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Ancheta noastră în unități prestatoare

Pe ogoarele Județului, V:

210 ha, sfecla de

i.«și rțiqțiXjîjj

fie Insămlnțate cu

un oraș ce pere c6 vreo sfi-și oscundfi virsta.

culesul strugurl- 
Bltanțul zilei de 

culeși strugurii

Instiîuiul politehnic bucurojtean- «-a pregătit pentru roîntîlnirea cu studenții

zile In urnii, pentru a ee 
constata In ce măsură res
ponsabilii de unități și con
ducătorii de întreprinderi 
au. luat masurile necesare 
de eliminare o deficiențe
lor semnalate atunci. Apoi, 
fiecare echipă pornește pe

toarele 4—5 zile, 
lor se va încheia, 
duminică : au fost

Controlul obștesc a devenit un fapt cotidian. Iu Capi
tali, unde de la Intrarea in vigoare a I^cgll nr. 6 s-au 
efectuat peste 10 OOT de controale, bo poate afirma că nu 
sint prea multe unll&îlle de Interes cetățenesc cărora si 
□ □ Ie fl trecut pragul echipele de control obștesc. Investite 
cu mandatul colectivelor de muncă din care fac parte, ale 
iniregll opinii publice, echipele de control obștesc aduc 
o eontrlbuțle însemnată la îmbunătățirea condițiilor de 
aprovizionare .șl servire ale populației.

A început campionatul republican de lupte greco 
romane. In fotografia : apredalul campion mon 

dial fi olimpic, Gheorghe Berceanu

au prețurile afișate ; faso
lea verde, perele si conopi
da 80 vlnd la un preț mas 
mare dorit cel prevăzut In 
mercurial.

— De ce nu ați luat mă
suri de. înlăturare a abate
rilor somnolate la preeeden-

«-a lucrat plnS seara ttrzlu. Mun
citorii din unitățile economico ala 
Județului au ho târli ca șl in zilele 
următoare, după terminarea progra
mului, să lucreze 2—3 ore in fiecare 
zi alături de cooperatori la strin- 
gerea recoltei Tn județul Vrancea. 
săptamlna viitoare este declarată 
.^jptamînă record".

• UN ANGAJAMENT: 10 
VEACURI — 4 ANI §1 5 LUNI
• UN ORAȘ RENĂSCUT IN 
PLINA TINEREȚE SI SĂRBĂ
TOARE • INTENSE PREGĂ

TIRI ANIVERSAU VI-

tul control 7—11 întreabă 
ps NIcolae Șiefan, Inten
dentul pieței, unul din con
trolorii obștești.

— Ploaia e de vină. N-am 
putut sta printre tarabe.

Ca și cum dacă plouă, 
activitatea Intendentului și 
u taxatorilor din piață în
cetează. Numai salariile

Ion N1STOH
M£|MQKAH*Ujiagtf4fl£

Bărăgan este tot mni preg- 
hotărirea unanimă de “a

sabllll unităților controlate, 
conducătorii întreprinderi
lor și organizațiilor socia
liste care coordonează acti
vitatea acestor unități ar 
manifesta mal multă recep
tivitate fată de propunerile 
Si sugestiile echipelor, dacă.

„Ora 6,30. La Inspecția 
comercială a municipiului 
București cijlva zeci de 
controlori obștești șl-au dat 
In’iLnlre pentru a pleca prin 
unități împreună cu repre
zentanții respectivei InstJ- 
țuțiL Se Iniocmeșțe planul 
acțiunii, se stabilește obiec
tivul : sa va merge prin 
unitățile pa la care a trecut 
controlul obștesc cu clteva

la cooperativele agricole din Broș- 
tenl șl Focșani au muncit EW) de 
lucrătoare de la fabrica de confec
ții. De In fabrica do mobilă, TO de 
muncitori nu dat ajutor cooperato
rilor din Urecheștl șl-Popești. Efor
turile nu fost concentrate la cule
sul strugurilor. Datorită succeselor 
obținute se apreciază că, In urmă

ri? repeta de cltava ori pe sdpj 
tdmind. Chid am auzit că intre- 
base de mine, am rămas mirat. 
De atunci; din acea ri, om ln| 
cepul să trăiesc limpede senil- 
mental acut al profesiunii de 
medic0. !

Duminică, pe un timp foarte 
prielnic, ogoarele județului Galați 
au cunoscut cea mal mare con
centrare de forțe la lucrările agri
cole de toamnă. 40 OM) de țărani 
cooperatori, mecanizatori, lucră
tori ni întreprinderilor agricole de 
stat, cărora 11 s-au alăturat alțl 
peste 30 C®0 de muncitori, stu- 
dențl, elevi, tineri de In oraș, mo
bilizați de comitelui Județean do 
partid,: nu recoltat șl transportat 
din timp cantități mari de 
duse agricole. S-au folosit

Si. iată-l, acum, urmlnd tm- 
puhul profesiei pentru care s-a 
pregătit, pleacă să se convingă 
daci poate fi sau nu un medic 
adevărat ți căutat de oameni. 
Pleacă la Beidaud — un sat 
care abia apare pe hartă la sud 
de Babadag, .mai aproape de 
lacurile mării dedl de Dunăre. 
Va fi un medic bun ? Eu cred 
că va fi foarte bun. I

ne-nu semnalat Insă că e- 
fcctele muncii lor ar putea 
fi peste iot șl întotdeauna 
binefăcătoare dacă respon-

rn.șul lor. Chiar In primele zile ale 
acestui ociombrle Jubiliar, locuito
rii din cartierul Someș vor Inau
gura noua piață. Tot In cursul șăp- 
tămînll viitoare, încă șaptezeci șl 
opt de familii,. adăuglndu-se altor 
700" care ău primit locuințe in ncest 
an, se vor muta în. apartamentele 
din Impunătoarele blocuri turn din 
centru.

Sub egida filarmonici! din loca
litate, de o săplămină, Satu-Mare

PROLETARI DIN TOATE

pro- 
pesle 

14OT mijloace do transport, auto
camioane sau tractoare cu remorci 
șt un însemnat număr do atelaje. 
Scara, la comandamentul pen
tru problemele agriculturii s-a fă
cut bilanțul zilei Au fost adunate 
do pe ci mp, depozitate sau trimise 
pe piață și la fabricile de conserve;

;ume. S-a lucrat Intens 
Ihfi duminică seara au

/I cunosc de vreo cinci ani ri 
m-am obișnuit să-l văd a- 
proape zilnic prin preajmă. 

Tocmai de aceea m-a surprins, 
alaltăieri, dnd a renii sd-ml 
siringă mina de râmai bun.

— încotro ?
— Înspre Tulcca, la Beidaud. 

Plec «4 mă conving dacă p-ot fi 
un medic bun. Dacă, mă conving, 
rămîn definitiv acolo.

Pe .vremea clnd l-ani cu
noscut — ih redacția „Vieții 
studențațti', unde ucenicesc 
acei fii ai amfiteatrelor care 
simt ?i chemarea contaminantu
lui verb gazetăresc — devenise 
student In medicină, dar gindul 
ii era mal mult la publicistică. 
Semestrele universitare au tre
cut ți, la un moment dat, II fă
cusem chiar să-mi promită că, 
după absolvire, il va lăsa pe 
bătrinul Bipocrat ți pom deoeni, 
colegi de presă, tn București. A 
intervenit insă o tntimplara.1

o rută anume. Ne alăturăm 
șl noi echipei care urma să 
meargă In sectorul 6. îna
inte de a pomi spre piața 
Ferentari — primul popas 
— consultăm ultimul raport 
de control asupra acestei 
piețe : „o serie de producă
tori nu au prețurile afișat®, 
alții practica prețuri de spe
culă, pe Jos e murdărie”. 
Ajungem la fața locuduL 
Echipa de control constată :. 
mal mul ți producători nu ț

® FOTBAL : Rezultatele etapei de Ieri 
în div*zia A

merg 1
Echipa de control, obștesc 

Ișl continuă raidul. Urmă
torul popas : unitatea de 
produse alimentare din str. 
Pieptănari nr. 102. Și aid 
totul este neschimbat : fri
giderul nu funcționează, ca 
și înainte, din rafturi lip
sesc aceleași mărfuri.

Ne-am întors seara tlr- 
zlu la Inspecția comercială 
pentru a face bllnnțul ac
țiunii echipelor de control 
obștesc din acea zl : din S0 
de unități rccontrolate, 16 
an fost găsite din non in 
neregulă.-

Reterlndu-ne la Insufici
ența atenție ce se acordă 
constatărilor șl propuneri
lor formulate de echipele 
de control obștesc trebuie 
să menționăm că In unele 
cazuri eondueerlle unităților 
controlate, ca șl alo orga
nelor lor superioare, promit 
<rfl vor lua măsurile nece
sare, dar măsurile rămln 
numai pe hirtîe. Astfel, 
Cristian Mltea. _ directorul 
comercial al Oficiului mu
nicipal de turism București, 
scrie, sub proprie semnă
tură. In registrul de control 
că se vor înlocui tn 30 de

Cu riscul de a nu respec
ta o anumită ordine, vom 
nota pentru Început clteva 
din efectele practice mal 
pregnante ale activității de 
control obștesc din munici
piul Bucureșlț. așa cum 
le-am reținut din discuțiile 
purtate eu factori de răs
pundere din cadrai Consi
liului municipal a! Frontu
lui Unității SoctaJJste, coi 
deputațî. cu conducători de 
întreprinderi

a devenit o veritabilă „capitală” 
transilvană a muzicii. He desfă
șoară prlmn ediție ,a „Zilelor muzi
cale sătmărene", onorată de pre
zența unor prestigioase formații 
muzicale și a unor 
llșiL Zilnic, la ,caM 
cluburi muncitorești; 
loc simpozioane, 
cursuri, care I

în 
nantă 
folosi cu .maximum de randa
ment fiecare oră bună de lucru. 
Duminică au lmplhzlt cimpul 
45 DOT de .cooperatori, 7 OOT de mun
cilor! din LA.S. și S.M..I . ta care 
se adaugă efortul a peste 6 POT de 
elevi șl 1200 de salutați din în
treprinderile și instituțiile județu
lui

Poate că astăzi s-ar fi cu
venit să picurăm această ccrj 
r.eală tipografică pentru „bo
bocii” amfiteatrelor sau pentru 
ceilalți o sută de mii de băieți 
ți fete core-ji reiau locurile in 
băncile studenției. Dar pentru 
că studenția nu reprezintă declt 
o etapă, de pregătire, în trece
rea generațiilor tinere spre 
locurile muncii șl ale împlini-- 
rit. am vrut tă-i cinstim pe

lat-o pocerilfd chiar de el: „Un 
bolnav părăsea, intr-o oarecare 
ti, un spital oarecare, vindecat 
de o boală oarecare,, intrebind 
Insistent pe un coleg de-al m'eti 
de ce eu — studentul care II 
Îngrijise două lâpldmîni — Hp^ 
seam chiar atunci, deși filam 
foarte bine că este ziua plecă
rii !uL E adevărat, mă amuza
sem intrucltva Incurajind ri de 
zi un om care, de altfel, se află 
in afara oricdrul pericol, pa-- 
Cientul meu suferind de o bMÎÂ

Deschiderea noului an universitar 
este un eveniment marcant in 
viața sodal-culiurală a țării ; o 
dată memorabilă, păstrată <■ pentru 
totdeauna In memoria tinerilor caro 
aspiră.1 la o formare superioară uma
nă și profesionala. PrivlU-I cum &s 
grăbesc în această zi spre porțile larg 
deschtae pentru e! ale universităților, 
stăplnlțl de o stare sufletească com
plexă și unică, cu un am»;lec" de spe
ranțe și planuri Îndrăznețe. ■ Prlvln- 
du-L retrăim amintirea deceniilor 
Îndepărtate, a deschiderilor de an u- 
nlvcrsltar, care au însemnat toi «•.*.- 
tea irepte In evoluția atlt de 
Imprevizibilă In meandrele vieții fie
căruia dlntremol.

Ce-rau căutat generațiile trecute șl 
ce caută tinerii generațiilor contem
porane In universitate și, In] genere. 
In Institutele ds Invățămlnt supe
rior 7

O Întrebare firească, a cărei formu
lare și mal ales al cărei răspuns este 
uitat sau aminat pentru o date ce pare 
înșelător îndepărtată. Ce bine ar fl 
dacă fiecare Unâr și-ar pune-o cit 
mal devreme 1 în ce măsură slntem 
pregătiți să beneficiem de această 
șansă ce ne-o oferă societatea ? în 
ce măsură am ales o cale sau alta, 
țlnfnd seama dc calitatea. nregăU-H 
preunlversltare. a. însușirilor perso
nale și a nevoilor sociale, din zecile 
de facultăți, care reprezintă toi ntl- 
ten posibilități de formație nrofeslo- 
nală 7 Slnt întrebări care conțin In 
răspunsurile lor explicația succeselor 
tinerilor ce Intră In universități, dar 
șl a cazurilor de eșec.

Este evident că de totdeauna uni
versitatea a oferit accesibilitatea la 
știință și cultură șl. prin aceasta, po- 

.slbllltatea unei pregătiri’pentru via
ța socială, Anii peirecuțl In univer
sitate marchează indelIbH personali
tatea noastră. Cea mai adlncă trans
formare se desfășoară treptat șl pa 
nesimțite tn conștiința tinerilor In 
aceste Instituții In care trecutul ■ șl 
viitorul unei națiuni sint contopite In 
prezentul fiecărei clipe, prin acel 
complex de factori, sltuatll și condi
ții .‘calre compun ’i.atrftosforâf uhlț'cr- 
,s!tară“. 'Detașarea din penumbra con
fuziilor șl exercițiul Inteligentei ne 
Îngăduie să vedem, șă înțelegem si 
să ne proiectăm In actualitate și în 
viitor. Conștiința 'propriilor- noastre 
posibilități, n sensului șl resifonșab!- 
lltăUlor noastre umane, naționale șl 
sociale, ne apare din ce în ce mal 
clar șl mal puternic. Aceste trăsături 
definesc In modul cel mal caracte
ristic ■ personalitatea omului si depă-

reputați so- 
de cultură. In 

. fn școli au 
__ ,,_______  expuneri; con

cursuri, eiire Isî propun să facă 
cunoscute Istoria ținuturilor sătmă
rene, să evoce figurile de patrioțl 
ridicați do pe aceste plaiuri, mill-

șî Instituții, 
cu un mare număr de ce
tățeni. In sectorul comer
țului. de exemplu, echipele 
do control obștesc au con
tribuit, prin sesizările șl 
propunerile lor la o aprovi
zionare mal bu nă a maga
zinelor cu mărfurile exis
tente in depozite ; totodată, 
se înregistrează o scădere a 
abaterilor de la regulile ge
nerale de comerț. Abonați! 
a numeroase cantine șl cân
ți tie-restaurant, precum 
U.R.E.M.O.A.S.. fabrica de 
blănuri „Republica”. 
F.C.T.B. ®.a. au putut re
marca In ultima vreme o 
îmbunătățire a calității 
mincărurilor din meniu, dl 
și a condițiilor de servire. 
SI lista unor asemenea e- 
xemple ar putea continua.

