culturală din România.

rî. - ? I:
t

Al Il-lea Congres național
I

a

J

și-a încheiat lucrările V
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J
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nu pe întrajutorarea tovărășească, ci 
pe unirea muncitorilor in vederea 
combaterii „răului (ce vntămă întero- 

loc vineri după-aminză o adunare selo muncitorilor" in general.
■...... .Creșterea rindurilor prolelariatuiu^

continua ridicare a nivelului, conștiin
ței sole de ctasâ ca urmare a răs- 
pindirii marxismului, InicMificarea 
acțiunilor de luptă alo muncitorilor, 
transformarea treptată a asoriațtitor

■ de întrajutorare în organizații prole
tare puternice de clasă, au dus, tor 
ceplnd cu deceniul ol nouălea rd 
veacului trecut, la o tot mal evldenljj-v 
Întrepătrundwd a elementului murf-.“3. 
citoresc cil cel social tel. In cadrul'țț 
unor noi orgaMzațil — asrcurflb 
muncitorești — cu un pronunțat ca
racter politic, a arătat ta continuare 
vorbitorul. Se. afirma tot mai puter
nic curentul pentru crearea unui 
partid puternic, unitar și centralizat, 
deziderat Împlinit prin constituirea, 
in 1883, a Partidului Sodal-Demoaat 
al Muncitorilor din România.

, în continuare, vorbitorul a rdevnt 
că evocarea semnificațiilor adinei ale 
constituirii, in urmă cu un veac, a 
„Asociației generala a lucrătorilor din 
România" are loc astăzi ta condițiile 
In caro, pe Întreg cuprinsul patriei 
noastre socialiste, lnlr-o atmosferă 
de puternic avlnt politic și spiritual, 
general de hotăririlo Congresului țd 
X-lea șl ale recentei Conferințe Na
ționale a partJduiîd, se ^desfășoară o 
amplă șl clocotitoare cmuiriție crea
toare In muncă pentru Înfăptuirea 
programului edificării siMriății ®o- 
etaltai’ multilateral dezvoltate, pen
tru realizarea inataie de termen a ac
tualului plan cincinal do dezvoltare 
eeonomico-soctaJă a țării. încrederea 
nețărmurită n oamenilor muncii in 
poULicn PartJkhriul Comunist Român, 
care reprezintă mandsm-lentalgmui 
aplicat creator In condițiile Roma
nței, înalta responsabilitate cu care 
partidul îșl îndeplinește misiunea'în
credințată db popor, creșterea rolu
lui său conducător ta toate sferele 
vieții sociale constituie izvorul tăriei 
de . granit a orinduiril noastre socia
liste, chezășia mersului înainte I pe 
calea socialismului șl comunismului.

(Agerpreș)

•
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a avut 
festivă consacrată împlinirii a IOT de 
nnl de la Infilntarea „AsocteUel ge
nerale a lucrătorilor din România", 
organizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R.

în prezidiul adunării au luat Ioc 
tovarășii Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voitec, membru al, - I i 111 3 ' W'wc/aLrtai n'S’lirw c* ă 1 ”.1
P.C.rt. Chîvu Stoica, președintele 
Cqmlslel_ centrale de revizie a 

ie Vaslllchi, membru 
., Gheorghe Petrescu, 

membru al C.C. al P.C.R,, vicepre
ședinte al Consiliului Central ni 
U.G.S.R.. Teohnri Georgescu, mem
bru supleant ni C.C. al P.C.R., acti
viști de partid șî al sindicatelor.

î.a adunare au luat parte vechi 
militanțl ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, activiști de partid și 
de stal, muncitori din Întreprinde
rile bucureștene. oameni de știință, 
ortâ și cultura, ofițeri superiori, stu- 
dentl șl elevi.

Adunarea n fost deschisă de tovn- 
rfi-ml Gheorghe Slupnru, președin
tele Consiliului municipal al sindica
telor București.

A luat apoi cuvîntul ■ tovarășul 
Gheorghe Petrescu. ■ Vorbitorul a 
evocat condițiile socinl-poliUce-\ în 
care, ca rezultat al apariției ’ și 
dezvoltării proletariatului in țara 
noastră, a fost creată, acum 100 
de ani, „Asociația generală b lu
crătorilor d’n România", această pri
mă Încercare de unire a tuturor 
muncitorilor din România. Conco
mitent cu mișcarea muncitorească, 
in cllmatal favorabil •datorat bogate
lor tradiții progresiste din glndirea 
românească șl cunoașterii ideilor so
cialiste încă din faza lor utopică, a 
apărut șl s-n dezvoltat mișcarea so
cialistă din țara noastră.

Prin crearea, la 1 octombrie 1872, a 
„Asociației generale a lucrătorilor 
din România", proletariatul român 
făcea prima Încercare de unire a 
rindurilor sale lntr-o organizație 
centralizată Ia nivelul Întregii țări, 
în n cărei activitate ponderea cădea

știință român n orfitat că rapoartele, 
corapoartele șl comunicările prezen
tata au sintetizat experiența inter- 
oațlonală sau ' personală in domeniul 
iernat ScH amintite. Cu acest • prilej 
s-au conturat mal bine stadiul actual 
aî cunoșltațeîor, pnsSbHlUițlle'i tehnico 
de abordare a ipotezelor de lucru, 
precum șl ceea ce mai trebuie făcut 
p-anlra ca rezultatele .cercetărilor să 
contribuie sa îmbunătățirea fondului 
de eiuMșșțlnțeJin ««sî domeniu al 
gondicil. A reieșit cȘ metodele ac
tuale de Investigare a lulburărllor 
creditare, n spus Interlocutorul, tre
buie completale cu metode noi, care 
să permită, odată cu fenomenul ce 
a fost pus in evidență, o cercetare in 
profunzime. S-a evidențiat, de ase
menea, necesitatea de a se continua 
șl dezvcdla colaborarea alit Intre uni
tățile naționale,* cit șl între cele In
ternaționale hngrenate ta cercetarea 
genetică medicală cu caracter gene
ral șl cele de endocrinologie și meta
bolice in special în acest fel, a spua 
in incheira-e acad. ȘL Milcu, soluțiile 
ce aii fost propuse in finalul lucră
rilor vor contribui moi eficterr. In 
ocrotirea sănătății șl ia combaierea 
curat!vo-profilactlcă a bolilor gene
tice ale glandelor endocrinei

Vineri dupa-amSază s-au încheiat 
In Capitals lucrările celui de-al 
li-lea Congres national de endocrina-

Comitetului Executiv al C.C- al 

Comisiei ...
P.C.R., Gheorght
aî C.C. al P.C.R.,

., f • :
conținutul procesului de industriali
zare socialistă se pante proceda ast
fel :

1. In mal puțin de un secol ome
nirea a făcut un salt uriaș pe (solea 

'civilizație!’’; ce a determinat ocesi
progres rapid șl ce efecîp a avui ei 
asupra nivelului de trai al omului.? 
(i'irte o Întrebare de amintire, de ex
punere a unei experiențe șl Infor
mații acumulata r-or).

2. De la ce nivel de dezvoltare a 
ra noastră și ce obiectiv ma- 
■dpuhe să: realizeze 1 (Este o

care hedasftă o reteponaro
a cunoștlnțolor doblndite).

3. Caro este mijlocul principal 
pentru atingerea acestui tel ? (Este o 
labrebăre de[ evaluare, căci numai 
prin analogie se poate da răspunsul 
corect).

•?. în sflrjit Întrebarea de creație : 
Care gini trăsăturile specifica indus
trializării socialiste in’România, cura 
trebuie Înfăptuită ea pentru a lichida 
decalajul care ne desparte de țărilo 
c-.: economie avansată ?

Avantajele unei, asemenea modali
tăți vil, active de desfășurare a lec
ției constă in faptul că ea dă prilej 
elevilor să redescopere el Înșiși ade
văruri științifice, să-și dezvolte ast
fel espaclintea de glndire, si-șl însu
șească cunoștințe temeinice, tehni
cile de cunoaștere șl descoperire a 
adevărurilor, dar mai ales să-și for
meze convingeri tsiozoîico și politice 
ferme.

Cum esie ?! firesc modalitățile con
crete de realizare a noii relații pro- 
fesor-elev «Lnt multiple. Ese.nțtal este 
Insă pa profe-TOrtil să-l pună cil mal 
des pe elev in sHuațta de a participa 
efectiv ia fiecare moment al proce
sului de formare n concepției salo 
despre lume, de a-1 trăi, și, nsUel, 
pătruns de adevărul celor asimilate, 
să./fte gata să'se angajeze pentru 
trajupunerca lor in viață.

Coral, unlv. dr. 
Vasile BUNESCU

logic, organizat de Uniunea SAdet.1- 
ților de Științe Medicale și Acade
mia do Științe Medicale. La lucrările 
congresului nu participat academi
cieni, oameni de șîltață, cercetători, 
cadre didactice, medici spedolișli 
din țară, precum și personalități me
dicale din 10 țâri. 4

Ș Despre Importanța acesțel mani
festări științifice acad. Ștefan MRcu, 
președintele Comitetului de. organi
zare, a făcut următoarea declamație 
redactorului Agenției Române do 
Presă „Agerprcs" — S. Lucian : Te
matica congresului a fost consacrată 
ISroopatlHor genetice șî dlscenczlMor 
gonadale,, două mari capitole ale pa
tologiei endocrine ereditare. Alegerea 
acestor teme a fost imjiusă pe de,, o 
parte do frecvența lor aroscindă în 
clinîca endonrtoopaiIilor, tar pe da 
altă parte de experiența eaimulată 
în ultimele două decenii in studiul 
lor dinte șl citogeneiic din tern 
noastră șl Îndeosebi de InstRulul șl 
clinica universitară de endocrinologie 
dta București. .

Referindu-se ta importanța practi
că a lucrărilor congresului, omul do

rea metodelor tradiționale privite 
prin altă optică, imprimată de noul 

în mod de a concepe raporturile profe- 
sor-elev.

Alte mijloace eficiente do activi
zare a elevilor prin participarea lor 
la descifrarea conținutului unor no
țiuni șl categorii dta domeniu! șlLn- 
țelor socJate slnt lccțille-dezbaterl șl 
somlnarille. înainte de a exemplifica 
— bunăoară — modul de realizare a 
In vă Sării prin descoperire, preci
zăm că șl in științele sociale, ca șl la 
alte discipline, această orientare nu 
trebuie folosită In toate Împrejură
rile. Dar In ce constă această me
todă ? înlr-o asemenea desfășurare a 
lecției — prin cooperare, prin co
participare a profesoralul șl elevilor 
-- îndt noile cunoștințe asimilata să 
fie rezultatul efortului tuturor șl Bă 
dea fiecăruia satisfacția de a Ie fi 
descoperit

fălci esențialul constă in formula
rea problemelor In succesiunea și 
gradarea Întrebărilor ■— de amintire, 
de raționalitate, de evaluare, de crea
ție — astfel incit ele să conducă pa 

■se!cvl treptat la descoperirea adevâ- 
raiu!. De pildă, pentru a elucida

consecvent și tenaee spre cunoaștere, 
analiza critică a realităților, spiritul

organizării, și 
de tnvăță- 

vlne subiectul 
se produc a-

șHlnjm moderne î 
Înseamnă a ajuta

i

1
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teatre

I

i

.Vasile DONOSB

TOMIS —9; 11,15: 13,ÎS;
13.45; 18; K.lt.

htațatȘ poporalul Jșl muzicii sale, din 
intuirea recurselor de expreslviîafe 
și do limbaj, oferite de folclorul nos
tru, comutate fondul de neprețuit cu

Aventuri

q Filarmonica de stat „George 
Enesra" (la Ateneul Homan) : Con- 1 
cert simfonie. Dirijor : Mlhai lire- , 
dlceanu — te. I
o Teatrul „Țăndărică" (sala din , 
Calea Victoria!) : O poveste cu cin- 1 
tec —15: 17,’ (sala din sir. Aeade- 1 
miel) : Tlgrlțorul Petre —13; 17.
o Teatrul satiric ciiirlcal „C.Tă- 1 
naie“ (sala Savoy) : ItcvLsta are 
euvlniul — 19,30.o Teatrul
„fon Vaslleacu" : 
bun I-1MB,

în arapii-de veche șl bogată spiri
tuali tata românească, acolo unde dru
mul anevoios, dar sigur, al afirmării 
culturii naționale a fost puternic lu
minat de '1 
rari Cores!,

de revtetS șl comedie
Inlr-tin ceas

_■ A ■ | ■11J»
Lupul ’ negru : FK1! LN FA HI — 
ia; 17,iă ; jv.
Balada iul Cable Hogue : DA-

Un eandldat Ia președinție : 
ATRtA — 0; 11^3; 14, 18,55; 10;

^fora I Tora ! Tora ! : FLAMU
RA — 9; 13-ia; is; is,», excel
sior— 9; :î,75: îs; ta,ta, GLORIA 
— 5,10; 1SJ9; 18,18; 19JX
© Opiul șl bila : CAPITOL — 9; 
11,13; 13,45; 10; 1Ă»; si.e Un adovâr po Jumătate,: LU
MINA—9; 11,»; 14,13; 17; ffl.
© Program de desene animate 

, pentru copil — 18. Pero șl prietenii 
sM —11,Si; 14; 1«; 18; £5 : DOINA.

I © Bambl : SALA PALATULUI — 
18 (seria de bilete — 4243); 20.IB

1 (seria de bilete— 4W), SCALA — 
e; 11; 13; 13; 17; ta; îl.I © Lumea animalelor : TIMPURI 
NOI — 9.K — 85,15 In eonanuare-
O Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare :

I LUCEAFĂRUL — 4.43: 11.13; 134®;
10; 18^1; 21, BUCUREȘTI — 8,43; 
11; 13.53: 18.13: 15,45; SI.
© Sfinte Tereza șl diavolii : CEN
TRAL—0,13: ti,53; 13,43: 18: 1B.IB;

1 20,TO, GIULEȘTI—15,35: 18: TO,3J.
AURORA —8; 11,13; 13,53; 13,45: 18: 
59,13.O Mania grandorii : FESTIVAL — 
e; 11,15: is.TO: 18; 15,13: S%M, FE-' 
ROtTAR — 0; 11.15: IJ.M; 13,451
15,15; 50.M. MELODIA feB: 11.15; 
13,30: 10; 18,30; »,«. MODERN — 
B; 11,15; 13,30; U: 1M3: M.®3.
© Fata caro vinde flori : VICTO
RIA—0-S3: 13,13; 15; 17,45; S9.S3.

FAVORIT —M3;

!

o Mesaserul 1 -----------
II,W: 15.43:-ÎS:'ta.î3: M40.O Surcouf, tigrul celor 7 mari —

i

.V i.tL MiHxn '
n-"»i

Vineri seara a ovul loc Jn sala 
Ateneului Român deschiderea sta
giunii simfonice 1072—1873 a Filur- 
mo.nicli de Stat „George Encscu".

Concertul inaugural s-b desfășurat 
cu concursul cunoscutei violoniste 
Lola Bobescu. Sub bagheta dirijorului 
Mlhal i Bredlceanu, Orchestra simfo
nică șl Corul filarmonicii bucureșlene 
au interpretat poemul „Vox Marts" 
de George Enescu, Concertul pentru 
vioară și orchestră de Felix Men
delssohn Barlholdy și Simfonia 1 de 
Gustav Mahlpr.

*

Teatrul de păpuși din Btohko-Biala 
(R.P. Polonă), care se află în tunica 
in țara noastră, a prezentai vineri in 
laț.f un program de varietăți pentru 
copil Lnthuiat „drain șl Laleaua" do

Zbigniew Poprawski. Direcții 
scenă a aparținut lui Jerzy Zltz

★

Recent, a avut loc cca dc-n 11-a 
Ediție a Concuraulul internațional de 
canto coral „C. A. Seghizzl" din Go- 
rizta (Italia), ia care au participat 43 
de coruri din mal multe țări alo Eu
ropei (Bulgaria. Austria, Cehoslovac 
cia, - Republica Son Marino, Iugosla
via, Italia, Ungaria). La această pres
tigioasa manifestare culturală ;r.ter- 
națlojială. țara noastră a fost repre
zentată do corul de cameră al Ca
sei de cultură a munidpiuJul Arad, 
care a Înregistrat un frumos sueees. 
obțlnlnd premiul II (secțiunea f ’ ’ 
rlcă).

IțzmfîQ.

t V

sa; 15; 54; 16; 1E,1S, Am lntUnil țl-
' ®ani fericiți — Ifl.M : CINEMATECA 

(sala Un'.o.'’.).
?9.
0 Blnecavlntați
piu I UUZEȘTI — 53,53; 18;0 Da - “ ' '
vița —8; 11.13; sva; is,«! «>iâ; 

MOȘIWR- 13,2'j; 17,45; W.0 Lupul negru 1 FEBENTAJai — 
la.M; 17,45; Ii3.0 flalada Iu! Cable Ilogne 1 DA
CIA — fl; 11,13; 15.OT; IS; 1S,M; £Î.S-!. 
DHUMUL --is.i'j; 17,43; sa.
O Pescârușul s PACEA —M; 15; 
S3.o Creierul I BUCEGI — 18,45; 18: 
25,15, miorița —9; ins: 1JJ»; 
13,45: 15;. 1'5,25. ■ ■
0 Cornul de capta : A RTA — 
13,SJ: S5; sa.ts:
© Nevăzut, necunoscut : UNIREA 
— 15.M: 18; 8J.ÎS.
© Ferma din Arizona : COTRO- 
CENI —1S.OT; 15, POPULAR — 
1S;M: 10.
o CMArcțM : FLOREASCA —13.55; 
15;K.M, ‘ --------
Ij.'ai,, ia,
o 39 OM de legii® sub rnArl : 
CIUNGAȘl- IB,»: IS;o Aventuri Ia Marca Neagta : 
HA1IOVA - I3.S2: 15.
© Procesul unei stele : VOLGA — 
®; 11.18; S3,E3: 15,45; 18,13; KJ0.

Oiilla : I.IR.A — 15,30;
1 animalele șl eo- 

..._____ K.ts.
Dacă e marți, e Belgia : GRI-

figurile emtaențlloir cărtu- 
mn <.,viv.ii, Barac, Gavriil Munteanu, 
MeșoîA, Bariț, in orașul Mureșenilor, 
a! primelor cărți românești și al i:i- 
lllutui ziar românesc, In mediul mo
ral și ‘intdsctuol animat de strălu
cite aspirații național-patrlotice, la 
Brașov, a văzut pentru prima oară 
lumina zile.!, la 10 octombrie 1M7, 
Gheorghe Dlma, unul dintre cei mai 
vlauroși reprezentanți ai culturii ar
delene din ia doua Jumătate’a veacului 
trecut șt din primul pătrar al seco
lului nostril, personalitate marcantă 
a istoriei- muzicii românești. Pitches- , 
cui plaiurilor natale, vibrația adincâ 
a pătnlntulul românesc exprimată In 
hore, doinei cintece șl balade, dor 
mal cu seamă efervescența soclal- 
polILScă ți culturală proprie Transil
vaniei de după intringerea revoluției 
de la 1818 șj-aii pus amprenta pe in- 
trbaga activitate a muzleianuluS-pa- 
triot, care, mai ilrziu, avea să plă
tească cu 15 luni de Închisoare „tri
butul" vederilor șl activității salo 
p-.ise in slujba poporului român.

Unirea, In 1018, a găsii in Gheorghe 
Dlma un sprijinitor activ șl enUtzSast; 1 
<d luptase alături de alți lateleclunii 
chemați pentru îndeplinirea dcsăvlr- 
șlrli unității naționale.

du-l-so conducerea 
de muzică din Cluj, 
poartă numele, apare

illnlrca desâvir-
U81SMAVU IMipuuiMAIlLS.

Cinstea ce 1 s-a făcut Incredlnțln- 
du-i-se conducerea Conservatorului 
de muzică din Cluj, caro ossăzl ii 
poartă numele, apare astfel ca o ln- 
«ununaro firească a unei, activități 
neobișnuite prin amploare și profun
zime pe care Ghcorghe Dima a de- 
pus-o pe multiplele planuri ele în
drumării vieții muzicalo, pedagogiei, 
compoziției j și Interpretării ; însuși 
momentul Irtflințăsll conservatorului 
dujean reprezintă o treaptă supe
rioară in dlrtfcțla fundamentării șco
lii muzicale românești.

Evodnd, cu prilejul Jubileului de 
123 de ani de la naștere, personali
tatea acestui mare muzician înaintaș, 
glodul ne poartă la acele Începuturi 
ale muzicii românești din opaca mo
dernă. Începuturi care cu fost puter
nic marcate de ereația sa, dar aș zice 
mal cu seamă de ideile sale, dc mo
delul unei activități cu adevărat 
exemplare. Căci multe se vor fi 
schimbat șl, desigur, muiîe se vor mM 
schimba In domeniile tehnice ale

.„.nuvA — w. t
- Procesul unei stele : VOLGA— 1
o Mărinrlslrlle unul comisar de >
poliție iacale procurorului republl- i
cil: VIITORUL — 53,43: 18: TO.15. 1
© Gentlemenii norocului : CO3- i 
’.’.OS — 13.33; 17,«; S3. I
© Jocul de-a moartea" MUNCA i
— 15.33; t«: îo.13.
© Naufraglațl In spațiu : FÎ.A- 1 
caua — is,to; is.
O Fuga după liniște : PROGRE- J

. SUL—1B,TO: 15; 50,13.. l _______ ___ _ ___ ____ ____
© Provincialii: VtTAN — 1B.TO; ! creației muzicale, dar ideile estetice 
a'îsatai meu,~patria mea: LA- î rezultata dintr-o atitudine.. profund 
ROMET-.13,33; 17,35; lî.TO. .

csrc ua creator se înscrie In dtali 
cu permanențele 
alo națiunii tale,

Iată pentru că 
strălucite studii 
Kftrisrahe, Graz, 
de specialitate începuse să marcheze 
apariția pa scena 
compozitor („George 
talent", exclama eminentul pianist și 
critic muzical I-Ians von Basedow in 
numărul 13 din 27 marile 18S9 al ce
lebrei reviste muzicale din Lipsea 
„Neuo Zeii — Schrift fdr Muslk") - 
muzicianul a preferat să renunțe la o 
strălucire personală In peregrinări

____________ lalogul 
vii ale oamenilor, 

ale umanității 
atunci clnd după 
făcute Sa S'tena, 
Lipsea, clnd critica

. " 1 i
Europei a lin 5 ralul 

irge ilînia este un

parte, fenomene care, firesc, s-au do
vedit indisolubil legate intre de; au 
determinat orientarea activității salo 
creatoare Îndeosebi spre genurile co
rale, vocale șî vocal-orchestrale.