Membrii mal multor e- 
cblpe de control obștesc

G. MITRO1

de pe 588 ha, s-a ‘recoltat porum
bul de pe
zahăr pa 128 ha șl s-au slrlns pes
te 3OT tone legume, mai bine do 
120 tone fructe, ta bazele de re- 
cepile, la depozitele de vlnlticațte. 
precum șl la silozurile dc legume

studenții do ari, scriind cuvinte 
de laudă șl îndemn pentru up 
țlndr care de azi nu maî e stu
dent. El a plecat la Beidaud. 
Drum bun șl succes, absolveri- 
tule ! Bine-ai venit — ji succes, 
studentule 1

au realizat 163 de tone. Cel mal 
matinali au fost cooperatorii de Ja 
lazu. La ora '4, cu mult Înaintea 
răsăritului, 220 de cooperatori au 
eliberat BO de ha care urmează să 

grin. „Fină 
seara — ne declară președintele co
operativei. Udor Potemkin— vom 
termina lucrările de pregătire , a 
terenului pentru Insămtnțat”. No
tăm bă In aceiași timp s-a recol
tat porumbul de, pe o suprafață dc 
10 ha. precum și o candlule de , 
12 tone do ro.șîi. Cu mult Inninle:;';■ 
de venirea 'hbăjlră; in' coTnuna t IIl 
Doja, un număr de aproape IOT de 
cooperatori au Ieșit în cimp. Dintre 
uccșlln, OT au recoltat aproape iă hii 
de porumb. Au fos! transportate, 
de asemenea, la bază circa. 60 de 
tone de porumb.

ș’.rea treptei Individualității biologice. 
Șt; lotuși, ar fl greșit aă conchidem 
că Invăț&mlntul superior se limitea
ză la această componentă In forma
rea tinerilor. Nivelul do dezvoltare al 
personali lății se realizează în același 
timp prin însușirea cunoștințelor de 
cultură generală șl do . specialitate. 
Formarea profesională este unul din 
obiectivele principale ale invățămln- 
tulul unlvcraitar. Formarea personali
tății tinerilor, dezvoltarea conștiinței 
lor umane șl sociale este de necon- 
cepul- In afara pregătirii lor pentru 
vliioarca profesie. In acest fel fina
lizarea Invățămlntulu! universitar 
Înseamnă validarea, unei pregătiri mal 
mult sau mal puțin specializate pen
tru viața soctalâ. Ne putem. întreba, 
și răspunsul nu este greu de dat, ce 
ar Însemna o universitate care for
mează personalități șl nu le pregă
tește pentru o formă do muncă so
cială. șl ce pot Însemna, din puncl 
de vedere uman, specialiștii formați 
lntr-un spirit tehnicist — un fel de 
„conștiințe” anexate mașinilor șl u- 
nelielor ce le vor folosi 7

Tocmai de aceea, realizarea unei 
formații complexe a constitui: șl con-, 
Blitule, mal ales In societatea noas
tră socialistă, un obiectiv de prim 
ordin. Structura, conținutul, func
ționalitatea șl eficienta universități
lor sint considerate cu responsabili
tatea problemelor de stat în 
construcția socialismului, tineri 
cu formație universitară au pri
mit noi răspunderi ’ In cele nul di
ferite domenii ale producției. Sute 
de ‘mil de Ingineri, medici, profesori 
și alic categorii profesionale au fost 
educați cu conștiința de constructori 
al noii societăți, cu îndatorirea de a 
atăplnl știința șl aplica capacitatea 
lor tehnică pentru realizarea acestui 
nobil țel. Să ne reamintim că statul 
nostru' socialist are 47 de Instituții 
de Invățămlnt superior In caro în
vață peste 144 OOT de student!.

Calitatea șl acordarea socială a în- 
vățămlntulul sint parametrii decisiv! 
al unui Invățămlnt. universitar mo
dern. Iar In realizarea unui coeficient 

"modern, cltlnn! ridlcâLnrinvățăiplș- 
țului universitar' intervine practica
rea cercetării științifice la catedre, 
.contopirea omului de șUință cu peda
gogul în eduratorl-îinlversltnrl șl 
o atitudine anli-rutlnă In predare. 
Unitatea dintre știință șl invățămlnt 
expusă și recomandată In orgnnlza-

Acad. prot. Ștefan M1LCU

_.DIn trupul unei străvechi ce
tăți, a cărei origine se pierde în 
ceaț/i veacurilor, pornește șerpjilnd 
In spirală o tulpină albă, pe cnre 
timpul a Incrustat cu cifre de 
bronz o cifră i 1 DOT. Apoi, undeva, 

■tn partea de sus a tulpinii, zîm- 
,beție caldă șl biruitoare o floa- 

Ire ale cărei petale redau imagini 
din Sătinnrul anului ID72, munici
piu care Ișl celebrează în aceste 
zile de" octombrie ființa de 10 se- 

' cole atestate documentar. Acesta 
este allțu) jublllnr pe care-1 Intfl- 
heștl pretutindeni în oraș, ca o 
Invitație de a participa la vlbrăn- 

,<ta sărbătoare. Așadar, ce se petre- • 
, ce tn aceste zile In orașul cu 1 OOT 

■ de ani de viață, urcat pe locul 
fostei cetăți a • legendarului" Menu- 
morut 7 '

— Jubileul Săunarulul — ținea 
să remarce In cursul unei convor
biri primul secretar a' Comitetu
lui municipal de part'd și prima
rul municipiului Sntu-Mn-e, iov. 
Vaallc Glia — reprezintă pentru toți 
oamenii muncii de pe aceste me
leaguri — romfinl, maghiari, ger
mani șl de alte naționalități — un 
imbold -spre realizarea sarcinilor 
de producție, a angajamentului 
luat <Ie noi — de a înfăptui cincina
lul In patru ani șl rinei luni. Iar 
cel, mal frumos dar pe care cetățenii 
municipiului sărbătorit și l-au fă
cut cu ncest prilej este faptul că 
plnă In prezent au îndeplinit sl 
depășit angajamentul anual, rea- 
llzîiid o producție suplimentară de 
peste 100 milioane lei.

Lingă aceste realizări, care trezesc 
prețuirea statornică a harnicilor 1Oț 
cultorl al bătrlnel așezări urbane', 
se adaugă firesc noile șl proaspete
le Imagini edilitare ale acestor nnl: 
cvartalele de blocuri, magazine, 
complexe de servire, școli' și 
alte edificii. Imagini de arhitectu
ră modernă, In beton șl sticlă, n- 
lăturlndu-se lireșc , cromaticii șl 
trâinlclel vechilor clădiri. Biruitor 
In urmă cu 2 ani In lupta cu va
lurile năprasnice, ridicat prin mari 
eforturi de investiții, prin munca 
eroică a populației, orașul strălu
cește acum în toata vigoarea șî 

‘ frumusețea Iul sărbătorească. Două 
lacuri de agrement, noi bazine ter
male dale recent In folosință, 
50 0OT de metri pătrați de străzi șl 
trotuare reparate, noul parc din 
jurul străvechiului turn al pom- 

. plerilor,- scuarurile cu fiori din 
cartierele Carpațl șl So'IdarltățJI, 
noul club nl tinerelului — sint tot 
atltea realități născute Intr-un timp 
ecurt prin .munca străbătută de 
dragoste a sătmărenilor pentru o-

4OT tone 
șl In vil.
fost culeși strugurii de pe aproape 
13 DOT hn din cele 13 813 ha vil pe 
rod, lucrarea urmlnd a fi termi
nata la mijlocul săplămînll aces
teia. în toate unitățile agricole 
continuă recoltatul porumbului. 
Pînă In . prezent, din totalul de 
paste 03 OM lui porumb, culesul s-a 
făcut pe 18 000 ha. Datorită măsuri
lor organizatorice șl tehnice luate, 
Imediat se eliberează șl se pregă
tește terenul In vederea însămin- 
țăril griului. întrudț solul s-a 
zvlniat, slmbătă șl mal cu seamă 
duminică, semănatul griului a -fost 
reluat, urmlnd ca In zilele urmă
toare lucrarea să sa desfășoare ln- 
tr-un ritm susținut.

io fi ; ; ’
tanțl înflăcărați pentru unitatea 
frățească a românilor, maghiarilor 
șî germanilor; care conviețuiesc pt; 
aceste meleaguri. Aproape zilnic au 
Ioc vernisaje’do expoziții — de fo
tografii,, artă populară, expoziții 
permanente de istorie și etnografie 
ele. Sint așteptate cu -viu Interes 
spectacolele tn premieră ale celor 
două secții — română șl maghiară 
— ola Teatralul de nord, sesiunile de 
comunicări științifice. Tnlllnirea cu 
fii de seamă ai orașului, festivu
lui folcloric, spectacolul de sunet 
șl lumină etc.

■ La ora dud apar aceste rindurl 
sa fac ultimele pregătiri pentru 
deschiderea • ^Expoziției Industriale 
Satu-Mare 1OOT”. In care se vor 
înfățișa cele mal noi și reprezen
tative tzblnzl ale harnicelor colec
tive sătmărene. zed șl sute de 
produsa. Aid, in fata Imagini! con
crete a muncii creatoare a Sătma- 
rului de tui. în fața perapectlvelor 
de mline. vibrezi la adevărata 
semnificație a afișului de cnre a- 
minteam ta începutul acestor rfn- 
duri : prin munca unită a tuturor 
locuitorilor municipiului sărbătorit, 
tulpina spiralată continuă să . se 
innîțe spre viitor. Esle viitorul co
munist spre care pășește Sătmarul 
cu 1 DOT da ani de viață.

șeratlva agricolă din Smir
na. Toate brațele de muncă se 
aflau pe dmp. îl Intllnlm pe Ing. 
Vaslle Bcrbecel, care ne declară : 
„Astăzi, am recoltat' 2 vagoane' de 
cartofi. Producția este bună — 20 
de tone la hectar. Toî aici, brigada 
condusă de Gheorghe Damnche 
lucra la. scosul sfeclei de zahăr. 
Pinii ta ora 11 se Înregistraseră 
120 tone. Alte forte qu fo.-t mobi
lizate la lnrilozatul porumbului, 
puțind raporta, la aceeași oră, că
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Albert Guttman, recent

medaliați în Italia

Ș5 GALAȚI

MARAMUREȘ5

HARGHITA

uns! expoziții de grafică semnat» de 
artista americană HOLLEY CHIROT.

principal al eongresn-

iul /comurilstllăr: reprezenta singur® 
.■ forțl/iwllțldîr'cie*^ .ițean vieții șpp,- 

Iltlce romăneții care lupta cu Kotă- 
rire ?! consecvență pentru apărare* 
Intereselor vitale ale clasei mundioa-

„MAREA HOINĂREALA0. Produc
ție a studiourilor franceze ; scenariul 
și regla : Gerard Oury. Cu : Bour- ; .Ja-7K:s.|.QX:4i ÎL’ r-t', • r-'i

chide stagiunea 
Astfel, }o! 5, qtj 
str. ^Nuferilor, v
Blmfoî

^PRAHOVA?*

vR Louis de Flints, Benno Sterzcn- 
bach, Mike Marshall, Terry Thomas, 
Claudio Brook, Andrea Perisy, Ma
rie Marquet, Marie Dubois, Colette 
Bro-we!.

Filmul 
și sănătatea

Direcția sanitară județeană

cinematografică,

nrft
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• TEATRUL NATIONAL DIN 
, CLUJ va prezenta in deschiderea sta

giunii premierea „O pasăre dintr-o 
altă zl“ do Dumitru Radu Popescu. 
Regla : Alexa Vlsorlon. Scenografia : 
Vittorio, Hollier. Interpret! : Silvia 
Ghelan, Gh. Nuțexcu, l.ivlu Rozorea, 
zinca Nețulce Maximilian, Dcrel VI- 
șan, Ligla Moga, Melania Urau, Ro- 
dlca Daminescu, Gh. Radu. N. Ilies
cu; Ștefan Cristian PLsoachi.

o TEATRUL DE COMEDIE pre
zintă, de asemenea, o piesă inedita in 
deschiderea activității sale din aceas
tă stagiune : „Preșul” de Ion Bâteșu. 
Regla : Ion Cojar. Scenografia : San
da Muțatescu. Distribuția : Stela Po- 
neseu, VasLIIca Tastaman, Mlhaela 
Bula, Larina Demlan, Consuela Roșu. 
Dem Savu, Mlrcea Șeptlllci, Cornel 
Vulpe. \Tadlmir Găitan, C. Eăllă- 
rețu. Stefan Tapalagă. Coste! Cori? 
stantinascu, Gh. Slmoncn, C. VIntllă.

o TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULAN DRA“ prezintă»,Valentin și 
Valentina0, lucrare aparțlhînd tinăru- 
lul scriitor sovietic Mlhail Roșcln. 
Regla : Adrian Georgescu : scenogra
fia : Doris Jurgen. Rolurile prlnci-

pale slnt Interpretate de Mariana Ml- 
huț și Florian Pitiș; Din distribuție 
mai fac parle : Glna I’eirln!, Vally 
Voiculescu, Elenă Caraglu, Ica Ma- 
tache, Maria .Gilgor. llodica Suclu, 
Beatrice Blega, Valeria Marian, 
George Oancoa,- Coraellu Comun, Do
rii) Efron, George Siliți. Emil Relsen- 
auer șl un grup de etudențl al însll- 
tulului de artă teatrală șl cinemato
graficii „I. L. Caraglale*. (SpJLa ,Rtu- 
dlo“ de la Gradina Icoanei).

e TEATRUL DE STAT DIN 
GALAȚI șl-a Început stagiunea in- 
vlUndu-șl spectatorii In premiera 
„Răzvan și Vidra,0 de B. P. Ilașdcu.

• LA TEATRUL DE STAT DIN 
REȘIȚA a.ltaiut gonguljiuiugural al 
unei noi Btagluni cu un spectacol, 
coupe D.D. Pătrișcanu, in regla lui 
Eugen Ounces și a lonjiel Ollescu, șl 
scenografia lui Ion Bobeică.

e TEATRUL „MIHAT EMINESCU0 
DIN BOTOȘANI a ales ca spectacol 
de deschidere,a stagiunii : „Omul cu 
mirțoaga" de G. Clprlan. Regia : Eu
gen Traian Bordușanu. Scenografia : 
Eîena Buzdugan.

Violoncelistul

Cătălin llea și pianistul

Tn luna septembrie, la Forte del 
Mannl, Italia, s-a Încheiat a treia e- 
diție a Festivalului Internațional de 
muzica de cameră, destinat duo-urilor 
instrumentale,- Participarea' a 12 cu
pluri de soliști Instrumentiști prove- 
nlți din diferite țări europene, ine- 
cum șl prezența In juriu n unor mari 
personalități ale vieții muzicale cbn- 
lemporane, cum este Enrîco Mal- 
irardl, de exemplu, au conferii actua
lei ediții a festivalului, un prestigiu 
șl o ținută deosebite. Clștlgâtoril ac
tualei competiții — elallnd o deta
șare neta față de restul concurenți- 
lor (ol daliei» premiu nu a fost atri
buit) — au fost declarați soliștii noștri, 
vloioneellsiul Gitalin llea șl pianistul 
Albert Gnltman, cărora prestigiosul 
juriu le-a decernat premiul I și me
dalia de aur a fexHvnluIuL

DIN SĂLILE 
DE CONCERT
— Filarmonica și-a deschis stagiu

nea simfonica, stagiunea camerală. 
Au fost aplaudate EâpUimlna trecută 
două concarlo avind ca protagoniști 
pe v!olo:f:st.i Lola Dobcscu (Belgia), 
pe dirijorul Mihr.l Bretllceanu. Marți, 
8 octombrie, vom asculta primii tineri 
muzicieni care vor concerta In acest 
an pe podiumul sălii ..Studio" : Cvar
tetul „Universitar” (Șerban Lupu. 
Petre AgosSon. Vladimir Mendelsohn; 
Alexandru Lancovld), cvartal laureat 
la Concursul de muzică de eameră, 
Brașov 1072- Simfonicul de vineri 0, 
șimbfilâ 7, ora 20 va fi dirijat de 

•Willem Van Olierloo (Olanda). Aș
teptăm en Interes să ascultăm ver
siunea pe care bagheta' sa o va da 
.«Simfoniei Fantastice- de Berlioz.

— Filarmonica din Drcsda — R.D.G. 
— va susține In zilele dc 3 șl 4 oc
tombrie, In sa’a Ateneului romîin, 
două concerte extraordinare.

— Și RadlotelevLzlunea Iși va des
chide stagiunea in această săptămuiă. 
Astfel, }o! Ș, Q-.i 20. In Studioul din 
sta. ^Nuferilor, vor evolua Orchestra 
simfonică. Orchestra de studio. Co
rul maro șl Corul do copil. Dirijori: 
Ioslf Conta, Carol divin, Aurel Grl- 
soraș, Ion Vanlca.

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ

ORIZONT ABRUPT

* -i.'.

;‘r7

producție a studioului A.P. Dovjenko 

Regia : Vasili Hiașenko

Nikolai Timofeev, Boris Zeidenberg, Taiiana J

Koniuhova

Programul 1

17,» Descîildsrea emisiunii — Curs 
de Umbâ franceză. Lecția a 
n-a.

lî.W Căminul.
13,44 Scena — Emtslune de aciuall- 

tate sj critică icauelăj
1S.T3 SfipUmlna In imagini.
1®,S3 ÎMI <le seri.
15,13 Telejurnal. ■ In etaălea snl- 

versăril nepubileli — Croutca 
marii întreceri.

n.lf Tormapi muzicale (asidențeșU 
53.13 Roman .foileton : „Cometa de 

Monte Craito- — Partea ■ 
m-a.

21,65 liatl&c-.or.
31.23 Him TV : „Peștera vlmuli:!-.
21.43 Să mțelescșî muzica — ciclu 

de educație muzicală prezen
tat de Leonard Bernstein : 
Igor S'.ravtosM.

22,33 îl de ore. o Contraste tn lu
mea capitalului.

Programul 5

23,10 Orășelul Iul Așchluță — emi
siune muzleal-distracilvă.

M.45 Ghișeul.
S1,M Sub cupola circului.
31 .M Koinanuc-elut» — emisiune de

dicata tinerilor coMtruclori de 
nave din Oltenița.

22.13 Cronica Utorarâ.

Olandezul la el acasă 
și în

— Astfel se intitulează expoziția 
o! cărei vernisaj va avea loc marți, 
3 octombrie, tn sălii® de’la etajul 2 
ale Muzeului de Arta al Repu
blicii Socialiste România (gtr. 
Știrbei Vodă, nr. 1). Orga
nizata pe citeva mari categorii te
matice, menite să ilustreze ell nud 
concret viața economică, socială și 
culturală b Olandei secolului XVII 
(locuința, profesiile, viața familială, 
oficială sau culturală), expoziția 
cuprinde 74 de capodopere ale pic
turii olandeze. Publicul bucureșîean 
va ave astfel prilojul să vadâ lu
crări de Rembrandt, printre care 
amintim pprtfetdl Sasklel wu bine 
cunoscuta imagine a pictorului lu 
compania soției-sote: lucrări sem
nate de Fr. Halls, Jacob Cnyp, Ja- 
eob Buck, Jan Steen, Jan van Go- 
yen, Adriaen van Ostade, Gerard

începlnd de vineri, fl octombrie, 
La Galeriile de artă „Simeza- • (IM. 
Magheru 20) pot fi vizJiato expozi
țiile ILEANA RĂDULESCU și IL-EA- 
NA CODREANU.

o Tot vineri, S octombrie, la Ga
leriile de artă „Gălateea- (Calea 
Victoriei S3) va avea loc vernisajul

luirie“
van Ilondhorsf, Willem van de Velde, 
Solomon van Ruysdael, Peter van 
Mierevelt etc. Sint doar ■ tfteva 
nume ale celebrilor artiști, glorii ăla 
culturii universale, ale căror lucrări 
vor ÎI prezentate In sălile Muzeului 
Republicii Socialisto România, 
cîflva dintre reprezentanții cei mal 
da senină al picturii olandeze din 
sacului XVII. Confruntarea cu lu
crările, in sălile expoziției, nu 
poate ft consemnata' dorii ea un 
excepțional eveniment arHitlc. ....

*
• Sălile Dalles (Bd. N. Bălcescu 

nr. 1B) reunesc, tncepînd de 
miercuri, 4 octombrie, o expoziție 
din R.S. Cehoslovacia. Eate vorba 
de prezentarea, pentru publicul 

. bucureștean, TAPISERIEI
SLOVACE.

iele fundamentale ale dezvoltării 
târli. Documentele partidului ilus
trează grăitor consecvența cu care 
el sa afirma ca cea mal înainta
tă forță politică a României, 
apărătorul neșovăilor ai Intereselor 
vitale-ale poporului. Insisting asu
pra necesităm adoptării unei tactici

voința dîrză a partidului 
(ardă 
lea-

rcvoiuțlonare ferme, congresul 
exprimat 
de n-șl îndeplini rolul dc avansai 
a maa-elor, slujind eu credință Jdi 
1 urile luptei de eliberare socială si 
națională.

Apare semnificativ pentru efortu
rile partidului de a-si elabora stra
tegia șl tactica revoluționară, po 
bazo aplicării principiilor generale 
ale marxlsm-Icnlnismulu! la condi
țiile specifice ale societății româ
nești, faptul, dl rezoluția asupra si
tuației din țară, relevind roiul 
partidului comunist In Înfăptuirea 
unor schimbări fundamentale in via
ța soclal-polltlctt a țării, sublinia că.

' ■'r- : : jq
dată In eadrul lucrărilor Congresu
lui al TI-lea al P.C.R. mișcării sin
dicale, 
dt â ! 
sarcini!

50 DE ANI DE LA CONGRESUL
I1
I
I

• „Mediul ca realitate activă* ■ — 
se numește expoziția pe care ANTO
NIO ALBTCI o prezintă In holul Tea
trului da comedie (str. Măndlnețtl 
nr. 2).

„DRUM ÎN PENUMBRĂ-. Produc
ție a studioului cinematografic 
„.București0; scenariu : Petru Po
pescu; regla : Lucian Bratu. Cu : 
Margareta Pogonat, Cornul Conwp, 
Ileana Stana-Ionescu, Carmen Gulia, 
Ioana Clom.’rtan, Octavian Cotascu, 
Iulian Visa.

„ORIZONT ABRUPT". Producție a 
studiourilor A. P. Dovjenko-Kiev. 
Regia : VasIU Illașenko. Cu : Nikolai 
Timofeev, Boris Zeldanbarg, Tatiana 
Koniuhova.

„AGENTUL NR. 1°., Producție ® 
studiourilor poloneze ; scenariu! : A- 
leksander Scibor-Rymd; regia : Zbig
niew Kuzmfriakl. Cu : Kazoî Stras- 
burger, Monika Solului, Barbara 
BargJelowska.

„MISIUNEA SUBLOCOTENENTU
LUI SIPOSa. Producție a studiourilor 
din R-P. Ungar®. Regla : Tamas Fe- 
jer. în rolul titular : Gabor Har- 
sanyl.

Filme de scurt-metraj pe ecranele Capitalei
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR tul lnstdei cerebrale; Tomis: 23 Au- 

,,BUCUREȘTI,0 „AL. SAHIA" gusl 1&T2; Flacăra": Valori arhitectu-
ȘI „ANI5IAI-TLMu

Unirea; Ferentari : Con-
ferlnțaj Natloaaltp a l’.C.R.; Patria, 
.Flamura-: ylctor Ilip;< - Lnceafirul: 
Datini șl .obiceiuri dbv norduU Moldo
vei; Lumina, Feroviar: Clepsidra; 
Doina : Felinele noastre; Gri vița : 
Temperamente; BuzeișU: Frlnutl tur 
de manivelă; Dacia : Jocul vieții : 
Bueegî : Orizont științific nr. 7/72; 
Ura : Traian Vuia; Dramul Sării : 
Dezertorii; Glulcșil : După 20 de ani; 
Pacea : Orizont științific nr. 0/73 ; 
Volga : Mnhmudla; Vlitoral: Omul 
nostru; Floreasca : Nâlcâ pleacă la 
București; Moșilor : , Să treacă vnra;: 
Popular: Atenție, pietoni I; Munca:

_ Sub soarelo de mal; Cosmos : Secre-
. V'R . i-.. '-11 . S'’4 ■ r 1 '

gliB^ K7IA, V IAVIU. V lilVA fl «3JLSJil 4U

tale românești; Arta: Arta naivă;
, Modern: Sfera; Rahova : Regrete Ur
li feti; Progresul: Pictorul" Ion Tucu- 
j llesca; ‘Lardmet:. Muzridsatului?- 

tClubulnUz. Rcp.: Despre romenie.’ o«.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE ȚĂRI

Colrocenl: Scrisoarea (U.R.S.S.) ; 
Cringa.il : Lunahod I (U.R.Ș.S.) ; 
Vltan : Pietonii (U.R.S.S.); . Timpuri 
Noi : Ursulețul In regele păsărilor 
(R.P. Polonă);. Anotimpul miresei, 
Orizont ifilințiilc nr. 8.T2, Dlodetarlo- 
rări, Comoara din,vechea cetate, Di
mineața In porcul Lomonosov 
(U.R.S.S.).

Printre evenimentele de‘însem
nătate majoră care jalonează glo
rioasa istorie a partidului nc un loc 
aparte s-c situează Congresul al 
lf-Iea al P.C.R.. do la ale cărui lu
crări te împlinesc dnd decenii. Des
cifrarea semnificației salo vn fi fără 
indoială înlesnlta de o prezentare 
cit de succinta a condițiilor !n care 
a avut loc.

După cum se sile, dlndu-sl seama 
de primejdia ...pe care o reprezenta 
pentru dominația lor eroarea unui 
partid mnrxlsț-leninist al proletaria
tului, clasele exploatatoare au dispus 
arestarea pLarticlpanțl'.or la Con
gresul din mai 1021’ care vota
seră pentru transformarea vechiului 
partid socialist In partid comunist. 
Valul de teroare care, a undat, eul- 
mlnlnd cu procesul din Dealul Soi
rii. urmărea decapitarea partlduluL 
lzolnrea lui de mase. Acest scop nu 
a putut fl insă alina. Sub presiunea 
maselor. In iunie 1S23. guvernul a 
fort stiîit să am
nistieze cea mai ___ 
marc parte a to- 
varăriior trimiși 
in hi deca ta,

Măsurile repre
sive ale autorită
ților nu au reu
șit. să Împiedice 
consolidarea or-' 
ganlza lorică a 
partidului comu
nist îr.cn în luna
decembrie 1KU . >
8-a constituit Comitetul executiv 
provizoriu al partidului comu
nist, s-au reconstituit șl reacti
vat organizații locale ale parti
dului Intr-o serie de orașe și 
centre muncitorești.; La începutul 
anului I!K2 a fost creată organizația 
revoluționară de tineret din Româ
nia. P.C.R. a 'Inițiat o intensă ac
țiune de p-opagandâ prin nroxă. ea 
șl prin ’ organizarea unul mare nu
măr do Întruniri. Un bun prilej de 
întărire a legăturilor partidului cu 
mns<;le !-a constituit campania elec
torală din februarie—martie i HKfi. in 
cursul căreia partidul a depus llsto 
proprii de candidați : s-a intensificat, 
in același timp, aportul comuniștilor 
la organizarea grevelor muncitorerti.

Punerea tn libertate a militanților 
revoluționari. experiența valoroasă 
dobintUlâ de comuniștii aGall in li
bertate In. perioada care, a trecut de 
ia crearea partidului, activitatea po
litică tot mai intensă a clasai mun
citoare constituiau premise' Impor
tanta pentru ridicarea pe o treapta 
superioară a nivelului de organizare 
si de acțiune al partidului comunist, 
în acost context, P.C.R. ș!-a; concen
trat atenția spre pregătirea confe
rinței generale a partidului. In ca
drul căreia urmau să sc analizeze 
schimbările produse In vlnta gorial- 
poîlticfi. a țârii, să se adopte docu
mentele programatice si să se alencă 
organele conducătoare ale partidu
lui — sarcini care nu au pulul fl 
îndeplinite la Congresul T datorită 
întreruperi! lutrârllor eo'.e prin a- 
restarea dalegațllor.

Ămlnatfl' tio mai multa ori. dato
rită" piedicilor , puse de . âutorKițl, 
conferința s?» .ținut la Ploiești, .in 
condiții de semileffiilitate. tn zilele 
da 3—4 octombrie 182.2. importante 
chestiunilor ntlate pe ordinea de zl 
(in cnre au figurat problemele fun
damentale ale vieții politice, economi
co și rodale a țării, probleme ale 
Întăririi' organizatorica șl politica -a 
partidului comunist, probleme pri
vind altațli proletariatului tn revo
luție șl alte aspecte ca problemele a- 
grarf, națională, sindicală,, activitatea 
in rinduHle femeilor yl tineretului, 
prera revoluționară, adoptarea sta
tutului. alegerea organelor conducă
toare) n Îndreptățit transformarea 
conferirile! in Congresul ai îî-îea ai 
P.C.R.
Meritul ...___ , . -

Ini consta in schițarea bazelor or-

P.C.H., „tnr.& de I® tnfilnțirea Iul, 
* fost și va fi și de acum un 
partid de masă, care în activitatea 
sa se bazează, pe studierea obiecti
vă a dezvoltării joclelăflî burgheze 
și a societății românești îndeosebi, 
a greutăților șl piedicilor pe care 
această dezvoltare Ie pune în calea 
revoluției proletare șl va căuta să 
ridice conștiința maselor muncitoa
re pentru cunoașterea acestor pie
dici șl greulfiU șl a rolului lor ia 
societate0.

îmbinarea preocupărilor pentru 
sarcinile acluaie cu cele de perspec
tivă ale mișcării noastre revoluțio
nare este ilustrată de faptul că, pa
ralel cu angajamentul solemn de a 
lupta neabătut „pentru deplina eli
berare de orice exploatare prin 
transformarea societății capitalize 
în societate comunistă-, precum si 
sublinierea că numai prin „proprie
tatea colectivi asupra mijloacelor de 
producție — ceea ee formează esen
ța revoluției sociale a proletariatu
lui — se va salva întreaga 
omenire si poporul muncitor din 
România din starea mizerabilă de 
azi", eongres’jl Indica necesitatea 
Intensificării lupte! pentru ziua de 
lucru de 8 ore. sporirea salariilor !â 
nivelul scumpetel. senil gratuite pen
tru copil, anularea legilor antlmim- 
cltoreșțl. înființarea consiliilor mun
citorești In fabrlcL

în documentele congresului și-a 
piW reflectare poziția profund pa
triotică a partidului, devotamentul 
său in slujirea Intereselor fundamen
tale ale poporului. Cu o mare forță 
doninsfatoare a (ost dezvăluit siib- 
șiratul pnllHcii claselcr dominante ; 

’rare'' „contau ,s< arunce pe «ffiie-- 1 
rit clasai tenimdtoăre grMua1'"sar- 
cină a datoriilor războiului și a 
perioadei de după război0. Conștient 
de răspunderea ce-1 revine ca avan
gardă revoluționară a proletariatului, 
partidul „chema pe toți cel ce mun- 
caac, fără deosebire de naționalitate 
sau sex, da iu orașe și sate, ca să for
meze un front unic contra ofensivei 
patronale0.

în cadrul discuțiilor privind „ches
tiunea agrară*, s-a accentuat asupra 
necesității Întocmirii unui program 
de acțiune al partidului In vederea 
realizării alianței clase! muncitoare 
cu țărănimea : lolodată, ș-a cerut ca 
partidul să-sl intensifice eforturile 

iu, w>u>u> <u _____  -- penhat înființarea de sindicale la
ganizatorlee ale partidului comunist sute ?i constituirea de cooperative 
șl reafirmarea poziției sale con- ' asrirole de producție.
secvenl rcvolnțlonare faM de sispec- O atenție Importantă a fost acor-

. Allt In raportul prezentat, 
in discuții au fost evidențiate 

_____lie tare reveneau comuniștilor 
in apărarea unității sindicala, ceriu- 
du-li-se să activeze In toate sindi
catele ți asociaUilo muncitorești 
spre a face din ele „fortărețe de 
apărare ale muncitorilor împotriva 
exploatării patronale0, să le „trans
forme in organe folositoare pentru 
lupta 0e clasă*.