Istoriografii nu consemnat peste 
3 O'W de scrisori prin care 1 se'adre&su 
profesori, învățători, conducători ai 
unor Înjghebări corale caro prindeau 
viață In număr din ce in ce mai mare 
în orașe, firguri, sale, dupâ exemplul 
Societăților de muzică și clntări de ia 
Brașov (1074) ți Sibiu (1878) conduse 
de Ghe-orghe Dlma. Acestea relevă 
stima deosebită de care muzicianul 
sc bucura. interesul foarte larg pen
tru lucrările sale ; desigur, rdaț'lle 
muzicale ale lui Gheorghe Dlma nu 
se limitau numai la acest tip de cola
borări : Împreună cu cellalt! compo
zitori Înaintași, Intr-o Înțelegere do 
multe ort fără declarații retorice, dar 
aproape fără excepție bazată pe res- 
pecî șl admlrafle reciprocă, ci a con
tribuit la definirea c'nslclsmulut mu
zicii românești; In temelia căruia se 
află, dună cum ’so știe. muzica corală. 
„Noi, din nenorocire, nu avem în 
București un cor șl ne-am glndlt câ 
poate ați consimți de a vă asocia cu 
munca noastră șl de a veni pentru 
două zile în București împreună cu 
strălucitul dumneavoastră cor de care

125 de ani 
de la nașterea 

lui Gheorghe Dima

europcr.o pentru a Se dedica cu toată
•. energia și capacitatea sa creatoare v„<

ridicării culturaic â poporalul sita. Dclsvrancea șl cu bărbatul meu 
„IU are un simț fin pentru carac

terul clnteccior — se preciza ir. re
vista citata mal sus — modelindu-Ie 
corespunzător cu individualitatea sa 
românească".; Aprecierea atrage n- 
tențla asupra senslbUliățli deosebi
te a lui Gheorghe Dlma. asupra a- 
partonenței sale claro la spedficul 
de expresie al muzici! populare ro
mânești. Aici Gheorghe Dlma se ln- 
tlinește cu cele mal importante cu
ceriri ala experiențe! muzicale româ
nești. de dinaintea sa. cu atitudinile 
estetice cele mai marcate ale unoc 
străluciți colegi de generație : Ga
vriil Musicescu. Euseble Mondtcevskl, 
ca șl cu cele ale unor emtocntl sucee- 
sori : Dlmltrle Klriac, Ion Vidu, 
Gheorghe Cura șl alții.

„Muzica ilumltale în aceasta îșl are 
meritai — ii sounea, lr.tr-;::» din 
scrisori unul dintre exegețll operei 
sale. Sextil Pușcariu — că ai Hâtrii 
societatea noastră prin aeeie stadii 
necesare de pregăiire după care a- 
cuni pot perrene lucrurile mal mari. 
A fost o miincă grea, puțin recunos
cută. dar desigur cu mult mal folosi
toare ca a acelor care strigă, după 
nori; din cer si nu fac nimic

Vocația artistică a lui Gheorghe 
Dlma, pe de o parte, o anume reali
tate'a muzicii românești din ultimul 
pătau- al veacului trecut, pe de-..alEâ_..

ml-an spus minuni — spune inîr-o 
serfe-oare I-Ienriela Sihleanu — ar fi 
pentru dumneavoastră un prilej să va 
cunoaștem ți pentru noi o ocazie de 
a vă urâta dragostea șl admirația 
noastră pentru ce ați ajuns să faceți".

Gheorghe Dima a efectuat nume
roase turnee, contribuind meritoriu la 

, cultivarea gustului pentru muzică, 
pentru frumos. vehlcullnd prlntr-un 
repertoriu bine glndlt idello progre
siste alo. epoci! salo.

înțelegem din rindurlle de mal sua, 
ca și. mal cu seamă, din activitatea 
prodigioasă pe cane a desfășurat-o 
timp de peste 30 de ani, unu! dintre 
mobilările fundamentale ale unei 
contribuții Inestimabile pe care 
Gheorghe Dlma o adus-o la făurirea 
culturii muzîcn’p românești. Este o 
contribuție care încheagă un moment 
decisiv pentru definirea conceptului 
general al romnonMicii rontânaslL 
Cineva spunea că Gheorfhe Dlma, ca 
unul dintre precursorii lu! George 
Enescu, se află față de genialul muzi
cian intr-un raport, osemânător ace
luia dintre Vasile Alecsandri și Mi
ta! Emlnescu Aprecierea nu aste lip
sită do. temei și acest lucru înseamnă 
foarte mult.

Programul 1
s,K) Deschiderea enilălunU. Telex.
5,05 Teatrul scurt prezinți : Tea

trul de stat din Arad. „Ado
lescentul* do Horia Ldvjnescu.

8.5J De vorbă cu gospodinele.
15,93 Tele-enclclopedla.
10,5'3 Film documentar : „Șl Iar 

răsună valea".
11,10 Portativ TS — revista muzicii 

ușoare T.v.
11,45 în slujba sănătății. Primul 

ajutor in caz do electrocu
tare.

12.59 Telejurnal.
15,55 Deschiderea 

după-amlazfi. _______ , ___
limba germană.

18,13 Ritm, tinerețe, dans.
10.59 Efigii Urico. Versuri In lec

tura autorilor : Zatarln Stan-

vorsărll Republicii — cronica 
marii întreceri.

S9,i6 Tele-enticlopadla ■ Peștera 
viatului © Geneză a Cașa- 
lot
Avanpremiera.
Film aâiai : „Mannlx". Episo
dul „Permis pentru vlnă- 
toarc".
Oaspeți In studiourile Tele
viziunii : Tropical Fiesta (Re
publica Africa Centrala). 
Conducerea artistică : Cliarile 
l’errlere. Dirijor : Evoke Evls. 
Dansează : I „Les Charleites".

emisiunii
Emisiune

de
în

Iec-
eu. Marta Banuș, virau Teo- 
dorescu, Ion Horea, Szcmtcr 
Ferene, Ana Blandlaha, Grl- 
gore Hagiu.

19.13 Tragerea de amortizare 
ADAS;

iB.a son de seri.
’S.3S.5 Telejurnal a In ctastea ani-

Ș

S3.« Teicii iritai.
33,03 Săptâmlna aporUvă,

Programul 2

16,Id Agenda
15,49 Armonii intime

frumoase lieduri. Ciclul „Cin- 
tecul lebedei" de Franz Schu
bert In Interpretarea tenoru
lui Petre Munteanu. Prezintă: 
Radu Gbertu.

17,10 Reportaj bucureștean.
17.TO Film artistic : „A fost priete- 

I nul ineu“ — o producție a 
studioului cinematografie 
„■BucurișșU". în rolurile prin
cipale : Ntcolae Slroleanu,

■ gtefen Clubotarașu. Marta 
Buret Victor Rebcncluc, @se- 
făn Mlhaneseu-Brâlla. Marie- 

J la Petrescu, Silviu stâneu 
le® eu.

PREMIERĂ UNIVERSITARĂ
LA TIMIȘOARA

Noul an universitar de peste 
debutează la Timișoara pusa pe : 
cu importante Jrsnolri ia recom 
privind dezvoltarea 
bazei tehnlco-malerla- 
le. La Facultatea de 
meemlcâ, de pildă, a 
fost construit un mare 
ateller-școală și de 
prototipuri, realizat 
după proiecte elnbora- 
le de cadre didactice 
fi studenți de Ia Insti
tutul poli tehnic „Tra
ian vuia" din locok- 
tate.

La construcția aces
tei noi unități de 
Invîțflmtrit Ingineresc, 
cu o suprafață utilă

' ! 8 000 mp,
. 3 niveluri, ca și

recondiționarea unor 
mașini șl utilaje teh
nologice cu care a (ost 
dotată, au lucrat, in 
perioada de practică, 
numeroși etudenți oi 
gilltehnicll timișorene.

n alt alelicr-școaiă 
cu profil didactic și 
productiv este In cura 
de realizare ta, facul
tatea de construcții a 
aceluiași institui poli
tehnic. De asemenea, 
In cadrul Universității ,___ _____
din Timișoara vor Ir.- pertmcntaltL 
tra In funcțiune doua 
noi atellere-școaJă și

de producție, destinate 
facultăților de fizică și 
de studii economice, 

„tar la Facultatea de fi
lologie se va amenaja 
un modern laborator 
fonetic cu caracter 
practic, pentru studiul 
limbilor străine. Tot 
in scopul legării mai 
strinse a învățămln- 
tulul de practica pro
ductivă, 1a Institutul 
agronomic se constru
iește prin muncă vo- 
luntar-potriollcă o sta
țiune didactică șl ex-

1
(Agerpres)



?

0

■f'

n

SClNTEIA — slmbătă 30 septembrie 1972 “ l ț PAGINA 5
i;

,Ț

%

?"
/ U-! DE ARTA -V 1 CRITICĂ literară; I

't

'V

VA

i

Ș

1
■ "r 3

SSSa.’SCr £

Vi

C'
Vasile Al. ROSETTI

..wcSi

,srai M

ECONOMICĂ
:a» r,

dr. Aurel IANCU-

■ISTORiCĂ
z

DRĂGUȚ
I ?

/

dr. Ion
B

I BABICI 1

8
I '.'i

■I

„Catul
Bogdan" li

economică maximă^
Prin apariția lucrării „Eficiența 

economică maximă", semnată do 
dr. Aurel Iancu,. colecția „Crește
rea economică" s-a îmbogățit cu o 
nouă si originală lucrare.

încă din introducerea lucrării, 
autorul ne anunță că șl-a propus 
să supună atenției cititorului no
țiunea de eficiența economică ma
ximă pe un plan mai larg. Meritul 
principal al sperialls liitiiJ, român 
constă In aceea că d privește efi
ciența economică maximă ca o re- • ... a confruntării dintre opti
mizarea producției șl optimizarea

- consumuluL Ideea respectivă nu-1 
nouă in liierar.ura de spedaMtate. 
Remarcabil. este faplid că in 
lucrare este prezentă Încerca
rea de a se realiza o sânieză 
teoretică, și de. calcul a laturilor 
reproducției sociale, îndeosebi a 
extremelor acesteia — producția \ 
și consumul — pentru ca pe baza 
el să se definească optimul gene
ral economic.

în studiul optimizării producției 
se pornește de in posibilitățile 
Imense de. combinare u resurselor 
șl a variantelor tehnologice. în 
ceea ce privește optimizarea con
sumului, aceasta se propune u se 
efectua i>e baza unor asemenea 
parametri obiectivi, cum sirii : pre
ferințele și veniturile populației, 
prețurile mărfurilor.

Cu toata că autorul lucrării re
cenzate are o concepție clară și, 
am putea spune, corecta, cu pri
vire la eficiența economică maxi
mă, totuși tratarea problemei res
pective nu-i lipsită de unele inad
vertențe. Astfel, in paragbaful 
consacrat definirii eficienței eco
nomice, aceasta este prezentată 
drept un raport între efectele ob
ținute și cheltuielile de resurse 
efectuate intr-o anumită perioadă 
de timp (p. 22). în afară do faptul 
că o asemenea accepțiune nu-î de
loc nouă, ea nu, este’ nici de natură 
să așeze noțiunea de eficiență pe urr 
plan larg, așa cum se declară ; ea 
intră In contradicție' cu concepția 
autorului cu privire la optimul ge
neral economic.

în vederea optimizării eficienței 
economico - declață;autoral.sg 
Impune folosirea mal multor crite
rii. Este riscant — spune el — să 
se pledeze numai pentru un a- 
nurrie criteriu, intrudt practic nu 
ponte exista un astfel de obiectiv 
universal, valabil pentru orice timp

i
, t ,- elen ța e 
r zultanlA 
? , m iza rea

itmcit practic nu 
astfel de obiocUv

Citeva precizări asupra
((literaturii române

>
șl pentru orice economie (p.tl). 
Personal, subscriem la acest prin
cipiu. După ce face enumerarea 
criteriilor posibile de folosit pentru 
optimizarea eficienței, autorul se 
declară do acord cu punctul de ve
dere existent in literatura .noastră 
de spccialitalc, conform căruia lu
esul esențial care trebuie avut in 
vedere In efectuarea modelului ge
neral de optimizare maero-econo- 
mlcă, este de n asigura corelația op
timă dintre fondui de acumulare șl 
fondul de consum. In legătură cu 
criteriul respectiv, nu Intenționăm 
să reproșăm autorului faptul că și 
l-a Însușit. Dorim numai să atra
gem atenția că un asemenea cri
teriu de optimizare a eficientei 
economice Îngustează considerabil 
sfera de cuprindere a noțiunii, pe 
care autorul o vrea așezată Intr-un 
plan larg.

Cel de-al doilea obiectiv princi
pal, declarat In carte, vizează 
prezentarea poziției critice a au
torului cu privire la funcțiile de 
optimizare văzuie la diferite ni
veluri ale economiei șl ale pir.ibl- 
lltățilp- practice actuale de calcuî 
șl analiză. Ca o apreciere generală, 
putem spune că acest obiectiv a 
fost realizai mai bine decli pri- 
muL

în concluzie, am dori să punem 
' față In față două reflecții ale auto

rului lucrării, in ideea de a da o 
caracterizare de ansamblu creației 
sale. în partea introductivă se spu
ne că lucrarea, In ansamblu, studi
ază eficiența economică maxlnta nu 
In dinamică, cl intr-o singură sec
vență do timp (p.12). în finalul 
lucrării se subliniază că maximiza- 

. rea consumului, ca șl maximizarea 
producției, de altfel, se poate a- 
borda numai studiind fenomenele 
economice in dinamică- (p. t>3~7). 
De aceea, aciuata lucrare nl io. în
fățișează ca o introducere reușită 
și necesară n unor studii mai a- 
profundate cu privire La • efltlchța 
economică maximă. Să considerăm 
deci finalul lucrării ca un angaja
ment al autorului, tar aciuata mo
nografie ca tniMivar» consistent al 
reușitei ulterioare intr-o problemă 
extrem de importantă țl de acluolă.

,â

Prof. unîv. dr. 
Nl|ă DOBBOTA

^ȘTIINȚIFICĂ??

Ștefan IVAN și Gheorghe BRÎNDĂ

Cea mal tlnără facultate din Cen
trul universitar Timișoara — Fa
cultatea de studii economice, În
ființată cu clțiva ani In urmă — 
este La prima promoție de absol
venți, devenind șl un adevărat 
laborator de cursuri universitare, 
de Înaltă ținuta științifică șl peda
gogică. Cea mal recenta tipăritură 
a sa — lucrarea ...Mașini de calcul" 
— reprezintă încă un pas Înainte 
In această activitate, prin conținu
tul șl destinația volumului, ce de
pășește cu mult sfera pur didacti
că, universitară.

în cele peste trei rute de pagini 
se realizează o sinteză a evoluției 
tehnicii de calcul, căci, deși au
torii se axează pe exploatarea 
mașinilor de calcul, nu neglijează 
cunoașterea tuturor mecanijnielor 
care concură ta procesul de caicul. 
Do asemenea, un aii merit ol lu
crării consta in faptul că, in ca
drul el, sc subliniază saltiil ce s-a 
Înregistrat in acest sector, pe fon
dul sintezei mai generale, privind 
evoluția de la rigln de calcul plnă 
la calculatoarele electronice ac
tuate (din a IlI-a goacrațlc). Ast
fel că, în două capitole de Început, 
judicios depărtajaie, se reliefează 
ideea cunoașterii și exploatării 
mașinilor de calcul (sistemelor do 
mașini), menite să elibereze omul 
do munca de rutină șl să-l ofere 
condiții mal bune pentru analiza 
proceselor economice. ,

In celelalte 7 capitole caro ur
mează. autorii fac o prezentare 
generală a tehnicii do calcul, in 
complexitatea sa, sub diferite 
forme da manifestare, vlzind Insă 
o linie coordonatoare: aceea a 
modulul suport do transmitere u 
datelor spre prelucrare. Tot nici sa 
prezintă importanța cunoașterii 
tehnicii do-calcul In contextul or
ganizării unul sistem in formați o-1' 
nai operativ, singurul mijloc pen
tru luarea unor decizii competente. 
De remarcat sublinierile cărții pri
vind necesitatea cunoașterii de că
tre economiști a studiului Informa
ticii, dală fiind calitatea econo
mistului „cu pregătire complexă”, 
de diagnostician al procesului eco
nomic. în continuare, se insistă pe 
cunoașterea riglei do calcul In sin
teză, apoi n mașinilor de adunat, 
grupîndu-se Judicios diversitatea 
mașinilor do calculat de birou, de 
la mașinile uctivate manual, plnă 
In cele mal noi realizări ale știin
ței In tehnica de calcul de birou — 
mașini electronico de calculat de' 
birou ele.

Lucrarea se adresează desigur, în 
primul rind, studenților de la fa
cultățile do studii economies. Dar 
en vizează deopotrivă șl cercurile 
largi de pmcliclonl ai domeniului, 
precum șl pe' studenții altor facul
tăți (ștJindu-so Interesul pe care-l

manifestă progrdmele de Invăță- 
mlhl penlru informaUcă). în a- 
ceeași 
elevilc
tică, precum șl de la liceele econo
mice din alte școli speciale. Va
loarea lucrării rezidă, deci, in a- 
ceea că depășește cu mult cadrul 
didactic, ea se adresează cadrelor 
de conducere din întreprinderi, 
economiștilor, programatorilor etc., 
devenind un prețloa ghid penlru 
cunoașterea și exploatarea mașini
lor. DesIguK, o asemenea tematică 
a solicitat autorilor o bogată docu
mentație din literatura străină și 
din cea existentă in țară, venind să 
acopere un gol In domeniul cu
noașterii tehnicii de calcul, care, In 
etapa actuală, reprezintă un fac
tor de prim ordin in organizarea 
sistemului informațional și de de
cizie.

i măsură ea esta utilă ți 
lor de la liceele do ihforma-

sub.

antifascistă"
trlel șl CehcwlovB.c'.el, cotropite do 
fasciști, participării eu urma In 
mină a sute do revoluționari ro
mâni La sprijinirea Sp;i;>ie! repu
blicane impotrlva intervenției ar
mate a statelor fasciste in 1939— 
1939, cu convingerea fermă că in 
felul aeesta aduc, totodată, o con
tribuție la lupta pentru salvgarda
rea independenței naționale a Româ
niei Împotriva faxcișmulul,

I ai era rea evocă, In același timp, 
amplele acțiuni de solidaritate ini
țiate de P.C.R. cu politica de pace 
n primului stat socialist. Uniunea 
Sovietică, cu lupta eroică dusă do 
revoluționarii din China, sub con
ducerea P.C. Chinez, împotriva re- 
acțlunii interne și a agresiunii mi
litarismului japonez, cu lupta tti- 
luror popoarelor lumii amenințate 
de robia fascistă, solidaritate fun
damentală pe ideea totcr-națlonails-

Vi.

‘'‘■•Mt-'-’ ■ Sv' | _
." . / ; ; ) > • ( j . i . j

Recent apărută In Editura poli
tică, lucrarea „Solidaritate mili
tanta antifascista" (1933—1030) do 
dr. Ion B.sbic! Ilustrează convin
gător, pe baza unul bogat material 
documentar arhlvlstlc.. poziția con-: 
secvenl ințernaționaiistâ a comu
niștilor, a mișcării revoluționare, 
șl democratice din România, Intr-o 
etapă zbuciumată a Istoriei contem
porane, rind primejdia fascismului 
șl a războiului devenea tot mal a- 
cuta.

Reievind Îmbinarea organică a 
patriotismului și 'Internaționalis
mului ca trăsătură definitorie a po
liticii Partidului Comunlsi Român, 
lucrarea arată că acesta, adine an
corat în solul realităților româ
nești, a desfășurat in acel ani o 
vastă șl Intensă activitate revolu
ționară penlru consolidarea Inde
pendenței șl suveranității națio
nale, pentru apărarea păcii grav 
amenințate de fascism. Printre cel’ 
dintâi —■■ subliniază’ autorul — comu- 
nlștll români au sesizat caracterul 
profund reacționar, antiuman șl 
anti năț. tonal al fascismului, ac- 
țlonlnd de la bun început cu 
toate mijloacele Împotriva porl- 
coiuiu! fasetet. In scopul ridi
cării insul baraj in calea ascen
siunii Gărzii de Fier șl a celorlalte 
grupări fasciste, I’.C.Ii. a acționat 
fărft preget< pentru unirea tuturor 
forțelor democratice Intr-un larg 
•front antifascist Concomitent, par
tidul a militat cu perseverenta 
pentru dezvoltarea legăturilor de 
solidaritate frățească cu mișcările 
progresiste, democratice și antifas
ciste din diferite țări ale lumii.