Congresul al TI-lea al P.C.R. ■ 
analizat, to mod sued ni. unele as- 
e ale problemei naționale, men- 

td că sarcina studierii aprofun
date a trăsăturilor specifice ale aces
tei probleme in România, precum 
și a elaborării unui program de 
acțiune a l’.C.R. va trebui să revină 
noului Comitet Central și viitorului 
congres. Se cuvine menționat insă că 
in rezoluția adoptată se arăta că 
„Emancipare® naționalităților aubjn- 

gate nu poate fi 
realizați deelt 
prin biruința pro
letarilor șl prin 
doborirea ollgar- 

, care singură 
are interesul de 
a menține aceută 

O subjugare”.
AV» Deși a abordat

problemele esen- 
_ [laie ale dezvoltă

rii social-politice 
a țării, condi

țiile erele șt timpul scirrt in 
care s-au desfășurat lucrările, lip
sa unei pregăLlri adecvate ■ doeu- ■ 
mantelor supuse discuției. Insuf 'X' ‘ 
denia experiență șl călire revoluție»- 
nară a partidului, persistenta unor 
confuzii preluate de la vechea miș
care socialistă ay determinat ca în 
unele din problemele abordate, în
deosebi problema agrară și cea na
tionals să nu se precizeze o linie 
clară, alcăiuindu-se comisii care sS 
le studieze. Iar în alte domenii să 
se «firme, alături de principii și 
orientări judicioase, unele teze și 
Interpretări greșite, metode Inadec
vate realităților din țara noastră, 
care au fost Înlăturate In anii urmă- 

« torL
O deosebită Importanță pentru 

consolidarea politică șl organizato
rică a partidului a avut adoptare® 
de către congres a primului statut 
al partidului, precum și alegere» 
pentru prima oară a organelor 
conducătoare ale P.C.H. Prin statut 
au fost precizate structura organiza
torică a partidului, atribuțiile orga
nelor de conducere (congresul, con
ferința generală. - Comitetul Central, 

' comisia de > control, consiliul parti
dului) și modul de alegere a aces
tora. condițiile de primire în partid, 
drepturile b! îndatoririle comunltrtl- 
lor.

’ Lucrările Congresului al TI-lea,____________________________ _ al
P.C.R.. consolidarea organizatorică a 
partidului în perioada care a urinat, 
paralel cu creșterea influenței Jsale 
in rindurlle maselor, ' au confirmat 
că. în pofida prigoanei la careij era 
kudus de-rifisele dominante. ■ narti-

scena vletiîipp,- 
s lupta cu h"otfi-

re ?! ale întregului popor.
La Împlinirea unei 

veac de In Congresul i.. 
partidului, visurile șl aspirațiile a 
nenumărate generați! de luptători 
revoluționari nu prins viață, fiind cu 
mult depășite prin realitățile Româ
niei socialiste. Strins unit in jurul 
partidului său marxlst-lenlnlst, 1 po
porul nostru înfăptuiește cu entu
ziasm și’ încredere neabătută pro
gramul de făurire a societății 1 so
cialiste multilateral dezvoltate ațlop- 
tat de Congresul al X-loa șl Confe
rința Națională a P.C.R.

(urmare din pag. I)

a-

rea și funcționarea învățămintului u- 
nlvcraltar prin lucrările Conferinței 
Naționale a partidului și, Îndeosebi, 
prin cuvlntul, 'tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu,iau impus această proble
mă. în atenția ți In practica universi
tăților. De; altfel, este vorba de un 
proces care trebuie dezvoltat in com
plexitatea. Întinderea și particularită
țile lui la actualitate. Este unanim 
cunoscut cu cela mal reprezentativa 
peraonnlltățl in universitatea româ
nească au Cost Ia același timp mari 
oameni , dc știință șl au profesai un 
invățâmjm de Înaltă calitate științi
fică. Experiența lor și, in genere, tra
diții existentă trebuie regindlfe in 
actualitatea exigențelor epocii noas
tre.

Pentru realizarea unei formații pro
fesionale de Înaltă calitate șl eficien
ța socială, | practica in laboratoare și 
producție este hoiăritoare. Nu poate 
fi contestai nici în ■ștllnțoîe umanis- 
la un invătamint cu experiment și 
laborator — noțiuni folosite Intr-un' 
sens foarte larg. . Prin legătura or
ganică dintre învățamintul ".nts’cr.d- 
tar șl producție se reoHzcază
cea formă superioară de pre
gătire a Kiverfa'.'ștlior. mit de ur
gent necesară in co.nstrucțla aorta- 
Rnnulul. Să ne reamintim frecvent 
de formularea allt de categorică a 
problemei, din cuvlntnrea rostită de 
secretarul general all partidului exact 
cu un an' in urmă, ia deschiderea 
anului universitar 1071—1072 : „Tre
buie s&, pornim în primul rind de ta 
necesitatea de a considera invăță- 
niintul. cercetarea și producția ca nn 
proces iinlfar. inseparabil in forma
rea. specialixlulul de rniine0. Aceât 

‘.halt prlridpli: organizator neresltă 
din paf leș tuturor unlvprallarilor, a 
studenților un efort competent ș! 
susținut pentru transformarea luj în 
realitate. Jn. acost eons se Înfățișează 
In toată complexitatea el problema- 
Uca’Intbn^lalUlor optime dintre labo
ratorul didactic sau de cercetare, ate
liere. laboratoarele ș! secțiile uzina
le, cu sarcini de IhvȘțămtnt.

Toato aceste motive fac să apară 
In evidență, ca Intr-un reflector pu- 
tende, rolul cadrelor didactice univer
sitare «ire trebuie să rezolve aciate 
exigențe ’ umane șl pTOfeslor.sle; 
Apare in prim-plan necesitatea 
unei pregătiri deosebit de complexe 
și de adecvate. Impui» orientarea co
rectă a fondului do cunoștințe In do
meniul de predare. Io practica cerce
tări! științifice, cer formarea pedago
gică ppatru inyățflmint. Rezolvarea 
acestor parametri intr-o singură țxr-

soatiă este desigur difi.nl5. De
grade acceptabile ar treimi sA defi
nească p« acel caro aspiră să învețe 
pe semeni! lor. Ni se pare că una din 
misiunile 'unlvergltațil este să for
meze acest tip de 'unlversltăr. Iar o 
formă prin care uce! cp Învață se for
mează la rindu! Iul o reprezintă 
munca în comun cu sludenții. Prin
cipiul orgnmzalor : iiivățimini î-ștlîn- 
iă ' protlucjie oferă cadrelor didactice 
cele mnl favorabile condiții pentru 
realizarea unei activități creatoare In 
comun. Șl aid rămlu numeroase pro
bleme de studiai gl do rezolvat In ani! 
ce toz ve:iL Preriunea exercitată de 
masa crescândă a Informațiilor ce 
trebuie asimilata, a experiențelor ce 
trebuie executate pe de o parte. Ia
pa de altă parte prograselo realizată 
tn informatică șl toorta comunicați
ilor au generai noi modalități de 
predare. în epoca noastră se desfă
șoară o intensa revoluționare a me
todelor șl tehnicilor de p-edare-invă- 
țare. Iar ansamblul problemelor, puss 
de traceroa in coneret.a triadei sti- 
■ință+lnvățămlnt-i-producțle, Implică 
șl o reconsiderare a metodelor tra
diționale și introducerea de noi mo
dalități tehnice. Pentru că este evi
dent câ nu se poate crea noul 
docil folosind mijloace noi, adecvate 
noilor parametri ai cunoașterii ț! 
pracUclL

Expunerea arestul ansamblu de 
probleme’este firească șl-necesară In 
pragul unul nou nn universitar, de
finit prin adine! modlfîcârl in struc
tură șl funcționalitate. S-ar putea a- 
firtna că, incopind din 1071—1972 s-au 
realizat schimbări ce vor avea con
secințe fundamentale pentru destinul 
InvățărnlnțuluL A învăța >n același 
timp cu a produce, a învăța in uni
tatea științei cu Invățămlntul. a tre
ce toiul in servidul producției în
țeleasă in senșul ce! mai larg, în- 
seamnfi a promova cunoțllnțele la 
rangul de unelte, de Înalta vniori to- 
clnie. Iar desfășurarea acestui pro
ces necesită formarea și perfecționa
rea in universități a personalității, 
definită In primul rind prinl--o con- 
șUInțâ umană superioară, capabilă să 
asimileze știința, tehnica și cultura 
in spirit umanist șl fri-i confere o 
valoare sortata. în acest fel.tunlver- 
sltataa răspunde înaltei misiuni de 
a teaiumlte cunoștințe șl a, forma 
conștiințe, tor învăță mi niu! superior 
In țara noastră are asigurate condi
țiile necesare pentru a-șl Îndeplini 
toate fitapu aderi ie ce-i revin în as- 
censlunea spre știință șl cultură a 
poporului nostru. In situarea Iu! in 
primele rinduri ale conitauctarilur 
eiviltzajlel cuutempqrane.

?
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CORESPONDENȚII „SClNTEII" TRANSMIT

Autogara noua 
la Mediaș

Sporirea numărului de trasee, 
ca și a celui de călători, a con
stituit, în ultimul timp, probleme 
dificile pentru „Latrina0 autoga
ra I.T.A. Mediaș. în curind Insă 
ale! va îl dată în folosință o nouă 
și modernă aulogară In vecinăta
tea mu mal puțin modeme! stații ■ 
C.P.R. a orașului. Condițiile unei 
serviri radical îmbunătățite a că
lătorilor vor fi asigurate de o 
sală spațioasă de așteptare, dota
tă cu mobilier adecvat, precum și 
de peroane de garare a autobu
zelor pentru flecare traseu.

ICO de tinere fete au cerut să ge 
califice ca muncitoare fn dome
niu] mecanicii fine. În aceste 
zile, bacalaureatele lucrează cu 
luirnicle în aecțltle de montaj, 
la mașini automate de precizie 
«1 In sectoarele de prelucrare. 
După cum ne spunea directorul 
Hrdtățll, tovarășul Aurel Boghlcl, 
fotele, îndrumate atent de 
maiștrii șl .șefii de echipă, i-au 
acomodai repede cu munca spe
cifică mecanicii Bhe, care cere 
mere atenție, migală, precizte.

iară, piese etnografice, 224 do
cumente folclorice etc. Toate

VRANCEA

acesten nu fost adunate cu oca
zia expediției organizate de 
pionierii de aid In luna august 
pa Valea Argeșului ?! a Vllsa- 
rtuluL

O inițiativă 
valoroasă

Complex turistic
In tinaral oraș Borșo, coa- 

i slructoril au predat beneficia
rului un nou obiectiv de inte
res turistic- — complexul hote
lier „Pietrosul" El dispune do 
camere confortabile, o braserie, 
salon de recepție, terasă e:c 
Nu peste mult timp, complexul 
turistic Borșa ®s va extinde 
cu un nou hote) cu IM locuri, 
un restauranl-braseric «I altele '

Galați, tn colaborare cu între
prinderea cinematograficii, a 
organizat rularea unul număr 
dc 39 de filme de scurt metraj 
in tot atltea cinematografe din 
comunele județului. Aceste fil
me alnl menite să contribuie 
nemijlocit In îmbunătățirea stă
rii de sănătate a populației. De 
un friUBiis succes s-ah bucurat 
wurl-motrajele „Dușmanul ini
mii-, „ToxilnfecțUle alimentare*, 
„O zl din- viața unui sugar?, 
„Greșeli părintești0, „Și acum, 
puțină gimnastică"

La Focșani a fo-st organizat 
nn cabinet pentru calitatea pro
duselor. Acesta este dota: cu 
aparate de măsură ți control, 
albume. mosiro de produse ale 
industriei yrincene, cărți șl re
viste de' specialitate, grafice șl 
țnnehete. Aici, controlorii teh
nici de calitate, muncitorii, 
maiștrii șl ingineri! din unitățile 
economice ale județului au pri- 
lajul să se Intllneeică În cadrul 
unor schimburi de experiență, 
să studieze, să fie la curent cu 
noutățile de gpeelniltate.

Bacalaureatele

uzinei
După ce ițl-au ani examenele 

de taica’aurent la liceele din Si
naia. Clmpfnn și Breaza, circa

Intîlnire 
cu drumeții verii

La Casa dc cultură din ora
șul Caracal s-a deschis o expo
ziție Inedită, organizată de pio
nierii de la Școala generală ni. 
S din localitate. Sini expuse fo
tografii documentare. nume
roase obiecte de popu-

Viața nouă a 
unei vechi cetăți

La Miercurea Clue au Început 
lucrările dc renovare a vechil 
cetăți din centrul orașului, 
care datează de la începutul 
secolului al XVH-len. O parte 
din încăperile acestui străvechi 
edificiu vor găzdui diverse ex
poziții (de documente Istorice, 
arheologie, ceramică, artă plas
tică, etnografie, artă populară). 
Totodată, aici Ișl vor avea sediul 
unele instituții culturale ale 
orașului. în imediata apropiere 
a cetății se nrevede înființarea 
unei secții de muzeu in aejr li-

Cringa.il
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Președintele Republicii Guineea

CONAKRY

NOUL LIDER
CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE

Dinamovistul C. Vlad (pe calul Sondor), campion In proba de obstacole

VIITOARE

I. DUMITRI U

LA FABRICA DE CONFECȚII CALARAȘI
DIVIZIA B

LISTA DE CISTIGURI IN .OBIECTE

opt combinații de litere :

(Urmare din pag. J)

DIN TOATE SPORTURILE

reiese

novra

'lor studențești
j. întrecerea a

clasamentului 
activități U-

ploleșteană, 
situația fe- 
o premiera,

circuitul de la Silverstone (An- 
s-a disputat cea de-a opta pro- 
campionatului european de au-

fruntea 
_ unei _
de subliniat

pentru diversificarea

e Disputata pe traseul Paznrdjlk— 
Blagocvgrad (165 km), cea dc-a 10-a 
etapă a Turului ciclist al Bulgariei 
a revenit sovieticului Ziblrev in

confecțiilor. în acest scop, 
de. Ia Începutul anului au 
introduse In toate sc-cțlllo

- Toți aslgurațll cărora le-au Ieșit 
câștigătoare una sau nud multa din 
aceste combinații do Utere urmează 
să se adreseze unităților ADAS pen
tru a primi sumele cuvenite.

Pentru a participa șl la următoa
rele trageri, este necesar ca aalgura- 
țli să achite primele do asigurare la 
termenele stabilite.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stal 
al Republicii Socialiste România

Duminică, In cursul dimineți!, a 
părăsit Capitala ministrul muncii șl 
asigurărilor socialo din R. P. Bulga
ria. Mlșo Mlșev, care, la invitația mi
nistrului muncii, Petre Lupu, a fă
cut o vizită in țara noașiră.

La plecare, pa aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost salutați de ministrul 
român al muncii, de alțl membri al 
conducerii Ministerului Muncit.

Au fost de față Borislav Constah- 
tlr.ov, consilier, Însărcinat cu afaceri 
nd-InlerLm al Ambasadei R. P. Bul
garia la București, .uiți membri al 
ambasadei.

este de 10 ori mai mare doelt soldul 
mediu trimestrial al libretului. Li
bretele cu sold mediu trimestrial mai 
mic de 50 de lei nu beneficiază de 
clștig.