Pagini emoțtonante înfățișează 
participarea reprezentanților luptă
torilor antifasciști din Romănia la 
congresele Internaționale antifas
ciste și antirăzboinice din anii 1933- 
1039, larga acțiune de solidaritate 
InternațkmallsiA a forțelor revoluți
onare și democratice din țara n-o.v.- 
tră cu Ghtorghl Dimitrov care 

. transformase boxa acuzaților în 
procesul de’ in Leipzig Intr-o tri
bună de demascare a fascismului, 
cu Ernst Thălmnn, conducătorul 
clasei muncitoare germane, căzut; 

;în milnllo hit!crișillofTln:,1033, pre- . 
lcum șt^( acțiunile dân'șprljlrMrâ’.rf?»? 
'fitsurecțl! tor anUfasdstO din ' AiiiEÎria ‘ 
și Spania (1934), a luptei Frontului 
popular dini Franța (1038). Activi
tatea desfășurata de reprezentanții 
mișcării antiJtascistc din România 
in cadrul acestor manifestări de • 
solidaritate întregesc complexei 
tablou internațional a! lupte! po
poarelor ImjxiLrlva fascismului.

Un viu interes stlmesc paglnlio 
consacrate evocării contribuției po
porului nostru la apărarea cauzei 
drepte a popoarelor Etiopiei, Aus- t

l

j ■
Editura „Kriterlon"

in limba maghiară

JANCSO ELEMfiR : „Irodalom- 
tortenet ,6s ”
(Istorie literară și actualitate).

THURY ZOLTAN ■ „A Măsodik 
□wzony". (Nuvele). Colecția 
„Clasici maghiari"

CSIKI LASZLO : „Kellekok". 
(Versuri)

• • • rJTorma Zsăfia lava-
leslâdâiâbol". (Din corespon
dența lui Torma Zsăfia). Co-

idSszorDsâg".

lecția „Tăka"
: ■ : ■ . -

In limba germană 
WILHELM KOCH : „Die ordon- 

nanz". (Ordonanțe) .
ANNA SCHULLER-SCHULLE- 

RUS : „Ausgewăhlte schrif- 
ien). (Scrieri close)

In limba ucraineană

MICOLA KORSIUC : „Naț- 
ciadki sonța". (Urmașii soa
relui). Poezii

multa proletar promovata cu con
secvența de partid, pe profundul 
umanism al poporului român, Iubi
tor de libertate, independență ți pro
gres social. Ața cum pe drept cuvlnt 
relevă autorul, experiența dobtn- 
dită de mișcarea muncitorească șl 
democratică antifascistă din Româ
nia în anii 1933—1939 a fost valori
ficată șl îmbogățită In cursul ce- ■, 
ltil de-al doilea război mondial, ci nd 
P.C.R. a organizat țl condus larga 
mișcare de rezistenta națlonalfi. în
cununată de victoria Insurecției ar
mato din august 1944.

Atll problematica abordată, bo
gatul material documentar, în bună 
parte Inedit, pe care se sprijină 
ampla Investigație a lui Ion Ra
blei, cit și rigurozitatea științifică 
în abordarea. temei, conferă lucră
rii atributele unei valoroase contri
buții la prezentarea unei perioade 
de maro însemnătate din istoria 
României, la cinstirea nobilelor 
tradiții patriotice șl Internaționa
liste ale Partidului Comunist Ro- 
mân.

i O dublă necesitate cred că a 
călăuzit, pe autorul monografiei 
despre Calul Bogdan, criticul șl is-, 
toricul de artă Vasile Drăguț. Un 
asjx»cl al ei n.r fi de untură subiec
tivă șl el exprimă dorința de a a- 
firma o personalitate pe care in 
Virtutea- unei experiențe personale 
de cultură o consideră Încă insu
ficient apreciată. Celălalt aspect 
este de natură obiectivă șl mărtu
risește preocuparea istoricului de a 
aduce la 'zi tabloul cronologic al

• unei evoluții din care tot ceea ce 
este mal însemnat trebuie să lasă 
in evidență. >

Calul Bogdan, artist de o deose
bită valoare, „ca pictor șl ca om", 
și-a găsit cel mal temeinic exeget 
In persoana iul Vasile Drăguț ișl 
asocierea celor două nume nu ml' 
se pare lntimplătoarc. Ea sugerea
ză continuitatea unul proces do 
creație pe aceste meleaguri ce nu 
poate fl înțeles In toate ar
ticulațiile și profunzimile sale de
ci t de către cel obișnulți a descifra 
rosturile artei actuale In strlhsă 
legătură, cu o tradiție spirituală au
tohtonă Implicată adine in cea a 
spiritualității europene.

Autorul-monografiei nu Ignoră 
nimic clin toate datele de rus litră 
a oferi sugestii asupra formării 
personalității creatoare a artistu
lui in discuție. Aecentuînd asupra 
liniei posiimpresioniste a unora 
dintre plnzele lui Colul Bogdan, 
punlnd In evidență rolul stimula
tor nl mediului parizian in anii 
tinereții, el nu uită să releve me
reu, In opera pictorului, continui
tatea elementelor de școală 'și tra
diție românească. Este omagiată In 
egală măsură 'activitatea deosebită 
do dascăl a pictorului In anii pe- 
trecuțl ca profesor la Cluj, Timi
șoara, București. Valoarea operei 
maestrului Catul Bogdan este sus
ținută logic și afirmată răspicai de 
către, autor. Căldura cu care e 
scrisă cartea exprimă o simpatie 
deosebită față de modestia șl de- 
Ilcâtețea unui creator reflexiv, 
care „a știut'să transfere culorilor 
și liniilor pulsațiile propriilor sen
timente, Întotdeauna decantate, 
crisinllne și pure".

decantate,

* "f-’z

£

Dt. Ion SPALATELU
* . ■• .

—■ ■' ■—

Gr!gore ARBORE

a ■PUBLI61STICĂS;

Vasile REBREANU

Sub un titlu simbolic,, .Marele . raț:....
prinț, Vasile’Rebreanu însumează uitat , 
intr-un volum de dimensiuni tipo
grafice-modict) ■ (apărut la Editura 
Dada) o parte din însemnările sale 
publlclsUce tipărite In ultimii ani 
în coloanele unor solidlene centrale 
și alo unor revista literare. Fără să 
cedeze In fața prejudecăților „sub
țiri" ce menesc „efemeridelor" In
grata goartă de a rămîne numai in 
pagini de colecții, scriitorul știe — 
prlnir-o „regie" obli studiata —■ &ă 
imprime textelor 'fio elo tabletei 
.note de călătorie, reflecții asupra 
unor probleme de mare Interes alo 
literaturii actuale, evocări omagiale) 
o nouă viață, să evidențieze coe
rența preocupărilor sale. In conse
cință, deși fructifică un material 
eterogen, cartea sa nu suferă de a- 
cele neplăcute dtaonanțc Intre ac
cente, nu scoate in relief resorturile 
ocazionale care au prilejuit luările 
ds poziție ale. autorului. Firește, 
fiind emanația unui scriitor, acest 

. mozaic literar' patronat de umbra 
„Marelui Prinț" al literelor trancn- 
ze, Antoine de Salns-Exupfey, cuj 
vaier oj idealului șl al omeniei, In
teresează In primul rlnd în măsura 
In caro configurează o doctrină, 
sintetizează o viziune rerlltcriceas- 
câ. De aceea, slnt do preferat na- ,

intr-un; volum de dimensiuni Upo-

I. NEDELCU 
economist

Lirică feminină nu este 
o descoperire a acestui 
secol, dor constituie, fără 
Îndoială, urm' din marile 
sale revelnțU. Literatura 
universală a consemnat 
plita acum multe au
toare, dar a impus rare
ori nume de prim plan. 
Iată că astăzi ne putem 
referi la o Edith Săder- 
gran, 1a Mngdxi Isanos- 
sau Gabriela Mistral, cu 
toata certitudinea efl n- 
vcm de-a face cu opere 
Însemnate, capabile să 
exprime nu numnl sensi
bilitatea particulară a 
feminității, ci Însăși na
tura noastră, sufletul o- 
menesc in tontă amploa
rea luL Volumul de 
Poeme, apărut la Editura 
Albatros, in ' traduce
rea Veronicăl Porumba- 
cu, ne Introduce In uni-* 
versul unul mare artist, 
posesor al unor mijloace 
de expresie comparabile 
cu cele mol alese din 
poezia universală. Nota 
specifică a ItrlcJI femi
nine transpare uneori In 

■ imagistica frenetică : „O, 
o Dionysos, In vil din 
spații, vil de departe In 
carul soarelui. / l'ămiri- 
tul în lacrimi le așteap
tă, femela in rugă". Ea ț 
este Întregită de un suflu 
neobișnuit șl de o fer-, 
tnitate a tonului excep
țională : „Lumea c a 
mea. Oriunde mă duc, a-

expresie comparabila 
cele mal alese din

~V:

rune tuturor trandafiri. 
/ Artistul Iubește fiece 
ureche de marmoră, :ca- 
re-l aude cuVinlut. / Ce-I 
pentru mine durerea, ne
fericirea ? f Totul s-a 
prăbușit cu zgomot asur- 

' zllor ; eu ciut / Astfel

notații crIUee. Textele 
de cl leva pagini olCse 
din, cel ma I de seamă 
autori conturează în 
date esențiale evoluția 
literaturii noastre, con- 
servă șl subliniază 
personaUtștea stilistică 
u fiecărui creator, con
tribuția' sa aparte la 
constituirea literaturii 

■șl Umbli literare româ
nești

M Ronctll face Isto
rie literară prin selec
ție șt antologare. Ase-

La un ‘anumit t grad 
de Împlinire, gustul 
artistic devine compo
nentă nelipsita, defini
torie a interpretării 
critice, li asigură sensul 
șl personalitatea' con
cretizată în atitudine, 
confirmi nd î ncă o data 
câ do In lectură ta exe- ■ 
geză se trece do la 
obișnuit Ia excepțio
nal, do In simpla afi
nitate Ia compoziția 
complexă alcătuită din 
talent, cultură și gust. . _ ____ „___
\ Prin (recenta sa carto menea lucrare de alea-

... S(j ținută putea £1
realizată cu rezultate 
pozitiva numai ,de un 
virtuoz al gustului, do 
un cărturar mercii 
căutător la Izvoarele 
perene alo culturii ro
mânești, adică de un 
„interpret" exact, con
cis și artist. Toate, n- 
ceste calități coexistă 
in persoana profe
sorului Ai. 'Roselli : 
exact ca un om de ști
ință cu vaste cunoștin
țe șl experiență în fi
lologie și lingvistică, in 
Interpretarea textelor 
vechi prin subtila pu
nere în valoare a par
fumului arhaic nl- scri
sului de început ; con
cis, concentrat, țintind 
către acolo pagini alo 
expresiei supreme, de
finitorii penlru o 
creație șl, inlregln- 
du-le po acestea ; ar
tist din vocație realizat 
cu vigoare clasică.

Intensa activitate de 
editor a valorificat și

„Citeva precizări asu
pra literaturii româ
ne", pubiienta la Edi
tura Eminescu, profe
sorul Al. Roselli con
firmă Încă o dală, a- 
semenoa multor minți 
luminate din cultura 
noastră, rosturile cu 
profundă rezonanță alo 
lecturii întreprinse cu 
gust șl rigoare, in stare 
să călăuzească cititorul 
pe căile contactului 
fertil cu literatura de 
valoare.

Cartea reprezintă de 
fapt o antologie de 
texte cu valori literaro - 
excepționale din În
treaga Istorie a scrisu
lui românesc, de la 
„Scrisoarea Iul Coer 1- 
șel" (1M0) pînfl la O- 
dobascu, Eminescu,
Creangă, Cnragtale,
Sadoveanu, Iorgu, Ar- 
ghezl, Rebreanu, Bla- 
ga, G. Căllnescu etc., 
fragmente Însoțite de 
lapidare ți expresive

î r — ■>. *ur ? • ■ r. t ș’ :
■ mal deplin chemarea 
cărturarului pentru ac
țiuni durabile, adresa
te unul public larg. 
Dovada superioară a 
gustului o aflăm In e- 
gală măsură In mljlon- ■ 
cele șl modalitățile cri
ticului. Caracterizările 
succinte, aproape afo
ristice, nuanțează .tră
sături dominante ob
servata și de ‘alții, dar 
de puțini spuse cu o 
asemenea claritate.

■ Grigore Ureche este 
. considerat ' „remarca
bil prin conclzlunea și 
Justețea expresiei". 
Miron Costln — „pro
fund erudit... cu Bill or
nant, inriurit do retori
ca medievală apusea
nă". Creangă — „artist 
rafinat.;, folosește în 
mod creator limba vor
bită" etc. Meritul unei 
asemenea Întreprinderi 
ni se pare evident ; ea 
pune la dispoziția unul 
public larg texte alese 
de cea mal înaltă ca
litate artistică Însoțite 
de comentarii critice- 
pertinente, Călăuze 
prețioase In formarea 
gustului pentru lectu
ra do elevată- ’ținută 
Intelectuală In aseme
nea alcătuiri, paginile 
apar ca mici bijuterii 
distribuite într-o meș
teșugită montură de 
simțul superior al u- 
nui cărturar stăplnit 
de gustul pentru fru
mos.

Emil VAS1LESCU

Editura „Mlnerva"

Seria „Arcade"

TUDOR ARGHEZI — „Cintare 
omului" (postfață do Adrian 
Anghelescu)

Biblioteca pentru toți
WIRGINIA WOOLF — „Spre 

far"
ALFRED DE MUSSET — „Con

fesiunea unui copil al seco
lului” ,

E M. FORSTER
veșnică"

„Clipa cea

iUy: r. M

Seria „Universitas"

FLORIN MIHĂILEȘCU — „E. 
Lovinoscu ți antinomiile cri
ticii"

GEORGE BACOVIA ... 
zii" (ediție bilingvă româno- 
riijâ)

DUMITRU GHIȘE — „Contra- \ 
punct"

= LITERARĂ

„Poe-

rinisritvn.
■î “oețiorc

!

Alecu IVAN GHILIA

V

î

?

> ■
’I

rațiunilor simbolice („Un. .glonte 
uimi", „Porliwaln"). tabletelor ,ln 
core lirismul se insinuează ih fraze 
poematice („Să celebrăm z&pezllo"), 
reportajelor voalate in- care elte o 
metaforă tatuează pagina, pastișei 
urmuzlonă co au-șiîj- Justifica în 
fond prezența, acele eseuri in care 
scriitorul sa arată preocupat să 
clicumscrie constantele spirituali
tății noastre, să-șl facă cunoscute 
opțiunile Iul estetice. Cpea ce se 
petrece In eseuri precum : „Rădă
cini", „Despre roman" ș! In serialele 
dedicate .lui Rebreanu și Sudovcimu.

Intr-o perioadă in care iotul 
propagatori de experimente Infor
me se prosternau in fața unor cău
tări arllBtlce vagi șl ncconciudente, 
Vasile Rebreanu avertiza : „A frag
menta mereu epicul — sau a-1 a- 
baudona —, pentru a umple pagi
nile cu disertații pe o temă sau 
alta, cu analize fals filozofice, in 
cel mal bun raz de domeniul me- 
dlcinel, al patologicului, înseamnă 
a abdica deliberai ele Ia misiunea 
arllsiului". Exprlmindu-țl i’.ei'icrc- 
derea In viitorul romanului „des
cărnat", ni romanului pirpiriu, golit 
de substanță problematică autenti
că, scriitorul Ișl afirma aderența iu 
o proză a comunicării, pronosti- 
cînd : „Fraza delirantă caro parali
zează narațiunea, personajele-fan- 
lomi nu cred ca vor putea popula 
cu adevărat cărțile viitorului. Cum 
nu cred eă limbajul, ca mijloc’ de 
comunicare intre oameni șl, deci, șl 
ca mijloc principal do realizare a 
unei proze, să devină, premeditat, 
un Instrument de baricadare, de 
Izolare". Din astfel de eseuri ade
ziunile și udverslunllo estetice ale 
scriitorului pot fi descifrate clar. 
El militează pcnuni o viziune „vie" 
asupra realității, pentru o proză 
care aâ evite „conflictele Inventate", 
arUficiozllățJle, dur și copia, zisă 
„realistă", In realitate plată șl fără 
har.

Alte piese ale Marelui prinț tind 
s& Ilumineze contururile unul 
concept specific ethosulul româ
nesc — omenia. Cinlcce folclorice, 
cugetări șl reflecții «părținlnd unor 
piscuri olo spiritualității noastre, 
piscuri ce se pot numi, talc-o suc
cesiune tatlmplăloare. Eminescu. 
Iorga, Brăncușl, Bălcescu, Tudor 
Vtadlmlrescu, Ștefan-cel Mare, Re
breanu, Sadoveanu, elnt tot atitea 
podoabe caro, dispuse' In țesuturile 
comentariului' publicistic, 11 asigură 
o puternică vibrație, un plus de a- 
tracțlozltalo, ronvlnglnd că „există 
in cultura poporului nostru simbo
luri cârc ne îndreptățesc să consta
tăm m mlndrle una din morile Iul 
însușiri : setea de perfecțiune, de 
înalt, isplrațta melancolică și răs
colitoare spre -lesăvirșlre, spre I- 
deaL Această aspirație are o denu
mire aulcă ce nu se mai găsește 
In nici ana din limbile păminluluL 
Se numește dor. .„Coloana dorului 
nostru este fără sUrșIt".

, Ioan ADAM

■ Discutată retrospec
tiv, proză ltil Alecu 
Ivan Ghilia,,fără să-și 
schimbe tematica ’do
minantă — satul —, 
Ișl schimbă, .Inceplnd 
cu Apasslonaia (1971), 
tehnica «pică. Fluxul 
epic nu mai e conti
nuu, ci sincopat, în
trerupt, contrapunctat, 
spre a oferi mal mul
ta variație șl tensiu
ne. a demonstra că 
sufletul țărănesc nu o 
mai Duțln orofund șl 
mal puțin Interesant 

,m psihologie decli su
fletul citadin, înțele- 
glnd mutațiile prove
nite In via șa satului 
contemporan, ecriitb- 
ru! Iși -modernizea
ză mijloacele de ex
presie, tratlnd -un uni
vers țărănesc proble
matizat, o lume' In 
care dramele Ișl au 
începuturile Intr-un 
fel de mitologie ru
rală, dar Iți proiec
tează evoluțiile Intr-o 
ipostază de certă mo- 
dernliale.
pentru vlî 
Cari ca
este romanul unei 
menea viziuni.

De in început 
bule «ta spunem 
tonul general al
țll nu diferă de scrie
rile anterioare, dar, 
fiind vorba do comen
tariul epic al unei 
drame, totul, e sob-u, 
expus într-o paletă 
In luneca tă. . Pe ;. s c u rt 
e reconstituirea cu 
mijloace epice a(mor- 
țll lui Vasile Clotanțu 
Drama sefpețrcce ca-n

- fc;îpi ■ Ș ■■ A.’’-'; i

■ „Recviem 
(Uliii ura 

Românească) 
asc-

tltat de dușmanii săi, 
o moarte aparent nâ- 
praznlcă. Funcția și 
sarcina de președinte 
al coop®ratlvcl din 
sat nu-i schimbă nici 
temperamentul, nici 
destinul ; el este în
drăgostit vulcanic șl 
e ta stare să "se bata, 
in dragoste, cu lumea ■ 
întreagă, cînd vreo să 
plece de acasă, pleacă 
zile șl săptamlni. Dln- 
tr-o asemenea plecare 
s-a întors acasă nu
mai caiul.
.S-ar părea că ro

manul are un singur 
personaj — Vasile 
Cioban u : dar la o ri- 
nallză atentă, povesti
torii (mama, mătușă, 
Catinca, mos Grigore, 
moș Fănlcfi, mătușa 
DomrJca din pădure, 
cta-etorul Danilov etc.) 
slnt și.el personaje, 
dtimlnata șl Impresio
nate de figura cen
trata. El vin ca-ntr-iin 
„decameron" ' .postum 
șl reconstituie o bio
grafie de excepție.

într-o privință a- 
vem de-a face cu un 
fals roman, cu o- car
te constituită din con- 

, glomerate epice, care 
din fericire nu dau o 
impreșle\barocă. „Rec
viem penlru vil" nu e , 
un romaț suficient 
de limpezit ca struc
tură, dar . încercarea 
lui Alecu Ivan Chi
lia de a înnoi moda
litățile estetice ale 
prozei cu tematică ru
rală trebuie remar
cată.

Baltagul, tot In nor
dul Moldovei, dar ulei 
totul are o altă expo
ziție. epică. Prin po
vestirile rudelor, ale 
mamei, ale doctoru
lui Dani iov din Doro- 
lioi etc. se încheagă 
portretul, proiectat 
postum, al arestul e£u- 
dat personaj, cu o 
vitalitate șl o inteli
gență ieșite din co
mun. După moartea 
acestuia, amintirile 
despre el nu sinceri
tate nelimitată, au 
mat ales aefra detașa
re epică, generatoare 
de mister pe cnra au
torul II vrea dezlegat. 
„Amintirile" slnt or
ganizate în secvențe 
d? roman, Intr-o pe- 
rltKllaire studiată în 
așa fel ca din Intllni- 
rea eplsodieă a texte
lor narate să se în
chege o acțiune as
cendenta,- cu o intrigă 
ramanetihă.