ClșlIgătoriJ de aragazuri cu butelii 
trebuie să se prezinte la filialele 
C.E.C. In termen de 30 de zile do la 
data tragerii la sorți

1.3 Palatul sporturilor din Fraga, 
peste 14 080 de spectatori au asistat 
la meciul de hochei pe gheată din
tre selecționatele Canadei șl Ceho
slovaciei Partida s-a terminat ia e- 
galltata : 3—3 (2—0, 0—2. 1—1).

nlfeatare vor lua In dezbatere temei» 
„Principii moderne de tratament is 
stațiunile balneo-dimaterice" șl „De
finirea unei politici internaționale ( 
balneologiei în vederea Îmbunătățiri! 
aspectului el actual".

pAv's

Excelenței Sale
Domnul AHMED SEKOU TOURE

Hocheișlii de la Steaua In oferisivâ (fazâ din meciul lor de ieri, pentru 
ghieni)

șt toc- 
partldele considerate. In fc- 
dcrbluri ale etapei — eflca-

tabrlcll prese cu abur industrial, 
care, pe lingă randamentul spo
rit. teonfprff’produselor’ un grad 
ridicau de‘ (finisaj. tCentrolul de

„Cupa României", cu Avîntul Gheor-

Rotival. re
al Progra- 

pentru dez-

3—1 ; Fortuna 
Frankfurt 
chum—F.C. 
Katoersiautern- 
gladbach 3—1 . 
M.S.V. Duisburg 
pe primul loc se 
ycrrn MUnchen cu

ADAS

Etapa a 4-a a campionatului vest- 
german de fotbal e-a soldai-cu ur
mătoarele rezultate : Rotwelss Ober
hausen—Eintracht Braunschweig 0—I; 
Bayern MUnchen—Hertha 4—0 ; Ha- 

M— V.F.B. Stuitgart 3—1 ; 
Kickers Offenbach—S.V. Wuppertal

La Eforie Nord s-au deschis, dumi
nică dimineața, lucrările celei de-a 
XXTV-a reuniuni a adunării delega
țiilor Federație! Internaționale de bal
neologie șl climatologle (F.I.TJE.C.). 
Reuniunea iesle organizată sub patro
najul unui comitet format d!n repre
zentanți al guvernului român, al 
organelor locale și Uniunii Societății 
de Științe Medicale din țara noastră.

La lucrări nartldpă peste 180 de 
specialiști — balneosogl șl cllmntologl 
— din diferite țări ale lumii. Timp 
de 3 zile, participant!! la această ma-

RegretabU șl de ne
tolerat este șl faptul că 
activitatea echipelor do

Cea d-e-a' XIV-a aniversare a procinmărit Republfdl Guineei fin! 
oferă prilejul de a vă transmite, In numele Consiliului ele Stat, al gu
vernului și poporului român șl al meu personal, sincere felicitări.

De asemenea, vă rog să primiți cele mal calde urări de sănătate șl 
fericire personală, de bunflsLnre șl progres poporului gulneez prieten.

Cu deosebită considerație,

Campionatele mondiale de patinaj 
■rllsl'le pe patine cu rotile au con
tinuat Ia Bremen (R.F.G.) cu dispu
tarea probei de perechi. Vlcio-ia a 
revenit cuplului american Gali șl 
Ron Robovitsky. învingătorii au to
talizat 81,9 puncte, fiind urmați de 
compa'rtoțli lor Kern Marshall-Den
nis Collier cu 79,6 puncte.

Pe velodromul olimpic din Cludad 
de Mexico, dclLstul danez. Joern 
Lunii, a stabilit două noi recorduri 
mondiale de amatori In probele de 
4 km șl 5 km cu timpurile do 
4’45”3MOT șl respectiv 6'CO”31flOO. Tot 
aici Lund va face o tentativă de 
doborire a recordului mondial al oreL

Administrația asigurărilor de stat 
anunță că la tragerea de amortizare 
a asigurărilor do viață din 50 sep
tembrie 1972 au Ieșit clșligătoare ur
mătoarele

PEKIN 1 (Agerpres). — Echi
pele de tenis de masă de Juniori 
și junioare ale României, care 
întreprind un turneu de Inlllnlri 
oficiale șl antrenamente In R. P. 
Chineză, nu susținut meciuri 
prietenești in orașul Stan, capi
tala provinciei’ Shensi, cu repre
zentativele acestei provincii, șl 
In orașul Uhan, capitala provta- 
deț Htiocl.

în prima Inlllnlro do ta Stan, 
echipa noastră de junioare (al
cătuită din campioana euro
peană Lldta Hie șl LJgla Lupu) 
a Întrecut cu 5—0 formația gaz
dă, Jar echipa noastră de ju
niori (formată din Marin Flră- 
nescu, Alexandru Buzescu ți 
Ștefan Morarii) a dștlgat cu 5—1 
In fața selecționatei locale. în 
a doua Intllnlre de la Stan, for
mația junioarelor mid (Liana 
Mihuț, lidlko Gyongyoss!) a în
trecut echipa gazdă cu 3—0, tar

' Finala tnrnculnl de tenis do Ia 
Alamo (California) va opune pe aus
tralianul John Newcombe și sud-a- 
frlcanul Drysdale. In semifinale 
Newcombe l-a Învins cu 0—1. 6—1 pa 
Okker, tar Drysdale l-a eliminat cu 
7—5. 8—2 pe Așhe.

în, turneul de la Albany, în semi
finale, Roscoe Tanner a dștlgat cu 
0—7, 0—4, 0—2 In fața iul A. Patti
son, In timp ce Jim Connors l-a În
vins cu 6—2. 0—4 pe Bob Hewlti.

200 de modele noi, elegante

Titularii libretelor dștlgătoare’ pot 
alege. In Umila valori! etștlgurllor ce 
U se cuvin, obiectele preferate.

Ciștlgurile, inclusiv cele In araga
zuri cu butelii se acordă integral 
titularilor libretelor de economii care 
nu un sold mediu trimestrial egal cu. 
cel puțin IOV« 
Iul,

©Dinamovistul Șt. Laibner,, campion în proba de viteză 
© Ion Cernea șl echipa României își păstrează locurile în 

. „Turul Bulgariei"

dezinteres 
obștesc, să-I 

împiedice să-șl facă 
datoria. EI acționează 
In numele nostru, al tu
turor șl trebuie să-l 
acordăm tal sprijinul.

Junioarele mari (Lldta Iile șl 
LIgta Lupu) au Învins cu 5—1 
echipa de senioare a provinciei 
Sheasl. Do asemenea, echipa 
juniorilor români a Întrecut cu 
5—3 selecționata de seniori a 
provinciei Shensl. Din echipa 
gazdelor o comportare foarte 
bună a avut jucătorul Hu Ka- 
pln, care l-a Învins pe toți cel 
trei component! al formației ro
mâne. Flecare din cele două In- 
tllnlrl a fost urmărită do peste 
2 5-30 de spectatorL

în concurau! de la Uhan, ju
nioarele românce Lldta Iile șl 
Llgta Lupu au terminat învin
gătoare cu 3—1 In prima lntll- 
nlre șl au pierdut cu 0—3 pe cea 

, de-a doua. Juniorii au dștlgat 
I ambele moduri cu 5—2 șl, res
pectiv, 5—3.

în afara acestor Intllnlri, ti
nerii jucători de’ tenis do masă 
au evoluat ta Pekin și Tientsin.

tomobillsm rezervat mașinilor de tu
rism. Victoria a revenit echipajului 
vesi-germnh Jochen Mass-Dieter 
Glemscr (pe o mașină „Ford Capri"), 
rare a realizat o media orară de 
171,40'9 km. Pe Jocurile următoare 
B-au clasat T. Hezemans (Olanda) pa 
„Ford Capri”. T. Walklnshaw (An
glia) șl J. M. Urlartc (Spania) — am
bii pe „Ford Escort". în clasamen
tul campionatului european continuă 
să conducă» Jochen Mass eu 107 punc
te. urmat de Glemser — 72 puncte, 
Fllzpartlck (Anglia) — 37 puncte etc.

bricație, precum șl autocontro
lul— la care se adaugă Interesul 
manifestat de cadrele tehnice șl 
de muncitoare pentru creșterea 
calificării — Blnt ' factori care 
probează exigența, grija pentru 
calitate, 
sortimentelor. Potrivit ultlmeror 
date. Fabrica de confecții din 
Călărași înregistrează depășirea 
planului de producție pe pri
mele trei trimestre cu produse 
In valoare de peste 20 milioana 
leL în prezent, pe masa de lu
mi a specialiștilor — după cum 
ne Informează tovarășul Con
stantin Vasilache, directorul'-fa
bricii, — se află noi modele de 
confecții pentru sezonul cald 
din..., anul viitor.

din valoarea •clșllgu-
psntru ceilalți titulari, dștigul

Rerla I. Metalul PiopenI—Politeh
nica Iași 1—2 ; Progresul Brăila—Me
talul București 0—2; C.F.R. Pașcani— 
Chimia Rm. Vllcea 0—0 ;' Progresul 
București—F.C. GnlațUl—0; Ceahlăul 
Piatra' Neamț—C.S! Tlrgovlște' 1-0 ;" 
Șantierele navale Oltenița—Delte 
Tulcea 1—1 ; Dunărea Giurgiu—Glo
ria Buzău 1—1 ; Politehnica Galați— 
Știința Bacău 1—0.

După șapte etape, pe primul loc In 
clasament se menține Politehnica 
Iași (13 puncte). Pe locul secund — 
Metalul București (0 p).

o Po velodromul Dlnamo din Ca
pitală s-au desfășurat întrecerile 
campionatului național do ciclism In 
proba de viteză. Victoria șl Uliul de 
campion nu revenit dlnamovlstulul 
Ștefan Laibner, care, In finală, l-a 
Întrecut pe Florian Negoescu (Stea
ua). Pe locul trei s-a clasat Anton 
Neagoe (Dinamo), tar pe locul patru 
George Ncgocscu (Steaua).

Sezonul de hochei pe gheață s-a 
Inaugurat Ieri pe patinoarul artifi
cial „23 August" din Capitală, odată 
cu prkpele meciuri pentru „Cupa 
României". Evenimentul — deși din 
punctul de vedere al publicului nuâ 
prezentat im prea mare interes — re
ține atenția echipelor participante șl 
a antrenorilor lor. Șl aceasta nu nu
mai pentru că In joc se află unul 
din trofeele de prestigiu pe plan 
Intern, d — mal ales — fiindcă 
hochelștll fruntași slnt deciși să se

433
die orară record "de 230,515 km. La 
14 secunde de Învingător au sosit trei 
concurențl americani : Mark Donohue 
(po ^McLaren-Offy"). Joe Leonard 
(pe „ParneHJrOîfjT) șl Bill Vukovlcl 
(pe ,,Eaale-Offy“).

La Roman au avut Ioc fesHvltățlta 
prilejuite de aniversarea a lOOjJe ani 
de la . Înființarea ______
Vodă" din localitate. Instituție de cul
tură cu bogate tradiții, liceul a numă
rat de-a lungul anilor, printre elevii 
șl profesorii isfil, cunoscute personali
tăți ale vieții noastre literare șl ar
tistice : Garabet Ibrfllleanu, Callslr.it 
Hogaș, Cezar Petrescu. D. D. Bolei 
șl alții. Cu prilejul sărbătoririi, nu a- 
vut loc o sesiune de comunicări șl re
ferate, spectacole artistice prezentai 
de formații ale liceului șl ale artiști
lor amatori din județ vernisajul unei 
expoziții de artă plastică 4 foștlloi 
profesori și elevi tu liceului, dezveli
rea unei plăci comemorative. In. în
cheierea festivităților, a fost adresată 
o telegramă Comitetului Central a| 
P.C.R., tovarășului Ntootae Ceauș eseu.

(Agerpres)

în prima manșă * finalei „Cupe! 
Alpllor", la hochei pe gheață, echi
pa elvețiană Chaux de Fonda a In- 
tllnlt pe teren propriu formația O- 
limpla Llubltana. pupă un meci e- 
chlUbrat victoria h revenit cu sco
rul de 4—3 (2—1, 1—1, 1—1) hochelș- 
tllor iugoslavi.

Un început de partide, precum ieri 
■— mal rar 1 Crainici! radiodifuziu
nii, cu operativitatea ce Ic stă la ln- 
demînă, nu mal pridideau să ceară 
legătura pentru a anunța înscrierea 
goIu-Uor. De-abta trecuse un minut, 
și,,Ia Tg. Murea mingea poposea In 
păa.’tr,,echipei gazdă (cralovenll des- 
chlMneră scorul). încă vreo dteva 
minute șl tot Ia Tg. Mureș, șl tot In 
poarta gazdelor, e-a im! marcat un 
gol. „Asaltul" oaspeților este con
semnat șl la Arad. Formația din Pe
troșani, prin Mulțracu (a cărui che
mare In lot — fie șl numai pentru 
predilecția de a marca goluri — de
vine, după părerea noastră, necesa
ră), însele două goluri in poarta lo
calnicilor, de asemenea, ta Interval 
do dnd minute. Din Reșița — In 
fine — se comunică înscrierea pri
mului gol al echipei gazdă de Ia in
trarea In divizia A, Numele autoru
lui acestuia eate_ un bucurcștoan 
(Beldeanu, transferat de la Pro
gresul). La București, pe cele două 
stadioane (Dinamo șl Republicii), cel 
ce Înscriu slnt tot oaspeții.» Cursa 
golurilor a coatLnuat aproximativ In 
același ritm pînâ la pauză.

Pe două terenuri Insă 
mal în 
lui lor,

cita tea nu s-a' făcut prezentă, Co
incidența a făcut ca la Ploiești șl 
Constanța (ne referim la meciurile 
Petrolul—Steagul roșu șl Farul— 
Steaua), tribunele să cunoască o a- 
f'UCTiță de zile mari. Poate că, în- 
te-o anumită măsură, spectatorii (cir
ca 23 00'0 la Ploiești, peste 18 000 .la 
Constanța) să fi regretat linsa golu
rilor ; totuși, fazele de fotbal bun, 
lupta pentru balon în atac s! In a- 
părare — In general. în limitele re
gulamentului șl sportivității — șutu
rile periculoase la poartă șl Interven
țiile portarilor au făcut ea regre
tele (pentru goluri) aA nu 'fie prea 
mari. La Ploiești, unde de fapt eo 
lntllneau singurele echipe neînvinse, 
echipa gazdă avea eă albă în cele din 
urmă momente de mare satisfacție. 
Un șut năprasnic, de la circa 35 m, 
ol Iul Dlncuță, nu poate fi parat de 
portarul brașovean Adnmache (Imba
tabil plrjă ieri I) șl Petrolul deschi
de scorul.

înfringerea echipei din Brașov este 
prima In actualul sezon, tar golul 
primit de Adam ache \— cum spu
neam — primul In acest campionat 
în fond, pentru formația 
antrenată de Iile Oană, 
rldtă de acum cate... to*.

Seria a H-a, Electroputerc Craio
va—Metalurgistul Cuglr 1—0 ; Cond- 
nul Hunedoara—Chimia Făgăraș la
minat) C'.F.R.„ Arad—Minerul Bata 

5 Mare 1—1 („Gloria Bistrița—F.C.;Bi
hor Q—0-; C.S.M. Șililu^C.FA TÎ- 
mlșoara 1—0; Olimpia Oradea—Mi
nerul Anina 1—1 ; Politehnica Timi
șoara—Olimpia Satu Mare 2—0 ; Me
talul Drobeta-Turnu Severin—Me- 
trom Brașov 1—0.

In clasament după șapte etape, 
conduce. Politehnica Timișoara cu 11 
puncte. Pe locul doi — C.S.M. Si
biu (0 p).

200 de noi modele din stofe șl 
țesături In culori șl contexturi 

i diferite >a.»asfa)Ilat In acest :an 
■ In producție: colectivul' Fabricii• 

de confecții din Călărași. O d- 
fră Impr.rtardâ, dacă ne glndlm 
că modelele de costume, sacouri, 
rochii șl pantaloni pentru 
adulți șl copil; create în atelie
rele fabricii șl multipUcaia ta 
scara producției de serie In mi
lioane de exemplare, au devenit, 
cu fiecare an, puncte de atrac
ție tot mal solicitate de cumpă
rători. Croiala - elegantă, linia 
modernă, execuția Ireproșabilă 
constituie tot atltca argumente 
care Ie recomandă ca produse 
de calitate. Prestigiul dobindlt 
In rindul numeroșilor benefi
ciari din țară și de peste hblnre 
de către colectivul călărilșean 
Ișl are temeiul In preocuparea 
constantă pentru creșterea cali
tății 
Încă
fosi

1—u DUsseldorf—Eintracht 
pe Main 2—2 ; V.F.L. Bo- 

Shalke 04 2—0; F.C. 
■Borussia Mocnchen- 

S.V. Hamburg— 
1—2. în clasament, 
află formația Ba- 

8 puncta.