Vasile Ciobanp era 
un fel de haiduc a- 
Jung In zilele noastre ; 
un om care „a mera 
întotdeauna împotriva 
soartel". Descendent 
al unei stirpe dotate 
cu caractere biologi
ce neobișnuite, al u- 
nel sulte de strămoși 
-.-o mulțl, copil, Vasile 
are un țel de dialog 
cu natura șl cu Isto
ria. un fel de noncon
formism ce se traduce ■ 
prin neucceptareo des
tinului. Vitalitatea de
osebită 11 face să 
moară de două or! ■— 
cum spuneau țăranii, 
înfruntase, fiind mu-

•

mătușa,
)rlg< . 
mătușa

floare minunată, cu pe
tale mătăsoase, ieșită In 
mod miraculos din solul 
înghețat și din lumina 
rarefiata a nordului, ex
presia unui destin artis
tic tulburător. Ea o fost 
receptivă, cu uneltelcs. 
poeziei, desigur, ta eve
nimentele secolului, scri
ind. de pildă, poeme 
antirăzboinîeo dintre cele 
mat semnificative : „Oa
meni, / oare nu araga- 
nul trece pe cer, / Cel 
pe care dorul vostru l-a 
înălțat, 7 purtat de vul
turi / pe culmi încre
menite ? Pe- cine vrea să 
supună uraganul ? /
Unde Izbește, ee oare do
boară / pe călătorul înăl
țimilor, neînvinse înari
patul timpurilor ce vor 
veni ? II Auziți voi / gla
surile în - uragan ? /

.coifuri ale lui Morte 
prin ceață Profilul Iu! 
Walleșteln se referă la 
prototipul războinicului, 
cu versul semnificativ : 
„Drumul puterii trece 
prin Iad”.

Este firesc, așadar, să 
salutăm iparlțla versuri
lor Edllhd Sddergran in 
românește fl ta :onside- 

sa râm unducerea Veroni-
r,„______ _ _ , ______ I căi Porumbacu drept un
alteeva tlecii o undă sa- oct do fidelitate față de
■ ■“ ' poezie.

Aurel DTacjoș
MUNTEAN!.,'

genuină. Unul din volu
mele poștei se cheamă 
Umbra viitorului șl În
chide in versurile sale 
purități de Iezere înghe
țate ale unui septentrion 
poetic : -Știu câ nici un 
picur do ploaie nu in

: UNIVERSALĂ

Edith SODERGRAN

„POEM E“
se-naiță mărețul imn al 
durerii dlntr-un piept 
rerlcll," Substanța opti
mistă a versurilor Edlthei 
SSdcrgran este para
doxală. dacă ne gincilm 
la destinul personal nl 
poetel, :lar se explică’; 
o dată c® înțelegem ma
rea sa încredere In posi
bilitatea artel do a tran
scrie destinul adevărat ol 
omului, frumusețea Iul

iră-n plmint, / dacă nu e 
scris in cartea eternității. 
Tot atit de sigur ca soa
rele care răsare, / Știu 
că nu voi vedea niciodată 
clipe fără egal sind va fi 
la zenit. / Viitorul aruncă 
asuprii-mi umbra sa 
preafericit* ; / Ea nu-I

S 5

iară".
Acesta este un motto 

posibil al întregii poezii 
n Edlthei Sădergran : o

tre- 
că 

efir-

\T

il

Emil MÂNU

i

Colecția „Biblioteca Eminescu"

A. I. Odobescu — „Pseudo- 
cynogoiicos"

Editura „Eminescu"
*

MARIN SORESCU — „80 poe
zii" (ediție bilingvă româno- 
ilaliană) '

Colecția „Biblioteca critică" 
;,Camil Pelroicu 
interpretat do..."

«șt w «

MARIN SORESCU — „Rame" 
’ (ediție bilingvă româno-en- 

gleză)

MIHAI NADIN — „A frai aria" 
Dr. ION NICA — „Eminescu

(structura somato-psihică)"

DAN MUTAȘCU — „Călăto
riile lui Sindbad marinarul"

ION SEGÂRCEANU - „Solita
rul citadin"

c. Â J
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Eugen POP

AISBERGURI DE CAPTURA

UN PACIENT NEOBIȘNUIT

ZEPELÎNUL ÎN CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE

>iectul 
să n- 

\i. Potrivit

" iderea 
sfnt a- 
aceioșl. 
același

uriașă desferecata

„oameni de prisos44, 
subcomitet senatorial

de locuințe, 
cum se vede in dese- 

alăturat, el ar putea 
transporta, pe distanțe mari 

'— din fabrică pini pe țan- 
tiere — apartamente gata 
asamblate.

Peste 15 0'90 de persoane au fost 
condamnate anul trecut de tribuna
lele britanice pentru folosirea de dro
guri. Cifra reprezintă o creștere de 
SO la sută in comparație cu situația 
din Anglia in 1970, indică un raport 
publicat zilele trecute de ministerul 
de interne britanic. Deosebit de în
grijorător — arată documentul — este 
faptul că numărul condamnărilor 
pronunțate împotriva, toxicomanilor 
sub 14 ani s-a dublat de la un an la 
alluL

vierea cd peste numai 3-4 ani 
putea experimenta, pe om, o

Inginerul sotdefic ll.Gork- 
man a întocmit pro! 
unui zepelin capabil i 
dice mari greutăți^" 
concepției autoraiui, sepeli- 
r.ul va putea tă fie folosit 
la construcția 
După 
nul

ore nevoie de priceperea, talentul si 
puterea lor de muncă și le refuza, 
acum in pragul bătrinețli. dreptul 
la pensie. Șomajul. căutările înde
lungate de locuri de muncă prin ora
șele târli le-au epuizat pini și b-u- 
ma.de economii adunate cu trudă In 
timpul anilor de serviciu.

Cazul Iul Robert Trasef. din ora
șul Lincoln, statul Massachusetts, 
este tipic pentru majoritatea covlrșl- 
toare a sutelor de mii de oameni 
calificați aruncați de companiile 
particulare pe drumuri, numai pen-, 
tru a-i frustra de dreptul legal la 
pensie. Intr-o depoziție scrisă, tri
misă unui subcomitet senatorial caro 
se ocupă, printre altele, de situația 
șomajului din rlndurlle inginerilor 
cu înaltă calificare, IL Fraser scrie 
următoarele :

„Am lucrat ea Inginer timp de 33 
de ani. Am Intrat in cimpoi muncii 
in anul 1937, ea inginer in domeniul 
telecomunicațiilor. 21 de ani mai 

I tirziu;. ni-am; transferat în Industria Ispjaț’
cum

orașele americane : șiruri lungi de oameni.la oficiile brațelor de muncâ sau la 
ghișeolo „ajutorului pentru șomaj"

acoperit ți temperatura ridicolă au 
transformat, intr-una din Uleie tre
cute, regiunea Tokio — Yokohama, in 
care trăiesc 14 009 09'9 de oameni, 
intr-un adevărat cazan cu o atmos
feră puternic poluată de gazele da 
eșapament ale autovehiculelor și re
ziduuri gazoase ale instalațiilor în
duri riale.

transferat în Industria 
pqu E creaț i, corni tou sel cu . 
le mele din domeniul te

și tehnologiei filmării Ia 
rezolvarea unor probleme ridicate de 
transmiterea de fotografii ale Sele- 
nel pe Pămînt de către' vehiculele

Depoziția inginerului Robert Fraser, unul din 
milioane de ..oameni de prisos44, adresată

baza pe o mare diversitate de pro
duse chimice, a căror formulă de «in
terii se află încă în studiu, dar care 
înglobează planta coreeană milenară 
glngseung, renumită pentru puterea 
ei retrltallzaioare.

cituri șl tehnicieni aparțl- 
nînd altor partide ale Uni
tății Populare sau aEați in 
afara grupărilor politice. 
Am deslușit In convorbiri
le avute cu ei, sentimentul 
general al satisfacției pe 
care o dă «inel colectivități 
împlinirea unei mari aspi
rații comune. Mulțl din cel 
cu care am discutat dădeau 
expresie, lnlr-o formă sau 
alta, ideii aubllnloțe șl de 
directorul minei Lola — că 
se Echfcnhfi optica asupra 
muncii. La oțelftrle, unul 
din muncitori îmi spunea : ■

— La prima vedere s-ar 
părea că nu s-a tth'mbat 
nimic în Întreprind 
noastră. Insta’ațllie si 
celeași, oamenii - 
Se lucrează după 
program, după aceleași pro
cese tehnologice.' Schimba
rea este, dacă vreți. Inlflun- 
trul a ceea ce vedeți, in 
destinul producției pe care 
o realizăm nici. Ne simțim 
acum răspunzători de bunul 
mere al producției mal mult 
ca ortdnd, pentru că nu 
este vorba numai de sa
lariu, ca altădată, ci de o 
cauză mare a poaslrft, de o 
treabă comună, importantă, 
la care trebuie Bă punem 
umărul cu loțlL

— Poate v-ar interesa să 
știți -- adaugă un Inginer, 
care participă la această 
discuție ■— că, după un cu
tremur de pâtnlnl care a 
Pricinuit deteriorări in ci
teva secții, am trecut In or
ganizarea Imediată a unor 
echipe care să lucreze la re
punerea în funcție a utila
jelor avariate. Era nevoie, 
In primul rind. de o briga
dă de șoc pentru operația de 
reparare urgentă a unui 
cuptor. Trebuiau trei oa
meni pentru aceasta. La a- 
pehil nost™ au rășnuns, 
imediat, aproape o sută de 
lucrători șl tehnicieni care 
s-au oferit să execute ope
rația respectivă.

Atitudinea nouă față de 
muncă în Întreprinderile 
naționalizate, devenite pro
prietate a Întregului popor, 
șe exprimă în nenumărate 
manifestări ale unei emu
lații patriotice, victoria în 
„bătălia prouucțlel" fiind 
unul din principalele obiec
tive ale revoluției chiliene, 
In clapa el actuală.

—Trist și livid. In ramn-î 
aurită — domnul Frederich 
Schwager. Parcă ghicesc o 
enormă uluire în privirea 
lui, uluirea că Imperiul său 
este condus astăzi de un 
muncitor, de omul acesta in 
cămașă sport, cu spatele în
tors la el. Dc unul dintre ri
ce i oameni pe care Schwa- 
gerlf 11 urrr 
din parcul__ __

Recent, la Tokio, intr-o ringuri zi, 
I &9'9 de oameni au fost neeoiti să se 
supună tratamentului medical ca ur
mare a smog-ului (amestec de ceață 
ți gaze nocive emanate de automo
bile și instalații industriale), Cifra 
reprezintă, pină acum, un record.

sini evaluate la 14 (MJO ml- 
Unanc de dolarL

Venirea la putere a gu
vernului Unității Populare 
a pus eapat înstrăinării a- 
cestor mari avuții naționa
le. Formarea proprietății 
sociale, spur.ea președintele 
Salvador Allende, „este 
unul din marile noastre o- 
blecUve". Obiectiv In mare 
parte atins. Cuprul, cărbu
nele, fierul, salpotrul au

O construcție intrucilva asemănă
toare cu turnul din Pisa o consti
tuie tumul înclinat al bisericii din 
orașul cehoslovac Us'.i r.ad Labem. 
De clțlva ani el se Înclina tot mai 
mult, afunglnd sd aibă, la vlrf, o 
deviere de 1S9 centimetri de la ver
ticală, considerată de exporti pri
mejdioasă pentru existența sa. 
Prin construirea in apropierea 
bisericii a unei Mi da concerte fl 
unui pavilion de expoziții, care, prin 
greutatea lor, exercită o presiune 
asupra straturilor de pdmînt ce au 
cedat, înclinarea în continuare a 
tumulul a fost împiedicați.

fost reintegrată în patri
moniul național.

— Dacă ny ma înșel — 
mă adresez interlocutorului 
meu — dumneavoastră s:n- 
teți primul director munci
tor din țiră. Ce a Însemnat 
pentru dv. această' sarcină 
de mare răspundere ?

— Ca să tiu sincer, este 
o treabă grea. Dar frumoa
să. Eu lucrez de aproape 25 
de ani la mină. Cunoșteam

O scenu devenilâ cofidianâ in

Un proiect original de irigare a 
pustiurilor a fost propus la un sim
pozion internațional al glaciologllor, 
ținut la Cambridge, In Anglia. Este 
vorba de utilizarea apei provenite din 
aisberguri. Aceste fragmente de ghe
țari continentali, uriașe rezervoare de 
apă ce plutesc in derivă, pot fl cap
turate și remorcate de vapoare spe
ciale pentru a fi transportate spre re
giunile „însetata"' ale lumii. Calculele 
efectuate ji rutele trasate in acest 
scop confirmă nu numai posibilitatea 
dar fi rentabilitatea unei acțiuni de 
acest gen.

Intra altele, s-a propus aducerea 
aisbergurilor fl la țărmurile Califor
niei, Australiei sau Republicii Chile, 
protejata sub uriașe carapace de ma
terial plastic pentru a fi ferite de im- 
purități. Ele urmează a fl „fărlmtța- 
tea fi introduse In rezervoare, unde se 
vor topi. Apa rezultată, una din cela 
mal pure, va fi transportată prin con
ducte pină la centre speciale de dis
tribuție. Sa apreciază că această apă 
va fi de două ori mai ieftină decit cea 
captată fi furnizată prin opcducte.

16 000 DE CONDAMNĂRI
PENTRU UTILIZAREA

Diagnosllml!. tumocro 
canceroasă in plămlni. Se 
părea că nu exiști nici 
o scăpare. In această si-' 
tuafiz Richard Holy, di
rectorul „Casei mării* 
din Vicna, a recurs la o 
sp'.ujie extremă. Pentru 
prima oară în istoria me
dicinii veterinare, el a 
operat de cancer un’ pi
ton (specie de șerpi u- 
riați care trăiesc în re
giuni tropicale).

Patru siptâmîni înain
te de operație, șarpelui 
i-a folii administrată o 
cantitate da penicilină. 
Cu ÎS ore înaintea inter- 
cențlei chirurgicale, el a 
fost pus într-un frigide/, 
unde temperatura corpu
lui a fost adusă la 5 
grade C. Pentru efectua
rea operației i s-a făcut 
o anestezie uțoară, iar 
în timpul intervenției, 
inima se afla sub un 
control penr.anent.

Operația a durat 4 
ore. Iar după patru sâp- 
tdmlni, pitonul s-a re
făcut complet.

In fotografie : medi
cul veterinar Holy îm
preună cu pacientul sâu.

— acum mă străduiesc să 
cunosc șl mal bine — pro
blemele minei; inclusiv cele 
financiare care ml se par 
foarte dificile. Avem șl 
greutăți, chiar destul de 
multe, dar ce mare satis
facție ni clnd, după căuta
rea celor mal bune soluții, 
izbutești să le Învingi, 
într-o adunare a munci
torilor șl inginerilor, or
ganizată la Instalarea mea,

Privesc tăcuți șl Ingtndurați fur
nicarul străzii Încinse do canicula 
amiezii. Cutele adinei dc po obraji 
șl timplele nămețite de ani le tră
dează virata, din care companiile 
le-au făcut o ..vlnfl" pentru a-i 
concadla. Printre el se află însă și 
multi tineri care, leșițl de pe por
țile universităților, au găsit porțile 
piețui muncii Închise In fața lor,,

RIndul Înaintează anevoie, intruclt 
multi dintre cei ajunși la casierie 
iși găsesc numele radiate de pe lista 
..ajutoarelor de șomaj” șl, deznădăj- 
duițl. mal zăbovesc citeva minute 
incerclnd să demonstreze funcționa
rului că li s-a făcut o nedreptate, 
că s-a comis o greșeală lritrucil. po
trivit legilor, nu le-a expirat încă 
dreptul de a primi aceste ajutoare.

Două treimi din circa 5 milioana 
de șomeri americani — muncitori, 
tehnicieni, profesori, ingineri cu 
înaltă calificare — au încetat de 
nault sA mai primească ajutoare de -------- ace?Ua_ |n gpfl. 
__ ------------------____>ă?lt 50 de ani. 
și-au pierdut orice speranță de a mal 
fl reangajați. Alții nu se pot insă 
împăca cu glodul că firma pentru a 
cărei prosperitate au muncit plnă a- 
proape de vlrsta pensionării nu mal

cu primul director 
in Chile despre marele transfer 

t și responsabilitate

muncitor
de putere

St" ri față în față cu doi 
oameni. Unul dintre el — 
un bătrîn uscățiv, fn ținuta 
d-> seară, cu o pelerină de 
atlaz negru, care-i scoate șl 
mal mult în evidență pa
loarea feWL Celălalt, cu spa
tele la tsâlrinul palid — un 
om in puterea viratei, cu o 
alură robustă, cu gesturi 
care trădează un puternic 
dinamism interior. Primul 
ne privește fix, din rama 
aurita a unul tablou, care 
II înfățișează In mărime 
naturală ; este Frederich 
Schwager, Întemeietorul di
nastiei sale din Imperiul 
cărbunelui din Chile. Celă- 

■lnlt, In carne -și oase —- 
Compafiero (tovarășul) Ca
rillo, directorul muncilor al 
acestei întreprinderi, insta"- 
lat In manie, după națio
nalizarea minei.

— Proprietarii minei, iml 
spune directorul, erau de 
fapt proprietarii întregu
lui linul. Sâ vă dau 
numai un exemplu. Par
cul lor particular, par
cul Lota, este cel mal 
frumos din tor.te parcurile 
naturale ale Americii de 
Sud. Este tot ntlt de mare ț 
ca și orășelul al cărui , ’ 
nume l-a Împrumutat. Ar
bori din zeci de țâri au fost 
aduși aici cu avionul. în 
mijlocul parcului, Schwa- 
geril Iși ridicaseră un palat 
filn marmJrâ scumpii. Și 
de nici, din parc, de pe 
lnfilțimlle.care dau spre gol- •
ful Arauco, urmăreau cu o (
lunetă specială cum iu- ■
creaiă muncitorii do la de
barcader la Încărcarea căr- 
buneluL Tot aici, Intre ,
două orgii, primeau ra
poartele despre situația din .
mină. Și tot aici erau sem- 1
nate sancțiunile — ploua 1
Întotdeauna cu pedepse 
—■ pentru ce! care iși in- i
dreptau șalele mal mult |
deck era permis. Se soco
teau Schwngerli șl stăpîr.l 
al pâmlhlulul șl slăpini al 
oceanului.

Nu cate o figură de stil. 
Minele Lota șl Schwager 
sini unice in lume. Aici 
cărbunele se exploatează 
sub fundul oceanului, la a- 
dînclml de 1 (Hă de
metri. Galeriile minei sub
marine se întind pe o lun
gime de peste 3 000 de ki
lometri.

„.Blciulțl de setea auru
lui, conchistadorii spanioli 
sperau sâ-1 găsească și la 
sud de fluviul Blo-Bio 
(care trece In apropiere de 
Lota de azi), uar aici, In 
aceste ținuturi, s-au lovit 
de rezistența indienilor a- 
raucanl, pe care nu i-au pu
tut Infringe. Mal aproape 
de timpurile noastre au a- .

■, părut noi .conchhladtsriunoc.
care au descoperit aici 
„aurul* sub o nouă formă : 
cărbunele. In fruntea lor

forță
dintr-o slriușoare Invizibi
lă care se numea exploata
re șl dependență. Eu sirii 
comunist; sini mulțl co
muniști la mina noastră. Șl 
datoria noastră, datoria tu
turor patrioțllor este aceea 
de a spori această forță. 
Iar, dacă, după naționali
zare, producția noastră de 
cărbune a crescut cu 12 la 
suta, este aceasta — fără 
doar sl i»nle — dovntln 
cea mai simplă șl cea mai 
convingătoare, totodată,, că 
munca este privita, tustaz.l, 
cu alți ochi...

Conștiința noilor stări 
de lucruri din țară de
termină și noi profiluri 
ale atitudinii față de mun
că, cu care um venit In 
contact direct, aici, la sud 
de Blo-Bio, ca șl In alte 
părți ale tarii. Am vizitat 
uzinele siderurgice „Hua- 
chlpato” din vecinătatea 
minelor la citeva luni după 
trecerea lor In perimetrul 
tdt mai larg al proprietății 
sociale. M-a interesat ce 
glndesCj ce simt oamenii 
de la l-Iuachlpato In legătu
ră cu acont mare „tranufcr 
ds putere și de responsa
bilitate*. cum caracteriza 
mățlonallzarea' unul din con
ducătorii ‘IntrepflnderlL 

,, , ■ > i , , ,,, _ Am stat de'vorbă cu comu-
Yecere panoramica a mme;or de cupru de la El Tomonle nlști, cu socialiști, cu num-

— In ținuta de seară .și cu 
o fipare ia hulonl rii ■- 
domnul Frcderlch Schwa
ger. Mâi țkzlu descăleca 
In Anzl monopolul nord- 
american „Braden”, urmat3 
de Kermeckbi șl Anaconda. 
Ixi El Teniente șl la Chuqi- 
camnla au luat ființă cele 
mai mari Imperii ale cu
prului din Itime. Profituri
le obținute de monopoluri
le amintite, numai In Chile,

spațiale care nu puteau fl readuse 
din Cosmos. Cu cițiva ani în urmă, 
lnlr-o bună zi, mî s-a plătit salariul 
pa 8 săptaminl Înainte, aducin- 
du-mi-se la cunoștință că sini con
cediat ; totodată; mi s-a cerul să 
semnez o seric de documente ; unul 
din ele mă obliga să cedez compa
niei toate drepturile asupra invenții
lor mele. De atunci două dintre in
venții au fost patentate, insă cu, în 
calitate de inventator, nu am primit 
nici un ban. Concedierea nu m-a 
luat totuși prin surprindere, lritrucil 
in anul precedent mulți colegi de-al 
mei șl-au pierdut locurile de muncă. 
Compania a făcut concedieri în masă, 
acțiune in cadrul căreia Ingine
rii mal in virsiă erau tot atit da 
vulnerabili, ducă ,nu moi mult de- 
cii colegii lor mai tineri, întruelt cd 
cu vechime moi mare costau com
pania mai mulțl bani. Deși am pre- 
vâzut-o, concedierea mi-a dat o grea] 
lovitură. Ml-am dat scama pentru 
prima dală cit de amăgitoare era 
năddjdca pe care mi-o 'pir <■•■<'111 in. 
polițele colective-■ de'' asigurări so
ciale, de sănătate șl pensie, care au 
fost anulate o data cu Ieșirea mea 
definitivă pe poarta întreprinderii. 
După cum e șlîut, costul polițelor 
de asigurări inuivlduale este ații de 
mare incit devine prohibitiv. In pe
rioada de clnd sini .șomer, ml-am 
epuizat atit salariul primii în avans 
pe cele 8 săpiamini, cil și banii pri
miți cu ajutor de șomaj .și acum 
cheltuiesc bruma de economii puse 
deoparte pentru bătrinețe*.