DINAMO — F. O. ARGEȘ 3—1 (9—1). Au marcat : Luccscu (mln. 
BL din 11 m șl min. GS) șl D. Popracn (mln. 55) ; respectiv — 
Radu (mln. 15).

ASJL TG. MUREȘ _ UNIVERSITATEA CEA IOVA 2-3 (2-2). 
Au marcat : ȚarMungă (mln. 1 șl 85), Marca (mln. 5) pentru 
cralovenl ; Nagy (mln. 35 șl — din 11 m — 42).

zile uniformele șl hala- 
tale șolarifilllor de la 
hotelul „Muntenia", dar 
nici după 56 zile mă
sura promisă hu se rea
lizase. Directorul admi
nistrativ ol O.C.L. Tch- 
nometal, răspunzi nd ta 
observațiile echipei de 
control obștesc care a 
trecut pe la unitatea 
nr. 48 din Titan, promi
te In sols că plnă la 
15 iuUe va lua măsuri 
de conservare' cores
punzătoare n mărfuri
lor găsite In curte, pen
tru ca și la data raidu
lui nostru lucrurile să 
se prezinte la fel Șl 
Lista exemplelor de ar 
eest gen ar putea con
tinua (așa cum 
din Informațiile date de 
reprezentanții comisiei 
de control obștesc de 
pe lingă biroul execu
tiv al Consiliului mu
nicipal București a! 
Frontului Unității So
cialiste) cu administra
țiile do piețe, cu poli
clinicile Drumul Ta-

Șeful delegației Republicii Socia
liste România ta cea de-a XXVIT-a 
sesiune a Organizație! Națiunilor U- 
nlie, ministrul afacerilor externe al 
țării noastre, Cornellu Mânescu. 
plecat duminică dimineața spre N' 
York. /

La plecare, pe aeroportul Interna
țional OtopenL erau prezent! Nlcotae 
Ecobracu, VasLle Gllga șl Petru Bur- 
lacu, adjunct! al ministrului aface
rilor externe, Nlcotae Ghenea. secre
tar general la Ministerul Afacerilor 
Externe, alte persoane oficiale.

bleme’o- sesizate de 
controlul obștesc, nici 
măcar nu era informat 
asupra celor tntlmplate, 
nccunoscind modul cum 
se rezolvă propunerile 
echipelor cetățenești. 
Cel vlnovațl au fost 
desigur sancționați, dar 
faptele respective a- 
trag atenția că trebuie 
luate pretutindeni toate 
măsurile pentru ca re
prezentant!! controlului 
obștesc să-și poală e- 
xercita misiunea ce o 
au prin lege.

Este adevărat, ase
menea manifestări ne- 
pcrmlse. care surprind 
prin brutalitate și lres- 
po.nsablîltate. nu slnt 
multe. Dar Insistăm n- 
supra acestui caz pen
tru a atrage atenția 
conducătorilor de uni
tăți că Instituția contro
lului obștesc acîlonează 
In numele obștel, pe 
baza unei legi adopta
te de forul suprem ol 
țării, șl nimănui nu-1 
este permis să o neso
cotească ori să acțio
neze după propriile do- 
rlnț! sau Interese. Ni
meni nu are dreptul să 
trateze eu 
controlul

Petrolul . 
Dl nani o
Farul 
Steagul roșu , 
S.C. Bacău 
C.F.R. Cluj 
Jiul
Steaua 
„U" Craiova 
„U“ Cluj
JF.C. Argeș 
A_S.A.

Tg. Mnreș 
C.S M. Beșlța 
Sportul «lud. 
U.T.A. 
Rapid

ETAPA

Erau de față Leonard C. Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București. 
Bernhard Wolf, Însărcinat cu afaceri 
ad-lnterlm al R. F. a Germanici la 
București, precum șl- Sayed Abba; 
Chtjdld, directorul Centrului de In
formare al Organizației NațlunUm 
Unite, șl Alexander H. 
prezentantul permanent 
mulul Națiunilor Unita 
voitare ta București.

TENIS DE MASA

control obștesc Inlfmpl- 
nâ uneori ostilitatea fă
țișă a unor salnriațl din 
Instituțiile controlate. 
Să exemplificăm : La 
Direcția de poștă a mu- 
nîcipiulul Bucuroșii au 
fosi înregistrate 3 ca
zuri în care controlorii 
obștel au fost pur șl 
simplu poftiți afară din 
unități pe motiv că 
lipsește șeful oficluluL 
Or. legea de organizare 
și funcționare a contro
lului obștesc stabliesta 
clor : „La cererea echi
pelor de control obștesc, 
conducătorul; ceilalți 
salarlați sau membrii 
cooperatori din unllar 
tea controlată slnt, obli
gat! sâ prezinte actele 
necesare efecluărll con
trolului șl să dea rela
țiile solicitate.»". A- 
tund cum de s-au pu
tut Inllmpla asemenea 
abateri ? Din cercetarea 
cazurilor respective a 
reieșit că salarlatU de 
la această Instituite nu 
au fost tasiruitl cum 
trebuie In privința con
trolului obștesc,, nu 11 
s-a atras atenția In 
mod serios asupra ne
cesității de n res
pecta prevederile le
gii. La direcția res
pectivă. tovarășul di
rector adjunct. Petre 
Coldcn. care răspunde 
d.©= yili i {jgj Q—

FOTBAL: După 5 etape

Tradiționala competiție automobl- 
llsiieâ „Cursa de 3®0 de mile de la 
Trenton" (S.U.A.) a fost dșligatâ 
pentru a doua oară consecutiv do 
americanul Bobby; Unser. Pltotlnd o 
mașină de construcție spoială. 
,Easle-Otfenhauser", el a străbătut 
ă3 km In 2 h 05W-2 4!IOT. cu o mc-

Cornellu Mânescu. a 
few

4h04'57". La Interval de 33 secundo 
a sosit un pluton In care se afla 
șl concurentul român Ion Cernea. 
Tricoul galben continuă să fie purtat 
de Ivan Nikolov (Bulgaria), urmat 
de polonezul Llsz (la 4T5”) șl ceho
slovacul Henke (ta C34"). Ion Cer
nea ocupă locul șase la 6’49”. Cei
lalți cicliști români se află pe urmă
toarele poziții : Hrlsovenl (10). Da
vid (17). Gem (31).

Clasamentul pe echipe : 1. Bulga
ria : 2. U.R.S.S. ; 3. Polonia ; 4.
România. în cursă «u mal râmai 47 
alergători.

angajeze Încă de pe acum Intr-un 
program de pregătire asiduă, spre a 
putea Intra In vederile selecționeri
lor echipei naționale ce va partici
pa la campionatele mondiale (gru
pa D) din marile 1ET3 de ta Graz 
(Austria). „Cupa României" reuneș
te, ca de obicei, formațiile : Dlnamo, 
Steaua, Avlnlnl Miercurea, Oue, A- 
gronomla Cluj, Dunărea Galați, 
LP.G.G. București, Avintal Gheor- 
gldenl, Tlrnava Odorhcl.

Ieri la amiază. In fața unul nu
meros public, !la stadionul Tineretu
lui s-a desfășurat. In cadrul campio
natului divizionar de handbal mas
culin. derbiul echipelor studențești 
d!n București și ‘ Cluj. întrecerea a 
plăcut prin dinamism, prin ardoarea 
cu care cele două formații ș!-au a- 
părat șansele, prin echilibrul de for
țe. Do altfel. In majoritatea timpu
lui de joc. tabela de marcaj a ară
tat egalitate. Hnndballștll bucu- 
reștenl s-au Impus de-abla tn final, 
ca urmare a unei pregătiri fizice su
perioare. Scor 26—22 (13—■ 13) pentru 
Universitatea București.

Alte rezultate : masculin :' Voința 
București—Mlnaur Bala Mare 9—24, 
Trolușul Gh. Gheorgh!u-Dej—Dina
mo Brașov 14—10.

(8 octombrie)■M*'' f • ! 8 1 ’■ a ' ' ‘ •
Sportul studențesc — UT.A., 

F.C. Argeș—Petrolul, Jiul—Di
namo, S.C. Bacău—Farul. C.F.R. 
Cluj—A.S.A. Tg. Mureș, Univer
sitatea Craiova — Universitatea 
Cluj, Steaua—C„S.M. Reșița, 
Steagul roșu—Rapid.

plasarea tn 
fiind rezultatul 
borloaso și — de subliniat — al unei 
continuo șl bine orientata Infuzii de 
tinerețe.

Etapa de Ieri — agitată In marea 
majoritate a meciurilor, cu răsturnări 
de scoruri (po stadionul Dlnamo), cu 
vlctoril-per’orinanță aie oaspeților 
(la Tg. Mureș, Arad, București), cu 
nu mal puțin de cinci penalUuri 
(nervii au cedat!) — stabilește re
cordul de eficacitate în actualul cam
pionat la 23 de goluri. De observat, 
„evenlul" (dte două goluri marcate 
Intr-un meci I) ' al Iul Tarălungă, 
Nagy, Nestorovld, Beldeanu, Mul- 
țescu, Lucescu, Roznal, Kun.

Cronică de față nu p putem încheia 
Insă fără a menționa că pe ultimele 
două locuri In clnsamenS se află 
U.T.A. șl Rapid, obosita șl fără ori
zont In partidele susținute led. Dacă 
pentru U.T.A. obligațiile față de 
campionat ar putea fi" îndeplinite cu 
un efort eșalonat pe parcursul eta
pelor, pentru Rapid situația devine 
îngrijorătoare, știut fiind că, în cali
tate de deținătoare a ’„Cupei Româ
niei", are de Îndeplinit .Îndatorirea 
de a reprezenta fotbalul nosîr.i (șl nu 
oricum !) în „Cupa cupelor".-..

FARUL — STEAUA 1—0 (0—0). A marcat : Caraman (mln B3),
U.T.A. — JIUL 2—4 (1—29. Au marcat : Mulțesca (mln. 14 șl —

11 m — 20), Roznal (mln. 55 și 62) ; respectiv — Kun (
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la depunerile pe libretele de economii cu dobîntlă șl cîștlguri 
TRAGEREA LA SORTI PE TRIMESTRUL HI 1972

Nr. llbre- Valoarea dștlgurllor
Numărul clșllgurllor tuiui clștl-

parțială totalăgât or

1 1808423 80OT0
1 1767482 ■ 59 0®0
1 1375302 Mia»

r 1 2173075 59 COT 209 000
1 5108K1 40OT0
1 5S3911 40 01»
1 2036853 40 0©0

- 1 1724878 40 0»
1 1422622 40 COT 260 600
1 722(37 39 010
1 1442012 39 0»

00 8001 K3331 30 090
1 700391 20 009
1 22K1333 20 009
1 2507707 29 W
1 1232418 2 0 COT IOT 009
1 ’ 23893(3 20 009

Terminația
■libretului :
dștigâtor

26 ■ 81523 10 0» 260 000
za 23857- SCOT
20' 30331 ■ ta ‘5 000
26 _ 38073 5 000
26 8B310 5 009 -

26 92008 5 009
26 03170 5 009
26 73970 5 000 010 coo

CISTIGURI 2S0 - cu 4 focuri C®M 1 935
ÎN 7CT — cu 4 focuri 0991 1 055 1016 500

fLLl AU A Z* U Itl
CU 289 — cu 3 focuri 0320 1 709

BUTELII 280 - cu 3 focuri 8130 1 700 ■ 808 680

2OT 0207 1 ooo
260 9S36 I COT
2®0 4682 1 009 700 0.»
2S0 5158 500
289 1177 550
2®9 2071 5țM
280 073-1 500
2®0 1971 500
289 5789 5M-
2S9 6832 500 010 009

TOTAL : 3 8S3 riști guri In obiecte In valoare de le! 5335 280
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DE SUD 1 (Ager-
lntre- 

zonn

VIETNAMUL
.preș). — Unitățile F.N.E. au 
prins noi acțiuni de luptă In 
centrală a Vietnamului de sud, îm
potriva trupelor regimului salgonez. 
După cum transmite corespondentul 
agenției Reuter, de-a lungul șoselei 
nr; 1, care’ leagă lotsilltalea Mo Duc 
da centrul provinciei Quâng Ngal, 
trupele salgonczo au fost supusd unul 
foc puternic do rachete șl aruncătoa
re de mine.* Comandamentul militar 
de la Saigon a recunoscut că trupele 
sale au suferit pierderi grele.

Acțiuni susținute ale patrioțllor se 
desfășoară șl In jurul localităților Mo 
Duc și Bato din provincia Quang 
Ngal. Orașul Bato se , află, de două 
săptămlnl, sub controlul patrioțllor. 
Unități ale trupelor F.N.E. au atacat, 
de asemenea, pozițiile armntel ealgo- 
naze aflate la 23 km sud-vest de 
Pielku. Un număr do 30 de soldați 
salgonez! au fost, scoși din luptă. 
Atacuri puternice ale patrioțllor au 
fost semnalate șl In zona Deltei Me
kong, precum și In Imediata apro
piere a capitalei sud-vletnameze.

itriva trupelor regimului salgonez. 
ipă cum transmite corespondentul

*
s

SAIGON 1 (Agerpres). — O pu
ternică explozie s-a produs la bor- 

' did crucișătorului militar american 
„Newport News”, aparțlnlnd Hotel 
a 7-a americane, care desfășoară. o- 
perațiuiil de luptă In largul coastei 
vietnameze. După cum transmit co
respondenți! clin SaJgon bI agențiilor 
A.P; U.P.L șl A.F.P., un purtător 
de cuvlnt al comandamentului mi
litar american a comunicat 'că ex
plozia s-a soldat cu moartea a 19 
marinari. Iar alț! 10 nu fost răniți. 
Cauza exploziei produse la o turelă

Dialogul — cale spre 
înțelegere și cooperare

• Maurice Schumann despre 
probleme actuale ale rela
țiilor Franței ca S.U.A. fl 
Polonia

PARIS 1 (Agerpres). — Revenind 
la Paris după ce a participat, ia 
New York, la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U.. ministrul de exter
ne ol Franței. Maurice Schumann. a 
făcut o declarație privind convorbi
rile avute In S.U.A. cu președintele 
Nixon, secretarul de stal Rogers șl 
consilierul prezidențial Kissinger. 
Ministrul de externe francez a a- 
preciat că „relațiile franco-america- 
no sînt bune șl chiar foarte buhe*. 
„Aceasta nu înseamnă — a mențio
nat el — că punctele de vedere fran
cez și american asupra marilor pro
bleme ar fl Identice; In privința Vloi- 
mamuîul. In.'-prlvln.ța.pro^leînelor/mp- 
netatro. In prlvInta'i.QrientviluI.Jdlllor 
clu. pozițiile noastre ix>t fi. în anu
mite puncte, diferite sau chiar diver-

ne ar fi ideatico; In privfnta^Vloi^ 
luiul. tB"prlvLn.ta,prQ!^emelor/mo- 

tetare. în privința,-,,Orientului.JdlllOr 
Iu. pozițiile noaxtre pot fi. în anu- 

fc-- - --
gente. Dar există o dorință eviden
tă, de o parte șl de alta, de a evita 
să le'dăm un caracter polemic, de 
« le examina pe un ton rare să pro
moveze colaborerea In locul confrun
tării".

In legătură cu vizita în Franța, care 
va Începe la 2 octombrie, a Iul Ed
ward Gierek. prim-secretar al C.C. 
al Par t! dul u l M unei lovesc U n! t Po - 
lonez. Maurice Schumann a apreciat 
că relațiile dintre cele două țări sînt 
constant bune, fapt pe care vizita ur
mează să-I confirme. „Pe planul re
lațiilor economice — a spus minis
trul de externe francez — este d-a 
așteptat, de la această vizită, o con- 
soltdare ; pe, plan politic — o mal 
bună organizare a schimburilor de 
vederi devenite periodice".