Fraser scrie despre sutele de scri
sori trimise companiilor de speciali
tate prin câre, le oferea energia și 
taalta sa calificare, despre căutările 
sale extenuante prin numeroase lo
calității „Dar. spune el, deși multe 
firme au nevoie do un om cu expe
riența șl priceperea mea. ele vor ca 
acesta să fie mult mai llnăr deeit 
mine. în regiunea Boston, peste^ 
12 (MSă do oameni- cu calificare super, 
rioară sini șomeri. Dintre toii eole-î 
gll mei șomeri, a căror virata a ȚâSj} 
pășit pragul unei jumătăți' de vcacX 
doar unul s-a putut reangaja".

„Discriminarea pe motive do vir- 
sta„ se arata in continuarea depozi
ției lui Fraser, este o problemă se
rioasă. care afectează nu numai șo
merii cu Înaltă calificare". Aceasta 
este o veche și inumană metodă 
cnrucieiisUcă a patronului american. 
Arthur Miller. In cunoscuta sa piesă 
„Moartea unui comis voiajor*, scrisă 
cu peste 20 de ani in urmă, vorbește 
despre un oarecare Willy Loman 
care, după 28 de ani de muncă pe 
teren, a rugat conducerea companiei, 
Ia caro era angajai să.-l transfere la 
o muncă de birou, pe motiv de 
vlrslă. Compania insă l-a concediat. 
După îndelungate căutări zadarnice, 
la virata de 59 de ani, Willy a tre
buii să se sinucidă simullnd un ac
cident de circulație, pentru a da fa
miliei sale posibilitatea să încaseze 
suma pentru care ișl asigurase vLața.

„Cruda teorie datind din secolul 
al XrX-Ica. potrivit căreia menține
rea stabilității costului vieții poate 
fi realizată prin concedierea oame
nilor. a cauzat numeroase tragedii. 
Este timpul șă se renunțe Ia m°ioda 
aruncării oamenilor în stradă ca 
mijloc de control al situației econo
mice" — se arată in încheierea de
poziției inginerului eleclronist Ro
bert Fraser, trimisă Senatului ame
rican.

unul dintre mineri ml-a 
spus: .' -Compafiero Ca
rillo, te vom ajuta. Avgm 
la inimă soarta acestei 
mine. Avem convingerea 
că Unitatea Popularii a fă
cut, In sflrșlt, dreptatea 
pentru' caro am luptat alb 
ta amar de vreme». N-am 
isâ uit niciodată aceste cu
vinte. Simțeam, atunci, 
poate mal iot"as ea orlclnd, 
că noi, cu toții; alntem o

C. AMZXAMDROAIE
Washington.

Ziarele Japoneze au relatat un caz 
de neobișnuită vitalitate a unor plan
te. Un grup de arheologi, care au în
treprins săpături intr-o așezare da
tină din al doilea mileniu înaintea 
erei noastre, au descoperit printre 
obiectele casnice de toi felul grăunțe 
de orez. Ele au fost semănate șl, 
spre marea surprindere a botanifti- 
lor, au incolfit, iar după două luni au 
atln« indlftmea da 4 centimetri.

! :

ECPERIENȚE
DE GERONTOLOGIE

Viața omului se va putea prelungi 
pină la vlrsta da o sută de ani. 
Această afirmație este cuprinsă in
tr-unui din cele 700 de rapoarte pre
zentate la un congres internațional de 
gerontologie ce a auut loc nu de mult 
la Kiev. Saranții au comunicat un 
șir de experiențe promițătoare in ce 
privește lupta împotriva MtrinețU. 
Toto'dală, ei au fost unanimi în apre- 

se va 
, ..... . pilulă

care pa putea încetini fenomenele ca- 
racteriitice imbâtrlnirli. Dar, această 
pastilă va trebui luată cu regulari
tate, incă din adolescență. Ea se ca

» DE PRETUTINDENI 9 DE PRETUTINDENI 9

Cum arata

coreîeani

Napoleon prelungită pină In zilele popular, să se amenajeze 
___ _  „__ .ta -™* campinguri șl „orașe ale 
(„Ne-am săturat”) — sub vacanței”, cum s-a promis, 
___ talta., ....__ _________ ■ s-au construit citeva hoto- 
vlstă a tinerelului din ora- lurt costisitoare, accesibile 
șui Baalia. unul număr restrlM de

Populația activă a Insu- cSiențl. dar rentabile patru
lei depășește cu puțin 59 000 nilor. Partlclpațin tntreprin- 
dln cei 1800n<9 ele locuitori. _ _
Dar 23 080 dintre aceștia sir.t 
pensionari, 22 0W — inva
lizi și 35 OOO — șomeri. Jn 
fiecare an, 5 WO de oameni 
părăsesc insula In căutare 
de lucru.

S-au Întreprins de-a lun
gul anilor unele încercări 
de a schimba soarta Corsi- 
cel. în 1003, Clemenceau a 
Inițiat un „plan de refor
mă* in acest sens, iar In 
anii din urmă s-a adoptat 
așa-numitul „program re
gional rorsiean". Dar toate 

J ... _______ ... aceste planuri s-au născut
scrierilor Iu! Proswr moarte. în 1C37 au apărut

i pe insulă două „compărui 
toate acestea au începui mixte” — S.E.T.C.O și

că ceea" ce caracterizează asumat șarclna de a dezvol-

trăiește și arttai din gloria noastre. „Îîasta cwsl* 
trecutului : ' pe continent („ta.,J_ ta____ta '
viața o evoluat in ritm tre- acest titlu apare chiar o re- 
pldant, in timp ce Insula 
s-u cufundat In nostalgie”. 
Așa descrie Corsica Mhr- 
celle Padovani, într-un ar
ticol din săplămlnalul fran
cez „LE NOUVEL OBSER- 
VATEUR”, din care redăm 
unele fragmente.

Pentru unii turiști există 
o imagine de operetă a Cpr- 
slcei, Imagine neschimbată 
do-a lungul vremurilor, ca
re cuprinde ca elemente 0- 
bligntoril : fraude electora
le, pumnale puse In miș
care la prima Izbucnire dc 
mlnle, cuvintul „Napoleon* 
pronunțat ca o rugăciune, 
bindiți ascunși In tufișuri, 
scrum'ere cu imaginea Jo- 
seflnei .șl vcndette In spiri
tul 1...ta. .

■ Mcrlmfie. ■ Dar pe prslcani 
toate acestea au' începui mixte” — S.E.T.C.O ș. 
să-i exaspereze. Ei socotesc 8.0 M.I.V.A.C. — care și-au 
că ceea ce caracterizează asumat sarcina de a dezvol- 
vlața contemporană a Insu- la turismul și agricultura, 
lei nu slnt sîngeroasele lup- Cu ce rezultate s-a soldat 
te cu cuțitele sau vcndette- insă noua „Inițiativă*? In
le. ci înapoierea seculară loc să se dezvolte turismul

asemenea „turism” nu a- 
duce nici un dșlig locuito
rilor.

în nordul insulei, Investi
țiile societății S.O.M.LV.A.C. 
au dat impuls producției de

.plan de retor-

zAtorilor coralcani ta noua 
industrie hotelierii a fost

tr-un afiș este una dta 
regiunile lumii cu cel mai 
mulțl Jandarmi și polițiști. 
Toate posturile chele sini 
ocupate de francezi șl in
terzise corairanilor...".

între legende șl realități, 
Corsica Iși caută un drum 
de viitor.

mă escuțltă. în ultimii zece 
ani, dc pildă, au avut loc 
380 de ctoenSri între locui
tori și poliție. Cu aproape 
3 ani in urmă, locuitorii 
Sului Porto au ridicat 

cade pentru, a lupta îm
potriva autorităților care nu 
hotărîl să închidă o școală. 
„Corsica — ®o spunea ln-

r---- ■ - ' ■' ......... ...........<

* . I ■ ț
dezvoltării economiei Insu
lare.. De altfel, coralcani! 
nici nu au posibilitatea să 
controleze cum slnt folosite 
aceste fonduri : el constată 
dw că .înapoierea ccono- 

d trice și vlilculluril. Tăre- mică și «octală a insulei se 
nil coralcani se întreabă adlncește, an de an. Astăzi, 
Insă, p® burtă dreptate, ce In întreaga Corsica ■ exista 

0 gingurâ fabrică — și aceea 
I do țigări. Trar.-:;H>:-:ui fero

viar se rezumă și acum la 
vlndă cel 220 de kilometri de cale 

loturi de pămlnt. supuse in ferată. O situație precară '-*■—.^>«.-.4--- -f1 -ri^rejeaua ■ sanl-
B____ _ __________________ două spitale, din

coralcani se Întreabă

-----  ........------- ------ folos obțin el din eforturile 
exclusă. Iar marile compa- depuse de întreprinzătorii 
nil nu dispus după bunul lor continentali ? In 1359, com

pania a Început să vlndă 
loturi de pâmlnt. sui " 
prealabil unor lucrări de a- cunoaște șl 
mellorare. Preferați! ei nu trn-ă. Cele < 
fost insă nu agricultorii Ajaccio și Boaita, nu pot 
corslCQnl, ci francezi ,j-e- fnA#» a-
patriațl® din Algeria dupâ 
victoria forțelor de ‘ eli
berare națională din această 
țară Lor li s-au atribuit 
aproape toate loturile scoa
se in vinzare. Dar băștina
șii s-au apus : el au’ ocu
pat terenurile ce urmau b 
fl atribuite „străinilor*, iar 
~~ zidurile caselor nu fost

„Corsi-

plac de mina de lucru din 
insulă. Ca urmare, sule de 
kilometri de litoral eorsican 
nu devenit proprietatea u- 
nor firme monopoliste, cum 
slnt băncile „Worms” și 
„Rotschlld*. compania „Pa
quet” sân compania de stat 
„Alr France”. Iar tentacu
lele acestor tirane se Întind 
atit spre nord cit și spre 
sud. Patronii marilor hote
luri adue bucătari, chelneri 
s.au femei de serviciu din 
Italia sau din alte țări de 
pe continent. Do altfel. Iu- pe zidurile caselor 
rlsmul u devenit o ramură Înscrise? cuvintele : 
închisă, limitată la eiteva 
puncte de pe insulă, in Ju
rul hotelurilor. PlloreșlUe 
locuri ale Corsicii sint date 
uitării. Se înțelege că un

face față solicitărilor. A- 
deseori, bnlna.vil slnt trans
portați cu elicopterele la 
spitalele din Nlssa și 'Marsi
lia. Si încă un amănunt 
samnificativ pentru nivelu' 
de dezvoltare a orașelor 
corstane : 43 ta sută din 
locuințe slnt lipsite de in
stalații' de ană.

Mulțl corsicanl văd în a- 
MMBMBMIIBMBMIBL. semenea „particularități” o 
ca sS fie a corslcanllor* .1 mărturie a statutului de co-
Tdtușl. compania nu șl-a ionid care apasă asupra
țchimbat metodele™ A- insulei lor. Un statut care
ceeaș[ soartă ou avut-o șl provoacă nemulțumiri ce
puținele fonduri alocate izoucnesc uneori sub o for-

*’-W

ir
w

Localitatea Calvi (Corsica)

•' r j

1

ma.de


5
persoane oficiale.

li. II

OASPEȚI DE PESTE HOTARE

■ ’schi

Su-

ț

;ȘÎ1,A>.

curselor Interne,
.'cie intrcprinde-

învlna pe Schoneberg. 
Gheorghiu—Uhlmnnn

a fost adusă la București

: 1.

CÎTEVA RÎNDURIÎN

James 
rcdac-

zita In 
partid gl 
tovarășul

euto- 
'. nas-; 
asupra

șl preocupărilor Partidului 
;l Roman șl Partidului Co-

oaspetele Sovietic a vizitat Combina
tul de celuloză șl hlrtlc din 
ccava.

DESCHIDEREA UNEI EXPOZIȚII DE FOTOGRAFII

„Salatiera de argint’

Președintele Marii Adunări Naționale

*■ •

m cronica

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER
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CU PRILEJUL CELEI DE-A 23-a AWIVERSĂRI

A PROCLAMĂRII republicii populare chineze
Cronica zilei

l

R. P.
Preșcdlntele Consiliului do Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maure-, a primit, 
vineri după-amlază, pe președintele 
Consiliului Executiv al Republicii So
cialisto Muntenegru, Zarteo Bulajlcl, 
care face o vizită la țara noastră.

La Întrevedere au luat parte Emil 
Drăgărwscu. vicepreședinta ni Cosisi- 
liulul de Miniștri, președintele părții 
române In Comisia mixtă româno-

La Consiliul de Miniștri s-au În
cheiat vineri convorbirile, Intre Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. președintele păr
ții române In Comisia mixta româno- 
iukoțșlavă de colaborare . economică.

Iugoslavă de colaborare economică, 
precum șl Iso Njegovan. ambasadorul 
R.S.F; Iugoslavia la BucureștL

în'r-o atmosferă cordială, .priete
nească. au fo’st abordate probleme ale 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
de colaborare și cooperare multilate
rală dintre Reptîbllca Socialistă Româ
nia șl Republica Socialistă Federati
vă Iugoslavia,

tră a tovarășului Zarko Bulajlcl, 
ambasadorul. R.S.F. Iugoslavia .la 
București, fco Njegovnn, a oferit vi
neri un dineu.

Au luat parte Emil Drăgânescu, 
.vicepreședinte al Consiliului dc Ml-

Cu prilejul celei da n 23-a aniver
sări o proclamării Republicii Popu
lare Chineze, ambasadorul Chinei 
populare la București, tovarășul Clan 
Hni-fun, a oferit vineri seara o re
cepție In saloanele ombasadeL

Au luat parte; tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, ni- Prezidiului Per
manent al C.C al P GR., președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Emil Drăganescu,- 
membru al Comitetului Executiv , al 
CC. alJP.CR., vfcepreiedlnlc al Con
siliului de Miniștri, Sîotnn Andrei, 
secretar al C.C al I?.C.R.. Iile Murgu- 
îescu -și Gheorghe Neeula. vicepre
ședinți ■ ai Marii Adunări . Naționale, 
Cornellu M&nescu, ministrul afaceri-' 
•lor externe, Teodor Marinescu, șeful

secției relații externe a C.C. al P.C.R., 
Ioan Avram, Mircea Malița, Ion 
Crăciun, mînLșirl, general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate, șeful Ma
relui Stal Major, membri al C.C al 
P.C.R., conducători nl unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de știință și cultură, generali șl 
ofițeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București șl alțl 
membri al corpului diplomatic.

în timpul recepției, sovarfișul Ion 
Gheorghe Maurer, ceilalți conducători 
de partid șl de slat români g-au În
treținut cordial cu ambasadorul Re
publicii Populare Chineze.

(Agerprcs)
șIAZarko Bulajlcl, oreședintelp Const- nlștri, reprezentanți al conducerii u-
y (Iul Executiv al R.S. Muntenegru. nor organe economico române, alte
] ,Ju prilejul convorbirilor desfășu------ -----
5/ie Lnlr-o atmosferă cordială, de 

iț nidă prietenie, au fost examinate
( posibilitățile de dezvoltare a colabo
rării șl cooperării economice șl teh- 
nlco-ștllnțlflce între Republica So
cialistă România și Republica Șocla-

; ■ listă Muntenegru.
Cu prilejul prezenței ln țara noas-

*
în cursul scrii, președintele Consi

liului Executiv al R. S. Muntenegru, 
Zarko Bulajici. a părăsit Capitala, 
pierind spre patrie.

■ (Agerprcs)

Sub auspiciile Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, vineri s-a 
deschis In Capitală, la Ateneul Ro
mân, o expoziție de fotografii artis
tice șl documentare .din Republica 
Populară Chineză, organizată In ca
drul manifestărilor care marchează 
împlinirea a 23 de ani de la procla
marea R. P. Chineze.'

La vernisaj au participat Tamara 
Dublin. vicepreședinte ni Consiliului 
Culturi! șl Educației Socialiste, Alecu 
Coștîcă. vicepreședinte ni Institutu
lui român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, funcționar! su
perior! din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă șl cultură, 
un numeros public.

Au fost de față Cian Hnl-fun, am-

; ■ ■
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești. șl membri ni ambasadei, șefi 
de misiuni diplomatice șl alțl mem
bri al corpului diplomatic.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
Ion Ulșlu. directorul Direcției, cultu
ral-educative de masă din Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
șl ambasadorul Clan Hni-fun.

Cele peste IOD de imagini fotogra
fice reunite In expoziție prezintă 
aspecte din viața șl activitatea oa
menilor muncii din R. P. Chineză, 
succesele obținute de harnicul șl ta-, 
lentatul popor chinez In industrie, 
agricultură. In dezvoltarea științei 
și tehnicii. In domeniul culturii și 
artei!, pe Lărim socLal-edilitar.

(Agerprcs)

Vineri dimineața e-a înapoiat de 
la Budapesta tovarășul Gheorghe 
Cioară, primarul general al Capita
lei, conducătorul delegației Consiliu
lui popular ai Municipiului Bucu
rești, care a parliclpnt la. festivită
țile prilejuite de împlinirea a 1C0 de 
ani de Ia unirea vechilor orașe Pesta 
șl Buda Intr-un singur centru, deve
nit capitala R.P. Ungare.

Ln sosire, pe aeroportul Bănoasa, 
erau prezenți Dumitru Jolța, prlrn- 
vlcepreședihtc ai Consiliului popular 
al Municipiului București, și aiți 
membri al comitetului executiv al 
consiliului popular municipal. Au fost 
de față Ferenc Martin, ambasadorul 
RJP. Ungare la București, șl membri 
ai ambasadei.

*
Delegația Procuraturii Republicii 

Democrate Germane, condusă de dr. 
Iosef Streit, procurorul general, n pă
răsii, vineri Ia prinz. Capitala, in- 
drcptlndu-se spre patrie.

Iji aeroportul Otopenl, oaspeții nu 
fost salutați de Alexa Augustin.) pro
curorul general al Republicii Socia
liste România, șl dr. Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane la Bucu-' 
rești.

*
Cu prilejul Zilei Armatei Populare 

Ungare, colonelul Toth Ertdre, atașa
tul militar și aero al R.P. Ungare la 
București, a oferit vlnțrl la amiază, 
în saloanele Hotelului Aîhenâe Pa
lace, un cocteil. Au participat gene-

Tovarășului NICOLAE CEA UȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului dc Stat al Republicii Socialiste România 

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

în numele Comitetului Central nl Partidului Muncii din Coreea, 
Prezidiului Adunflril Populare Supreme șl Guvernului Republicii Popu
lare Democrate Coreene, al poporului coreean și nl nostru personal, vft 
exprimăm clumneavonstrii și, prin dumneavonslră, Comitetului Centra) 
nl Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, guvernului Repu
blicii Socialiste România șl poporului fente român mulțumiri corrllnle 
pentru felicitările calde, prietenești pe care nl le-ați adresat cu prilejul 
celei de-a XXIV-a aniversări, a creării Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Rclevînd cu mare bucurie ică relațiile frățești de prietenie șl colabo
rare dintre cele două țări ale noastre se dezvoltă rodnic, pe ri ce trece, 
ne exprimăm, la rfndul nostru, Încrederea că, aceste relații se vor întări 
si dezvolta tot mni mult in viitor.șl dezvolta tot mal mult In viitor.

Vă urăm dumneavoastră șl poporului frate român succese tot mai 
mari în lupta pentru Înflorirea țării dumneavoastră șl Îndeplinirea 
Înainte dc termen a planului cincinal.

KIM IR SEN
Secretar general 

dl Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
‘ Președintele Cabinetului dc 
■Miniștri al Republici! Populare 

Democrate' Coreene

ȚOI EN-GHEN
Președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a Republicii' 

Popufarp Democrate Coreene

Vineri dimineață a plecat In Elve
ția o delegație a Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Comei Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C.. 
al P.C.R., care, la Invitația Partidu
lui Socialist Elvețian, va asista la lu
crările congresului ațJestul partid. 
Din delegație fac porte tovarășii 
Gheorghe Alecu. prlm-sccretnr ol Co
mitetului municipal ploiești al P.C.R., 
șl Ion..Mu?n, activist Ia C.C. al P.C.TL

La plecare, pe aeroportul Interna
țional Otopenl. delegația a fost sa
lutată de tovarășii Mihn! Gere. mem
bru supleant al Comitetului Exccu-

tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Andrei 
Vela, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., do- activiști de partid.

*
La sosire, pe aeroportul Interna

țional ZQrich. delegația P.C.â a 
fost Intlmpinată de dr. Arthur 
Schmid, președintele Partidului So
cialist Elvețian, precum șl de Con
stantin Ene. ambasador, reprezen
tant permanent al României pe lingă 
Oficiul. Națiunilor Unite »l Institu
țiile specializate ole O.N.U. la Ge
neva.