Oplnla publică din România saluta 
cu vie satisfacție rezultatele fructu
oase ala convorbirilor chino-Japoneze, 
care au avut loc la Pekin Intre 23—39 
septembrie. întreprinzlnd o vizită o- 
fidnlă in R.P. Chineză, primul mi
nistru al Japoniei, Kakuel Tanaka, n 
fost primit de președintele Mao 
Tzedun șl a purtat cu premierul Clu 
En-lal convorbiri soldate cu norma
lizarea șl stabilirea relațiilor diplo
matice între cele două țărL în ace
lași timp, cele două țări au formulat 
principiile ce vor călăuzi dezvoltarea 
relațiilor dintre ele șl au trasat do
meniile colaborării lor viitoare. .

Hotărirllo adoptate șl consemnate 
la Declarația comună, caro a fost 
dată publicității, se Impun atenției 
prin Însemnătatea. lor, majoră atlt 
pentru relațiile dintre R.P. Chineză 
și Japonia, cil șl prin larga lor sem
nificație Internațională, ea acte de 
natură să aducă o Importantă contri
buție la normalizarea ansamblului 
vieții Internaționale, 1» dezvoltarea 
procesului de destindere șl de Întă
rire a coexistenței pașnice, de pro
movare a țelurilor păcii șl seeu- 
rltațiL ' , K

RP. Chineză șl'Japonia sini’ două 
mari țări asiatice vecine și avlnd ua 
importam potențial economic, uman, 
științific șl culturaL Dc-n lungul mi
leniilor, colaborarea prietenească din
tre popoarele chinez șl japonez ă dat 
rezultate rodnice In Interesul reciproc 
și al civilizației mondiale. Dimpotrivă, 
politica militarismului Japonez de a- 
greslune împotriva ■ Chinei: a adus 
prejudicii grave ambelor popoare 
și cauzei păcii în Asia șl In lu
me. In perioada postbelică, persis
tența stării de război, situația de În
ghețare a contactelor si schimburilor 
pe diverse planuri au fost elementele 
uniil climat politic nefiresc, profund 
dăunător, do natură doar să alimen
teze Încordarea Internațională. în
lăturarea acestor • anomalii a de
venit o cerință Imperioasă a vieții 
internaționale. Po drept cuvlnt, 
tovarășul Clu, En-lal a declarat : 
„Inceiarea atlrii de război și nor
malizarea relațiilor între China 
șl Japonia — Înfăptuirea acestor 
veehl năzuințe alo popoarelor chinez 
șl japonez — vor deschide un non 
capitol In relațiile între cele două 
(firi ale noastre șl vor marca o con- 
(ribuțle pozitivă la destinderea încor
dării în Asia șl la salvgardarea pârii 
mondiale". Tri același spirit, p-omle- 
rul Tanaka n afirmat : „Slhl profund 
convins că încetarea situației anor- 

' male dintre cele două țări și reallza-
r-T-SSl ' !'

a unul tun de artilerie în timp ce 
crucișătorul bombarda poziții ale 
forțelor populare de eliberare la 
sud de zona demilitarizată nu este 
Încă cunoscută.

Comandamentul S.U.A. de la 
Salgon apreciază că explozia de pe 
cel mal mare crucișător american al 
flotei a 7-a a fost deosebit de gravă, 
avlnd fn vedere pierderile umane șl 
pagubele materiale.

Spre angajarea negocierilor 
între Frontul Patriotic Laoțian 
șl guvernul de la Vientiane
VIENTIANE 1 (Agerpres). — Pre

ședintele /Comitetului Central al 
Frontului Patriotic Laoțian, prințul 
Sufanuvong, s! primul «ministru al 
Guvernului de la Vientiane, prințul 
Suvunnn Fuma, șl-au numit repre
zentanții care vor participa la discu
țiile privind pregătlrpa confcrlalcl 
consacrate soluționării problemei 
laoț’ene — Informează agenția Khao- 
snn Pathet Lao.

Noi incidente an fost 
semnalate în Irlanda de 
Nord, soldate cu victime în rtridul 
militarilor șl civililor șl Importante 
daune materiale provocate de ex
plozii. Ultimul bilanț Întocmit ciurul- 
nîcfi arăta că, In cel trei ani de vio
lențe din Ulster, au fost ucise 593 
persoane.

Președintele ălgeriei, 
Flouari Boismedjene, a adresat șefilor 
de stat al R.A? Yemen și R.D.P. a 
Yemenului mesaje prin care Ie soli
ciți să folosească înțelepciunea șl 
autoritatea lor pentru a evita deterio
rarea relațiilor dintre cele două țări 
șl să găsească, p-ln mijloace pașni
ce, soluții adecvate diferendelor caro 
le opun.

Consiiiul Muncitorilor și 
Tehnicienilor dinUsisniu- 
care reprezintă muncitorii șl tehni
cienii unele din cele mal industria
lizate provincii ale Spaniei' — a ce- 

irut recunoașterea oficială n dreptu- 
•,lul la grevă. Consiliul apreciază că 
acest drept trebuie să fie garantat
■Itr'.lDtreaga țară;^Documentul, publ'.- t- 

Fetit-'tit Ovledo, ;fbrmu!'daz3(;''d'e ''H®ema'- t 
nea; alte revendicări socldle,' Intre - 
care creșterea rolului sindicatelor In 
negocierile pentru reînnoirea con
tractelor colective de muncă șl'Îmbu
nătățirea condițiilor de viață șl lucru.

Confeiința regionala pen
tru Africa a F.O.,la care au 
participat delegat! din 33 de țări, șl-a 
Încheiat lucrările la Libreville. Reu
niunea a recomandat. între altele. In
troducerea In Africa a culturilor a- 
grlcole șl legumelor potrivite condi
țiilor specifice ale continentului, pro
movarea comerțului Interregional da 
produse agricole, crearea unu! cen
tru d@ studii agronomica in zona 
ecuatorială umedă.

AZI, REFERENDUM 
IN DANEMARCA 

IN PROSIEMA ADERĂRII 
IA PIAȚA COMUNĂ

Astăzi sa organizează In Danemar
ca referendumul In legătură cu pro
blema aderării țării la Plata cornu-
ca referendumul In

nă. Contextul Intern și extern In 
care se desfășoară referendumul pla
sează rezultatele acestuia sub sem
nul Incertitudinii. După cum &e știe. 
Norvegia a votat recent Împotriva in
trării t.ale In acest organism vest- 
e'.iropeân. Pe da altă parte, largi 
pături ale populației daneze îșl ma
nifestă dezaprobarea fală de Intrarea 
Danemarcei In C.E-E. în diverse lo- 
calilățl ale țării au avut loc nume-' 
roase marșuri antl-adcraro. L® Aar
hus, al doilea oraș ca Importanță e- 
conomlcă din Danemarca, peste 3 MO 
■de persoane atp participat slmbătă la 
o demonstrație de protest Împotriva 
aderării In Piața comună. Demonstra
ția a-a terminat cu un miting orga
nizat ,In Piața primăriei orașului.
f ț __ ■ __  : '

Președintele BepubUci! 
AfyicțT Centrală,8eaeraIul jBan 
Bedel Bokassa, a participat la cere
monia deschiderii șantierului viitoa
rei hidrocentrale de la Boalî, pe fiu-

i
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STOCKHOLM 1 (Agerpres). - La 
Stockholm s-au deschis lucrările 
Congresului Partidului Social-Demo
crat, de guvernămlnt din Suedia.

tn cuvlnlul de deschidere, preșe
dintele PJS.TX? premierul suedez Olof 
Palme.' s-a referit la unele probleme 
Interne. Intre care relațiile din in
dustrie. descentralizarea, proiecția 
mediului înconjurător. Abordlnd pro
blemele de politică externă, vorbito
rul a reafirmat voința guvernului 
său da a menține neutralitatea Sue
diei. arfttlnd că aceasta a constituit 
unul din obiectivele majore de care

a-a ținut semna în timpul tratatlve- 
loț cu Piața. comună. Oricare ar fi 
formele do colaborare cu C.E.E. pe 
care le vor alege tarile vecine ale 
Suediei, solidaritatea dintre tarile 
nordice trebuie să sa manifeste In 
continuare, a opinat in context. 
Olof Palme.

Referlndu-sc la situația din Viet
nam. premierul suedez a declarat că 

' P.Ș.D. din Suedia se pronunță pen
tru Instaurarea păcii In Vietnam, 
pentru Independența n-‘tonală a 
poporului vietnamez. care trebuie 
lăaat să-șl hotărască singur viitorul

LONDRA- 1 (Agerpres). — 
Luni încep la Blackpool lucră
rile celui de-al 7l-iea CJongres 
nV Partidului laburist din Marea 
Britanic. Timp de 3 zlic, partL-

f

i-.- '.i . - i- ’ :
Centrală. Obiectivul, realizat în coo
perare cu Iugoslavia, va intra în pro
ducție peste 31 de luni și va spori 
producția națlonniă do energie elec-- 
trică plnă la 550 milioane kllowațl/oră.

viul MbalL Vorbind, despre ’ Inipor- ' j OÎQrul
tanța noului obiectiv economic — cel , , . . . .
de-al doilea da acest'gen dfri țară 
președintele a 'subliniat, printre al
tele, necesitatea dezvoltării,' pe' mul
tiple planuri, a Republicii Africa

WfJ ifels'I"IIS’:'Sfel

do ffHTlfi inceplnd de slrpbăU 
noaptea, de la ora 0. Drept urma
re, toate ceasurile din tară ,au

. dale Înapoi cu o oră.

i
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ITALIA

Demonstrajie a muncitorilor metalurpisli din orașul francez Dunkerque în 
sprijinul satisfacerii revendicărilor lor economice și sociala

ei pa nț. 11 vor dezbate numeroa
se proiecta de moțiune care' se 
referă atlt la politica Internă, 
cit șl. Ia unele aspecte alo situa
ției Internaționale.

Observatorii politld londonezi re
marcă faptul că Ih centrul atenției 
actualului congres laburist va sta 
problema aderării țării la Piața co
mună. temă asupra căreia In cadrul 
partidului există deosebiri,de vederi.

Poziția Iul Harold Wilson, ca lider 
al laburiștilor, apreciază agenția 
France Presse — apare Intr-o aseme
nea perspectivă ca delicată. S3 nu 
respinge, In principiu, aderarea la 
Plata comună, dar s-a angajat să re- 
negocleze condițiile tn care Anglia 
s-a alăturat .Pieței comune, dacii va 
rever.! la putere. Or. sindicatul me- 
talurgiștUcr, linul dintre cele mal 
mari din țară, cu paste 1,4 milioane 
membri, se opune aderării „Indife
rent care slrit condițiile”, apreciind 
că tratatul de la Roma este contrar 
„Independenței poporului britanic" 
O altă problemă de prim plan, ce vn 
sla In fața congresului, o constituie 
situația socială șl economică din Ma
rea Britanic.

Printre problemele Internationale 
ce vor fi, discutate figurează evoluția 
relațiilor Est-Vest, precum și situa
țiile de conflict din lume.'

Festivitățile consacrate aniversării 
proclamării R.P. Chineze

llulul de Stat, Clari’Cin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Chi
nez, șl alțl conducători de partid șl 
de stat chinezi. Au asistat de aseme
nea,, Norodom Stanuk, șeful statului 
cambodgian, Penn Nouții, primul mi
nistru al Guvernului Regal de Uniu
ne Națională din Cambodgia, delega
țiile de ' “■ ’
prilej la

Serbări populare similare au avut 
toc tn tonte capitalele de provincii, In 
regiunile autonome, tor în uzine, în 
comune populare șl în instituții s-au 
desfășurat adunări consacrate sărbă
torii Zilei naționale.

*.
După cum anunță agenția China 

Nouă, cu prilejul celei de-a 23-a 
aniversări a proclamării R. P. Chi
neze. Oficiul general al Consiliului 
de Stat a oferit o recepție In onoa
rea unor eompntrioțl din Talvan. 
Hong Kong, Macao. Au fost pfezenți 
Ie Clen-ln. membru al Biroului Po
litic. vicepreședinte a! Comisiei mi
litare a C.C. al P.C. Chinez. LI Slen- 
nlen. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat șl alta per
soane oficiale.

Recepția s-a desfășurat lntr-o at
mosferă de căldură- șl unitate, rele-

IK , ....... „
. PEKIN 1. Corespondentul Ager
pres. I. Gălăteanu. transmite : Dumi
nică,, Intr-o atmosferă de entuziasm, 
a fost sărbătorită la' Pekin, pe Iri-* 
treg cuprinsul tării, cea de-a 23-a 
aniversare a proclamării Republicii 
Populare Chineze. CaDltala era îm
brăcată'In haină de sărbătoare. Pre
tutindeni fluturau drapele de stat șl 
de partid. Piața Tlenanmln. clădirea 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină sl celelalte edifi
cii sociale șl culturale din Pekin 
erau feeric luminate.

încă din primele ore ale dimineții 
sute de mii de:locuitori al capitalei, 
aparțlnlnd celor mal diverse catego
rii de oameni al mundl, s-au adunat 
In parcurile capitalei, la Palatul’ d# 
Cultură al Muncitorilor, la Palatul da 
Vară ?! In. alte locuri de odihnă șl re- 
creere. unde au asistat la spectacolele 
prezentate de formații artistice. Pe 
numeroasele estrade, artiștii profesio
niști șl amatori au prezentat progra
me de clntece șl dansuri, inspirate 
din viața șl activitatea creatoare b 
oamenilor muncii.

La serbările populare, desfășurate 
în tot cursul zilei, au asistat Dun 
Bl-u, președintele interimar al Re
publicii. Clu De, președintele Comi
tetului Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină, Clu En-lol, premierul Consl-

ROMA 1 c (Agerpres). întzunlt 
slmbătă la i.Rotna, Consiliul, de-Mi
niștri al ItalIri a aprobai un docu
ment privind activitatea economică In 
țară. El urmează să fie supus Parla
mentului spre dezbatere. ■

Potrivit documentului, apreciat de 
agenția Frapcc Presse drept „pro
gram de Intenții al guvernului Ita
lian pentru anul 1973“. venitul na
țional va crește Jn 1072 cu 3.5 la 
suta față de 1971. în timp ce pro
ducția Industrială va spori cu 4 la 
suta tata de o regresle de 1.5 la suta 
înregistrată In anul precedent Gu
vernul consideră că redresarea pe 
plan economic trebuie Însoțita de o 
Îmbunătățire a programului, de In
vestiții. Se precizează că programul

Ivn avea uh dublu obiectiv : accele
rarea dezvoltării economice și sto
parea șomajului.

A
/

peste hotare sosite cu acest 
Pekin.

■ fi agenția China Nouă.

H .'dj - ." 7 , « ■ 3 ' r1 - '''

® DE PRETUTINDENI?»

150 milioane cifre 
pe secundă I

Unul din cele mai puternice 
ordinatoare din lume a fost 
instalat silele trecute de o so
cietate franceză la Rudi — Mal- 
malson. Este un „Control Data-,, 
76&0* care, asociat cu un' „IMB- 
195“, dețină performantele cele 
mai importante in materie de 
informatică. El asimilează sau 
furnizează la fiecare secundă 
ptnd la -159 milioane de cifre 
sau litere. „Control Data-7C<X>* 
execută. In proporție de 90 la 
sută, calcule științifice iar res
tul, calcule referitoare la gesti
une. în corpul ordinatorului au 
fost incluși 1 890 C®0 da tranzis- 
tori și 2’5 milioane de rezis
tențe. Pentru interconectarea 
tuturor circuitelor s-au folosit 
&) km de fire.