(Agerprcs)

»
Ministrul industriei celulozei și hîrtiei al U.R.S.S.

cărora au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea In continuare a 
colaborării șl cooperării ramâno-so- 
vleilce în domeniul Industriei celu- 

.... . lozel șl hlrlleL-în onoarea-oaspete-. 
•tlSC eard“fă®Jb" lui; iiilhlSWOȚ’econbîfirel -forailereiF 
1. în cursul ace- malt

La Invitația conducerii Minisleru- 
lul Economici Forestiere șl Materia
lelor de Construcții, Jo! dimineață a. 
BOJlt ln Capitală K. I. Galanșin, mi
nistrul Industriei „ celulozei șl Mr-'. ____ _________
IM al UnluMi Sovietice eartTfăWTr lui; ffilhEWaiv^dSbîMel -fdfesițerSWs 
vizită în țara noastrâ. în cursul ace- materialelor de construcții. Vnstle
lelașl zUe, ministrul sovietic a avut Patlllneț, a oferit un dineu. Vineri,
convorbiri cu membri ai conducerii 
Ministerului Economiei Forestiere șl 
Materialelor dc Construcții, In cadrul,

Delegația condusă de ministrul muncii 
și asigurărilor sociale din R. P. Bulgaria

Defegațla condusă de MIșo MI- 
țev, ministrul muncii șl asigurărilor 
sociale din R. P. Bulgaria. Însoțită 
de Gheorghe Stoica, adjunct al mi
nistrului muncii, a vizitat Uzina do 
tractoare din Brașov șl Direcția 
pentru probleme de muncă șl ocro-. 
Uri sociale a județului Brașov. De

V.■' ; '

asemenea, a vizitat Uzina de 
mobile Pitești. Cu acest prilej, 
pețli bulgari s-au informat m__ 
organizării producției .șl a muncii, a 
recrutării forței de muncă șl formă
rii cadrelor, a protecției muncii și 
asupra oilor probleme.

(Agerprcs)

a primit delegația parlamentarilor suedezi
Președintele Marii Adunări Națio

nale, tovarășul Ștefan Voftec, a pri
mit. vineri, la palatul M.A.N., dele
gația comisiei legislative a Parla
mentului suedez, condusă dc Daniel 
Wlklund. președintele comisiei, rare 
face o virilă dc documentare in țara 
noastrâ

La întrevedere, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, au luat

parte prof. Traian lonașcu. președin
tele Comisiei juridice a M.A.N., Ion 
Mărgineanu, secretar al M.A.N.. MI- 
hall Gheimegeanu. vicepreședinte al 
Comisiei Juridice a M.A.N.. .Mircea, 
Rebrcanu. secretar nl Comisiei juri
dice a M.A.N.

A fost prezent Per Otto Rathsman, 
ambasadorul Suediei la București.
—

DELEGAȚIA GUVERNAMENTALA ECONOMICA DIN R 
. OBERUL A 'PĂRĂSIT CAPITALA.,

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala delegația guvernamentală econo
mici din Republica Liberia, condusă 
de James T. Phillips Jr., ministrul a- 
grlculturil, care, la Invitația Ministe
rului Comerțului Exterior, a făcut o 
vizită ln țara noastră.

înainte de a;ne' părăsi țara,’ 
T. Phillips jr. n declarat unui 
tor al Agerprcs : Sini foarte mulțumit 
de rezultatele vizitei mele la Bueu-de rezultatele vizitei mele la Bucu
rești. Acordul comercial șl de coope
rare economlcft pe care l-am sem
nat cu partea română — primul 
acord dc acest, fel încheiat între Li
beria ș! România — prevede tmportan-

■ S»| ■ C . 
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1.5— 0,5 (2) : U.R.S.S.—R.F. n Germa
niei 1-1 (2).

în cadrul preliminariilor Olimpia
dei feminine, echipa României a ob
ținut a treia victorie consecutivă :
1.5— 0J5 puncte cu formația Israelu
lui (Gertrude Baumstark a clștigat 
la Kluggs, iar Ellsabeta Pollhro- 
nlnde a remizat cu Gal). Alte rczul-

_____ ______ . tute din această grupă : Bulgaria— 
partidă fiind întreruptă (Partosch l-a Brazilia 1,5—0,3 ; R.P. Mongolă— El- 
invlmi pe Schoneberg. iar partideto vețla 2—0.

în clasament conduc echipele 
României și Bulgariei cu cile 
5.5 puncte, urmate do R.P. Mongolă 
— 3 puncte, Brazilia — 1,5 puncte, 
Israel — 1,5 puncte fi Elveția — 1 
punct

In Skoplje continuă turneul final 
al echipelor masculine și prelimina-, 
rille echipelor feminine, ln cadrul 
olimpiadei de șah. După disputarea 
Întreruptei din runda I (Ghlzdavu a 
pierdut ln Pidevsk!, deci Bulgaria— 
România 2,5—1,5 p). echipa noastră 
masculină a Inlllnlt In runda a Il-a 
formația R.D. Germane, ln fața 
căreia conduce cu 2—1 puncte,_ o 
invlna pe Schoneberg, îar partidele 
Gheorgniu—Uhlmnnn șl Ciodltea— 
Malich s-au încheiat remiză). Alte re
zultate : Olanda—Danemarca 1,5—0.5 
(2) ; Iugoslavia—Cehoslovacia 1—1 (2); 
S.U.A.—Elveția 2—0 (2) ; Spania— 
Suedia 1.5—1,5 (1) : Polonia—Argen
tina 2—1 (1) ; Ungaria—Bulgarin

Finala „Cupe! Davis”, opunlnd e- 
chlpele Statelor Unite ale Americil, 
deținătoarea trofeului, șl Româ
niei, va aven loc — după cum se 
știe — la București In zilele do 
13. 14 șl 15 octombrie. „Salatlcra 
de-argint", cum este denumit tro
feul. a sosit la București, din vre-

me 1 Ieri după-amlază, la aeropor
tul București — Otopenl, ..Salatle- 
ra“ — adusă prin Intermediul so
cietății vest-germane dc navigație 
aeriană Lufthansa — a fost preda
tă reprezentanților federației româ
ne de tenia. In grija cfircLa va fi 
plnă In zilele competiției.

CICLISM .- Brăiloanul 
Mihai Hrisoveni cîștigător 

de etapă 
în „Turul Bulgariei"
Turul ciclist ol ‘Bulgariei se opro- 

pîe de stir-șit. Etapa n 8-n (Sllven- 
Stara Zagora), disputată pe un timp 
neprielnic, a prilejuit afirmarea ti- 
nârului rutieri român Mihai Hriso
veni, care a obținut o frumoasă vic
torie. EI n trecut primul linia da 
sosire la Stare Zagora (73 km în 1 h 
31’01” — medie orară 43.4S0 km). Cu 
același timp eu fost înregistrați 
polonezul Llsz, bulgarii lordanov șl 
Petros’, românii Cernea și David. Da 
altfel, cicliștii români nu dominat e- 
ceastfi etapă, sltulndu-se pe locul 
InlH In atașamentul pe echipe cu 
timpul de 4 h-J9'. Pe locul doi, for
mația Poloniei (la aproape 7 minute). 
Deși, scurtă, etapa aceasta a adus 
importante modificări în clasamente. 
Tricoul galben l-n preluat bulgarul 
Ivan Nlkolov. Urmează, în ordine : 
Llsz ■ (Po'.onln) — la 4T5n, Henke 
(Cehoslovacia) — la 4'32”, I-Iajek 
(Cehoslovacia) — la 5’48”, Trifonov 
(U.R.S.S.) — la 8'W, Cernea (Româ
nia) — la 7'03”. După victoria ob
ținută ieri, Mi Hrisoveni a urcat de 
pe locul 10 pe locul 8, aflindu-se a- 
cum la 11’40”; do lider. Clasament 
general pe echipe : 1. — Bulgaria ’; 
2. — Cehoâlovacla (la 12'10”) ; 3. — 
Polonia (la 13'48") ; 4. — România 
(la ÎG^I") ; 5.!- U.R.S.S. (la 22’13")

pe locul 10 pe locul 8, i 
cum la 11’40"; de lider, 
general pe echl;
2. — Cehoslovac 
Polonia (la 13'48") : 4 
(la îa^l") ; 8.1 — U.R.: 
etc.

TENIS. în turneul internațional de 
la Alamo (California), paklslanczul 
Haroom Rahim l-a eliminat cu 7—5, 
7—5 ps americanul Cliff Richey. 
Australianul Emerson a clștigat cu 
0—ț 3—6, 7—0 ln fața Iul Rlessen 
(S.U.A.), Iar tenLsmonul egiptean 
Ismail El Shafel o clștigat la Tom 
Leonard (S.U.A.) cu 6—4, 7—6. BOX. 
Campionul european la categoria 
„cocoș", spaniolul Augustin Senin, 
sl-a apărat cu succes centura ln gala 
disputată la Spezla. Net superior, 
Senin l-a obligat pe șalangcrul său, 
Italianul Antonio Sassarini, să Aban
doneze In repriza a 8-a. HOCHEI 
PE GHEATA. Echipa de hochei pe 
gheață a Canadei și-a încheiat 
turneul In U.R.S.S., Inlllnlnd la 
Moscova, pentru a patra oară, selec
ționata U.R.’S.S. Hochelștll canadieni, 
cu un flnLș mal bun, au terminat 
Învingători cu scorul de 6—5 (2—2 
1—3, 3—0). In cadrul acestui ‘urneu, 
echipa Canadei a repurtat trei vlc-

PENTATLON MODERN. Campio
natul mondial de pentatlon modem 
rezervat juniorilor s-a Încheiat la 
Vlticl cu victoria maghiarului Plante, 
care a totalizat 5 156 puncte. Ultima 
probă a competiției —7 crasul — a 
fost-clștlgată de francezul Cortea cu 
1 2S3 puncte. FOTBAL. La Sotio, ln 
meci retur penlru „Cupa Cupelor", 
Slavin — Schalke 04 : 1—3 (0—2). în
vingătoare șl în primul joc (scor 
2—1), echipa vest-germană s-a cali
ficat pentru turul următor, o La 
Sosnowlec (Polonia). In meri retur 
pentru „Cupa U.E.F.A.", echipa lo
cală Zagleble a întrecut cu I—0 for
mația portugheză Vitoria Seiubal. 
Pentru turul II Insă s-n calificat 
Vltorln Setubnl, care clștigase primul 
joc cu 6—1. SCRIMA. „Cupa mon
dială" la ' spadă, desfășurată' la 
Berna, a revenit francezului Ladc- 
gaillerlc, medaliat cu argint la J.O. 
de la MOnchen. El a totnllzat 03 de ___r_______ __ _______
puncte, fiind urmat în clasament de lorii (3—2 ; 4—3 ; 6—5), plerzlnd 
maghiarul Fenyvcssl — 80 puncte. primul med (cu 5—5).maghiarul Fenyvcssl — 88 puncte.

te schimburi comerciale, precum șl 
posibilități Largi de cooperare ln do
meniul exploatării șl prelucrării mi
nereului de fier, al rezervelor do 
lemn de caro țara mea dispune din 
abundență, al prelucrării produselor 
agricole, construirii de către Româ
nia a unor șosele In Liberia. Nutresc 
convingerea că relațiile dLntre țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare 
continuă,’ ascendentă. 1

Primirea la președintele Consiliu
lui de Stat, domnul' Nicolâe 

' Ceaușescu, n spus ministrul libe
rian, a constituit punctul cel mal im
portant ol vizitei mele In România. 
Sini foarte recunoscător pentru cin
stea ce ml r.-a făcut. Dau o înaltă 
apreciere poziției șefului statului ro
mân privind dreptul popoarelor ln 
autodeterminare, ca șl dorinței Româ
niei, exprimata dc domnia m. de a 
întreține contacte cu toate țările lu
mii. Această politică coincide cu cea 
a propriei mele țări.

(Agerprcs)

lace, un cocteil. Au participai gene
ralul colonel Marin Nlcolescu, adjunct 
nl ministrului forțelor armnie. NIco- 
lae Ecobescu, adjunct nl ministrului 
afacerilor externe, generali șl ofițeri 
superiori.

Au luat parte, do asemenea, Ferenc 
Martin, ambasadorul R.P. Ungare In 
București, șefi de misiuni diplomati
ce, atașați militari șl alțl membri al 
corpului diplomatic,

*
Orchestra Centrală a Armatei popu

lare naționale a Republicii Democrate 
Germane și-a încheiat turneul în țara 
noastră printr-un concert do;, gală, 
prezentat vineri seara In sala; Stu
dioului dc concerta , ai Radlotelevl- 
tlunll.

Au participat generalul colonel Ion 
Coman, adjunct al ministrului forțe
lor armate și secretar al Consiliului 
politic superior, generali șl ofițeri 
superiori, peraonolitați ale vieții cul
turale din Capitală, ziariști, oameni ai 
muncii. Au participat, de asemenea, 
dr. ITaria Voss. ombasadori.il R. D. 
Germano la București, șefi ai misiu
nilor diplomatice șl atașați militari.

Concertul s-a bucurat do uri fru
mos succes.

*
în cadrul unor dezbateri organlzale 

la București, sub egida Asociației de 
Drept IntemațlonaL șl Relații Inter
naționale șl a Institutului de Științe 
Politice șl de studiere a problemei 
naționale din România, prof. Jacques 
Freymond, directorul Institutului 
universitar de înalte studii Interna
ționale de lo Geneva, n prezențot, la 
29 septembrie, o expunere cu tema 
,;VL!lorul Europei”. Ln dezbateri au 
participat cadre didactice universita
re, cercetători în domeniul dreptului 
Intemaționol șl al relațiilor interna- 

a AlișnuLe, dlplomațl, .zlarLștl.^ y:
■ Omul "de șlllnță elvețian, caro sri* 
află ln țara noastră la invitația 
Ministerului Educației șl Invățămln- 
tului, a prezentat, de asemenea, la 
Laboratorul do cerectflrl prospectiva 
și la Facultatea de Drept din Bucu
rești, prelegerile „Perspectiva in re
lațiile internaționale" șl, respectiv, 
„Reflecții asupra sistemului mon
dial". ~ . ■; ■.

*
18—29 septembrie,în' perioada 18—29 septembrie, 

Institutul de medicină șl farmacie 
din Inși n găzduit cel de-nl XI-lea 
curs internațional de ncuroflriologle, 
organizat sub egida UNESCO do Or
ganizația Internațională de cercetare 
a creierului (LB.R.O.), In colaborare 
cu Academia de Științe Medicale 
din România. La curs au oartlcipat 
specialiști din domeniul fiziologiei 
creierului din Anglia, Austrie. Bul
garia, R.F. a Germaniei, Franța, 
Italia, Iugoslavia, Japonia, Polonia, 
România, Suedia, S.U.A., Turcia și 
Ungaria.

(Agerprcs)

Cu începere de la 1 octombrie a.c.. 
plnă la 31 morile 1973, Intră ln vi
goare noul orar ol curselor Interne, 
deservite de aeronavele întreprinde
rii de transporturi aeriene române 
„TAROM".

La elaborarea noului grafic s-a ur
mărit stabilirea unor legături mal les
nicioase cu mijloacele de transport 
feroviare, rutiere șl navale, precum 
șl sporirea numărului de zboruri zil
nice. Astfel, in Capitală șl munici
piile Timișoara Și Arad s-au Înfiin
țat trei curse zilnice, cu orele de ple
care și întoarcere dimineața, la a-’ 
miază șl seara, iar ln Oradea dlml-

noața șl seara. De asemenea, trafi
cul aerian do călfitori pe ruta Bucu
rești; — Cluj a fost suplimentat cu 
o cursă caro se efectuează dlmi- 
nența.

Compania noastră de aviație civi
lă utilizează pe aceste rute avioane 
de tipul AN-24 și XL-14. La cererea 
unor grupuri de persoane, instituții 
șl Întreprinderi so organizează zbo
ruri sp: claie spre aeroporturile care ■ 
deservesc stațiunile baineo-climate- 
rlco din Transilvania, Banat. Mol
dova, Oltenia și Muntenia.

(Agerprcs)

cum s-n mal anunțat, e- 
ideză de fotbal Ajax Am- 
învins cu scorul de 3—0

o După 
chlpa olani 
atentam a ____ __
(1—0) echipa argentineană Inde- 
pendlente Buenos Aires, Inlrlnd In 
posesia „Cupei Intercontinentale". 
Este al patrulea prețios trofeu clști- 
gnt In decurs dc un an. după 
„Cupa campionilor europeni". „Cupa 
Olandei" și campionatul olandez. 
La sflrșîlul meciului de jo! noap
tea, antrenorul echipei Indepen- 
dlenle, Robert Ferrelro, a decla
rat : .,A clșilsnt cea mai bună 
echipă. Ajax a demonstrat un Joc 
valoros, obțlnlnd o meritată vic
torie. Uneori s-a Jucat bărbăleștc, 
dar nicidecum dur". La riadul său. 
antrenorul lui Ajax. Ștefan Covaci; 
a spus : „Indepcndlente a jucat cu 
mult curaj lot timpul meciului. 
Din rlndul acestei echipe o bună 
Impresie nil-a lăsat Jose Omar 
Pastori za"

La 1 octombrie î£te*0, 
• poporul cipriot mar
ca un eveniment de 
scamă I n destinul să u: 
proclamarea indepen
denței de stat. Deve
nită sărbătoare națio
nală, aniversarea aces
tei dale memorabile 
este celebrată anul n- 
cesta pentru a 12-a 
oară ca simbol al Iz- 
binztl luptei seculare 
pentru nea Urna re șl 
al voinței de afirmare, 
liberă a capacităților 
unui popor harnic șl 
înzestrat

Pe Insulă se Intll- 
r.esc Ia fiecare pas roa
dele prefacerilor ce au 
avuț loc In acest răs
timp pa făgașul pro
gresului economic și 
social. Pe parcursul 
celor două programe 
de dezvoltare, poporul 
cipriot a pus bazele u- 
nel economi! adaptate 
condițiilor specifice șl 
care îngăduie n-ogrese 
viitoare In valorifica
rea resurselor mate
riale șl umane ale re
publicii. Au tost slm- ___ ________JHH
iilor lărgite suprafe- populației. șl a progresului
țele cultivate, puținele în mod evident. In trie! sale.

surse de apă existen
te'au fost captate In 
bazine ce Îngăduie ex
tinderea suprafețelor 
irigate. Numeroase în
treprinderi pentru pre
lucrarea produselor a- 
grlcolo șl fabricarea 
tmor articole de larg 
consum au fost im
plantate în diverse 
zone ale (firii. In baza 
noului program cin
cinal. 'In eurs de În
făptuire, se depim e- 
forluri pentru utiliza
rea’ mal deplină a re
surselor productive, in 
primăvara acestui an-a 
Intrat In funcțiune pri
ma rafinărie de petrol 
și In citeva puncte. în
deosebi pe alatforma 
marină, au început lu
crările pentru depista
rea unor eăcăm'nle de 
(iței. Se prevede ex
tinderea bazei energe
tice. dezvoltarea in-

acest context general 
al preocupărilor pen
tru progres economic, 
pentru prosperitatea , 
populației. depășirea 
dificultăților politice 
decurglnd din anoma
liile existente ln 
porturile dintre 
două comunități — 
greacă ș! turcă — ar 
favoriza șl mal mult 
împlinirea aspirațiilor 
poporului cipriot.

Preocupărilor pentru 
dezvoltarea soclal-eco- 
nomlcă le corespunde, 
pe plan extern, o po
litică de pace șl co
laborare cu toate ■ță
rile. Este un motiv de 

'“Satisfacție rcdprocă 
faptul să relațiile ro- 
•nâno-dprio'e cunosc o 
dezvoltare continuă, 
spre binele ambelor 
popoare, al oficii In 
Europa șl In lume. 
Nutrind sentimente dc 

dustricl chimice, tex- vie simpatie față de 
Iile, n turismului etc. poporul cipriot, po- 
Innolren orașelor, cn șl porul român II urează, 
a localităților rurale,

In?^unȚ‘^lrf & ra^olE 1^ 
condițiilor de v!asă ale dependenței naționale

re
cele

Președintele Consiliului de Sifinlfiri al Republicii Socialiste România'

Cu ocnzla celei de n 70-a aniversări a Excelenței Voastre, doreșc 
să exprim urările mele cele mal sincere de sănătate șl fericire personală, 
precum șl de continuare a eforturilor dv. meritorii pentru prosperitatea 

4Arlidv.
FERIT MELEN

Prim-ministTU al Turciei

(Urmare din pag. I)

drotehnlc Cioara-Belene" va avea 
nu numai o mare însemnătate econo
mică, cl șl o deosebită Importanță po-' ■ 
lllică. Această operă edificată in co-’ 
mun va deschide noi posibilități 
pentru așezarea pe baze șl mal pu
ternice, mal trainice. a relațiilor da 
prietenie dintre cele două țări, pen
tru întărirea solidarității șl adîncirea 
continuă a colaborării româno-bulga- 
re. Totodată, muncLnd alături, într-a.- 
jutlndu-se frățește, muncitorii, teh
nicienii șl Inginerii, români și bul
gari, de pe acest vast șantier se vor 
cunoaște mni bine, ceea co va-cottr 

? tribul ta; o și .nMj strinșă .apropiere,.
va uni ți mal mult cele'două popoa
re. Tocmai In acest sens, tovarășul 
Nlcblne Ceaiișescu sublinia : „Noi a- 
preclem că realizarea acesta! impor
tant obiectiv va avea marc Importanți 
pentru dezvoltarea generam a colabo
rării dintre (firile noastre, penlru in- 
Lărirea colaborării dintre toate statele 
socialiste. Noi om dori ca și acest o- 
blectiv să constituie un exemplu de co
laborare Intre două țări socialiste, 
țări vecine, șl să dea posibilitatea 
realizării șl altor obiective prin coo
perare intre țările noastre". La rlndul 
său,“ tovarășul Todor Jivkov a decla
rat : „Sini profund convins că rea
lizarea acestei noi mari opere va fi, 
de asemenea, un factor puiemîe șl 
simbol nl prieteniei șl frăției dintre 
ceie.doni popoare ale noastre, cores
punde scopurilor șl sarcinilor noastre 
comune, va constitui o contribuție la 
eforturile .noastre comune pentru în
tărirea coinnnttăjll socialiste șl a pi
cii in lume".

Fără îndoială, realizarea ’ acestui 
obiectiv dc mare anvergură de pe 
Dunăre a devenit posibilă datorită 
importantelor progresa In dezvol- 

celor doua țări, 
o bază solidă

tarea economică a
progresa, care oferă - ~..™ g------
pentru lărgirea șl intensificarea co
laborării bilaterale. Deosebit de 
semnificativ este faptul că In cadrul 
convorbirilor de In Vama s-a con
venit ca La construirea „Complexu
lui hidrotehnic Cloara-Belcne* să se 
aibă Ln vedere o largă cooperare In
dustrială In proiectarea și execu
ția utilajelor și instalațiilor, folo- 
sindti-se ia maximum capacitățile 
de producție din cele două țări.

■ Noul obiectiv hidroenergetic ce ee 
va construi pe Dunăre, in confor
mitate cu schema de amenajare 
complexă a fluviului, elaborată ln 
cadrul C.A.E.R., se înscrie In spiri
tul Programului complex pentru n- 
dlncirea șl perfecționarea în con
tinuare a colaborări! și dezvoltarea

Poporul nigerian sărbătorește Ia 
I octombrie cea de-a 12-a aniver
sare a proclamării - Independenței 
de stat,; -- eveniment care a mar
cat sflrșllul dominației coloniale șl 
a deschis țârii perspectivele unei 
dezvoltări de sine stătătoare.

în scopul lichidării moștenirii 
grele lăsate de colonialism șt al con
solidării Independenței naționale, 
poporul nigerian a pășit Imediat 
după proclamarea Independențe! la 
stoblllzarea marilor resurse ma
teriale șl umane ale țării. In sub
solul Nigeriei se găsesc columblt — 
cea mal mare extracție mondială 
— cositor, cărbune, aur, argint, 

, rJpru, plumb, mangan șl mal ales 
petrol. Plantațiile naturale de1 pal
mier situează Nigeria pe primul locmlcr situează Nigeria pe primul loc 
ln lume ln producția de ulei de pal
mier. Avuții de preț sini lemnul 
de acaju, abanos și arborele do 
tauciuc. Se cultivă sorg, mei, orz, 
porumb, banane, cola, cacao, cafea, 
bumbac și tutuit

Planul- cincinal de dezvoltare pe 
perioada 1070—1874 prevede un ritm 
de creștere o economiei de 0,0 Ia 
sută anual, sectorul Industrial In- 
registrlnd o creștere occelcrată — 
de 12—15 la sută. Pianul prevede 
numeroase proiecte de Infrastruc
tură, construcția de unități energe
tice. uzine șl complexe de Impor
tanță națională — siderurgice, me
talurgice, petrochimice, ollmentare 
— sau fabrici pentru prelucrarea 
materiilor prime specifice provin-

integrârll economico socialiste n itaȚ 
telor membre alo Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, adoptat la 
cea -de-a 23-a sesiune do La Bucu
rești, In scopul înfloririi fiecărei 
țări șl a «talentului eocLalis! în an
samblu.

Schimbul de păreri care a avu» 
loc eu ocazia actualei vizite a relie
fat existența unor reale posibilități 
penlru a realiza o cooperare mol 
largă șl In alto domenii ale 
producției materiale. Se au în ve'- 
dere, ln primul rlnd condițiile proj- 
pice existente pentru intensificarea 
cooperării șl spectallzărîi Intr-un șir 
de ramuri de bază alo. Industriei, 
pentru .sporirea șl diversificarea 
'schirhburitobî 'comerciale. Sei"cuv'ț-I.U-ULB fi.IV C “ ■ Wi llUi L.d lU. hit? "t t- 
ne a fi relevat ln acest sens faptul 
că, potrivit Înțelegerilor Incheiatp 
ln ultima vreme, cifrelo privind voj- 
lumul schimburilor do mărfuri pen
tru perioada 1971-1973 nu fost senp 
sibll majorate, urmind să depășeas
că cu pesto 20 la sută nivelul sta
bilit Inițial ln acordul de lungă du,- 
rată.

Cu ocazia vizitei, a convorbirilor 
purtata, conducătorii do partid și 
de stat al celor două țări s-nu Iji- 
formnt reciproc asupra mersului 
construcției socialiste, asupra nct’.- 
vltațll și preocupărilor Partidului 
Comunist Român șl Partidului Co- 

• rnunlst Bulgar — știut fiind că row- 
țlilo de colaborare tovărășească din
tre cele două partide diezâșuJcșc 
dezvoltarea continuă a prietenie! 
frățești dintre popoarele noastre. |

Schimbul de păreri asupra- unor 
probleme ale situației internaționale 
a pus in evidență șl eu acest prilej 
colaborarea activă dintre partide
le și țările noastre in direcția În
făptuirii securității europene șl dez
voltării relațiilor de colaborare ți 
bună vecinătate ln Balcani, ln preo
cuparea pentru Întărirea unități! ță
rilor socialisto, a mișcării comunis
te, a tuturor forțelor antllmperiă- 
jtate.

Prin întreaga sa desfășurare, vi
zita in Bulgaria a delegației de 
partid șl de z stat conduse cfc 
tovarășul NTcolae Ceaușcscti, hotări- 
rile adoptata au marcat un nou șl 
remarcabil moment In dezvolta
rea relațiilor de prietenie și cola
borare româno-bulgare. Poporul ro
mân salută cu căldură rezultatele 
rodnice alo acostai vizita, exprl- 
mlndu-șl convingerea nestrămutată 

. că legăturile frățești dintre popoa
rele român șl bulgar vor. cunoaște 
o continuă înflorire, spre binele șl 
în Interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului, păcii $1 cola
borării Internaționale.

exllnderea construct iilor declllor, __ __________________ „
baraje,-a sistemelor de aducțlune a 
apel etc. S-au elaborat proiecte pen
tru extracția prin mijloace proprii 
a Imenselor zăcăminte șl încuraja
rea, pe această bază, a creării ti
nd industrii naționale de petrol. 
Recent a început construirea unei 
mari conducte de petro! care va 
avea, la terminare, o capacitate do 
pompare de 310 OOT de barili pa zi.

Educației, tnvățămlntulul de 
toate gradele — pepiniera formării 
dc cadre naționale — II se rezervă, 
dc asemenea, o atenție prioritară.

In politica externă, guvernul Ni
geriei so pronunță pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului, pentru 
o politică de pace șl colaborare In
ternaționali

Poporul român, .man!fes!lndu-țl 
solidaritatea șl sprijinul față de 
lupta și eforturile popoarelor Afri
cii, urmărește cu simpatie efortu
rile poporului nigerian pentru dez
voltarea economică, socială șl cul
turală, pentru ridicarea nivelului 
său de viață. între România și Re
publica Federală Nigeria s-au sta
bilit relații diplomatice șl de co
laborare prietenească multilaterală 
— pe linie economică, științifică șl 
tehnică — care evoluează pozitiv. 
In Interesul ambelor popoare, al 
cauze! cooperării șl păcii ln lume.

Cu - prilejul ‘Sărbătorii naționale, 
poporul român transmite poporului 
nigerian sincere urări da prosperi
tate și pace.

ombasadori.il


a ratificat Tratatul dintre
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DECLARAȚIA COMUNĂ 
CHINO-JAPONEZĂ 

Stabilirea de relații diplomatice 
între cele două țări

Dezbaterile din Adunarea Generală a 0. ri. U.

Zfefe

Guvernul Republicii Populara Chi
neze șl guvernul Japoniei nu hotfirlt 
să stabilească relații diplomatice, In- 
cepind cu dnta de' 29 septembrie 1072, 
șl să procedeze ln schimbul de am
basadori dt mai curl nd posibil.

Guvernul R. P. Chineze declară că, 
In Interesul prieteniei Intre popoare
le Chinei șl Japoniei, renunță la ce
rerea privind despăgubiri de război 
din partea Japoniei Cele dduă gu
verne, sint do acord sii stabilească 
relații durabile de pneo șl prietenia.

PEKIN 29 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că Ciu En-lal, 
premierul Consiliului de Stat ai 
îl. P. Chineze, șl Kakuel Tanaka, 
primul ministru al Japoniei. au‘sem
nat, la 29 septembrie, ta Pekin de
clarația comună chlno-Japoncză.

După ce relevă că președintele 
Mao Tzedun l-a lntllnlt pe primul 
ministru Kakuel Tanaka, cu care a 
avut o discuție serioasă și priete
nească, doctarația menționează că vKne
premierul Clu En-lal și ministrul 
chinez nl afacerilor externe, CI Pln- 
fci, au nvut un schimb de păreri se
rios șl sincer (, 
Kakuel Tnnnka’ șl ministrul Japonez 
al afacerilor externe, Masaywhl 
Ohira, cu privire ta diferite probleme 
bilaterale șl la alte chestiuni de in
teres comiin, normalizarea relațiilor 
Intre China șl Japonia fiind punctul 
central.

China șl. Japonia sint țări vecine, 
separate numai de o fîșle de apă, șl a 
existat o istorie Îndelungată a prie
teniei tradiționale dintre ele, arată 
declarația. Cele două popoare doresc 
cu ardoare să pună capăt stării 
anormale a relațiilor ce a existat. 
plita acum Intre cele două țări. în- , 
calarea stării de război șl normali- ' 
zaroa rotațiilor chlr.o—japoneze, se 
subliniază ln declarație, vor deschide 
o pagină nouă in analele relațiilor 
dlnire cele două'țărL

Partea japoneză este pulemlc con
știentă de responsabilitatea Japoniei 
pentru pagubele enorme provocate 
Jn trecut poporului chinez prin război 
șt le regretă profund. ........ ™

în continuare,,In declarație se sub- che’erea unui tratat de pace șl pric- 
linlază că partea japoneză Iși ren- tenie.
firmă poziția potrivit căreia, in cău- î„ tac.lx?!crea declarației se arată 
tarea realizării normalizării relații
lor dintre Japonia șl China, ea plea
că dc la înțelegerea deplină a celor 
trei principii In vederea restabilirii 
relațiilor diplomatice, prezentate de 
guvernul Republicii Populare Chi
neze..Partea chineză, se menționează 
in document, salută această poziție.

Deși sistemele sociale ale Chinei și 
Japonie! sint diferite, cele două țări 
pol' și trebuie să stabilească relații 
pașnice șl prietenești, subliniază de
clarația. Normalizarea rotațiilor șl 
dezvoltarea unor relații de nrietenle 
și bună vecinătate intre cele două 
țări corespund intereselor celor două 
popoare șl vor contribui, de aseme
nea; la reducerea Încordării ln Asta 
și ta snîvgardnron pă,c!J; JniJumg. .j.

în’ continuare, ln dcclaralie-ăe- a- 
rață : Starea anormală a relațiilor ce 
a existat plnă acum intre R. P. Chi
neză și Japonia este declarată înche
iată de la data publicării prezentu- 

' Iul document Guvernul Jaooniei .re
cunoaște guvernul R. P. Chineze ca 
singurul guvern legal al Chinei. Gu
vernul R. P. Chineze reafirmă că Tal- 
vnnul este o parte inalienabilă _ 
teritoriului Ronubllcil Populare Chi
neze. Guvernul Japoniei Infeleee pe 
deplin șl resnectă această poziție a 
guvernului Chinei și aderă la poziția 
ei, conformindu-SQ articolului 8 nl 
Proclamației de ta Potsdam.

AVMițu uiuauitv, uu jJiiLU ijdi Mi

pe baza principiilor respectării:recl- 
_____ _________ ... proce a suveranității șl Integrltă- 
cu primul ministru Ui teritoriale, neagresiunii reciproce, 

neames tecul iii ln treburile interne, e- 
gaillfițli șl avaniajului reciproc șl 
coexistenței pașnice. Raspecllnd prin
cipiile avansate și principiile Cartel 
Națiunilor Unite, guvernele celor 
două țări afirmă că. In relațiile lor 
reciproce, toate disputele trebuie să 
fio rezolvate prin mllloace pașnice, 
fără să se recurgă la forță sau ame
nințarea cu folosirea forței-

Declarația subliniază că normnll- 
sarea relațiilor dintre China șl Ja
ponia nu este orientală Imuolrlva 
unei terțe țărl_ și că nici una din 
cele două țări nu va cânta hege
monia ln Asia șl regiunea Pacificului 
șl ambele se opun eforturilor depu
se de oricare altă tară sail grun de 
țări In scopul stabilirii unei aseme
nea hegemonii

în vederea consolidării dezvoltării 
relațiilor pașnice șl prietenești, se n- 
rată în declarație, guvernul R. P. 
Chineze și guvernul Japoniei slnt de 
acord să poarta negocieri pentru In-

în încheierea declarației se arată 
că cele două guverne sfnt de acord 
să poarta negocieri, vizind încheierea 
unor acorduri de cotr.eri. navigație 
aeriană, pescuit etc., in conformitate 
cu .necesitățile lor și lulnd In consi
derare acordurile neguvemamentale, 
existente.

*
Agenția Chim Nouă anunță că pri

mul ministru Kakuel Tanaka șl cele
lalte persoane oficiale Japoneze au 
plecat de la Pekin, pentru o vizită 

. la Șanhal, In după-amlaza zilei de 
20 septembrie. Oaspeții japonezi slnt 
însoțiți de premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Clu En-lal

A CONVORBIRILOR
CHINO-VEST-GERMANE

privind stabilirea de relafll 
diplomatice

PEKIN 29 (Agerpres).Un comu
nicat ai Ministerului' Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze — difuzat de 
agenția China Nouă — anunță,că la 
Bonn au avut loc convorbiri intre re
prezentantul guvernului R.P. Chineze 
șl reprezentantul guvernului R. F. 
a Germaniei cu privire la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări și ci: privire ta problemele 
legale do aceasta. Convorbirile s-au 
Încheiat eu succes la 2) septembrie.

Ministrul afacerilor externe al
R. P. Chineze, CI Pin-fel — se urată 
ln comunicat — n adresat o invita
ție ministrului afacerilor externe al 
R. F. a Germaniei, Waiter Scheel, 
să facă o vizită oficială ln Chino. 
Ministrul do externe nl R. F. n 
Germaniei a acceptat invitația și vo 
face o vizită la Peldn intre 10 ș! 
14 octombrie’ 1072. în timpul vizitei, 
miniștrii de externe ai celor două 
Țări vor semna șl vor da publicității! 
un comunicat comun cu privire la 

' stabilirea relațiilor diplomatice și 
schimbul ele ambasadori. Un comu
nicat identic n fost dat publicității 
,1a Bonn de Ministerul de Externe al

■ . _______________

M. OHIRÂ: Tratatul din 1952 
dintre Japonia și Taivan 

declarat caduc
PEKIN 29 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă informează că, ln cursul 
unei conferința de presă liniile ta 
Pekin, în dimineața zile! de 29 sep
tembrie, ministrul Japonez al aface
rilor externe, Masayoshi Ohlra a de
clarai: „Japonia șl China nu stabilit 
relații diplomatice, șl tratatul de pace 
din 1052 dintre Japonia șl TaJvnn.n 
pierdut orice semnificație inccplnd 
da astăzi. Guvcrmrt Japonez conside
ră că drept rezultat al normalizării 
relațiilor chlno-Japoneze, tratatul de 
pace dintre Japonia și Taivan șl-a 

. pierdut semnificația existente! șl este 
declarat caduc, deși această proble
mă mi este menționată ln declarația 
comună*.

NAȚIUNILE UNITE 29 — Trimisul 
special Agerpres, C. Vlad. transmite : 
„Dacă procesul de destindere va pro
gresa, a declarat In discursul său 
ministrul dc externe al Finlandei, 
Aht! • Karjalalnen, pot fi Întrunite 
condițiile generale ln care toata ță
rile să trăiască Ln pace șl securitate, 
fără amexîcc din afară in afacerile 
lor interne". în conformitate cu prln- 
câplile Cartei O.N.U. șl ln spiriiul 
desUndtadl, a continuat el, Finlaruta 
a conlucrat activ pentru cauza Înțe
legerii europene. „Noi om Încurajat, 
de ln bun Începui, printr-un răspuns 
pozitiv, inițiativele șl eforturile de 
organizare a uneJ conferințe pentru 
securitate di cooperare in Ekiropa. 
Guvernul finlandez, u adăugat el, 
consideră că evoBuțlMc internaționale 
mai recente,, au contribuit ln mod 
hotăritor la Începerea, In viitorul a- 
proptat,- a consultărilor mullilaiaaje 
pregătitoare de ln HeMnki".

Abordlnd problema dezarmării, mi
nistrul finlandez s-a pronunțat pen
tru universalizarea negocierilor in 
materie, scop pe care urmează să și-l 
propună, ln mod necesar, proiectata 
conferință mondială de dezarmare.

Șeful delegației Greciei, Constan
tin Papayotakos, secretar de stat 
pentru afacerile externe, a salutat 
ameliorarea climatului oolitic in Pe
ninsula Balcanică. ..Considerăm că

zamblc și Guineea-Bissau, oprimarea 
populației Zimbabwe de către regi
mul Smith șl sistemul de apartheid 
din Republica Sud-Atricană șl Nami
bia. Ministrul congolcz a evocat apoi ■ 
dificultățile intimplnnte de țările ln, 
cura de dezvoltare angajate ln eman
ciparea lor economică șl socială.

Amintind că organizația a fost 
creata „pentru a proteja generațiile 
viitoare de flagelul războiului", ml-: 
nistrul de externe al Canadei, Mit
chell Sharp, a apreciat că, de la 
crearea organizației, cel mal coMlde- 
rnbîl progres ln această^ privință n 
fost Înregistrat în cursul ultimului 
an. După ce n amintit diferitele ten
dințe pozitive care s-nu manifestat 
in acest răstimp In relațiile dintre 
state, el a apreciat că- Organizația 
Națiunilor Unite urmează să Înregis
treze transformări datorită acestor 
noi realități. Ministrul de externe ai 
Gabonului, Georges Rawlri, a pledat 
pentru "intensificarea șl ameliorarea 
schimburilor comerciale dintre state, 
fapt care ar oferi țărilor In curs de 
dezvoltare noi resurse pentru Înde
plinirea obiectivelor emancipării lor 
economice.

• Semnnllnd tendințele de relaxarea 
i tensiunii In relațiile Intemațloaale, 

ministrul de externe al Italiei, Glu-
  __ 

exista un , teren amplu ln care poate 
aven Ioc ,o colaborare efectivă Intre 
țările balcanice*, a apreciat repre
zentantul GrecieL ' , ,

Oeuplndu-se cu deosebire de situa
ția de pe continentul african, mi
nistrul de cxlerne ol R.P. Conșo, 
Henry Lopez, a denunțat dominația 
colonială poriugh^ă din Angola,, Mo-

seppe Medici, a acordat o atenție 
particulară recentelor evoluții din 
Europa, care — a spus el — pot. aduce 
o contribuție hotăritoare la stabilita
tea pe continent șl, prin aceasta, In 
Întreaga viață internațională.

Ministrul Italian a amintit. In con
text, ideea sporirii participării țări
lor mici șl mijlocii la activitățile or
ganizației.

Oblecte bătute in aur mai repr. 
fi argint, taplrerii, ultimilor 
vechi manuscrise, l- — J~ ‘

'MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 23 
septembrie, ln Moscova a avut loc 
ședința Prezidiului Sovietului Su
prem, In cadrul’ căreia a fost ratificat 
Tratatul dintre U.R.S.S. șl S.U.A. 
privind limitarea sistemelor de apă
rare antirneheta, anunță agenția 
T.A.S.S. Tratatul n fost semnat la 
Moscova, ia £8. mai 1072, de Leonid 
Brejncs', secretar general al C.C. nl 
P.C.UK, șl președintele'S.U.A„ Ri
chard Nixon. ■; | :
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HAGA Gojwoririri -j ale 

președiflteliji Consiliului

Culturii și Cdusației 

Soriuliste din Româniu

Tradițiile legături
lor prietenețti, rela
țiile de, colaborare e- ------- -----------
conomică, pozițiile a- coane datind din sc-
propiate \intr-un fir ■^’-rr.rr 1.-
de aspecte majore‘ale 
actualității interna-: 
ționala fcc ca in Bel
gia tâ erisfc un sus
ținut , Interes, pen
tru România. Este o 
realitate care apare 
cu âtlt mal evidentă

• în aceste . zile cu 
cit se apropie dala 
vizitei pe care o va prezintă
face in această fard logioase

' președintele 
Ceauțescu. 
zlncl acejtui

^rezentative ale 
■ ani. Vor a- 

vea, de asemenea, lac 
clteva concerte ale 
corului, „Madrigal*, pe 
care bruxellezil au 
mai abut prilejul ră-l 
asculte in" 1968 tind

ROMA 29. — Corespondentul Ager
pres transmite : Vineri după-amîază 
s-nu Încheiat, la Roma, lucrările ce
lei de-a 00-a Conferințe a Uniunii In
terparlamentare. Timp de opt zile, 
parlamentari din 72 de țări au dez
bătut probleme politice, economice și 
sociale de Interes Internațional, In 
scopul dezvoltării cooperării și Înțe
legerii Intre popoare și state, al con
solidării păcii in lume, tn ultima șe
dință plenară, cel peste 1 (MM) de par
lamentari de pe toate continentele au 
adoptat rezoluții in legătură cu nece
sitatea intensificării luptei peni ruta 
se pune'-cnpăt' cursei înarmărilor,• seu 
situația din Orientul Apropiat, per
spectivele programelor de educație In 
țările in curs de dezvoltare, meto
dele modeme de formare 'profesio-

nnlă, problemele mediului înconju
rător. \

Discuțiile purtate In ședințe ple
nare și în cadrul comtalllor de studiu 
ale. conferinței au dernonslrat cu
rentul larg de opinie In favoarea dez
voltării colaborării Intro parlamen
tele diferitelor țâri șl Intre parlamen
tari, a intensificării acțiunilor menite 
să consolideze pacea șl securitatea, 
cooperarea Internațională.