Batiplanul „Atlant-1"
BaHpțanulj^Atlant-1*, realizat 

„a' Biroul ife proiectări experi- 
■'■mentale al direcilel pescuitului 

' industrial'dîn Ministerul- Pisci
culturii al U.R.S.S., este un apa
rat original, folosit In pescuitul

si.t

Babilon ; redîvivus ?
Ziduri năruite, tranșee ti 

gropi, dominate ae statui de . 
plairfl — aja arata astazi faimo
sul oraș antic Babilon, construit 
pe ambele maluri ale Eufratului, 
in centrul Meropotamîel, acolo 
unde a domnit clndva vestitul

ij

I

de'

oceanic La adlncimi mijlocii șl 
mari și echipat cu toate ele
mentele necesare pentru obser
varea peștilor, ți dirijarea unei 
drage pe verticala și orizontală, 
cu ajutorul unui 
Ironic.

complex elec-

Ziduri năruite, tranșee ri 
gropi, dominate ae statul de . 
piatră — afo arată astăzi faimo
sul oraș antic Babilon, construit 
ne ambele maluri ale Eufratului, 
In centrul Meropotamiel, acolo 
unde a domnit clndva vestitul 
rege Nabucodonosor.

Timp de 15 secole, unul din 
tele mai mari centre politice,

rege Nabucodonosor.
Timp de 15 secole, unul din 

eels mal mari centre politice,

„ f

economice și culturale ale lumii 
vechi, Babllonul, sa 1 distingea , 

' pripi.nenumăratele- sale pălatf ;.\ 
tî țem.ple,străjuite de turnuri

„ .... turn, po- 
sec. dl VH-lea

economice și culturale ale Lumii 
vechi, Babllonul, ta ' distingea,,, 

’ pflp',nenumăratele- sale palgtf ;.: 
fi temple, străjuite, de turnuri 

• ji creneluri. -,
Falmosu! templu a» turn, pd- 

leit in aur din sec. al Vtl-lea 
Le.n., în fapte trepte, atin
gea 90 m. înălțime. Rezultatele 
cercetărilor din ultimii ani. e-

/

îl
i

Le.n., In șapte 
gea 90 m. înălțime. _________
cercetărilor din ultimii ani, e- 
fectuate de arheologii irakieni 
Îi sfrâini, au permis recoruîltu- 
rea a ceea ce se crede că re

prezenta acest oraș (In fotogra
fie), ji vor fi folosite în planurile 
de restaurare ale Babilonulții. 
Desigur, este vorba, de o „reîn
viere" pariiald — un fragment 
ai zidului exterior, templul 'cu 
turn, clteva edificii din preajma 
renumitelor grădini suspendate.

■ și creneLurî. " ,. ,,,
Falmosu! templu a» ti 

leit in cur din
ite.n., in trepte, ' atfn-

t. llezultatele

rea normalizării relațiilor, de mult 
timp dorite de cele două popoare ale 
noastre, nu numai că vor deschide 
un non eapllol tn analele țărilor 
noastre, dar vor contribui la pocea In 
Asia și In lumea Întreagă”.

HolĂrlreo-privind normalizarea re
lațiilor chlno-japoneze constituie o 
nouă expresie majoră a tendințelor 
realiste In politică, a procesului do 
recunoaștere a realităților Istoricește 
constituite după cel de-al doilea 
război mondial, a afirmării R.P.' Chi
neze ca slat socialist care are an rol 
de mare Însemnătate in viața inter
națională. Așa cum este știut, nu 
eșuat treptat încercările de a izola 
China nouă ; tot tnnl mullo state au

calea statornicirii unor relații nor
mala intro state. Dimpotrivă, dez
voltarea unor asemenea relații, asi
gurarea unul circuit viu de bunuri 
materiale și spirituale corespund In
tereselor ș fiecărei țări In parte și 
cauzei generale n păcii.

Urmărind șă normalizeze relațiile 
dintre ele șl să le asigure premise 
optime do dezvoltare, R. P. Chineză 
șl Japonia no hoULrit să așeze stator
nic la temelia relațiilor lor princi
piile Imuabile ale egnlltății în drep-
turi, respectării suveranității șl Inde
pendenței naționale. Integrității teri
toriale. neamestecului In treburile 
interne și avantajului reciproc. Cela 
două state au subliniat hotfirlren

turor tarilor, al înlăturări! focarelor 
de încordare, al năcii Și securității 
Internaționale. Această cerință a fost 
dar subliniată In comunicatul co
mun chlno-japonez, In care- sa 
stipulează dl : „Normalizarea re
lațiilor dintre China șl Japonia 
nu este îndreptată împotriva nici 
unei terțe Sări. Nici una din cele două 
țări nu trebuie să urmărească hege
monia In Asta șl regiunea Pacificu
lui și ambele se opun eforturilor de
puse de oricare altă țară rșu grup d« 
țări,. In scopul stabilirii unei aseme
nea hegemonii"

, «Evident, In cele clteva zile de ne
gocieri nu puteau fi solutlonnie toa
ta problemele acumulate dc-a lungul

recunoscut guvernul legitim al R.P. 
Chineze, au stabilit: relații diploma
tice șl contacte La nivel înalt cu el; 
nu £ost restabilite drepturile R.P. Chi
neze la O.N.U. Acest curs realist, po
zitiv; In viața Internaționala este con
firmat șl accentuat acum prin a- 
cordurile de la Pekin, care cori-; 
semnează că guvernul Japoniei re
cunoaște guvernul R. P. Chineze ca 
singurul guvern al Chinei. Totodată, 
In concordanță cu această aprcclcrti. 
guvernul japonez manifestă Înțele
gere șl aderă la poziția potrivit că
reia Talvnnul este o parte Inaliena
bilă a teritoriului R. P. Chineze șl. In 
baza concluziilor ce decurg de act. 
consideră — așa cum a declarat mi
nistrul japonez ni afncerllor externe 
— drept caduc tratatul din 1032 din
tre Japonia șl Taivan.

Rezultatele Înregistrate In cadrul 
convorbirilor de la Pekin constituie 
o nouă dovadă a forței șl vitalității 
Ideilor coexistentei pașnice, ea ce
rință obiectivă a lumii contempo
rane. Republica Populară Chineză ri 
Jaoonla sini țări cu «Ist^me sociale 
diferite, dar deosebirile' de orlndulre 
nu trebuie să ’ fie un Impediment In

lor formă da a nrpmov.i In rela
țiile tor reciproce principiul că 
toate disputele 'trebuie să fie rezol
vate prin mijloace pașnice, fără să 
se recurgă ta forță sau amenințarea 
cu folosirea forte!.‘ Tnscrieroa acestor 
principii șl norme de conduită Inter
statale In comunicatul comun Ilus
trează o dată mal mult recunoașterea 
lot mal largă de care ele se bucură, 
ca. o chele de boltă a’păcii șl secu
rității Inlqrnntlonsle,

Rezultatele pozitive consemnate 
în comunicatul comun confirmă o 
dată mal mult valabilitatea șl efi
ciența metodei contactelor șl trata
tivelor. Adăugtndu-se unui șir de 
alte contacte și tratative, rare au 
avut loc in ultima vreme pe plan 
Internațional, convorbirile ch!no-Ja- 

șt proceselor pozitive, care se cuvin 
să fie stimulate prin efortul tuturor 
țărilo-. ! • t ., . , .

in mod evident, trăinicia normali
zării oricăror relații bilaterale j. 
pune implicit abordarea acesruTnrores 
în spirit principial, oomlrdu-se de 
ta necesitatea Dromovări! iul nu In 
dauna altor state, el In Interesul tu-; •

deceniilor între China șl Japonia ; 
probleme minore mal rămln de rezol
vat. Esențial este că s-a ajuns La un 
acord In problemele majore ale nor
malizării relațiilor ; mal mult, au 
fost puse bazele unui larg program 
de dezvoltare a relațiilor reciproce, 
care fixează ca un obiectiv Impor
tant încheierea unul tratat de pace 
șl prietenie Intre cele două tari șl 
Include negocieri pentru lărgirea con
tactelor prietenești. încheierea unor 
acorduri In domeniul comerțului șl 
navigației, al schimburilor culturale 
șl în alte domenii.

Rezultatele convorbirilor chlno- 
japoneze. stabilirea relațiilor diplo
matice dintre cele două tari s-au 
bucurat de bn ecou favorabil • in 

,,„v.opinia publică mondială. Premle- 
pdneze se înscriu pe linia tendințelor cui britanic E. Fle-sth le-a calificat

„un punct de cotitură Istoric, prin 
contribuția lor la destindere șl pace, 
Intr-o regiune deosebit de tulbu
rată”.

■ In țara noastră, rezultatele tra
tativelor chlno-japoncM, stabilirea 
relațiilor dintre cele două țări sini 
Intimplnale eu viu interes șl deose
bită satisfacție de poporul român, 
care le consideră ea un aport deo
sebit de Important la cauza destin
derii, înțelegerii și colaborării paș
nice Intre popoare. Așa cum este 
cunoscut, România, punînd In cen
trul politicii e! externe legăturile 
do prietenie, colaborare șl solidari
tate Internațlonallslă cu toate țările 
socialiste, acordă o înaltă prețuire 
relațiilor frățești cu Republica Popu
lară Chineză. Poporul nostru pri
vește de aceea cu profundă simpa
tie, ca .victorii ale socialismului, 
flecare act de recunoaștere a R. P. 
Chineze. Totodată, țara ___ _
prtxnovlnd consecvent linia coexis
tenței pașnice intre țări cu nrin- 
dulrl sociale diferite, întreține re
lații prietenești șl de colaborare re
ciproc avantajoasă eu Japonia. în 
concordanță cu aceste poziții, apre
ciem că stabilirea și dezvoltarea re
lațiilor multilaterale Intre R.P Chi
neză șl Japonia servește' Interese
lor fundamentale ale cblor două po
poare,: cerințelor destinderii In Asia, 
ale conviețuirii pașnice, securității șl 
colaborării internaționale. OpinLa pu
blică din țara' noastră Lși exprimă spe
ranța efi acest act de mare însemnă
tate vn exercita o Influență pozitivă 
asupra desfășurării vieții Internațio
nale in Asin șl In Întreaga lume.

Așa cum este bine cunoscut. Ro
mânia se pronunță șl acționează In 
permanență pentru un curs realist 
In politică, pentru contacte șl trata- , _ j . . injjungtgțjrea

‘ 1 acest sen3, 
salutate șl de aci

dcstindere șl paee, 
deosebit de lulbu-

nbaițr^

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 București, Piața Sidntell, Tel

■drept o „contribuție Importantă la 
T»-Aat;u..roi~ |n Extremul 

externe fran- 
apreclnzfl că 

1 .atrenluo-

pace jl stabilitate 
Orient,” ; ministrul de 
cez !,î- Schumann api 

presu- normalizarea vn duce la _______
rea destinderii șl întărirea oăcll In 
lume* ; Iar președintele Algeriei. 
Houarl Boumedlene, consideră câ 
hotarlrlle de ia Pekin vor constitui

i';1 n’‘.*5■ ;r'"‘

live îndreptate spre Inii 
climatului Internațional. In 
In România vor fi salutate 
înainte orice acțiuni Îndreptate spre 
înlăturarea' definitivă a tuturor re
ziduurilor celuL de-al doilea război 
mondial, ale perioadelor de încordare 
șl disensiuni, spre lichidarea defi
nitivă a tuturor surselor de con
flict șl încordare. Ca șl plită acum 
România socialistă va acționa ferm 
pentru așezarea relațiilor Intre toa
te statele pe bază de egalitate. în
credere și respect reciproc, Ișl va a- 
duce contribuția la eforturile pentru 
menținerea si întărirea pScl! In toate 
regiunile lumii, la .-auzn înțelegerii 
și colaborării Intre toate popoarele.

Ion FTNTtNARU 
Al. CÎMPEANU

.■ < ! ‘ ’

inamicul 
public nr. 1

Tutunul ie dovcdețte a fi, pe 
si ce trece, inamicul public nr. L 
Statisticile arată că tutunul pro
voacă In lume mai multe decese 
dealt circulația rutieri. în fie
care an, de pildă, țigareta ucide 
20 (KO de persoane In Anglia ți 
aproape iot atitea in Franța.

Astfel s-a constatat cd nico
tină este responsabilă pentru a- 
pro-ape toate cașurile de afecți
uni canceroase la plâm.lni (nu
mai In Franța, In 1971, au de
cedat 12 000 de fumători bolnavi 
de afecțiuni canceroase ala căi
lor respiratorii).

Tu tunul

„Calypso* în Antarctica 
\ !

Un elicopter de tip „Hugues- 
300“ — demontabil — pentru de
plasări ultrarapide șl executarea 
de fotografii aeriene și repe
raje ; un submersibil; camera 
fi aparate de teleciriune rub- 
marlnd ; echipamente speciale 
pentru imerșluni adaptate ape
lor glaciale — iată pe icurt „ba
gajul" cu totul excepțional luai 
la bord de nava oceanografiei 
„Calypso*. Ea întreprinde, «ub 
comanda cunoscutului oceano 
log Yveș Cousteau, o expediție 
In Aniarcilca, „oceanul cel mai 
puf in poluat din lume". <i

Cunoscut pe plan interna
țional pentru campania pe care 
o desfășoară pentru combaterea 
poluării, savantul francei ișl 
propune si identifice și si stu
diere factorii ce au început si 
dăuneze ' echilibrului ecologic 
din această sonă.

1

Sărbătoarea națională '

1
a Guineei

Poporul guineea 
bătorețte astăzi 
plinirea a 14 ani .. _ ___
la proclamarea Înde- de bauxită, care asl- 
pendenteL eveniment' 
Istoric, care a deschis 
largi poaibHllătl llnfi- 
rulul stal pentru li
chidarea grelei -moște
niri coloniale ei dez
voltarea sa pe calea 
progresuluL

La ecuri timp după 
acest act guvernul 
gulnecz a naționalizat 
minele, băndle. trans
porturile. sectorul fun
ciar. a Instituit con
trolul asupra comerțu
lui exterior. Trectn- 
du-se te proapectaren 
resurselor 
ale tarii, 
coper I te 
surse de 
me. în 
creată Compania oen- 
tru exploatarea mtae-

săr- 
Im- 

de

naturale 
■u fost des

tui portante 
materii orl- 
1EMÎ0 a tos!

reulul de Ger. Tot- publica Guineea pro- 
odată. slnt puse In va- movează o politică de 
Loare marile rezerve pace și colaborare cu 

, ---- . .. toate țările, militează
gură jumătate din ex- pentru lichidarea co- 
Dorlul tării. în ■'■■■•
ani. pe harta tării au 
apărut numeroase în
treprinderi indus
triale.

Agricultura, ramură 
de bază a economiei, 
a cunoscut transfor
mări înnoitoare. S-au 
executat lucrări hi
drotehnice șl de ame- 
l'oratll. acordlndu-se 
In același timp aten
ție diversificării pro
ducției. însemnate e- 
forturl 
pentru formarea 
cadre

s-au depus 
de 

naționale. La 
Conakry funcționează 
unul din nrlmeto ' 
stiinte politehnice 
Africa tropicală.

Pe plan extern.

acești lonlallstnulul, neocolo— , 
nlalismulul șl rasta- ) 
mulul din Africa, pen- l 
tru dreptul popoarelor > 
africane de a-și ho’ărt. I 
singure soarta. între 1 
România și Guineea ț 
s-nu stabilit șl se dez- ( 
volta relații de priete- ’ 
nle șl colaborare, care ț 
urmează un curs me- i 
reu ajseendent. spre 1 
binele ambelor po- l 
poare, al cauzei; păcii J 
șl Înțelegerii Interna- ț 
tlonale. i

Cu prilejul Zilei na-: J 
tlonale a Guineei, po- ț 
rxirul român urează i 
poporului guineei noi 1 
succese pe calea dez- l 
voi tării patriei sale. ! 
prosperitate șl pace. J

In- 
dln

Re-
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