Din Republica Socialistă România, 
Ia lucrări a luat parte o delegație a 
grupului român al Uniunii Interpar
lamentara. condusă , do Mlhal Dalea, 
membru nl CcmrilluIurUnlunll Inter
parlamentare.

S-a hotărit ca viitoarea conferință 
a Uniunii Interparlamentare să albă 
loc In anul 1073, In Chile.

IîAGA 29 (Agcrpres). — Tovarășul 
Dumitru Popescu, președintele Con
siliului Culturii șl Educației Socia
liste, caro face o vizită oficială in 
Olanda, la Invitația ministrului cul
turii din această ța-ă. a avuț vineri 
o convorbire cu T. Westerterp, se- 

• creiarul de stat al Ministerului Afa
cerilor Externe al Olandei.

■ In aceeași zl. tovarășul Dumitru 
Popescu a avut o InUlnlre- eu Plet 
Engels, mlntalrul culturii al Olandei, 
șl cu alțl reprezentanți din condu- 
czrca ministerului!. Discuțiile uurta- 
fe s-au referit Ia relațiile ciilt’uralc 
româno-ota.n’deze. scoilndu-se In evi
dență rtoile posibilități pentru Inten
sificarea schimbului de valori cultu
rale in vederea mal bunel cunoașteri, 
reciproca a celor două pooonre. In 
Interesul destinderii și oăcll interna
ționale. La Ințlîhlrile șl convorbirile 
care au avut loc a participat George 
Elian, ambasadorul României la 
Haga.

SESIUNEA f.M.I. Șl A GUVERNATORILOR BĂNCII MONDIALE
WASIIINGTl

La Washlngtoi ______  _
nerl, lucrările Adunării Generale a- 
nugie a Fondului Monetar îiUerna- 
țlonal și guvernatorilor Băncii Mon
diale. La dezbateri au participat re
prezentanții celor 124 de țări 
bre ale F.M.I, Din România 
prezență la această sesiune 1 
gațle de observatori, condusf 
nistrul ....
trcacu. 
PJerre 
general

’ON 2D (Agerpres). —- mitra, președintele grupului Băncii
>n s-au lișcheiat, vi- Mondiale, au făcut bilanțul celor

cinci zda de dezbateri. Directorul ge
neral nl F.M.I. a relevat că s-n a- 
juns ta un acord ln ce privește 
CToarea „Comitetului celor 29“. insăr- 
c’nat. ln special, cu elaborarea re
formei sistemului monetar, delibe
rările acestui comitet putlndu-^ei 
sprijini pe lucrările șl propunerile 
din ultimele luni. S-a su bila lat, de 
nwmenea. că există un larg acord 
asupra obiectivelor șl principiilor re
formei sistemului monetar.

țări mem- 
‘ 1 a fost 
s o delc- 

oteervalorl, condusă do ml- 
fiiMnțelor, Fîorea Dumi- 
în Încheierea lucrărilor. 

Pault Schweitzer, directorul 
ol F.MJ., șl Robert McNa-

0 B O E
I
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BONN 2D. — Trimisul special A- 
gerpres, V, Crișu, transmite : Pre
ședintele Partidului Social-Democrat 
din R.F.G., cancelarul Willy Brandt, 
a adresat o scrisoare tuturor membri
lor P.S.D., publicată joi la Bonn. 
După ce arată că R. F. a Germaniei 
Intră in ^cea mal Importantă campa
nie electorală din existența sa*, In 
scrisoare se spune că moțiunea de 
încredere propriu-zlsă este adresată 
alegătorilor.

în continuare, in scrisoarea sa, 
cancelarul, federal arată că In cen
trul campaniei electorale a P.S.D. 
vor sta „bilanțul poliUdl Interne, al 
activității depuse în cel trei ani ce 
au trecut, necesitatea continuării, cu 
consecvență', a pollilril de paee, pro
gramul penlru următorii patru ani" — 
ce va fi adoptat la Dortmund,’ de 
către Congresul extraordinar al parti
dului.

■'U:'."jita < NNtaN /".ta,?., " ■ f <■_ 1 ‘ :

colele XVI—XVIII fac 
loc, ln lucceriunea 
sâilfor, creațiilor meș
terilor anonimi popu- _____  ... ___ ___
lari fi apoi ale plat- și-a clștlgat fi aci un 
ticier.ilar contcmpo- 
rani. Elegante caiete- 
program întocmite de 
organizatori — „So
cietatea Bancară da 
Credit Comunal" — 

■ezinfd ln cuvinte e- 
'pr deopotrivă 

Nicolae „comorile de o va-
Răspun- loare inestimabilă"
interes, 

aci, la Bruxelles, se 
desfășoară cu tncepe-
$ octombrie CORESPONDENTA
de manifestări eultu- 
ral-artistice Zilele 
romăneșLI* (La quin- . 
zaine roumalne), re
marcabilă prin propor
ții șl diversitate.

Cochetul „Passage 
:4d“, ,dln inima capl- 
talel, belgiene, care a- 
dăpostețte .unul din 
centrele comerciala 
cela mal animate, un 
complex expoziția- iungime 
nai șl o elegantă sală gr^-ura

. de . spectacole, , s-a rtțul ca
< transformat intr-un 
■ veritabil crlmpci de 

viață1 culturală româ
nească unde, intr-un 
decor tipic meleagu
rilor dintre Dunăre fi 
Carpați, ff! dau mina 
muzica, densul, fil
mul, artele plastice. 
Pe toată lungimea de 
clteva zeci de metri 
a pasajului, vitrine 
paralelipipedice fn-

ale artei medievale, 
„frumusețea fascinan
tă* a eovoarelor fl 
costumelor populare 
romdnefti. \ Artițli 
plastici expun ca o- 
peră colectivă o 
frescă de 13 metri 
lungime, îmbinlnd 

desenul ți a- 
un profund 

caracter umanist.
S-a organizat, de a- 

semenea, un stand al 
cărții românești, prin
tre care de un deose
bit iateres se bucură 
volumul de opere 
limba franceză 
varățului 1
Ceauțescu. (

in
1 al to- 
Nicolae 

,„__ _. Cdutatd
este și cartea „Româ
nia la ora adevăru
lui* („La Roumania a 
Vheure de verile") de 
cunoscuta personali
tate a vieții publice 
belgiene Albert de 
Smaele, despre care 
presa noastră a infor
mat Ia timp, < i

„Zilele românești" 
sini completate de o 
gală a filmului la

paralelipipedice 
fățișează nrivitorilor 
splendide bluze din 
borangic ft alte arti
cole dc îmbrăcăminte 
cu motive populara 
românești. Sălile com
plexului expozlțional 
găzduiesc nu mai pu
țin de trei expoziții 
simultane : de artă 
medievală, de artă 
populară fl de gra- care se vor prezenta
cură contemporană, producții dinlra cele

binemeritat presti
giu, un recital al ba-, 
țarinilor Miriam Râ- 
ducanu ți Gheoighe 
Căcluleanu.

In fine, fa ’ reșlau- , 
fantele din incinta a- 5 
cestui centru comer- ( 
cial se vor servi, in, 
tot cursul următoare- \ 

' lor. ' .   .
specialități culinare
romănețti.

La recepția..ofganl- 
zatA cu prilejul des
chiderii acerlul amplu 
șir de manifestări au' 
participat numeroase 
oficialități, intre care 
ministrul culturii nc- 
erlandaze, d. Van Me
chelen, reprezentanți 
de frunte al vieții ar
tistice fi culturale bel
giene, membri. ai 
corpului diplomatic, 
ziărlfti. In discurile 
avute cu gazetarii ro
mâni aflați !n aceste 
die la Bruxelles, mul
te dintre personalită
țile prezente au avut 
cuvinte de laudă la 
adresa arici fi cultu
rii românești șl fn ge
neral a afirmării di
namice a țârii noas
tre in multiple dome
nii da activitate. A- 
fluența deosebită de 
public constatată încă 
din prima zi a acestei 
sulta de manifestări 
pa-ate fi considerată 
ca oglindind in mod 
expresiv Tclațille din
tre popoarele celor 
doui țâri, care se tn- 
tllnesc pe coordona-,

■ fele trainice ale prie
teniei fl stimei re
ciproce.

două săptămlni, *V

R. CĂPLESCU

Țirgul' internațional de la Plovdiv
„ZIUA ROMÂNIEI

orățelul tlrgulul, ambasadorul ro
mân la Sofia, Nicolae Blefcn, a ofe- 

un cocteil cu prilejul ,^ilel 
României". Au luat parte Jivko Jlv- 
kov, membru al Biroului Politic 
Comilelului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Minijtri al Republicii 
Populare Bulgaria, alte personalități 
ala vieții politice fi economice.

Lulnd cuvinful, Jivko Jlvkov a 
spus : „Slnt incă sub impresia trata
tivelor care au avut loc^ timp Sie 
două zile, la Vama, intre conducd-

SOFIA 29 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Amariței. transmite.: Ixi 
29 septembrie, in cadru! Tlrgulul rit 
internațional de la Plovdiv a fost 
lârbâforiid „Ziua României"^

încă de fa prima orâ a deschiderii 
tlrgulut, pavilionul României a fost 
vizitat de mii de persoane. Sint 
cercetata cu mult interes, In special, 
standurile construcțiilor de mașini, 
care dețin ponderea in cadrul pa
vilionului nostru. Printre exponate 
sa află eonbertizorul dc sudură 
fabricat la Uzina da majlni electrice 
București — parjîru a doua oară, 
conrecuti», medaliat la Plovdiv.

■ Presa'bulgară a marcat^Ziua Ro- , _____ ____ _
, mâniei* pubficlnd articole șl repor- tovarășul Nicolae Ccaufcrcu,

taje menite'să sublinieze marele in- ' î- —— ...
teres stirnit In rindul specia'.iștilor 
bulgari de cele mal mulse din pro
dusele românești prezente în stan
duri. Ca dovadă a acestui interes, ca 
șl a hiceluiui tehnic demonstrat da . 
produsele românești ți a cardcteris- 
ticilor lor competitive, în urma tra
tativelor purtate de specialiftii ro- 
mdni p!n,4 astdzl, au fost perfec
tate numeroase contracte de cln- 
zare-cumpdrare.

Seara, in pavilionul nostru din

lorii noștri, intre delegațiile conduse*, 
de tovarășul Todor Jlvkov ’

impresla hotMrllor care au fo»t / 
doptate. Construirea complearuluiMiv 
droenergetic Belene-Cloara este deja 
stabilită. Aceasta va da un nou im
pui» economiilor noastre, colaborării 

• economice șl, In general, colaborării 
.Intre cele două țări ale noastre*.

Jivko Jlvkov a arătat apoi că par
ticiparea României la Tirgul de Ia 
Plovdiv reprezintă o contribuție im
portantă la dezvoltarea și adinclrea 
pe mai departe a prieteniei ți colabo
rării dintre cele două țări.
r. ' 1 ■ I ' ' I .

A. j l' . : i;
nunțat la Islamabad. în școlile res
pective va fi introdus Invățămlntul 
gratuit. Această hotarlre a fost luată 
conform reformei ’ invățămlntiilul, a- 
nunțală de președintele Pakistanului.

Un miting 'a avut loc la Ha_ 
vana cu prilejul celei de-a 12-a ani
versări a creării 'Comitetelor pentru 
Apărarea Revoluției. A luat cuvlntul 
primul ministru al. Guvernului Re
voluționar al Cub>el/ Fidel Castro.

iG-craerican de coî^oraio 
ÎD domeniul agriculturii - de îoWpLîm. mane

vre ale blocului mllltaur N.A.T.O. La

)"■. Jrr.Ș.g ji<- . B i>: /,:■ /--r:', ț? ,7>?

lor celor, 73 de națiuni membre ale 
acestei organizații. După prezentarea 
dării de' seamă asupra activității 
uniunii, s-a trecut la alegerea noului 
consiliu do conducere, format din 15 
membri, in componența căruia a fost 
ales șl .reprezentantul țării noastre, 
prof. dr. arh. Cezar Lăzârcscu, -pre
ședintele Uniunii Arhltecțllor din 
Republica Socialistă România.

- ■ ' I ' ' '

Lucrările primei ședințe

Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P. a adoptai o hoîâ- 
rîio ln baza căreia anul 1973 este 
declarat „Anul științei poloneze* șl 
a aprobat programul manifestărilor 
legate de aceasta. în 1B73 vor avea 
loc a tffîD-a aniversare n zilei de 
naștere a Iul Copernlc și Centena
rul Academiei poloneze de știință, 
menționează agenția poloneză.

Cu prilejul Congresului n grupului de lucru sovie- 
Uniunii Internaționale d 
Krhiiocțnor, ta Var-;
r.a (R. P. Bulgaria), a avut loc șl so-' 
siunsa Adunării Generale a delegațl-

hcheiprd vizitei premic- 
ralEi malffiyeziCT la Varșo
via. Asențta P.A.P. a transmis co
municatul dai publicității la înche
ierea vizitei oficiale pe care a făcut-o 
la Polonia, intre 27 și 23 septembrie, 
Tun Abdul Razak, premierul Mșlayo- 
zlel. în timpul discuțiilor, relevă 
comunicatul, cele două părți au exa
minai stadiul actual al relațiilor bi
laterale. A fost semnat un acord de 
colaborare economică și tehnică.

PLENARA C. C. ĂL P. C. FRANCEZ
PARIS 2D. — Corespondentul nos

tru, P. Dlaconescu, transmite : Joi 
și vineri s-au? desfășurat la Paris 
lucrările Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Francez, 
avind- la ordinea de zi dezbaterea mantele care,, 
unul raport «asupra situației si sar
cinilor partidului, prezentat de E‘1- 
enne Fajon. membru al Sccretarta-

roma Pentru o largă tolaborare între P. C. I. 
si toate forțele democratice si antifasciste
• j

luat s ficși t, Ia Moscovă. A fost a- .......... ............ ....
polizată posibilitatea încheierii unul exerciții, care au purtat denumirea 
acord privind colaborarea intre ml- —.. .
ntslcreie agriculturii ale celor două 
țări — relatează agenția ’ T.A.S.S.
PărțLle au tăcut, de asemenea, un 
schimb de informații privind dezvol
tarea științei1 agricole In țările lor 
șl ou convenit să colaboreze in re
zolvarea unor , probleme Importante 
ale producției agricole.

■
ROMA 29. — Corespondenții! A- 

gerpres, Nr Puicea, transmite : La 
Roma a avut loc o consfătuire a 
secretarilor regionali și a tecre-1 
lorilor tuturor jederațiilor Parti
dului Comunist Italian, pentru a • 
dezbate politica și ocficitatea par
tidului in legătură cu unele teme 
actuale de importanță majoră. Au 
prezentat rapoarte Fernando dl 
Giulio, Giorgio Napolitano șl Gian 
Carlo Pajetta, membri ai Direc-: 
țiunil partidului.
în raportul său, dl Glullo n sub

liniat necesitatea unei ample bătălii 
politico de masă in Întreaga țară, 
pentru a infringe linia do centru- 
dreapta, care tinde să agraveze si
tuația economică șl, drept urmare, 
conflicted de natură socială. De alei, 
a spus el, „decurg Importanța șl sem
nificația pe care o dobindesc, in pre
zent, acțiunile clasei muncitoare .ți 
ale populației, amploarea mișcării 
politice de masă, grupările unitare 
ce »e vor realiza ln cadrul acestor

MUIR". în raport ș-a afirmat, apoi, 
că —■ In legătură cu temele aminti
te — este necesar să se desfășoare o 
puternică inițiativă a P.C.I. în rapor
tul său, Napolitano a arătat că se 
impune o prezență mat activă a P.C.I.

" in sistemul de Invățămlnt, In sensul 
orientării tineretului șl a cadrelor di
dactice spre bălăJta democratizării 
depline a lnvățSsnlnlului.

G. c; Pajetta a relevai, In special.- 
importanța, pa care o doblndește. In 
astualiil moment poUt'e, scadența e- 
iectorală administrativă parțială din 
noiembrie, pentru ca. prlntr-un nou 
succes al P.C.I. și al forțelor de stin
gă, să se determine” un curs demo- 
crailc șl mal pronunțai ol. conducerii, 
administrative pe plan local.

DLgcuțlMe' ce au urmat au1 .scos In 
evidență însemnătatea aplicării cu 
fermitate a unei linii de largă țo- 
laborare Intre P.C.I. șl toate forț'țlĂ 
democratice șl antifasciste, pentru a' 
face ca Ralia să înainteze pe calea ’ 
progresului, pârii șl democrației.

Președintele Turciei, Cev- 
det Sunay, l-a primit pe Fazii Ku- 
cluk, liderul ■ comunității dpribțlior 
turci, care se află Intr-o vizită ta 
Ankara. I.-a convorbire, care s-a re-, 
ferit ta situația din insulă, a partici
pai. de asemenea, premierul Ferit' 
Melen. ;

Pentru controlul capita
lului strain care acționează 
în australia •« >- u-un—.j 
serie de măsuri, a anunțat premierul 
auataaltan Wfflltam Mac Mahon. Mă
surile includ, intre altele, restricții 
In ce privește contractarea de Împru
muturi In străinătate și proc«lura 
o'ețiril de credite întreprinderilor 1 
străine de către partea australiană,.

Hproidmativ 3 000 de 
școli particulare din Pakis
tan vor fi naționalizate în_

■ ■ ■ "ii octombrie — s-a a-
V

ceplr.d de la
1 i' ’■X j N ‘ ‘ •

„Strong Express", mi părUcIpat <M OT'3 
do oameni din 15 țări ole N.A.T.O. șl 
aproximativ 300; nave din S.U.A., 

. Marea Brltante, Olanda șl R. F. o 
Germaniei — precizează U.PJ, .

Un incendiu a ^ucnit, jm 
seara, la 'una din minele trustului 
carbonifer Mecsck, din apropierea o- 
rașulul Pecs (R. P. Ungară), anunță 
agenția M.T:I. Jn ciuda' Intervenția! 
prompte a echlpsior de pompieri, care 
au procedat de, urgență la localiza
rea șl «Ungerea- focului, cinci mineri 
șl-au pierdut viața.’ Se fac cercetări 
pentru stabilirea cauzei izbucnirii In
cendiului.

1
Noi bombardamente 

americane 
asupra R. D. Vietnam

HANOI 29 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Exteme al R.D. Viet
nam a dat publicității' o doclaral'e 
în care condamnă bombardamentele 
efectuate la 2fl septembrie do către 
aviația americană asupra unor zone, 
dens populata din Vietnamul de 
rjord, printre can: orașele Hanoi. 
Hnjfprig șl Thanh Hoa. Declarația 
cere guvernului S.U.A. să înceteze 
Imediat .bombardamentele, minarea 
și blocarea porturilor nord-vletna- 
mezo. precum și țoale celelalte acte 
de război care încalcă suveranltalen 
și securitatea R.D. Vietnam.

■ . ... .r ’

r.

JG

As.'âri este sărbătoarea națională a Republicii Botswana, țară așezată 
in lni™o conflncn.'utai african la «ud de Ecuator ; cea mai marc parte a te
ritoriului său fiind ocupat da deșertul Kalahari. Populația te cifrează Ia apro
ximativ BSOOSO de locuitori. In anii de după proclamarea independenței, po
porul Republicii Botswana a depus eforturi pentru dezvoltarea țării sale, pen-porul Republicii Botswana a depus eforturi 
tru lichidarea grelei moșteniri coloniale.-

Cu prilejul sărbătorii sale naționale, poporul român urează poporului 
Botswanet noi succese pe calea dezvoltării patriei sale, prosperitate ți pace. 

în fotografie : vedere din GABERONES, capitala țării.

’ f' ! . \ !
tulul șl ol Biroului Politic nl P.C.F.. 
precum și examinarea proiectelor 
de documente propuse pentru ul 
20-lea Congres ai partidului. In ra
port se remarcă, prltftre altele, ele- 

. pe plan economic, 
afectează interesele celor ce mun
cesc. .

Exnminind evoluția situației poli
tice din țară și 1 cvocirtd recentele 
luări de poziții ale unor formații po
litice.- raportorul ajunge la concluzia 
că in viața politică franceză nu 
exista o a treia forul, nrlnciuala di
recție a confruntării tfltuindu-șa 
între forțele majorității șl ale opo
ziției. In acest sens, vorbitorul s-n 
referit, pe larg, la programul comun 
de guvernare elaborat de partidele 
comunist $1 socialist, subliniind im
portanța ucesiula in contextul poli
tico-social actual, precum si necesi
tatea ur.or largi acțiuni de populari
zare, difuzare șl dezbatere a Ideilor 
șl principiilor conținute In acest
program.

'..în lupta pentru Uniunea popu
lară In Jurul programului comun șl 
ln acțiunile de zl de zl pentru 
obiective Imediate este necesar ză 
sporim efețțlyele partidului* — a 
spus în continuare raportorul. El a 
arătat că partidul a Înregistrat 
S9CW) de noi adeziuni do la incepu- 
tul anului plnă la 15 septembrie șl 
a subliniat că P.C.F. nrc nevoie dc ■ 
sporirea numărului de membri șl de 
organizații pentru a sluji mal bine 
interesele maselor populare. In con
textul luptei politico premergătoare 
alegerilor legislative din martie 1973. 
Conținutul acestei camoanil, a sous 
ei, se axează pe politica partidului, 
pe expunerea programului comun șl 
pe apelul la realizarea Uniunii 
populare.

■ Reterlndu-so ln unele aspecte ala 
vieții politice Internaționale, vorbito
rul a afirmat că raportul da forțe 
Intre socialism șl capitalism înre
gistrează o evoluție foarte pozitivă 
In favoarea forțelor socialismului șl 
comunismului ln lume.
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